ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ –
ΙΘΑΚΗΣ για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021
Mια νέα σχολική χρονιά ξεκινά. Εύχομαι από καρδιάς στους μαθητές, στους
γονείς και κηδεμόνες τους, στους εκπαιδευτικούς, στους υπαλλήλους των
εκπαιδευτικών δομών και στα άλλα στελέχη της εκπαίδευσης του τόπου μας , σε
όλους και όλες, καλή και ασφαλή σχολική χρονιά με υγεία και πρόοδο.
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με πολλά πρωτόγνωρα δεδομένα που καθημερινά
ανακύπτουν και αλλάζουν λόγω της πανδημίας. Προτεραιότητα όλων η
διασφάλιση όλων των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν κατάλληλες υγειονομικές
συνθήκες για την προστασία των μαθητών/τριών μας και των εκπαιδευτικών,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και των ειδικών επιστημόνων.
Στις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούμε όλοι, η εκπαίδευση και οι λειτουργοί
της, οι γονείς και κηδεμόνες, οι μαθητές μας, μπορούμε και πρέπει να
συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας στις
σχολικές μας μονάδες. Μπορούμε όλοι μαζί να εργαζόμαστε διαρκώς για τη
βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου υποστηρίζοντας και
ενθαρρύνοντας τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς μας.
Το ξεκίνημα της χρονιάς μας βρίσκει έτοιμους από πλευράς τοποθετήσεων όλων
των συναδέλφων-ισσών (αναπληρωτών, αποσπασμένων, νεοδιόριστων) σε
ικανοποιητικό βαθμό. Μετά από πολλά χρόνια καλωσορίζουμε , τους
νεοδιορισθέντες συναδέλφους,-ισσες Ειδικής Αγωγής, ως μόνιμους στα σχολεία
μας. Υποδεχόμαστε και αγκαλιάζουμε όλους τους αναπληρωτές μας, τους
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, που οι περισσότεροι πολύ μακριά από τις δικές τους
οικογένειες θα συμβάλλουν στην εκπαίδευση των παιδιών μας. Είμαστε αρωγοί
τους. Πολύ σύντομα θα δούμε και άλλους νέους συναδέλφους να διορίζονται στα
σχολεία μας.
Δυσκολίες και προβλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και πάντα θα ανακύπτουν. Η
συνεργασία όλων μας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεπεραστούν. Η
αλληλεγγύη και η συλλογικότητα είναι που θα φέρουν την επιτυχία στον
εκπαιδευτική διαδικασία σε όφελος των μαθητών.
Ο Διευθυντής και όσοι/ες εργάζονται στη Διεύθυνση Π.Ε. θα είναι αρωγοί στις
ανάγκες και αγωνίες σας. Το γραφείο του Διευθυντή θα είναι ανοιχτό για την
επίλυση τυχόν προβλημάτων και τη διευθέτηση δίκαιων αιτημάτων στα πλαίσια
πάντα της νομιμότητας.
Προτάσσοντας το τι είναι καλύτερο για τους μαθητές και τις μαθήτριες μας θα
εργαζόμαστε από κοινού κάνοντας το καλύτερο για τα σχολεία μας και όλους τους
ανθρώπους που εργάζονται και αγωνίζονται σε αυτά.

Όλοι μαζί προσέχουμε και προασπίζουμε την υγεία και την ασφάλεια των
μαθητών/τριών μας, τη δική μας, των συνανθρώπων μας. Θέλω να σας
διαβεβαιώσω, για άλλη μια φορά, ότι είμαστε δίπλα σας, με κάθε δυνατό τρόπο,
για να στηρίξουμε το έργο σας, για να επαναφέρουμε το χαμόγελο στο σχολείο.
Με την ευχή και την ελπίδα
προηγούμενο

το νέο σχολικό έτος να είναι καλύτερο από το

Σας εύχομαι καλή ,ασφαλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία, αγάπη και αισιοδοξία.
Καλή δύναμη
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