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• Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Μαγνησίας
Κοινοποίηση
• Υφυπουργό ΠΔΜΘ
• Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας
• Σχολεία & Υπηρεσίες
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας

Θέμα: « Γραπτή Εντολή - Κενό Εκπαιδευτικού Φιλολογικών στο Γυμνάσιο Σκιάθου»

Στο Γυμνάσιο Σκιάθου, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις της Υπουργού, δικαιολογείται η
λειτουργία τεσσάρων τμημάτων στην Α’ Τάξη.
Παρ’ όλα αυτά, από τους Προϊσταμένους, δόθηκε γραπτή εντολή στη Διευθύντρια του Σχολείου
να συμπτύξει τα τμήματα, στα τρία, στη μέση της Σχολικής Χρονιάς (10 Δεκεμβρίου).
Αυτό σημαίνει ότι μαθητές οι οποίοι, με ευθύνη του Υπουργείου, διδάχθηκαν ελάχιστα
φιλολογικά μαθήματα θα αναγκαστούν να συνυπάρξουν στο ίδιο τμήμα με μαθητές οι οποίοι
διδάχτηκαν κανονικά και μάλιστα σε μία τόσο νευραλγική τάξη όπως είναι η Α’ Γυμνασίου. Είναι
καταφανής η παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά απαράδεκτη κατάσταση η οποία θα δημιουργηθεί.
Δε μπορεί να θεωρηθεί ως δικαιολογία η απουσία εκπαιδευτικού φιλολογικών αφού είναι γνωστή
στους Προϊσταμένους η ύπαρξη φιλόλογου σε άλλη υπηρεσία του σχολείου η οποία μπορεί να
διατεθεί /αποσπαστεί για 10 εκπαιδευτικές ώρες στο μάθημα μέχρι να σταλεί αναπληρωτής από
το υπουργείο.
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Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας
1. Δηλώνει αλληλέγγυο στους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Σκιάθου και την τοπική
κοινωνία.
2. Ζητά την άμεση ανάκληση του εγγράφου της εντολής σύμπτυξης των τμημάτων.
3. Ζητά την άμεση διάθεση/απόσπαση εκπαιδευτικού για την κάλυψη του κενού μέχρι την
τοποθέτηση αναπληρωτή καθηγητή.
4. Ζητά την άμεση τοποθέτηση αναπληρωτή εκπαιδευτικού για την κάλυψη των αναγκών
διδασκαλίας στα φιλολογικά μαθήματα.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας δηλώνει ότι αν δεν ανακληθεί το επίμαχο έγγραφο και δεν ξεκινήσει
άμεσα η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Σχολείο, θα χρησιμοποιήσει κάθε
νόμιμο, ακόμη και ένδικο, μέσο προκειμένου να διαφυλαχτούν τα αυτονόητα δικαιώματα
μαθητών και εκπαιδευτικών.
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σωκράτης Σαβελίδης
Αλέκος Αρβανιτάκης
Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Λαγός
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