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Αγαπθτοί γονείσ και κθδεμόνεσ των μακθτϊν/τριϊν των Δθμοτικϊν Σχολείων και Νθπιαγω γείων του ν. Πιερίασ, 

 

Η ανάλθψθ των κακθκόντων μου, ωσ Δ/ντρια Εκπ/ςθσ, ςτθ Δ/νςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ, ςχεδόν 

ςυμπίπτει χρονικά, με τθν ζναρξθ τθσ φετινισ ςχολικισ χρονιάσ 2020-21. Μιασ χρονιάσ που χαρακτθρίηεται ιδθ, από 

τισ πρωτόγνωρεσ και ιδιαίτερα ευμετάβλθτεσ ςυνκικεσ που καλοφμαςτε όλοι και όλεσ να διαχειριςτοφμε, με ςτόχο τθν 

προςταςία από τον covid-19, αλλά και τθ ςυνζχεια τθσ ηωισ μασ ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

Θεωρϊ πωσ είναι πολφ ςθμαντικι θ ςυνεργαςία γονζων και εκπαιδευτικϊν, για να διαςφαλίςουμε όςο το 

δυνατόν καλφτερα τθν υγεία και τθν πρόοδο των μακθτϊν και των μακθτριϊν μασ. Με δεδομζνο ότι είναι  πολφ 

δφςκολο, λόγω των ςυνκθκϊν, να ςυνομιλιςω μαηί ςασ, είτε ατομικά είτε ωσ ςυλλογικότθτεσ, απευκφνομαι μζςω 

αυτισ τθσ επιςτολισ, με πρόκεςθ να ςασ ενθμερϊςω για τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. 

Όπωσ γνωρίηετε, οι ςχολικζσ μονάδεσ κα λειτουργιςουν με ολόκλθρο το μακθτικό δυναμικό και είναι πολφ 

ςθμαντικό αυτό και ςτθν ψυχοκοινωνικι και ςτθν παιδαγωγικι του διάςταςθ. Η εξ αποςτάςεωσ διδαςκαλία, δεν 

μπορεί να υποκακιςτά τθν παρουςία των παιδιϊν ςτο ςχολείο, παρά μόνο για περιοριςμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Οφείλουμε όμωσ, να εξαςφαλίςουμε τθν προςταςία τθσ υγείασ των μακθτϊν/τριϊν μασ, όλοι οι εμπλεκόμενοι 

ςτθ ςχολικι κοινότθτα. Στθ Δ/νςθ Εκπαίδευςθσ, ςε ςυνεργαςία με τα Υπθρεςιακά Συμβοφλια, όπου μποροφμε να 

ζχουμε τισ ςυνκικεσ (διακζςιμεσ αίκουςεσ, εκπαιδευτικοφσ…) και τθ κεςμικι κατοχφρωςθ, δθμιουργοφμε επιπλζον 

Τμιματα, ςε Δθμοτικά Σχολεία και Νθπιαγωγεία. Τθ Δευτζρα 14/09/2020, όλοι οι εκπαιδευτικοί κα είναι ςτισ κζςεισ 

τουσ και όπου δθμιουργοφνται κενά (είναι προσ το παρόν ελάχιςτα) κα καλφπτονται προςωρινά, μζχρι να γίνουν οι 

τοποκετιςεισ. Οι Διευκυντζσ/ντριεσ και οι Προϊςτάμενοι/εσ όλων των Δθμοτικϊν Σχολείων και Νθπιαγωγείων, ςε 

ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ των Διμων και των Σχολικϊν Επιτροπϊν, ζχουν ιδθ  μεριμνιςει για τθν κακαριότθτα και 

τθν επάρκεια ςε απολυμαντικά και κακαριςτικά (ολοκλθρϊνονται ζωσ αφριο 09/09/2020, όπωσ ζχω ενθμερωκεί, οι 

προςλιψεισ προςωπικοφ κακαριότθτασ). Ζχουμε λάβει δεςμεφςεισ από τουσ αρμόδιουσ αντιδθμάρχουσ, για τθν 

ενίςχυςθ του προςωπικοφ κακαριότθτασ, όπου δεν επαρκεί. Σε ςυνεργαςία με τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων, 

καταβάλλεται κάκε προςπάκεια για να τθροφνται οι αποςτάςεισ μζςα ςτισ αίκουςεσ, όπου αυτό είναι εφικτό, 

διαγραμμίςεισ, ςχεδιαςμό για τον τρόπο χριςθσ τθσ μάςκασ με πολυτροπικι και παιδαγωγικι προςζγγιςθ, ϊςτε να 

μπει ςτθ ςχολικι κακθμερινότθτα θ  μζριμνα για προφφλαξθ του εαυτοφ μασ και των άλλων. 

Αγαπθτοί γονείσ, θ δικι ςασ ςτιριξθ και ςυνεργαςία είναι περιςςότερο από κάκε άλλθ φορά απαραίτθτθ. 

Το παράδειγμά ςασ, κα οδθγιςει τουσ μακθτζσ μασ ςε μια «κουλτοφρα» κακθμερινισ προςταςίασ, με το πλφςιμο 

χεριϊν, τισ αποςτάςεισ , τθ χριςθ μάςκασ και εφαρμογι των οδθγιϊν του ΕΟΔΥ. Η υποχρεωτικότθτα τθσ χριςθσ 

μάςκασ ςτο ςχολικό χϊρο, είναι πράγματι δφςκολο εγχείρθμα, αλλά αυτι τθ χρονικι περίοδο, υγειονομικά 

απαραίτθτο. Εμπιςτευτείτε τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων ςασ. Είναι ικανοί και ζμπειροι και να είςτε ςίγουροι/εσ, 

πωσ κα διαχειριςτοφν τθν κατάςταςθ με τον παιδαγωγικά καλφτερο τρόπο. Η προάςπιςθ τθσ υγείασ αποτελεί 

υπζρτατο αγακό και προχπόκεςθ για το δικαίωμα όλων των παιδιϊν ςτθν παιδεία και τθν εκπαίδευςθ. 

        Δεν κα ιςχυριςτϊ ότι, τα προβλιματα που κακθμερινά ανακφπτουν είναι όλα λυμζνα, αντίκετα χρειάηεται 

ςυνεχισ επαναπροςδιοριςμόσ και αναςτοχαςμόσ. Χρειάηεται όμωσ νθφαλιότθτα, ςτθν προςπάκεια να βρεκοφν 

υλοποιιςιμεσ λφςεισ. Οι προτάςεισ ςασ, κυρίωσ μζςα από τουσ Συλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων, θ ςυνεργαςία με 

τουσ Δ/ντζσ/ντριεσ, Προϊςταμζνουσ/εσ και τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων,  είναι το καλφτερο για τα παιδιά μασ, που τα 

περιμζνουμε με προςμονι να ηωντανζψουν τα ςχολικά κτιρια τθ Δευτζρα! 

Σασ εφχομαι ολόψυχα υγεία και Καλι Σχολικι Χρονιά! 

 

 

                                                                                                                                      Η Δ/ντρια τθσ ΔΙΠΕ Πιερίασ 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                               Φλϊρα Σορϊτου  


