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Επιστολή προς

1. συντονιστικό γραφείο Μονάχου-συντονιστή κ. Γεώργιο Παπατσίμπα
2. ΔΣ συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του ελληνικού σχολείου Feuerbach-Burgholzhof

Κοινοποίηση σε
1. Ομοσπονδία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Βάδης Βυρτεμβέργης
2. Συνομοσπονδία συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Γερμανίας

Αγαπητέ κύριε Παπατσίμπα,
αγαπητά μέλη του ΔΣ του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του ελληνικού σχολείου Feuerbach-
Burgholzhof,

πληροφορούμενοι των προβλημάτων που αντιμετωπίζει το σχολείο σας από την αρχή της φετινής 
σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να παραθέσουμε τη δική μας εμπειρία από την θητεία της 
εκπαιδευτικού κ. ------------ στο σχολείο μας.

Δυστυχώς, ενώ πρόκειται για μία εκπαιδευτικό που μπορεί να πετύχει πολλά “εντός αιθούσης” και 
να παράγει σημαντικό έργο, η συνεργασία μαζί της σε όλα τα επίπεδα ήταν δύσκολη έως αδύνατη.

Στη μία και μοναδική συνάντηση που είχε με την διευθύντρια του γερμανικού σχολείου στο οποίο 
φιλοξενείται το σχολείο μας μόνο θετικές εντυπώσεις δεν άφησε, αντίθετα φρόντισε να δείξει τη 
δυσαρέσκειά της στα περισσότερα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση. 

Εξίσου σημαντικό εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία του σχολείου μας ήταν η δυσκολία συνεργασίας 
της με τις άλλες 2 εκπαιδευτικούς, είτε αυτό αφορούσε κατανομή τάξεων, μαθητών, πρόγραμμα 
μαθημάτων, είτε οργάνωση γιορτών, σύνταξη επιστολών κτλ. Τις περισσότερες φορές υπήρχε, 
χωρίς προφανή λόγο και αιτία, αρχικά αντίδραση, μετά άρνηση, ακολουθούσε το αρνητικό κλίμα 
που δημιουργούνταν για να καταλήξουμε στην μη συνεργασία.Ως επακόλουθο αυτών ήταν η 
ανάλογη αντιμετώπιση του συλλόγου  γονέων και κηδεμόνων, που ως φορέας του σχολείου 
αναγκαστικά εμπλέκονταν σε όλα τα παραπάνω. 

Θα μπορούσε κανείς να καταγράψει μαρτυρίες γονέων και μαθητών με παράπονα και αντιδράσεις. 
Με την ίδια λογική θα μπορούσε η άλλη πλευρά να κάνει συλλογή θετικών σχολίων. Θα θέσουμε 
όμως 1 ερώτημα: Η συγκεκριμένη εκπαιδευτικός στη μικρής διάρκειας παραμονή της στην 
Γερμανία (μόλις 18 μήνες) και τη θητεία της σε 3 σχολεία (Schorndorf, Waiblingen, Feuerbach-
Borgholzhof) αντιμετωπίζει προβλήματα και σε ότι αφορά τα 2 τελευταία είναι και παρόμοιας 
φύσεως. Φταίνε λοιπόν τα τοπικά ΔΣ; Φταίνε οι μαθητές; Μήπως οι γονεις;



Στην εύλογη ερώτησή σας, για ποιο λόγο το Waiblingen δεν αντέδρασε τότε, η απάντηση είναι 
απλή: Είχαμε την τύχη στο σχολείο μας να βρίσκεται ήδη τοποθετημένη μία εξαίρετη και με μεγάλη
εμπειρία εκπαιδευτικός, η κυρία ------------, η οποία καθ'όλη τη διάρκεια της χρονιάς λειτουργούσε 
ως “ πυροσβεστήρας”, ως ένας άλλος “σάκος του μποξ” και έτσι καταφέραμε να ολοκληρώσουμε 
τη σχολική χρονιά χωρίς απώλειες. 

Οι τοπικοί σύλλογοι έχουν επίγνωση της δύσκολης κατάστασης που βιώνουν τα σχολεία μας. 
Ειδικά δε τη φετινή χρονιά που κανένας εκπαιδευτικός δεν περισσεύει!!Γνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει
να κάνουμε συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Μέχρι ενός ορίου, που νομίζουμε ότι δεν το 
διαπραγματεύεται κανείς και είναι η αρνητική επίδραση στους μαθητές ,όπως στην περίπτωση του 
συγκεκριμένου σχολείου. 

Δηλώνουμε τη συμπαράστασή μας στο ΔΣ του σχολείου του Feuerbach-Burgholzhof, στηρίζουμε 
τις προσπάθειες που καταβάλλουν για το καλό των παιδιών τους και ευχόμαστε να δωθεί άμεσα μία
για όλους  βιώσιμη λύση!!

Με εκτίμηση

Τα μέλη του ΔΣ του ελληνικού σχολείου Waiblingen 

Εκ μέρους του ΔΣ του συλλόγου

Eλένη Ραφαηλίδου

Γραμματέας ΔΣ ελληνικού σχολείου Waiblingen


