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Αγαπθτζσ μακιτριεσ και αγαπθτοί μασ μακθτζσ, 
Αγαπθτοί και αγαπθτζσ εκπαιδευτικοί, 
  

Η φετινι ςχολικι χρονιά ξεκινά γεμάτθ αιςιοδοξία, με δθμιουργικι διάκεςθ και με 
ςτόχο ζνα ποιοτικό, ςυμπεριλθπτικό, ςφγχρονο, καινοτόμο ςχολείο. 
  

Το ςχολείο και φζτοσ κα ζχει ςθμαντικζσ καινοτομίεσ, όλεσ ςχεδιαςμζνεσ για να 
εξαςφαλίςουν περιςςότερα και καλφτερα εφόδια για τα παιδιά μασ, ζνα πιο 
ςτακερό και με δυνατότθτεσ εξζλιξθσ εργαςιακό περιβάλλον για τουσ 
εκπαιδευτικοφσ και τα ςτελζχθ μασ, ζνα αναβακμιςμζνο εκπαιδευτικό ςφςτθμα για 
όλουσ. 
  

Οι μαθητζσ μασ κα ζχετε τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχετε ςε καινοτόμα 
προγράμματα, όπωσ το νζο ολοιμερο ςχολείο, οι εκπαιδευτικοί όμιλοι με 
αντικείμενα και δράςεισ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και ζκφραςθσ, κακϊσ και 
ςφγχρονα ψθφιακά εργαλεία όπωσ διαδραςτικοφσ πίνακεσ και ςετ ρομποτικισ, που 
κα εγκαταςτακοφν ςταδιακά ςτα ςχολεία όλθσ τθσ χϊρασ κατά τθ διάρκεια τθσ 
ςχολικισ χρονιάσ. 
Το ςχολικό περιβάλλον γίνεται ακόμη πιο ςυνεργατικό, με τον Παιδαγωγικό 
Σφμβουλο-Μζντορα, που κα υποςτθρίηει και κα ενκαρρφνει κάκε νζο εκπαιδευτικό, 
και τον Ενδοςχολικό Συντονιςτι, που κα ςυντονίηει το εκπαιδευτικό ζργο τθσ 
ςχολικισ μονάδασ και κα ςυνεπικουρεί το ζργο του διευκυντι, με τθν καλφτερθ 
δυνατι ςτελζχωςθ, με τουσ νζουσ μόνιμουσ διοριςμοφσ, οι οποίοι αγγίηουν 
ςυνολικά τουσ 25.000 τα τελευταία δφο χρόνια.  
Το ςχολικό περιβάλλον γίνεται και πιο αςφαλζσ και υποςτηρικτικό, με το 
πρόγραμμα ΦΙΛΙΑ για πρόλθψθ, εκπαιδευτικι προςζγγιςθ, αντιμετϊπιςθ και 
προςταςία παιδιϊν και εφιβων από κάκε μορφι βίασ και ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.  
Η φετινή χρονιά είναι οργανωμζνη νωρίτερα από ποτζ, αφοφ ιδθ είναι γνωςτζσ οι 
θμερομθνίεσ-ορόςθμα, όπωσ θ λιξθ των τριμινων/τετραμινων και του διδακτικοφ 
ζτουσ και το πρόγραμμα των πανελλαδικϊν εξετάςεων, για τον καλφτερο 
προγραμματιςμό όλων. 
  

Αγαπθτά μασ παιδιά,  
  

Απευκφνομαι ιδιαίτερα ςε εςάσ, με τθν ευχι να αξιοποιιςετε όλα τα εργαλεία που 
ζχετε ςτθ διάκεςι ςασ, αλλά κυρίωσ τθ φανταςία ςασ, τισ ικανότθτζσ ςασ, τα 
ταλζντα και τισ κλίςεισ ςασ, ϊςτε να εμπνευςτείτε, να δθμιουργιςετε, να χαρείτε τθ 
ςχολικι χρονιά, να διδαχκείτε αλλά και να διδάξετε, αφοφ κι εμείσ οι μεγαλφτεροι 
μακαίνουμε διαρκϊσ από εςάσ και μασ κάνετε υπεριφανουσ. 
  

Εφχομαι καλι ςχολικι χρονιά ςε όλεσ και όλουσ, με υγεία, πρόοδο και κάκε 
επιτυχία ςτουσ υψθλοφσ ςτόχουσ ςασ! 

  

Νίκθ Κεραμζωσ 

 


