
Θέμα: «Χαιρετισμός του Διευθυντή Εκπαίδευσης»

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

   Μετά την πρόσφατη τοποθέτησή μου στη θέση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Π.Ε.
Λευκάδας  και  με  την  ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους,  επιθυμώ να
απευθύνω σε όλες και όλους σας εγκάρδιους χαιρετισμούς και θερμές ευχές για καλή
επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που μας περιμένει τη νέα σχολική χρονιά. 

Η διασφάλιση της ποιότητας του δημόσιου σχολείου, ένα καλό σχολείο για όλους,
σύγχρονο,  καινοτόμο  και  αποτελεσματικό,  που  ανταποκρίνεται  στις  υψηλές
προσδοκίες της κοινωνίας και τις ανάγκες των μαθητών, χρειάζεται τη στράτευση του
καθενός από εμάς, ενώ προϋποθέτει και απαιτεί τη συνεργασία όλων. 

   Έργο της πολιτείας είναι να δημιουργήσει τους καλύτερους δυνατούς όρους για τη
μάθηση  στο  σχολείο.  Ωστόσο,  η  εφαρμογή  των  αναγκαίων  καινοτομιών  θα  ήταν
αδύνατη,  χωρίς  την  ετοιμότητα  των  εκπαιδευτικών  να  διαθέσουν  χρόνο,  να
καταπιαστούν  με  νέες  ιδέες  και  να  τις  φέρουν  στην  αίθουσα  διδασκαλίας,  να
μεταφράσουν τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτικής σε διδακτική πράξη. 

   Το  ενδιαφέρον  των  εκπαιδευτικών  για  την  ποιότητα  της  διδασκαλίας  και  την
εφαρμογή  διδακτικών  καινοτομιών  είναι  αποδεδειγμένο.  Η  ικανότητα  και  η
ετοιμότητά τους να ανταποκριθούν με επάρκεια σε σύντομο χρόνο στις απαιτήσεις
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι αξιέπαινη.  

Ειδικότερα, κατά τη φετινή σχολική χρονιά, η επιστροφή στο σχολείο θα συνδέεται με
περιορισμούς,  λόγω  της  πανδημίας  του  Covid-19.  Η  απρόσκοπτη  λειτουργία  των
σχολείων σ’ αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες συνιστά μια πρόκληση για όλους μας. Η
εμπειρία που αποκτήθηκε το προηγούμενο σχολικό έτος, η συνεπής εφαρμογή των
μέτρων υγιεινής και προστασίας, η υπευθυνότητα και η συστράτευση  όλων μας θα
αποτρέψουν  ή  θα  ελαχιστοποιήσουν  τον  κίνδυνο,  διασφαλίζοντας  την  υγεία  των
μελών της σχολικής κοινότητας, ένα ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον για μαθητές και
διδάσκοντες. 

   Τα  όρια  των  αρμοδιοτήτων  μας  δεν  είναι  απεριόριστα,  συνταγές  αποτελεσμα-
τικότητας για όλες τις περιπτώσεις δεν υπάρχουν, αντίθετα υπάρχουν προβλήματα
που δεν επιδέχονται λύση και όμως πρέπει να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας.

   Έχοντας πλήρη και σαφή επίγνωση όλων των παραπάνω, αλλά και την ακλόνητη
πεποίθηση ότι η συνεργασία μας θα είναι γόνιμη και αποδοτική, εύχομαι σ’  εσάς και
τους μαθητές σας μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και
δύναμη. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Κωνσταντίνος Μπατσίλας
Διευθυντής Π.Ε. Λευκάδας


