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    Αγαπητοί συνάδελφοι, διευθυντές και καθηγητές των σχολικών µονάδων δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης Τρικάλων και Καρδίτσας,  

πριν απ’ ό,τι άλλο, σας εύχοµαι καλή σχολική χρονιά, µε υγεία ατοµική και οικογε-

νειακή, και επιτυχία στο έργο σας –σε µια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τη  χώρα 

µας και τους πολίτες της που υποφέρουν από τις συνέπειες τής οικονοµικής κρίσης.  

    Θα ήθελα να ξεκινήσω την επικοινωνία µου αυτή µαζί σας µε τη διατύπωση κά-

ποιων κοµβικών ερωτηµάτων που σχετίζονται µε το παιδευτικό έργο τού σηµερινού 

σχολείου, οι απαντήσεις των οποίων δεν είναι ούτε εύκολες και, το κυριότερο, δεν 

είναι µονοσήµαντες. Θα µπορούσαν όµως, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να µας 

βοηθήσουν να εστιάσουµε την προσοχή µας σε µια σειρά προβληµάτων, και έπειτα 

να αναζητήσουµε τρόπους για τη βελτίωση, κατά το δυνατόν, τής υπάρχουσας κατά-

στασης. 

Ας διατυπώσουµε αρχικά τα εν λόγω ερωτήµατα:   

 

� Με ποια κριτήρια οι πολίτες µετρούσαν πάντοτε την αποτελεσµατικότητα τού 

σχολείου;  

� Σε ποιο βαθµό το σηµερινό σχολείο δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανά-

πτυξη παιδαγωγικού και µαθησιακού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει και ωθεί 

τους µαθητές του να συµµετέχουν ουσιαστικά στα µαθήµατά τους, αντί να 

παρακολουθούν διδασκαλίες συνήθως ως παθητικοί δέκτες;  

� Κατά πόσον καλλιεργεί και προωθεί την ευγενή άµιλλα σε περιβάλλον συνερ-

γασίας και οµαδικότητας;  

   

Επιχειρώντας να δώσουµε ειλικρινείς απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα –µε αί-

σθηµα επαγγελµατισµού και παιδαγωγικής ευαισθησίας– µπορούµε να αναλογισθού-

µε το µέτρο τής προσφοράς τού καθενός µας, και να αναζητήσουµε λύσεις οι οποίες 

θα βελτίωναν, λίγο ως πολύ, την κατάσταση.   



Προς την κατεύθυνση αυτή, πρώτη προϋπόθεση είναι η εδραίωση και εµπέδωση κλί-

µατος συνεργασίας µεταξύ των µελών που συναπαρτίζουν την κοινότητα τού σχολεί-

ου και, παράλληλα, πολυεπίπεδη συστηµατική εργασία –προσωπική και συλλογική– 

µε στόχο τη βελτίωση τού βαθµού εµπιστοσύνης των µαθητών και της κοινωνίας 

προς το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς και το έργο τους.  

    Στην αρχή τής σχολικής χρονιάς –και αφού ολοκληρωθούν πρώτα οι διαδικασίες 

συγκρότησης και λειτουργίας τµηµάτων, εκπόνησης ωρολογίου προγράµµατος, ετή-

σιου προγραµµατισµού και ανάθεσης έργου στους καθηγητές– είναι ανάγκη να προ-

γραµµατιστούν και εξειδικευτούν από τους διευθυντές των σχολείων, σε συνεργασία 

µε τους διδάσκοντες, πρωτοβουλίες που θα ενισχύουν την ποιοτική εικόνα του σχο-

λείου προς τους µαθητές του και την κοινωνία: Πρωτοβουλίες που θα εµπλουτίζουν 

την πολιτισµική ταυτότητα των µαθητών και θα συµβάλλουν στην βαθµιαία ανάπτυ-

ξη τής κριτικής τους ικανότητας. Που θα αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα και τις κλί-

σεις τους. 

    Στην εποχή µας νοµίζω ότι όλοι µας έχουµε κατανοήσει ότι το σχολείο δεν είναι 

µόνο µάθηµα. Και ακριβέστερα, δεν είναι µόνο µάθηµα στις τάξεις. Είναι, ή πρέπει 

να είναι, και άλλα πράγµατα. Το σχολείο που σέβεται σήµερα τον εαυτό του, εκτός 

από τη συστηµατική παροχή γνώσεων ακαδηµαϊκού χαρακτήρα που παρέχει µε τη 

διδασκαλία των διακριτών µαθηµάτων, οφείλει να  προσφέρει και ένα πρόγραµµα 

από δραστηριότητες τέτοιες, ώστε οι µαθητές να έχουν τις ευκαιρίες να γνωρίσουν 

όψεις του πολιτισµού και να ανιχνεύσουν προσωπικές τους κλίσεις. Να αποκοµίζουν 

έτσι ένα θετικό µορφωτικό αποτέλεσµα που, ίσως, δεν τούς το προσφέρει η διδασκα-

λία των µαθηµάτων.    

    Πιστεύω ότι σήµερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να κρατήσουµε όρθιο το 

δηµόσιο Σχολείο. Να υπερασπισθούµε το ρόλο του, µε όση δύναµη διαθέτουµε, και 

να µην το αφήσουµε να καταρρεύσει ως παράπλευρη απώλεια της οικονοµικής κρί-

σης που διατρέχει τη χώρα µας. 

    Είµαι στη διάθεσή σας να συνδράµω στην ανάπτυξη ουσιαστικών πρωτοβουλιών 

σας, και στην ενίσχυση του διδακτικού και παιδαγωγικού σας έργου. 
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