
Αγαπητοί/ες εκπαιδευτικοί, μαθητές/ριες, γονείς και κηδεμόνες 

με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σας στέλνω τους χαιρετισμούς και τις 

ευχές μου για τον νέο κύκλο που ανοίγει, όπως κάθε Σεπτέμβριο, στα σχολεία της 

Διεύθυνσής μας. 

 Αλλάζουμε – ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, η επιστήμη προχωράει συνεχώς σε νέα 

πεδία, η ολιστική προσέγγιση εφαρμόζεται σχεδόν παντού, η τεχνολογία μάς 

ανοίγει νέους δρόμους. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί μεγάλο προβληματισμό, οι 

πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον πλανήτη οδηγούν σε ανακατατάξεις και 

αναθεωρήσεις. Μαζί με τον κόσμο, αλλάζουμε και εμείς. Συνειδητοποιούμε τον νέο 

ρόλο της εκπαίδευσης, του σχολείου, του/της εκπαιδευτικού, του/της μαθητή/ριας 

και όλων όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική-παιδαγωγική-μαθησιακή διαδικασία.  

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα παρακολουθεί στενά και υιοθετεί με κριτικό τρόπο 

τις νέες προσεγγίσεις, προσαρμόζεται στις νέες ανάγκες, αναδιοργανώνεται και 

αναβαθμίζεται  ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει εκπαίδευση υψηλής 

ποιότητας. 

Το σχολείο γίνεται μια δυναμική κοινότητα μάθησης αξιοποιώντας τα σύγχρονα 

εργαλεία για να προσφέρει εκπαίδευση με επιστημονική εγκυρότητα και 

παιδαγωγική σκοπιμότητα. Απώτερος στόχος, η ολιστική ανάπτυξη και η ευημερία 

των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών, σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τη 

συμπερίληψη, προάγει τη δημοκρατία και διαμορφώνει ενεργούς πολίτες και 

ευτυχισμένους ανθρώπους. 

Οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν πολλαπλούς ρόλους. Διδάσκουν τα Αναλυτικά 

Προγράμματα αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως διοργανωτές, υποστηρικτές και 

καθοδηγητές στον δρόμο προς τη γνώση. Είναι επιστήμονες που συμμετέχουν 

ενεργά σε μια δια βίου μαθησιακή διαδικασία με στόχο την κατάρτιση, την 

ευαισθητοποίηση, την ενδυνάμωση της δημιουργικότητας. Ενισχύουν το 

επαγγελματικό τους προφίλ, αναζητούν αυτοπραγμάτωση μέσα από την εργασία 

τους και επιδιώκουν την καταξίωση στη συνείδηση της κοινωνίας. 



Οι γονείς είναι συνοδοιπόροι στο έργο που έχει αναλάβει το σχολείο, 

ενημερώνονται για τον ρόλο τους μέσα από οργανωμένες δράσεις και μεριμνούν 

ώστε να ενισχύουν την αίσθηση της συνέχειας ανάμεσα στην οικογένεια και το 

σχολείο. 

Την ίδια αίσθηση συνέχειας και ασφάλειας εξασφαλίζει και η ευρύτερη κοινότητα, 

οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι στηρίζουν τις εκπαιδευτικές δράσεις και φροντίζουν για 

τη διάχυσή τους, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και καθιστώντας 

το σχολείο ένα ζωντανό κύτταρο της κοινότητας μέσα στην οποία λειτουργεί. 

Και όλη αυτή η συντονισμένη προσπάθεια έχει ως τελικούς αποδέκτες τα παιδιά, 

τους μοναδικούς, χαρισματικούς ο καθένας με τον δικό του τρόπο,  μαθητές/ριες 

μας, που έρχονται στο σχολείο με εμπιστοσύνη, να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα σε 

ένα περιβάλλον όπου νιώθουν ασφαλείς να εκφραστούν και να αλληλεπιδράσουν, 

στον δρόμο της διάπλασής τους ως ευτυχείς άνθρωποι και ενεργοί πολίτες. 

Η κομβική λέξη για την επίτευξη των στόχων μας είναι το συν-, το μαζί.  Με 

συνεργασία, συμμετοχή, συμπάθεια (με την έννοια της ενσυναίσθησης), σύμπραξη 

μπορούμε να καταφέρουμε πολλά. Διότι, όλοι εμείς, εκπαιδευτικοί, γονείς, 

διοικητικές υπηρεσίες, τοπική κοινωνία, είμαστε μια κοινότητα, με ισχυρότατους 

δεσμούς και συνεχή αλληλεπίδραση. Όπως έχει πει και ο μέγας δάσκαλος 

Αριστοτέλης «Το όλον είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του». 

Καλή σχολική χρονιά με υγεία και αισιοδοξία. 

 

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Ευαγγελία Μπούτσκου 

 


