
 

 Αγαπεηνί Σπλάδειθνη, 

Με κεγάιε ζιίςε θαη απνγνήηεπζε ζαο ελεκεξώλσ όηη απνθάζηζα λα 
παξαηηεζώ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2011 θαη λα ζπληαμηνδνηεζώ σο έλδεημε δηακαξηπξίαο θαη 
ζπκπαξάζηαζήο ζαο ζηηο ηειεπηαίεο αληηπαηδαγσγηθέο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο, νη 
νπνίεο παξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο δελ κε ηθαλνπνηνύλ, βάιινπλ ηνλ Κιάδν ΠΕ05, 
απαμηώλνπλ ηε Γαιιηθή Γιώζζα θαη ππνβαζκίδνπλ ηηο Ξέλεο Γιώζζεο. Τάζζνκαη ππέξ 
ηεο ειεύζεξεο επηινγήο από ηνπο καζεηέο ηεο 2εο μέλεο γιώζζαο. Μνπ είλαη αδύλαην 
λα ζπλερίζσ σο Σρνιηθόο Σύκβνπινο, δηόηη ζεσξώ όηη: ο ηθικά απογοηηεσμένος, 
κακώς αμειβόμενος και αβέβαιος για ηην επαγγελμαηική ηοσ θέζη εκπαιδεσηικός 
δεν μπορεί ποηέ να αποδώζει ζηο διδακηικό ηοσ έργο.  

Αλέκελα ηηο λέεο θξίζεηο ησλ Σρνιηθώλ Σπκβνύισλ θαη ζα επηζπκνύζα λα είκαη 
θνληά ζαο άιιε κία ηεηξαεηία, παξά ηα ηξηάληα ηέζζεξα έηε επδόθηκεο ππεξεζίαο ζε 
δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Δεκόζηαο Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο, αιιά θαηά ην αξραίν γλσκηθό: ''Άλλαι 
μεν βοσλαί ανθρώπων, άλλα δε ...Θεός κελεύει''. 

Η πνιύρξνλε εκπεηξία κνπ ζηελ ηάμε κε δίδαμε, όηη ν εθπαηδεπηηθόο ρξεηάδεηαη 
πξν πάλησλ ςπρηθή εξεκία θαη ζηγνπξηά γηα λα αληαπνθξηζεί ζην ιεηηνύξγεκά ηνπ 
πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ ηνπ θαη όρη μαθληθέο Εγθπθιίνπο θαη ΥΑ κε ζπλερείο 
κάιηζηα ηξνπνπνηήζεηο επί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ, πνπ πξνθαινύλ ζύγρπζε, 
αβεβαηόηεηα θαη απαμίσζή ηνπ. Η Ηγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη 
όηη έρεη απέλαληί ηεο εθπαηδεπηηθνύο κε ςπρή θαη θαξδηά πνπ κνξθώλνπλ/δηαπιάζνπλ 
ηνπο λένπο θαη όρη άςπρα  “αλαιώζηκα” αληηθείκελα.  

Απνρσξώ αθάληαζηα απνγνεηεπκέλε γηα ηε ζεκεξηλή απαμίσζε ηεο Γαιιηθήο 
Γιώζζαο, ηεο γιώζζαο ησλ Μνlière, Montherlant θ.ά., ηελ άιινηε κνλαδηθή μέλε 
γιώζζα ζηα εμαηάμηα Γπκλάζηα ηεο ρώξαο. Όκσο παξά ηελ απνγνήηεπζε θαη ηνλ 
πόλν πνπ έρσ γηα ηνλ ππνβηβαζκό ηνπ Κιάδνπ ΠΕ05 θαη ησλ Ξέλσλ Γισζζώλ, 
επηηξέςηε κνπ λα ειπίδσ όηη ε Παηδεία δελ ζα θζίλεη θαη δελ ζα βπζίδεηαη ζπλερώο ζαλ 
ηελ Γνπίλη ζηηο “Εσηστιζμένες Μέρες''  ηνπ Samuel Beckett.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

              

Αιγάλεω: 27 / 06 / 2011      

Αρ.Πρωτ.  244     Βαθμός Προτερ. 
     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ 
Δ/ΝΗ ΔΕ Γ΄ ΑΘΗΝΑ 

---- 

ΠΡΟ:              τ. Μονάδες Γ/νζης, 1οσ, 2οσ, 3οσ, 4οσ  
& 5οσ Γρ. ΓΔ  Γ' Αθήνας 
Μ Γ/νζης, 1οσ & 2οσ Γρ. ΓΔ Γση. Αηηικής 
Μ Γ/νζης, 1οσ & 2οσ Γρ. ΓΔ Φθιώηιδας 
Μ Γ/νζης & 1οσ Γρ. ΓΔ Βοιωηίας 
Μ Γ/νζης ΓΔ Φωκίδας 
Μ Γ/νζης ΓΔ Δσρσηανίας 

     

Δ/νση : Ατταλείας 2 – 12241 Αιγάλεω 

Ηλεκτρ. Δ/νση: grss@dide-g-ath.att.sch.gr 
Πληροφορίες: Μ. Βασιλείου 
Σηλζφωνο: 210-5987693  Φαξ 210-5987696 
Δρ Μαρία Φλετορίδου 
χ. φμβουλος Γαλλικής Γλώσσας ( ΠΕ 05 ) 
Courriel : mariefleto@gmail.com 
Σηλ. 6979460858    

ΚΟΙΝ: ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΓΒΜΘ 
ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΓΒΜΘ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔ & ΓΔ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΡΑΦΔΙΑ Υ. ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΠΔ05 & ΠΔ07 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ Γ/ΝΗ ΑΣΣΙΚΗ 

     

ΘΕΜΑ:  ¨ΠΑΡΑΙΣΗΗ  ΥΟΛΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ  ΓΑΛΛΙΚΗ  ΓΛΩΑ  ΠΔ05''      

  

 

mailto:grss@dide-g-ath.att.sch.gr


Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν λνπο κνπ ζαο θέξλεη κπξνζηά κνπ, όπσο ζαο 
γλώξηζα εληόο θαη εθηόο ηάμεο, ζην ιεηηνύξγεκα ηνπ θαζεγεηή ηεο γαιιηθήο γιώζζαο, 
ην ηόζν ηδηόηππν. Είδα θαη έδεζα καδί ζαο ηα πξνβιήκαηα, ην κόρζν, ηηο δπζρέξεηεο, 
ηηο ειιείςεηο ησλ ζρνιείσλ ζε κόληκε αίζνπζα μέλσλ γισζζώλ, επνπηηθά κέζα, 
μελόγισζζε βηβιηνζήθε. Αθόκε θαη ηα βηβιία από Έιιελεο ζπγγξαθείο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύκε κέρξη ζήκεξα ρσξίο αθνπζηηθό πιηθό (πιελ ησλ μέλσλ Μεζόδσλ), 
δπζθνιεύνπλ ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ απόδνζή καο. Όκσο είδα θαη ηελ αζηακάηεηε 
πξνζπάζεηα θαη επηζπκία ζηα κάηηα ζαο λα βειηηώλεζηε ζηελ εηδηθόηεηά ζαο, ηόζν ζην 
δηδαθηηθό όζν θαη  επηζηεκνληθό ζαο έξγν, επηδεηώληαο ζπλερή Επηκόξθσζε, Νέεο 
Τερλνινγίεο θαη Δεηγκαηηθέο Δηδαζθαιίεο.  

Είδα ηελ επζπλεηδεζία ζαο θαη ηελ επίκνλε πξνζπάζεηά ζαο λα δηαδώζεηε ηε 
γλώζε ηεο γαιιηθήο, ηεο ηόζν θαιιηεξγεκέλεο θαη ηόζν πνιύηηκεο γιώζζαο γηα ηνλ 
Αλζξσπηζκό ηνπ επξσπαïθνύ πνιηηηζκνύ. Έλησζα ηελ κεηαμύ ζαο ζπλαδειθηθόηεηα 
θαη ζαύκαζα ηηο εξγαζίεο πνπ δεκηνπξγήζαηε κε ηε ζπλεξγαζία ησλ καζεηώλ ζαο θαη 
εθπαηδεπηηθώλ άιισλ εηδηθνηήησλ, ηηο βησκαηηθέο δηδαζθαιίεο κε νιηθή ζπκκεηνρή ησλ 
καζεηώλ ζην Δεκνηηθό θαη ζην Γπκλάζην. Απόιαπζα ζεαηξηθνύο δηαιόγνπο από ηηο 
θσκσδίεο ''Λπζηζηξάηε'' θαη ''Εηξήλε'' ηνπ Αξηζηνθάλε ζηε γαιιηθή γιώζζα από  
καζεηέο ηεο ΣΤ΄ Τάμεο Δεκνηηθνύ. Τα παξαπάλσ γηα λα γίλνπλ πξάμε δελ αξθεί κόλν 
ε επηζπκία, αιιά πξν πάλησλ ρξεηάδεηαη θαη ην ''Μεξάθη ηνπ Δαζθάινπ''. Θέισ λα 
ζπγραξώ όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αμηνπνηώληαο ηηο λέεο ηερλνινγίεο 
δεκηνύξγεζαλ αμηόινγεο παξνπζηάζεηο θαη όζνπο πξνζπάζεζαλ ηελ δηδαζθαιία ηεο 
γαιιηθήο γιώζζαο  κέζσ βησκαηηθήο κάζεζεο. 

Γηα ηελ ηζηνξία νθείισ λα αλαθέξσ ηε ξήζε κηαο ζαπκάζηαο γπλαίθαο πνπ 
έθπγε, ηεο  Ισάλλαο Κνιιέθα ηεο κνλαδηθήο κε βαζκό Γεληθνύ Επηζεσξεηή γηα ηε 
Γαιιηθή  Γιώζζα ζε όιε ηελ Επηθξάηεηα ηε δεθαεηία ηνπ 1970: Το μεγαλείο ενός 
λειηοσργήμαηος βρίζκεηαι ζηο όηι ενώνει ηοσς ανθρώποσς. Καη ην ιεηηνύξγεκά 
καο, απηό ην κεγαιείν ην έρεη ζε βαζκό εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλν. Σαο δεηώ, παξά ηηο 
αληημνόηεηεο θαη ηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο δπζρέξεηεο, αθξηβώο ζην όλνκα ηνπ 
ιεηηνπξγήκαηόο ζαο, λα αγσλίδεζηε λα έρεη ε αθνίκεηε επίδνζή ζαο πεξηζζόηεξε 
απόδνζε. Πξνζσπηθά, αηζζάλνκαη πνιύ ζπγθηλεκέλε πνπ ε νθηάκελε ζπλεξγαζία 
καο, κνπ απέθεξε πνιιέο λέεο θηιίεο θαη ζεκειίσζε γεξά ηηο παιηέο.  

 Είλαη απηνλόεην όηη παξά ηελ ζπληαμηνδόηεζή κνπ ζα είκαη λνεξά θνληά ζαο θαη 
κελ δηζηάζεηε λα δεηήζεηε ηε βνήζεηα κνπ γηα νπνηνδήπνηε δηδαθηηθό ή παηδαγσγηθό 
πξόβιεκα αληηκεησπίζεηε.   

 Με ηηο θαιύηεξεο επρέο κνπ γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο επηπρία, πγεία, θαιή 
δύλακε θαη θνπξάγην ζην δύζθνιν έξγν ζαο. 
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