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Προς:  

Συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

Δ/ντη εκπαίδευσης Β΄Αθήνας 
Αρμόδια Σ.Ε.Ε. 2ου Π.Ε.Κ.Ε.Σ. 

 

Θέμα: Καταγγελία για τις ενέργειες Διευθύντριας Δημοτικού σχολείου 

του Χαλανδρίου.  

  

               Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, σας κοινοποίησε την με αρ. πρωτ.:12, -

10/4/2020, ανακοίνωση με θέμα “Για όσους  επιλέγουν να λειτουργούν ως 

“βασιλικότεροι του βασιλέως”, και να αυθαιρετούν σε βάρος των 

εκπαιδευτικών”, με σκοπό να επιστήσει την προσοχή προς στελέχη της 

Διοίκησης αναφορικά με την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

στα σχολεία. Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η με αρ, πρωτ.: 531-

2/4/2020, ανακοίνωση της Δ.Ο.Ε. με θέμα “Για τις πιέσεις που ασκούνται 

προς τους εκπαιδευτικούς στην κατεύθυνση υιοθέτησης της σύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης ως επιβεβλημένης”, η οποία κοινοποιήθηκε από 

τον Σύλλογο προς τα μέλη του. 

Οι ανακοινώσεις αυτές είχαν ως σκοπό τους να καταστήσουν σαφές 

προς την εκπαιδευτική κοινότητα ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση των 

μαθητών αποτελεί μια επικουρική-υποστηρικτική εκπαιδευτική διαδικασία 

και ότι η επιλογή των μεθόδων υλοποίησής της είναι της αποκλειστικής 

ευθύνης των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας. 

  Με βάση τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί, είναι αυτοί που θα 

επιλέξουν, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, αν θα υιοθετήσουν την εφαρμογή 

είτε της σύγχρονης είτε της ασύγχρονης είτε του συνδυασμού των δύο 

μεθόδων εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 
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Ταυτόχρονα η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μέσω οδηγιών της 

που απευθύνει στις 20/3/2020 προς τις σχολικές μονάδες τονίζει ότι: 

 «Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του/της κάθε εκπαιδευτικού…», «Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

δομήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με την κρίση τους και 

τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών.» 

«μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν αναπτυχθεί και αξιοποιούνται ήδη 

από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, είναι δυνατόν να συνεχίσουν να 

αξιοποιούνται». 

Είναι, επομένως, εξαιρετικά προβληματική και δημιουργεί πολλά 

ερωτηματικά η στάση της Διεύθυνσης του 2ου Δημοτικού Χαλανδρίου η 

οποία επιτακτικά συνεχίζει να αυθαιρετεί και να ασκεί πιέσεις σε βάρος  

εκπαιδευτικού του σχολείου, απαιτώντας από αυτόν να  επιλέξει 

συγκεκριμένη μέθοδο υλοποίησής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προς 

τους μαθητές της τάξης του και όχι αυτή την οποία  έχει επιλέξει ο ίδιος. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, με υψηλό 

αίσθημα ευθύνης έναντι της εκπαιδευτικής κοινότητας, ιδιαίτερα σε αυτές 

τις κρίσιμες στιγμές, δηλώνει για άλλη μία φορά ότι είναι έτοιμο να 

παρέμβει δυναμικά σε κάθε απόπειρα καταστρατήγησης του ελεύθερου 

παιδαγωγικού  ρόλου των εκπαιδευτικών και του συλλόγου διδασκόντων, 

καλύπτοντάς τους πλήρως στον αγώνα τους για την παροχή της καλύτερης 

δυνατής εκπαίδευσης στους μαθητές τους σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία. 

Καλούμε τη συνάδελφο Διευθύντρια να ακολουθήσει πιστά τις 

οδηγίες του Υπουργείου και να σταματήσει κάθε είδους παρέμβαση στον 

τρόπο  που ο συγκεκριμένος συνάδελφος έχει επιλέξει να ασκήσει την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση.  

Καλούμε τον Διευθυντή εκπαίδευσης της Β’ Διεύθυνσης καθώς και 

την αρμόδια Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου,  να παρέμβουν άμεσα, ως 

έχουν υποχρέωση, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα που έχει προκύψει. 

Ο Σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε. “Ο Περικλής”, τιμά το έργο των 

συναδέλφων του σχολείου και τον τρόπο που οι ίδιοι έχουν επιλέξει για την 

εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 



Είναι άδικο τέτοιες ενέργειες να ακυρώνουν το αξιέπαινο έργο που 

έχει πραγματοποιηθεί και από την Διευθύντρια και από τους συναδέλφους 

στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

Δηλώνουμε ότι ο Σύλλογος διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας με 

όλα τα σχολεία και με όλους τους συναδέλφους και θα σταθεί απέναντι  σε 

κάθε προσπάθεια αυθαιρεσίας από τη Διοίκηση.  
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