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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 
Μήνυμα του Περιφερειακού ∆ιευθυντή Π/θμιας και ∆/θμιας 
Εκπαίδευσης κ. Γιώργου Παναγιωτόπουλου για την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς  
 
 

Αγαπητοί Εκπαιδευτικοί, 
Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες, 
 
 
Η εκκίνηση της νέας σχολικής χρονιάς αποτελεί ορόσημο και 
αφετηρία νέων στόχων, νέων ελπίδων και νέων προσδοκιών στο 
συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης, της διεύρυνσης των παιδευτικών 
οριζόντων και της δημιουργίας ολοκληρωμένων πολιτών και μιας 
δίκαιης κοινωνίας προόδου. 
 
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική συγκυρία, το εκπαιδευτικό έργο 
προδιαγράφει απαιτήσεις αναβάθμισης, ουσιαστικής παρέμβασης 
και ποιοτικής βελτίωσης και ανάγει το σχολείο ως πυρήνα 
πολιτισμικής ανάπτυξης και χώρου καλλιέργειας δημοκρατικού 
ήθους. Η άσκηση εκπαιδευτικής πολιτικής από τη σχολική μονάδα 
με ευέλικτες, συνεργατικές και δημιουργικές δράσεις και με την 
παράλληλη ανάπτυξη κλίματος ελευθερίας και πρωτοβουλίας, 
οριοθετούν ένα σχολείο αποτελεσματικό και ποιοτικό, με 
κοινωνικό προσανατολισμό και συμμετοχική ευθύνη. 
 
Το "Νέο Σχολείο", όραμα, προοπτική και συνειδητή επιλογή του 
ΥΠ∆ΒΜΘ, καλείται να προσδιορίσει τη θέση του στις 
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συντεταγμένες των παγκοσμίων εξελίξεων με τη διαμόρφωση και 
αποτύπωση ενός σχολείου κοινωνικού μετασχηματισμού. Ενός 
σχολείου ανοιχτού στη ζωή, ενός σχολείου συνέρευνας και 
συνδημιουργίας που προβάλλει τη δική του δυναμική και στοχεύει 
στην πολύπλευρη ανάπτυξη προσωπικοτήτων με γνώση, 
συναίσθημα και ηθική, με κοινωνική προσφορά και με σεβασμό στο 
διαφορετικό. Ενός σύγχρονου σχολείου που μεταβιβάζει στους 
αυριανούς πολίτες μιας πολυφωνικής και ευμετάβλητης 
κοινωνικής πραγματικότητας, ικανότητες, στάσεις και δεξιότητες 
διαχείρισης του πλούτου της ανθρώπινης σκέψης. Ενός σχολείου 
που αναδομεί την παιδαγωγική σχέση, εδραιώνει ένα θετικό 
ψυχοπαιδαγωγικό κλίμα και εστιάζεται στην ανέλιξη της 
προσωπικότητας και στην ψυχική και πνευματική αυτοδυναμία του 
μαθητή. 
 
Με δεδομένα το διαρκές και το αδιάπτωτο ενδιαφέρον της 
πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ∆ΒΜΘ για τα εκπαιδευτικά δρώμενα, 
την πρόταξη του  "ΜΑΘΗΤΗ" και την εμπιστοσύνη στο ήθος και 
στην ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών, το ΥΠ∆ΒΜΘ έχει προβεί 
έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες και στη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για την ομαλή έναρξη και την απρόσκοπτη πορεία της νέας 
σχολικής χρονιάς. 
 
Η εισαγωγή νεωτερικών διδακτικών πρακτικών για την προαγωγή 
της μάθησης, σε εναρμόνιση με την προοδευτική αγωγή, τη σαφή 
στοχοθεσία και τη συνεργατική αντίληψη της εκπαιδευτικής 
προσφοράς, ενδυναμώνουν τον ρόλο του σχολείου, ως βασικού 
μοχλού στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Η προώθηση και η υλοποίηση 
ποικίλων διεργασιών γνωστικού, κοινωνικού και πολιτισμικού 
περιεχομένου με αξιακό υπόβαθρο, διασφαλίζουν την προσωπική 
ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη των μαθητών. Ο διάλογος, ο 
αμοιβαίος σεβασμός, η σύνθεση απόψεων, η ανοχή, ως τρόποι 
σκέψης και στάσεις ζωής, οδηγούν στην ενεργητική και ισότιμη 
συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα κόσμου. 
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Στο πλαίσιο της συστηματικής, ποιοτικής ανασυγκρότησης του 
σχολείου στην καθημερινή του λειτουργία, απαιτείται η συμμετοχή 
και η συστράτευση όλων των εμπλεκομένων φορέων, Πολιτείας, 
Εκπαιδευτικών, Μαθητών και Γονέων για την εκπλήρωση της 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ του σχολείου, μέσα από τις διαδρομές του 
πολυποίκιλου και πολυεπίπεδου εκπαιδευτικού έργου με κριτήρια 
παιδαγωγικής ευθύνης και κοινωνικού χρέους. 
 
Ως Περιφερειακός ∆ιευθυντής,  διαβεβαιώνω για την άοκνη, 
αμέριστη και έμπρακτη αρωγή και υποστήριξη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, στους αξιακούς 
άξονες της προόδου και της ποιοτικής ανέλιξης των παιδευτικών 
στόχων και οραματισμών. Εύχομαι σε όλους-ες καλή δύναμη στην 
απαρχή της νέας πορείας για την πληρέστερη κατάκτηση της 
γνώσης, την πρόσκτηση των αξιακών εφοδίων και την επίτευξη 
των εκπαιδευτικών και προσωπικών προσδοκιών. 
 
Καλή, Αποδοτική και ∆ημιουργική σχολική χρονιά! 
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