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Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,
αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές,
Αυτή η νέα σχολική χρονιά ξεκινά κάτω από το στίγμα της επιδημίας. Στη χώρα μας όμως,
χάρη στη σωστή διαχείριση και την υπεύθυνη στάση της κοινωνίας, έχουμε καταφέρει να την
αντιμετωπίσουμε σωστά. Με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να μπορούμε να έχουμε πλήρη
φοίτηση, με φυσική παρουσία των μαθητών και μαθητριών στο σχολείο. Πρέπει, λοιπόν, να
το διαφυλάξουμε. Θα εφαρμόσουμε με επιμέλεια τους κανόνες ατομικής προστασίας και
συλλογικής υγειονομικής ασφάλειας, όπως μας συμβουλεύουν οι Υγειονομικές Αρχές.
Θέλω να εκφράσω τη βεβαιότητα και να μοιραστώ μαζί σας τον στόχο, ο οποίος είναι να
εφαρμόσουμε τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα, όπως πράξαμε και το προηγούμενο σχολικό έτος,
στην περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, με τη φροντίδα και την επιμέλεια των Διευθύνσεων και των
εκπαιδευτικών μας και τη συνετή στάση των μαθητών και μαθητριών. Το σχολείο θα
αποδείξει, και πάλι, ότι είναι ένας ασφαλής υγειονομικά χώρος, που λειτουργεί εύρυθμα και
αποτελεσματικά και έτσι, απερίσπαστα, θα επιδοθούμε στον κύριο στόχο της μάθησης και
της πνευματικής και ψυχικής καλλιέργειας. Γιατί το σχολείο είναι πάντα ο χώρος όπου
αποκτούμε πολύτιμες γνώσεις, χρήσιμες ικανότητες και δεξιότητες, αλλά και πλούσιες
εμπειρίες.
Μέσα από το Πρόγραμμα του σχολείου μαθαίνουμε τη γλώσσα μας και γνωρίζουμε την
Ελληνική Γραμματεία, η οποία αποτελεί βάση των πανανθρώπινων αξιών. Μαθαίνουμε την
Ιστορία μας και ταυτόχρονα καλλιεργούμε και όλες εκείνες τις γνώσεις, αρχές και αξίες που
μας επιτρέπουν να είμαστε συνειδητοί Ευρωπαίοι πολίτες, σύγχρονοι, ενεργοί και
δημοκρατικοί άνθρωποι. Επίσης, φέρνουμε τους νέους μας σε επαφή με τις κατακτήσεις της
σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και τις σύγχρονες μεθόδους μάθησης, αναπτύσσοντας
παράλληλα και ατομικές πρακτικές δεξιότητες.
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Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, ιδιαίτερος στόχος μας θα είναι να τιμήσουμε και να
γιορτάσουμε την επέτειο των 200 χρόνων από την Εθνική Επανάσταση του 1821, την
Παλιγγενεσία του Έθνους μας. Θα είναι αυτή μια ευκαιρία να δούμε συστηματικότερα τις
αρχές και αξίες του Ελληνικού Διαφωτισμού, μέσα από τον οποίο ο σύγχρονος Ελληνισμός
απολυτρώθηκε από την Τουρκοκρατία και τον απολυταρχισμό και συμπορεύτηκε με το
σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο συνεχίζει μια μεγάλη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και ποιοτική
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματός μας. Στοχεύουμε ιδιαίτερα στη βελτίωση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων, με σχεδιασμό και εφαρμογή σημαντικών και αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων και καινοτόμων δράσεων για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα,
από φέτος εντάσσουμε συστηματικά και την ψηφιακή τεχνολογία στην εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση,

αναπτύσσοντας

και

τις

κατάλληλες

παιδαγωγικές

προδιαγραφές.

Εφαρμόζουμε ήδη για τον σκοπό αυτό, ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναβάθμισης και
συμπλήρωσης του τεχνολογικού εξοπλισμού όλων των σχολείων.
Η ευόδωση των προσπαθειών μας εξαρτάται, όμως, σε μεγάλο βαθμό από τη συναίνεση και
την αγαστή συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών εταίρων. Με αυτή τη συνεργασία, μέσα από
συνεχή διάλογο και αξιοποιώντας και εξωτερική επιστημονική τεχνογνωσία και στήριξη, θα
συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την εκπαίδευση και να επιδιώκουμε αποτελεσματικότερα τους
μαθησιακούς και διαμορφωτικούς στόχους που πρέπει να επιτύχουμε.
Αγαπητά μου παιδιά,
Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας αρχής. Ξέρω ότι ξεκινάτε με όνειρα και
ευγενείς στόχους και έχετε να αντιμετωπίσετε προκλήσεις. Να είστε όμως βέβαιοι ότι θα έχετε
τη στήριξή μας. Θα σας συντροφεύουν οι δικές μας προσδοκίες, που συνενώνονται με τις
ελπίδες και τις επιθυμίες των γονιών σας για μόρφωση και δημιουργία. Ενώ, στην πορεία
αυτή θα σας στηρίξει, θα σας βοηθήσει και θα σας καθοδηγήσει, με τις γνώσεις, την έγνοια
και τη φροντίδα του, το πολύ καλό εκπαιδευτικό προσωπικό μας. Το σχολείο είναι ένα
σημαντικό κομμάτι της ζωής σας, αφού σας προσφέρει το μεγαλείο της μάθησης και την
ολοκληρωμένη καλλιέργεια της προσωπικότητάς σας. Σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαστε δίπλα
σας σε αυτό το ταξίδι προς την κατάκτηση της γνώσης. Θα εργαστούμε για να εξασφαλίσουμε
τις ευκαιρίες που δικαιούστε. Θα χαμογελάσουμε μαζί, ικανοποιημένοι, όταν θα νιώθετε τη
χαρά της επιτυχίας και θα πραγματοποιείτε τους στόχους και τις φιλοδοξίες σας.
Φίλες και φίλοι εκπαιδευτικοί,
Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, η πολιτεία σας εμπιστεύεται τη δύσκολη αποστολή
της εκπαίδευσης και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας. Προσωπικά είμαι βέβαιος ότι θα
ανταποκριθείτε ευσυνείδητα στο λειτούργημά σας και θα συμβάλετε στην πρόοδο των
παιδιών μας, γιατί έχω εμπιστοσύνη στις γνώσεις, τις ικανότητες, την ευαισθησία, το
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παιδαγωγικό σας ήθος. Διαπιστώνω καθημερινά τις προσπάθειες και τη συμβολή του
καθενός και της καθεμιάς ξεχωριστά. Θέλω να ξέρετε ότι το Υπουργείο αναγνωρίζει τις
φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλετε, ξεπερνώντας ακόμα και έκτακτες δυσκολίες,
προκειμένου να μεταδώσετε γνώσεις, να καλλιεργήσετε δεξιότητες, στάσεις και αξίες ζωής,
μέσα από ένα σχολείο που θα προάγει τη χαρά της μάθησης, τη συνεργασία και τη
δημιουργική έκφραση. Μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου θα επικρατεί αλληλοσεβασμός των
ανθρώπων και οι όποιες διαφορές αναδεικνύονται σε συλλογικό μας πλούτο.
Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί, αγαπητοί μαθητές και αγαπητές μαθήτριες,
Σας καλώ να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να εργαστούμε συνειδητά και υπεύθυνα, για να
πετύχουμε τους κοινούς στόχους μας, για την ενίσχυση και συνεχή αναβάθμιση της
εκπαίδευσής μας. Εμπνεόμενοι από τα όσα έχουμε μέχρι τώρα πετύχει, με σύμπνοια και
πνεύμα συνεργασίας, θα αναζητήσουμε και θα κερδίσουμε ολοκληρωμένη ποιοτική παιδεία
που θα μας επιτρέψει να σταθούμε ανταγωνιστικοί μέσα στον σημερινό κόσμο.
Στην αρχή αυτής της νέας σχολικής χρονιάς, εύχομαι ολόψυχα υγεία, πρόοδο και κάθε
επιτυχία σε όλους, στον καθένα και την καθεμιά ξεχωριστά.

Πρόδρομος Προδρόμου
Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
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