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Για τη νέα εγκύκλιο με τίτλο «Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αναγκών 

εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών». 

Φτάνει η κοροϊδία!  

Καλούμε τη ΔΟΕ να παρέμβει τώρα! 

Το Υπουργείο Παιδείας, με τη νέα του εγκύκλιο (9/4), ουσιαστικά παραδέχεται ότι σε πανελλαδικό 

επίπεδο η συντριπτική πλειοψηφία των διευθυντών/τριων, προϊσταμένων και συλλόγων γονέων 

ακολούθησε τη φωνή της λογικής και την οδηγία της ΔΟΕ ότι «αποτελεί μονόδρομο για τους/τις 

διευθυντές/ντριες να δηλώσουν το σύνολο των μαθητών του σχολείου ώστε να μην 

υπάρξει κίνδυνος αποκλεισμών», για τους οποίους αποκλεισμούς θα είναι υπεύθυνοι οι 

διευθυντές/τριες και οι προϊσταμένες.    

Έστειλε λοιπόν, νέα εκδοχή της καταγραφής αναγκών εξοπλισμού με γρίφους: 

«διευκρινίζουμε ότι η καταγραφή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών/συσκευών αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ελλείψεις της σχολικής μονάδας και επ’ 

ουδενί φυσικών προσώπων (εκπαιδευτικών ή μαθητών).» 

Δηλαδή; Τι θα πει αυτό; Με ποιο κριτήριο θα μετρηθούν οι ανάγκες της σχολικής μονάδας; 

Με κριτήρια κανονικής λειτουργίας ή πανδημίας και εκ αποστάσεως εκπαίδευση; 

Θα έχουν ΟΛΟΙ οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί πρόσβαση ή όχι; 

Μήπως θα υπάρχει ένας υπολογιστής σε κάθε τάξη; Ή μήπως ένας σε κάθε θρανίο; Ή 

μήπως ένας ανά 5 μαθητές;  

Στα θολά νερά ψαρεύουν με ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΕΣ! 

Και συνεχίζει…  

«Η καταγραφή αυτή σχετίζεται με πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που υλοποιείται στο πλαίσιο της γενικότερης 

βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων, για την 

ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της 



εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της διδασκαλίας και νέων μορφών μάθησης. Για τους 

ανωτέρω λόγους καλείσθε να καταγράψετε τις άμεσες μόνο ανάγκες των σχολικών μονάδων 

κάνοντας χρήση της φόρμας σε μορφή excel, που επισυνάπτεται.» 

Να τη λοιπόν η ουσία της ιστορίας: ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΜΕ ΛΕΦΤΑ! Γι αυτό, πάρτε την ευθύνη, 

στείλτε εσείς κάτι λίγο, για να μπορεί το Υπουργείο να πανηγυρίσει ότι όλοι έχουν 

πρόσβαση αφού τα σχολεία δεν έστειλαν πολλές ανάγκες και, εννοείται, …η ευθύνη όλη 

δική σας αφού δεν υπάρχει το παραμικρό συγκεκριμένο κριτήριο για να μετρηθούν οι 

ανάγκες! 

ΝΤΡΟΠΗ! 

Επαναλαμβάνουμε λοιπόν: 

Ο μόνος τρόπος να διασφαλιστούν οι διευθυντές/τριες των σχολείων και οι προϊσταμένες 

των νηπιαγωγείων είναι να δηλώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους τους μαθητές. 

Όλοι και όλες διευθυντές και διευθύντριες και προϊσταμένες νηπιαγωγείων να αποστείλετε 

ΞΑΝΑ αριθμό αναγκών τόσο όσο είναι ΟΛΟΙ οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου σας, 

προσθέτοντας σε αυτόν και τον αριθμό των εκπαιδευτικών. Θεωρούμε ότι είναι ο 

μοναδικός τρόπος να εξασφαλίσουμε την ισότιμη πρόσβαση όλων χωρίς εξαιρέσεις αλλά 

και διασφάλιση εσάς των ίδιων.   

 

 


