Αγιασμός & έναρξη σχολικής χρονιάς 2019-2020
Χαιρετισμός προς εκπαιδευτικούς, μαθήτριες και μαθητές, γονείς
και κηδεμόνες
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς σας
καλωσορίζω και σας εύχομαι υγεία και καλή πρόοδο. Να
ερχόμαστε στο σχολείο χαρούμενοι και να φεύγουμε ακόμη πιο
χαρούμενοι και ικανοποιημένοι για ότι πετύχαμε. Η σχολική
χρονιά 2019-2020 να είναι μια χρονιά επιτυχιών και καινοτομίας.
Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές
Σας ευχόμαστε να βιώνεται την εφηβική σας ηλικία ως μία από τις
πιο δημιουργικές, ευτυχισμένες και χαρούμενες περιόδους της
ζωής σας και όχι αποκλειστικά ως περιόδου ιδιαίτερα
κοπιαστικής προετοιμασίας για την ενήλικη ζωή.
Θα ήθελα πρώτα να καλωσορίσω τους μαθητές της Α’ τάξης.
Σε εσάς εύχομαι ξεχωριστά καλή αρχή και θα ήθελα να σας
διαβεβαιώσω ότι στη νέα σας «περιπέτεια» θα είμαστε στο
πλευρό σας, για να διευκολύνουμε την προσαρμογή σας στο νέο,
πιο απαιτητικό μεν, αλλά πολύ ενδιαφέρον σχολικό περιβάλλον
το οποίο θα αναπολείτε αργότερα.
Θα ήθελα να ευχηθώ ιδιαίτερα τους μαθητές της Γ’ τάξης να
οπλιστούν με υπομονή, δύναμη και επιμονή για να ολοκληρώσουν
τις εγκύκλιες σπουδές τους και να συνεχίσουν την πρόοδο τους
και εις ανώτερα και να έχουν επιτυχία σε ότι άλλο κάνουν στη
συνέχεια στη ζωή τους.
Σεβαστοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,
Είμαι βέβαιος πως με όλες σας τις δυνάμεις θα στηρίζετε τους
μαθητές ώστε να συμβάλετε καθοριστικά στην διαμόρφωση των
χαρακτηριστικών των αυριανών ελεύθερων και κριτικά
σκεπτόμενων πολιτών. Αν, πραγματικά το κοινωνικό περιβάλλον
ασκεί μεγάλη επίδραση στην ανάπτυξη μιας προσωπικότητας τότε
είναι βέβαιο πως κάθε προσωπικότητα ασκεί εξίσου μεγάλη
επίδραση στην ανθρώπινη κοινωνία.
Το σχολείο δεν είναι μόνο μία πηγή γνώσης αλλά κυρίως φορέας
αξιών. Οι αξίες της αξιοπρέπειας, της συλλογικότητας και της
αλληλεγγύης είναι τα θεμέλια της σχολικής κοινότητας, της
σχέσης εκπαιδευτικού με μαθητές και γονείς. Σας καλώ με το
παράδειγμα μας να εμπνεύσουμε όσους περισσότερους μαθητές
μπορούμε

Αξιότιμοι γονείς και κηδεμόνες,
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, γι’ αυτό όλοι γνωρίζουμε πόσο
σημαντική είναι αυτή πρώτη μέρα για σας και τα παιδιά σας. Για
να πετύχουμε τους στόχους μας, το εκπαιδευτικό μας σύστημα
μας χρειάζεται όλους. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε μια
καλύτερη εκπαίδευση και την αναβάθμιση της παιδείας και μια
καλύτερη κοινωνία.
Στο σχολείο όπου οι αξίες, οι αρχές, το ήθος, τα εφόδια και οι
γνώσεις δεν μεταδίδονται μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο αλλά
και μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας, το παράδειγμα και
το ήθος των εκπαιδευτικών, θα προσπαθήσουμε ιδιαίτερα αυτή τη
χρονιά να βιώσουν οι μαθητές μας ότι με προσπάθεια,
εργατικότητα, οργάνωση, ειλικρίνεια, ευγένεια, καλή
συμπεριφορά, στόχους και συνεργασία μπορούμε να
ξεχωρίσουμε!
Ας βάλουμε τον πήχη λίγο ψηλότερα, αξίζει να προσπαθήσουμε
και είμαι βέβαιος πως θα τα καταφέρουμε. Παρά τις αντιξοότητες
και τις δύσκολες συγκυρίες που ζούμε, ας συνεχίσουμε τον
αγώνα μας για ένα καλύτερο σχολείο στο οποίο θα καλλιεργείται
η ανθρωπιά, η δημοκρατία, η αξιοπρέπεια, η αλληλεγγύη, ο
αλληλοσεβασμός και η ενσυναίσθηση. Ένα σχολείο που
χαιρόμαστε να δουλεύουμε, να συνεργαζόμαστε, να μαθαίνουμε
και να διδάσκουμε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, κυρίες και
κύριοι, το σχολείο αξίζει να γίνει όαση δημιουργίας και ελπίδας
για όλους και για την πατρίδα μας.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι θα είμαστε δίπλα σας με κάθε
δυνατό τρόπο για να στηρίξουμε το έργο σας.
Καλή σχολική χρονιά!
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