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1) Μήνυμα της Υφυπουργού Παιδείας για την λήξη της σχολικής χρονιάς:
Αγαπητά στελέχη και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας,
Αγαπητοί γονείς,
άλλη μια εκπαιδευτική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Μια χρονιά που επιλογικά μόνο
διδακτική αποδείχτηκε για όλους μας. Μια χρονιά ιδιαιτεροτήτων με ένα πολύ
εποικοδομητικό επιμύθιο: η κάθε τροχοπέδη γεννά και μία νέα ατραπό. Ομοίως, οι
ιδιαιτερότητες μας οδήγησαν στο μονοπάτι των καινοτομιών και μιας νέας
στοχοθεσίας στο πεδίο της εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο αυτό της πρωτοπορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία κάναμε την
τεχνολογία όπλο και εργαλείο μας. Μετουσιώσαμε τις ηλεκτρονικές συσκευές σε
κρουνούς μάθησης και γνώσης και οργανώσαμε πλήρως την σχολική δομή στην βάση
της ψηφιοποίησης αφήνοντας σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον.
Αρωγοί σε όλη αυτή την τιτάνια προσπάθεια στάθηκαν οι αξιοθαύμαστοι
εκπαιδευτικοί μας οι οποίοι επιτελώντας πιστά το λειτούργημά τους στήριξαν την
τηλεκπαίδευση με ζήλο και ζέση ανάγοντας σε αυτοσκοπό την μόρφωση των παιδιών
μας. Για όλους αυτούς τους λόγους καθώς και για πολλούς άλλους τους οφείλουμε
ευγνωμοσύνη.
Ακόμη, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ προσωπικά την κάθε μαθήτρια και
τον κάθε μαθητή σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την παροιμιώδη εναρμόνιση με τα
νέα δεδομένα που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Φυσικά όλο αυτό
το εγχείρημα δεν θα είχε στεφθεί από επιτυχία χωρίς την διαρκή συνδρομή των
γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια πέρασαν πολλές
ώρες και μέρες δίπλα στα παιδιά τους επιστρέφοντας και εκείνοι για λίγο και πάλι
στα θρανία.
Η φετινή σχολική χρονιά, λοιπόν, που τώρα κλείνει την αυλαία της μας οδήγησε σε
ένα συμπέρασμα: Η εκπαίδευση νίκησε και θα συνεχίσει να νικάει ακόμη και σε
αντίξοες συνθήκες.

Η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κ. Ζέττα Μ. Μακρή
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Αγαπητοί μου μαθητές, αγαπητές μαθήτριες,
Άλλη μια δύσκολη σχολική χρονιά πλησιάζει στο τέλος της. Ήταν μια διαφορετική
χρονιά, με συνθήκες πρωτόγνωρες, για όλους μας. Μέσα από τη εκπαιδευτική μας διαδρομή
δοκιμαστήκαμε. Όλοι! Κι εμείς, αλλά κυρίως εσείς. Αποδείξατε σε όλους ότι είστε
υπεύθυνοι
και ικανοί να ανταπεξέλθετε στις δυσκολίες της ζωής. Θέσατε στόχους και με προσήλωση
τους κυνηγήσατε, προσπαθήσατε και να που έφτασε η στιγμή να διευρύνετε τους ορίζοντές
σας και να οραματιστείτε το μέλλον σας.
Οι Πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή. Η αρχή της ζωής σας. Ανοίξτε
τα
φτερά σας, σχεδιάστε, ονειρευτείτε. Το δικό μας έργο, σχεδόν ολοκληρώθηκε. Το δικό σας
μόλις αρχίζει. Με την ελπίδα να ευοδωθούν τα όνειρά σας, θα σας κρατήσουμε το χέρι
μέχρι
το τέλος της προσπάθειάς σας.
Καλή επιτυχία, στις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις, καλή σταδιοδρομία σε όλους!

H Διευθύντρια

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΜΒΟΥΡΗ

3) Παρακαλούνται οι γονείς που έχουν παραλάβει ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τις ανάγκες
της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (tablets, laptops) να τον επιστρέψουν στο σχολείο.
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