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      ΚΟΙΝ: 

ΘΕΜΑ: «Αποχαιρετιστήριο μήνυμα  στους εκπ/κούς  Φυσικής  Αγωγής  Θράκης» 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες, 

       με το τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, που συμπίπτει  με τη λήξη της 

θητείας μου ως η τελευταία Σχολική Σύμβουλος Φ.Α. στη Θράκη, θα ήθελα να 

σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την εξαιρετική συνεργασία που 

αναπτύξαμε αυτά τα 6 ½ χρόνια. Από τον Ιανουάριο του 2012, σε μια ιδιαίτερα 

κρίσιμη και δύσκολη περίοδο, είχαμε θέσει στόχο την αναβάθμιση της 

Φυσικής Αγωγής στη Θράκη και την ανάδειξη της σημαντικότητας του 

μαθήματός μας, μέσα από συνεχή στοχευμένη επιμόρφωση, υποστήριξη 

καινοτόμων πρωτοβουλιών & προγραμμάτων, διαθεματικές συνεργασίες, 

διάχυση και ανάδειξη  καλών πρακτικών. Εσείς θα κρίνετε σε ποιο βαθμό οι 

στόχοι αυτοί επιτεύχθηκαν. Προσωπικά κατέβαλα όλες μου τις δυνάμεις στη 

διάρκεια της θητείας μου, που ήταν ίσως η δημιουργικότερη περίοδος της 

35χρονης επαγγελματικής μου ζωής και θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση 

στην καρδιά μου, όχι μόνο γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία να αξιοποιήσω 

δημιουργικά γνώσεις και εμπειρίες προς όφελος της Φυσικής Αγωγής,  αλλά 

γιατί είχα εσάς συνοδοιπόρους σε αυτό το υπέροχο ταξίδι στην όμορφη Θράκη. 

      Σας εύχομαι να είστε υγιείς, δημιουργικοί,  να κρατήσετε τη Φυσική Αγωγή 

στη Θράκη ψηλά και θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας, σε συναδελφικό πλέον 

επίπεδο. Σας ευχαριστώ όλους και όλες, ήταν τιμή μου που ήμουν Σχολική 

σας Σύμβουλος!  

        Ξανθή  Κωνσταντινίδου  

Σχολική Σύμβουλος 
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