ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης,
έχω τη χαρά και την ιδιαίτερη τιμή να ξεκινώ τη νέα μου θητεία ως Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.
Ανέλαβα τα καθήκοντά μου, με έντονο αίσθημα ευθύνης, με προσήλωση στο
καθήκον, αγάπη για την Εκπαίδευση, βαθύ σεβασμό στους/στις συναδέλφους
εκπαιδευτικούς, τους /τις μαθητές/τριές μας και τις οικογένειές τους και διάθεση
υπηρεσιακής και κοινωνικής προσφοράς. Δεσμεύομαι ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες
μου τις δυνάμεις και να συνεργάζομαι στενά με όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής μας
κοινότητας, καθώς και τους εμπλεκόμενους φορείς με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας όλων των σχολικών μας μονάδων και τη συνεχή αναβάθμιση των μέσων, των
πόρων και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα παιδιά μας.
Στη σύγχρονη εποχή των καταιγιστικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών σε
παγκόσμιο επίπεδο, η Εκπαίδευση καλείται να αναμορφωθεί, να ανταποκριθεί στις νέες
απαιτήσεις των καιρών και να προετοιμάσει κατάλληλα όλους τους μαθητές και τις
μαθήτριες, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά κυρίως να αναπτύξουν ικανότητες και
δεξιότητες και να διαμορφώσουν αξίες και στάσεις ζωής για να γίνουν ενεργοί, δημιουργικοί
και υπεύθυνοι πολίτες και προπάντων άτομα συναισθηματικά ισορροπημένα με
ενσυναίσθηση και αγάπη για τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό, όλοι όσοι εμπλεκόμαστε στην εκπαίδευση και στη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των εφήβων (εκπαιδευτικοί, γονείς, στελέχη και φορείς
διοίκησης της εκπαίδευσης, άλλοι παιδαγωγικοί, υποστηρικτικοί και κοινωνικοί φορείς και
υπηρεσίες) καλούμαστε να υπηρετήσουμε έναν υψηλό σκοπό, όσον αφορά στην Παιδεία που
παρέχουμε στις νέες γενιές. Με επίκεντρο την αγάπη μας για το παιδί, συντονίζουμε τις
προσπάθειές μας και συμπράττουμε με αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη και όραμα στην
επίτευξη των κοινών στόχων προς όφελος των μαθητών μας και στην ουσία προς όφελος της
κοινωνίας μας.
Με βάση αυτή τη φιλοσοφία/αντίληψη και με πνεύμα συναίνεσης, δικαιοσύνης,
αμεροληψίας και νομιμοφροσύνης προσπάθησα να ενεργώ κατά την προηγούμενη διετή
θητεία μου και θα εξακολουθήσω να το κάνω και κατά τη νέα μου θητεία ως Διευθύντρια
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας.
Ιδιαιτέρως ευχαριστώ για την άψογη συνεργασία μας και την υποστήριξή τους, τους
Διευθυντές/ντριες, Προϊσταμένους/νες και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας, καθώς και
το διοικητικό προσωπικό της Διεύθυνσής μας, ευχόμενη καλή συνέχεια στην εξαιρετική
κοινή πορεία και προσπάθεια που έχουμε από διετίας ξεκινήσει, έχοντας συλλογικά και
αποτελεσματικά αντιμετωπίσει δύσκολες και πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της πανδημίας
και αγωνιστεί για τη συνεχή βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας εκπαίδευσης στη
Φωκίδα.
Προχωρούμε με θέληση, αποφασιστικότητα και αφοσίωση για να συνεχίσουμε το
έργο μας εφαρμόζοντας τις μεγάλες καινοτομίες στον τρόπο λειτουργίας των σχολείων, στα
προγράμματα σπουδών και τις διδακτικές πρακτικές, υπηρετώντας τη γενικότερη
μεταρρυθμιστική προσπάθεια για την αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών και την
αναμόρφωση του σύγχρονου σχολείου. Επειδή, δε, η Παιδεία αποτελεί μείζον εθνικό θέμα
και αφορά όλη την κοινωνία, ευρύτερη και τοπική, στην προσπάθεια αυτή, ζητούμε επίσης
την αρωγή και τη συνεργασία όλων των συμπολιτών μας.
Οι διοικητικές και παιδαγωγικές/υποστηρικτικές υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας θα
συνεχίσουν να συνδράμουν με αφοσίωση τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη των σχολικών
μας μονάδων στο απαιτητικό και πολύπλευρο έργο τους και να μεριμνούν για την ομαλή,
απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία των σχολείων της περιφέρειάς μας, γνωρίζοντας τις
ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές
ανάγκες της. Παράλληλα, όλοι οι συνεργάτες της υπηρεσίας μας είναι πάντα στη διάθεση των
γονέων, των φορέων, των υπηρεσιών και των πολιτών για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητάς
μας.
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