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Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,
Ο Καθηγητικός Σύλλογος με χαρά σας καλωσορίζει στο Σχολείο και με την ευκαιρία της έναρξης της
νέας σχολικής χρονιάς 2019 – 2020 σας εύχεται κάθε πρόοδο και επιτυχία, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι
θα βρίσκεται πάντα δίπλα σας και θα σας συμπαραστέκεται. Ιδιαίτερα καλωσορίζουμε τους μαθητές της
Α’ τάξης, για τους οποίους μεριμνούμε ώστε να προσαρμοστούν και να ενταχθούν στο νέο σχολικό
περιβάλλον, όσο πιο εύκολα γίνεται.
Στόχος του σχολείου μας είναι πέραν της προσφοράς γνώσεων, η σωστή ανάπτυξη του συναισθηματικού
σας κόσμου, η ενδυνάμωση της πίστης σε αξίες, η απόκτηση δεξιοτήτων και η καλλιέργεια κριτικής
σκέψης. Θέλουμε να σας βοηθήσουμε να αγαπήσετε και να αποκτήσετε τις βασικές αξίες της ελευθερίας,
της δημοκρατίας και της υπευθυνότητας, να είσαστε σε θέση να κατανοήσετε και να συμβιώσετε με τους
συνανθρώπους σας και τέλος, χωρίς να χάσετε την εθνική σας ταυτότητα, να γίνετε Ευρωπαίοι πολίτες.
Θα επιδιώξουμε, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας της πολιτείας για εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, να
σας παράσχουμε τη σωστή παιδεία και την αγωγή που είναι αναγκαίες για την επιβίωσή σας στη
σύγχρονη κοινωνία με τις τόσες δυσκολίες και απαιτήσεις.
Οραματιζόμαστε ένα σχολείο ανθρώπινο, ειρηνικό και δημοκρατικό, στηριγμένο στην εσωτερική,
εκούσια πειθαρχία, με μαθητές χαρούμενους κι ευτυχισμένους, πρόθυμους να αποκτήσουν τα αγαθά της
παιδείας. Ένα σχολείο με διαρκή στόχο την αναβάθμιση των μαθησιακών του επιπέδων και, παράλληλα,
την προβολή, διατήρηση και συνέχιση της λαμπρής εκπαιδευτικής παράδοσης που οικοδομήθηκε στο
παρελθόν.
Το έργο της παροχής παιδείας είναι δύσκολο και πολυδιάστατο. Οι καθηγητές είναι πρόθυμοι να
εργαστούν συστηματικά και συντονισμένα για τη σωστή διαπαιδαγώγηση και τη μόρφωσή σας. Για την
ευόδωση όμως αυτής της προσπάθειας, απαιτείται η ανάλογη ενεργός συμμετοχή σας, καθώς και η
συνεργασία των γονιών σας με το σχολείο.
Οι γονείς σας να είναι βέβαιοι πως το Σχολείο νοιάζεται για τα παιδιά τους και είναι πρόθυμο να
βοηθήσει στη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζετε. Προβλήματα που ενδεχομένως θα
παρουσιαστούν τις πρώτες μέρες λειτουργίας του σχολείου, λόγω εξωγενών και απρόβλεπτων
παραγόντων (π.χ. λόγω των έργων αναδόμησης του Σχολείου μας κ.ά.) θα αντιμετωπιστούν και θα
επιλυθούν το ταχύτερο. Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου απαιτείται η στενή και συνεχής
επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ γονιών – σχολείου. Αυτή την επικοινωνία θα προσπαθήσουμε να
ενισχύσουμε, για το καλό όλων.
Τελειώνοντας. ευχόμαστε με τη λήξη της φετινής χρονιάς οι στόχοι που θέτουμε να υλοποιηθούν στον
μέγιστο δυνατό βαθμό για το καλό των παιδιών και του Σχολείου γενικότερα, έτσι ώστε όλοι μαθητές,
καθηγητές, γονείς να αισθανόμαστε ικανοποιημένοι και ευτυχείς.

ΚΑΛΗ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ – ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Παρακαλούμε το φυλλάδιο να δοθεί και να κοινοποιηθεί στους γονείς.
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