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Τηλεκπαίδευση: βέλος στη φαρέτρα της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής





Εκμάθηση μουσικών οργάνων εξ αποστάσεως

και πολλαπλά προβλήματα στο Μουσικό Λαμίας
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«Η ∆ωρεάν Παιδεία δεν είναι ουτοπία,`

δώστε λεφτά για Μουσικά Σχολεία»
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Κάµερες, λοιπόν, θα ήθελε το υπουργείο να βάλει στα σχολεία, ώστε να είναι διαρκής η επιτήρηση

µαθητών και καθηγητών. Εµείς θα χειροκροτήσουµε θερµά αυτή την πρωτοβουλία, παρότι θα φέρει

σε αχρηστία τον πολύτιµο θεσµό του χαφιές, και θα υπερθεµατίσουµε, προτείνοντας µια καινοτόµα

ιδέα, ώστε οι κάµερες να αξιοποιηθούν στο έπακρο. Γιατί δεν στήνουν ένα ριάλιτι σόου, σε συνεργασία

µε το ΣΚΑΪ, ας πούµε, όπου κάθε εβδοµάδα θα διώχνουν από το σχολείο όποιο µαθητή και όποιον

καθηγητή ψηφίσει το κοινό;

��������

Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η τηλεκπαίδευση στα καλλιτεχνικά σχολεία; Θα κάνουν µπαλέτο

από το ΖΟΟΜ όπως πολύ εύστοχα αναρωτιόµαστε; Αν είναι να γίνει έτσι, τουλάχιστον µεριµνήστε

να µας εγκαταστήσετε την αίθουσα χορού (µε τις µπάρες και τα πάντα) κάπου στο σαλόνι. Ή το

εργαστήριο ζωγραφικής, τη θεατρική σκηνή και το στούντιο µουσικής, ανάλογα την κατεύθυνση. Έτσι, ναι!

Αλλά τι να την κάνεις την τέχνη, έτσι κι αλλιώς θα καταργήσουµε τα καλλιτεχνικά µαθήµατα. ∆υο

φορές το χρόνο cheerleading είναι η µόνη τέχνη που χρειαζόµαστε. Και συνδυάζεται µε τη γυµναστική,

οπότε δεν απαιτούνται επιπλέον διδακτικές ώρες σπαταληµένες, και διευρύνει τη διαπολιτισµική

παιδεία και τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ.



Η σύλληψη του Πάµπλο Χασέλ,
µήνυµα από το σκοτεινό µέλλον που ετοιµάζουν
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Η επικίνδυνη πολιτική τους αποτελεί

απειλή για την ψυχική υγεία των παιδιών

Όλο και περισσότερες έρευνες διενεργούνται το

τελευταίο διάστηµα, µε σκοπό να αναδείξουν τις

επιπτώσεις της καραντίνας, των περιοριστικών µέτρων

και της τηλεκπαίδευσης, στην ψυχική υγεία παιδιών και

εφήβων. Τα αποτελέσµατα αποδεικνύονται κάτι

παραπάνω από αποθαρρυντικά, καθώς κάνουν

ξεκάθαρο, ότι οι παραπάνω περιορισµοί είναι πιο

επικίνδυνοι για την υγεία των παιδιών σε σχέση µε τον

ίδιο τον ιό.

Η κοινωνική αποστασιοποίηση αναδεικνύεται το

σοβαρότερο ζήτηµα, καθώς ο περιορισµός των

κοινωνικών επαφών, των µετακινήσεων και η πολιτική

που αποµονώνει την κοινωνία, έχει ως άµεσο

αποτέλεσµα την µοναξιά. Πολλές µελέτες έδειξαν ότι τα

παιδιά και οι έφηβοι είναι η πιο ευάλωτη οµάδα, καθώς

επίσης και ότι η µοναξιά συσχετίζεται άµεσα µε

προβλήµατα ψυχικής υγείας, κυρίως κατάθλιψη και

κοινωνικό άγχος. Αυτό επιβεβαιώνεται και από έρευνες

στην Αµερική που πιστοποιούν αλµατώδη αύξηση στις επισκέψεις παιδιών στα νοσκοµεία λόγω

ψυχικών προβλήµατων το διάστηµα Μαρτίου-Οκτωβρίου, µε ένα στα τρία παιδιά στην χώρα να

βιώνουν συναισθήµατα λύπης και κατάθλιψης.

Τις συνέπειες αυτές καθόλου δεν µετριάζει η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, όσο και αν η

κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας προσπαθεί καθηµερινά να αποδείξει την αποτελεσµατικότητα της,

εξισώνοντάς την µε την δια ζώσης εκπαίδευση. Για το υπουργείο παιδείας όλα βαίνουν χωρίς κανένα

πρόβληµα! Ακόµα όµως και όλα να λειτουργούσαν κανονικά, το σχολείο δεν είναι απλά ένα χώρος

εκµάθησης, αλλά και ένας χώρος κοινωνικοποίησης και συναισθηµατικής ανάπτυξης για τα παιδιά. Η

διαδικασία της µάθησης αλλά και της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης συντελείται µέσα από την

αλληλεπίδραση µε τους άλλους, τη συζήτηση, την ανταλλαγή απόψεων, τα κοινά βιώµατα, τη

συνύπαρξη. Εποµένως και η τηλεκπαίδευση σαν µέτρο αποτελεί από µόνη της ένα ακόµα µέτρο

αποστασιοποίησης.

Οι µελέτες έρχονται απλά να επιβεβαιώσουν τα παραπάνω και να αναδείξουν τα ψέµατα της

κυβέρνησης. Σύµφωνα µε πανελλαδική έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 9

στους 1 0 εφήβους έχουν βιώσει αρνητικά συναισθήµατα αυτό το διάστηµα, µε κυρίαρχα το άγχος και

την ψυχική εξάντληση. Στην ίδια έρευνα 86% των µαθητών δηλώνει ότι είχε έντονη διάσπαση

προσοχής αυτό το διάστηµα. Από την άλλη παρατηρήθηκαν µεγάλες δυσκολίες συγκέντρωσης ενώ και

αύξηση της διαδικτυακής εξάρτησης και του εθισµού.

Απέναντι σε αυτή την πολιτική που εγκυµονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των

παιδιών και των εφήβων η µόνη ξεκάθαρη απάντηση είναι οι µαθητές να επιστρέψουν στον ζωτικό

τους χώρο, στα σχολεία, µε όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας. Αυτά που οι µαθητές διεκδίκησαν µε

τον αγώνα τους στην αρχή της σχολικής χρονιά και σύσσωµη η εκπαιδευτική κοινότητα έθεσε από την

αρχή της πανδηµίας.



ΧΤΥΠΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ!
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