Αγαπθτοί ςυνάδελφοι/ςςεσ Διευκυντζσ
Με τθν ευκαιρία τθσ ανάλθψθσ των νζων ςασ κακθκόντων ωσ Διευκυντζσ
Σχολικϊν μονάδων, κα ικελα να ςασ ςυγχαρϊ για τθν επιλογι ςασ, ςε μια τόςο
νευραλγικι και ςθμαντικι κζςθ ςτο εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα και να ςασ ευχθκϊ
δθμιουργικι και επιτυχθμζνθ κθτεία.
Αναδειχκικατε μζςα από μια πρωτόγνωρθ, για τα ελλθνικά δεδομζνα, διαδικαςία
επιλογισ ςτθν οποία καταβλικθκε κάκε προςπάκεια εξαγωγισ αντικειμενικισ κρίςθσ ςε
όλα τα ςτάδια εφαρμογισ τθσ. Η χριςθ, για πρϊτθ φορά, μεκόδων όπωσ θ ενιαία τράπεηα
κεμάτων , θ θλεκτρονικι καταγραφι και τιρθςθ πρακτικϊν, ςυνζβαλε κατά πολφ ςτον
περιοριςμό του υποκειμενικοφ παράγοντα, ενιςχφοντασ ζτςι τθν αξιοπιςτία τθσ
διαδικαςίασ.
Η ςυγκεκριμζνθ πρακτικι ιςχυροποιεί πλζον το ρόλο του ςφγχρονου Διευκυντι
ςχολικισ μονάδασ , ο οποίοσ αποτελεί ςθμαντικότατο παράγοντα ςτθν προςπάκεια
βελτίωςθσ τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτα νζα παιδιά τθσ πατρίδασ μασ. Η νζα αντίλθψθ
που κυριαρχεί ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ κζλει τον Διευκυντι του ςχολείου «θγζτθ»,
ςθμαντικό μοχλό ςτθν βελτίωςθ τθσ ςχολικι μονάδασ και ςυνδετικό κρίκο αυτισ με τθν
κοινωνία και τουσ τοπικοφσ φορείσ, κάκε περιοχισ.
Οι πολιτικζσ που υλοποιοφνται τα τελευταία χρόνια ςτθν εκπαίδευςθ ςτοχεφουν
ςτθν ςτροφι από τθν ςτείρα απομνθμόνευςθ ςτθν ςυνεργατικι μάκθςθ, μζςα από τθ
λειτουργία τθσ ομάδασ ςτθν παιδαγωγικι διαδικαςία, κάτι που οφείλει να αξιοποιιςει το
εκπαιδευτικό μασ ςφςτθμα.
Ξεκίνθςε ιδθ θ πιλοτικι εφαρμογι νζων προγραμμάτων ςπουδϊν ςε όλεσ τισ
βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, τα οποία κα αξιολογθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ,
προκειμζνου να υπάρξουν οι αναγκαίεσ βελτιϊςεισ. Λειτουργοφν ιδθ Δθμοτικά Σχολεία με
Ενιαίο Αναμορφωμζνο Ρρόγραμμα, ενϊ από φζτοσ ξεκινά θ εφαρμογι του «Νζου
Λυκείου», που κα οδθγιςει ςταδιακά ςτθν αλλαγι του τρόπου ειςαγωγισ ςτθν
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Ραράλλθλα ιδρφονται Τεχνολογικά Λφκεια με ειδικότθτεσ που
κα «παρακολουκοφν» τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρεσ, ενιςχφοντασ τισ δυνατότθτεσ
απαςχόλθςθσ των αποφοίτων , οι οποίοι κα διακζτουν αναγνωριςμζνα επαγγελματικά
δικαιϊματα. Οι νζεσ τεχνολογίεσ βρίςκονται ιδθ ςτθ διάκεςθ του μακθτι με τα ςχολικά
βιβλία όλων των βακμίδων να είναι ιδθ αναρτθμζνα ςτο διαδίκτυο, μαηί με πλικοσ άλλου
εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
Πμωσ καμία προςπάκεια δεν μπορεί να πετφχει χωρίσ τθν ενεργό ςυμμετοχι και
ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν, αλλά και όλων των φορζων τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ . Οι
περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του υπουργείου κα είναι κακθμερινά ςτο πλευρό ςασ,
επιδιϊκοντασ τθν αμφίδρομθ επικοινωνία και τθν απαραίτθτθ ανατροφοδότθςθ για τθν
βελτίωςθ τθσ προςφοράσ ςτουσ μακθτζσ.
Με αυτζσ τισ ςκζψεισ ςασ εφχομαι και πάλι καλι επιτυχία και Καλή Σχολική Χρονιά.

