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Όπως ξέρετε, ο κύκλος του θεσμού του σχολικού συμβούλου έκλεισε.
Κλείνει έτσι και ο κύκλος της θεσμικής διαπροσωπικής συνεργασίας που είχαμε για θέματα επιστημονικής, παιδαγωγικής και διδακτικής πρακτικής.
Κατά το διάστημα αυτό, εκτιμώ ότι προσπάθησα για το καλύτερο δυνατό
στον τομέα της υποστήριξης του ευρύτερου παιδευτικού ρόλου του σχολείου
γενικότερα αλλά και των Μαθηματικών και της διδασκαλίας τους ειδικότερα,
προς όφελος πρωτίστως των μαθητών.
Βέβαια, οι κάθε είδους παιδαγωγικές παρεμβάσεις που εστιάζουν στην
ποιοτική ανέλιξη του σχολείου, αναφορικά με τον πολυδιάστατο ρόλο του,
είναι και ήταν πάντα μια πολυπαραγοντική υπόθεση. Και οι προτεινόμενες
προς αυτή την κατεύθυνση παρεμβάσεις, για να επιτύχουν τον στόχο τους,
προϋποθέτουν ένα σχολικό περιβάλλον –θα έλεγα ένα υπόβαθρο–, που να
διαπνέεται από δημιουργικές ανησυχίες και αναπτυγμένο το αίσθημα της
συλλογικότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των προσώπων που συναπαρτίζουν τη σχολική κοινότητα.
Αυτή η ποιοτική ανέλιξη του σχολείου δεν είναι βέβαια κάτι που έρχεται
από τη μια μέρα στην άλλη. Απαιτείται συνήθως και ένα διάστημα ωρίμανσης για την εμπέδωση στάσεων και νοοτροπιών παιδείας και πολιτισμού, με
την ευρεία τους έννοια. Και οπωσδήποτε προϋποθέτει τη σύμπραξη και τη
συμβολή όλων μας, συστηματική δουλειά, υπομονή και, κυρίως, επιμονή.
Ο κύκλος των σχολικών συμβούλων έκλεισε. Εύχομαι στους συντονιστές
εκπαιδευτικού έργου, που τους διαδέχονται, να επιτύχουν τους στόχους τους
στο έργο που θεσμικά θα τους ανατεθεί. Με τις γνώσεις, την ποιοτική τους
σκέψη και την πρακτική τους, εύχομαι να βοηθήσουν τους συναδέλφους των
σχολείων στο λειτούργημά τους και να τους εμπνεύσουν για δημιουργική
δουλειά προς όφελος της εκπαίδευσης.
Ευχαριστώ θερμά όλους σας για τη συνεργασία που είχαμε σε διάφορα
θέματα τα τελευταία χρόνια που υπηρέτησα την εκπαίδευση από τη θέση του
σχολικού συμβούλου. Μια συνεργασία γόνιμη που προσέφερε και σε μένα,
στο πλαίσιο της διάδρασης, καινούριες εμπειρίες, ιδέες και πρακτικές.
Καλή συνέχεια στο έργο σας, υγεία και ό,τι το καλύτερο στη ζωή σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
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