
Αγαπητοί συνάδελφοι/σσες  Διευθυντές 

 Με την ευκαιρία της ανάληψης  των νέων σας  καθηκόντων ως  Διευθυντές 
Σχολικών μονάδων, θα ήθελα να σας συγχαρώ  για την επιλογή σας, σε μια  τόσο 
νευραλγική και σημαντική θέση  στο εκπαιδευτικό μας  σύστημα και να σας ευχηθώ 
δημιουργική  και επιτυχημένη θητεία.  

 Αναδειχθήκατε μέσα από μια πρωτόγνωρη,  για τα ελληνικά δεδομένα, διαδικασία 
επιλογής  στην  οποία καταβλήθηκε  κάθε προσπάθεια εξαγωγής αντικειμενικής κρίσης σε 
όλα τα στάδια εφαρμογής της. Η χρήση, για πρώτη φορά, μεθόδων όπως η ενιαία τράπεζα 
θεμάτων , η ηλεκτρονική καταγραφή και τήρηση πρακτικών, συνέβαλε κατά πολύ στον 
περιορισμό του υποκειμενικού παράγοντα, ενισχύοντας έτσι την αξιοπιστία της 
διαδικασίας. 

 Η συγκεκριμένη πρακτική  ισχυροποιεί πλέον το  ρόλο του σύγχρονου Διευθυντή 
σχολικής μονάδας, ο οποίος αποτελεί  σημαντικότατο παράγοντα στην προσπάθεια  
βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα νέα παιδιά της πατρίδας μας. Η νέα αντίληψη 
που κυριαρχεί στο χώρο της  εκπαίδευσης  θέλει τον Διευθυντή του σχολείου «ηγέτη», 
σημαντικό μοχλό στην βελτίωση της σχολική μονάδας  και συνδετικό κρίκο αυτής με την 
κοινωνία και τους τοπικούς φορείς, κάθε περιοχής. 

 Οι πολιτικές που υλοποιούνται  τα  τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση στοχεύουν  
στην στροφή από την στείρα απομνημόνευση στη συνεργατική  μάθηση, μέσα από  τη 
λειτουργία της ομάδας στην παιδαγωγική διαδικασία,  κάτι που οφείλει να αξιοποιήσει το 
εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

 Ξεκίνησε ήδη η πιλοτική εφαρμογή  νέων προγραμμάτων σπουδών σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης,  τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, 
προκειμένου να υπάρξουν οι αναγκαίες βελτιώσεις. Λειτουργούν ήδη  Δημοτικά Σχολεία με 
Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα, ενώ από φέτος ξεκινά η εφαρμογή του «Νέου 
Λυκείου», που θα οδηγήσει  σταδιακά στην αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παράλληλα  ιδρύονται Τεχνολογικά Λύκεια με ειδικότητες  που  
θα «παρακολουθούν» τις αναπτυξιακές  ανάγκες της χώρας, ενισχύοντας τις δυνατότητες 
απασχόλησης των αποφοίτων, οι οποίοι θα διαθέτουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά 
δικαιώματα.  Οι νέες τεχνολογίες  βρίσκονται ήδη  στη διάθεση του μαθητή με τα σχολικά 
βιβλία όλων των βαθμίδων να είναι ήδη αναρτημένα στο διαδίκτυο,  μαζί  με πλήθος άλλου  
εκπαιδευτικού υλικού. 

 Όμως καμία  προσπάθεια δεν μπορεί να πετύχει χωρίς την ενεργό συμμετοχή και 
στήριξη των εκπαιδευτικών, αλλά και όλων των φορέων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Οι 
περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου  θα είναι καθημερινά στο πλευρό σας,  
επιδιώκοντας  την  αμφίδρομη επικοινωνία και την απαραίτητη ανατροφοδότηση  για την 
βελτίωση της  προσφοράς στους μαθητές. 

 Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι και πάλι καλή επιτυχία και Καλή Σχολική Χρονιά.  


