
Προς το Σύλλογο Διδασκόντων του Μ.Σ.Θ. 
 

Θεσσαλονίκη, 11-2-2009 

 
Έχοντας μάθει ότι η μαθήτρια μου Πxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Αx Γυμνασίου) που 
κατέθεσε αίτηση αλλαγής καθηγητή/οργάνου επιλογής (;) δεν παρακολουθεί σήμερα 
μάθημα οργάνου επιλογής, θα ήθελα να ενημερώσω το σύλλογο διδασκόντων: 
 

► Στα μέσα Ιανουαρίου η κ. Βλαχοπάνου με ενημέρωσε ότι η μητέρα της 
μαθήτριας έχει καταθέσει αίτηση αλλαγής δασκάλου κιθάρας, χωρίς να έχει 
εκφραστεί συγκεκριμένη αιτιολογία, προφορική ή γραπτή. Απάντησα ότι είχα 
ήδη μιλήσει με τη μητέρα μέσα στο Δεκέμβριο. Μου είπε ότι το παιδί είχε 
δυσκολία να παρακολουθήσει το μάθημα, ρώτησε τη γνώμη μου γι’ αυτό και 
τελικά δεν διατυπώθηκε κάποιο σαφές ζήτημα ή αιτούμενο από την πλευρά της. 

► 4-9/2/09: ο κ. Αναγνωστόπουλος αρνήθηκε δύο φορές να μου δείξει την αίτηση 
της μητέρας 

► 5/2/09: επιβεβαίωσα ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί η αίτηση της μητέρας 
► 6/2/09: σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πατέρα πληροφορήθηκα ότι 

προτάθηκε από τη διεύθυνση στη μαθήτρια να ξεκινήσει μάθημα κρουστών. 
► 9/2/09: σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη μητέρα πληροφορήθηκα ότι η ίδια 

ζήτησε να αλλάξει το παιδί καθηγητή για λόγους «καλής επικοινωνίας», η 
διεύθυνση του σχολείου την ενημέρωσε ότι κάτι τέτοιο δεν γίνεται και όταν 
επέμεινε, της ζητήθηκε να καταθέσει γραπτή αίτηση. 

 
1. Γιατί η διεύθυνση δεν κάλεσε ταυτόχρονα γονιό και καθηγητή σε μια συζήτηση 

παρουσία της; 
2. Γιατί δεν αναφέρθηκε από την κ. Βλαχοπάνου ότι η γραπτή αίτηση αλλαγής 

περιείχε κάποια αιτιολογία; 
3. Καθόλου δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία του σχολείου από τη δυσκολία που 

δείχνει ο διευθυντής στη διάκριση δημόσιων και ιδιωτικών συρταριών/θεμάτων; 
4. Γιατί στην ίδια μαθήτρια η αλλαγή τμήματος θεωρίας της μουσικής έγινε με 

άλλους όρους; Γιατί δεν ζητήθηκε από τη μητέρα η κατάθεση αίτησης για την 
αλλαγή από το τμήμα της κ. Εxxxxxxx στο τμήμα του κ. Κxxxxxx; 

5. Από την αρχή του ημερολογιακού έτους η μαθήτρια έχει παρακολουθήσει δύο 
μόλις μαθήματα οργάνου επιλογής. Ποιος έχει την παιδαγωγική ευθύνη για τα 
κενά στο πρόγραμμά της και ποιος για τη σωματική της ακεραιότητα, τις ώρες 
που δεν παρευρίσκεται στο προγραμματισμένο της μάθημα; 

6. Ποιος έχει την ευθύνη για το κατά δύο ώρες ελλιπές διδακτικό μου ωράριο; 
 
 

 Στέργιος Ζυγούρας 


