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Χαιρετισμός της Διοικούσας Επιτροπής Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς 2021-

2022 

 

Αγαπητοί μαθητές αγαπητές μαθήτριες, 

Σήμερα για μερικούς από εσάς είναι η πρώτη μέρα σε ένα καινούργιο σχολείο που εσείς το επιλέξατε 

και καταβάλατε κόπο και προσπάθεια, για να φοιτήσετε σε αυτό. Κάποιο άλλοι επιστρέψατε σε ένα 

γνώριμο περιβάλλον, που όμως από τη  φετινή χρονιά έχει να σας προσφέρει περισσότερες 

προκλήσεις και ευκαιρίες να αποκτήσετε νέες γνώσεις, να καλλιεργήσετε τις δεξιότητές σας και με 

την καθοδήγηση των δασκάλων σας να βαδίσετε σε πρωτόγνωρες εκπαιδευτικούς ατραπούς και να 

αποκομίσετε πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις.  

Αγαπητοί και αγαπητές  συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, 

Στόχος μας είναι  εσείς οι εκπαιδευτικοί με τη στήριξη της Πολιτείας και τη δική μας και παρά τις 

ιδιαίτερες δυσκολίες αυτής της χρονιάς, να συνεχίσετε να επιτελείτε το παιδαγωγικό σας έργο με 

ευσυνειδησία και όραμα εμπνέοντας τους μαθητές σας, παράλληλα όμως να εφαρμόσετε καινοτόμες 

εκπαιδευτικές πρακτικές, να πειραματιστείτε σε νέες μεθόδους διδασκαλίας, να συμβάλλετε στη 

βελτίωση των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών μέσα από την πιλοτική εφαρμογή τους στα Πρότυπα 

και Πειραματικά Σχολεία.       

Το  σχολείο σας είναι ένα από τα 50 νέα και συνολικά 112 Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία σε όλη τη 

χώρα για τα οποία έχουμε το όραμα, την προσδοκία και την ελπίδα με τη στήριξη της Πολιτείας, τη 

δική μας, τη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους και τη δημιουργικότητα των μαθητών τους να 

αποτελέσουν το παράδειγμα  για όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας για μια σύγχρονη και 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευση που  θα διαμορφώνει μελλοντικούς πολίτες ικανούς να 

ανταπεξέρχονται με επιτυχία  σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται γρήγορα.  

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική  σχολική χρονιά.      

 

Η Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 

 


