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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την Παγκόσμια Ημέρα 

Εκπαιδευτικού 

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικού, η 5η Οκτωβρίου κάθε χρόνου, όπως ορίστηκε από το 1994 από 

την UNESCO είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Είναι μια ευκαιρία να 

τιμηθούν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και να τονιστεί η σημασία του πολυδιάστατου έργου τους. 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι πολύπλευρος και πολυεπίπεδος με κύριο μέλημά του/της τη 

διαπαιδαγώγηση σε ένα ανθρωπιστικό σύστημα αξιών δίνοντας έμφαση στην αλληλεγγύη, στον σεβασμό, 

στην κοινωνική δικαιοσύνη και στην πνευματική ελευθερία. Οφείλει να έχει μεταδοτικότητα και να 

μεταλαμπαδεύει τις γνώσεις του/της στους/στις μαθητές/ριες με διδακτικό τρόπο. Χρέος του/της είναι  

να ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/ριες ανάλογα με τις ικανότητές τους και  να τους/τις αντιμετωπίζει ως 

ξεχωριστές προσωπικότητες. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού είναι συμβουλευτικός, συμπαραστατικός, 

συνεργατικός και καθοδηγητικός. Οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται καθημερινά, πολλές φορές κάτω από 

αντίξοες συνθήκες, να κάνουν τα σχολεία έναν φιλόξενο χώρο μάθησης και δημιουργικής δραστηριότητας 

όπου όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως θα ενθαρρύνονται να  αξιοποιούν τις ικανότητές τους και τις δεξιότητές 

τους μέσα σε ένα κλίμα σεβασμού προς την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του ανθρώπου. Στη σύγχρονη 

εποχή, με την επανάσταση στην παραγωγή γνώσεων και τις τεχνολογίες των πληροφοριών το έργο τους 

γίνεται πιο σύνθετο, καθώς καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.  

Ας είναι η μέρα αυτή μια ευκαιρία να αποτίσουμε φόρο τιμής στους/στις εκπαιδευτικούς όλου του 

κόσμου, οι οποίοι/ες αγωνιούν και μάχονται  καθημερινά για την εκπαίδευση των μαθητών/ριών τους. 

Όλοι αυτοί που οδηγούν και καθοδηγούν, προσφέροντας γνώση και διδάσκοντας την αλήθεια, το ήθος 

και την ανθρωπιά, αξίζουν την εκτίμησή μας. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τους/τις εκπαιδευτικούς της 

Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για την προσφορά τους και τον καθημερινό τους αγώνα για τη 

διαμόρφωση υγιών, ελεύθερων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και να τους ευχηθώ υγεία, 

υπομονή και δημιουργικότητα.     
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Από τη ΔΔΕ Τρικάλων 

            

 

 

 


