
                                                                                                                                   Κατερίνη 11/09/2021 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του ν. Πιερίας, 

 

          με την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-22, νιώθω την ανθρώπινη ανάγκη αλλά και το υπηρεσιακό καθήκον να 

επικοινωνήσω μαζί σας, έστω και μέσω επιστολής.  

          Η χρονιά που πέρασε, άφησε σε όλους και όλες έντονα τα αποτυπώματά της. Δυσκολίες, κούραση, άγχος, 

ευμετάβλητα συναισθήματα και δυστυχώς πάνω από όλα, ανθρώπινες απώλειες. Η εκπαιδευτική διαδικασία, μέσω της 

τηλεκπαίδευσης αλλά και τις περιόδους με ανοικτά σχολεία, ήταν μια καθημερινή προσπάθεια για επίτευξη των 

γνωστικών στόχων, αλλά κυρίως για την προστασία από τον COVID-19. Σε αυτή την προσπάθεια, συνεργαστήκαμε όλοι 

και όλες, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές/τριες.  

       Η φετινή σχολική χρονιά μας βρίσκει πιο ώριμους, πιο έμπειρους στη διαχείριση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

του κορονοϊού και με πολύ σημαντικό πλέον όπλο πρόληψης, τον εμβολιασμό. Μας βρίσκει βέβαια και κουρασμένους, 

επιφυλακτικούς και με έκδηλη την ανησυχία της έκβασης της πανδημίας. Οφείλουμε να αντλήσουμε αισιοδοξία από τα 

παιδιά μας και το χρέος μας απέναντί τους.  

       Οι σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν δια ζώσης, με ολόκληρο το μαθητικό δυναμικό, που είναι πολύ σημαντικό 

και στην ψυχοκοινωνική και στην παιδαγωγική του διάσταση. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία, δεν μπορεί να υποκαθιστά 

την παρουσία των παιδιών στο σχολείο, παρά μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα . 

       Στη Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, σε συνεργασία με το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπου μπορούμε να έχουμε 

τις συνθήκες (διαθέσιμες αίθουσες, εκπαιδευτικούς…) και τη θεσμική κατοχύρωση, δημιουργούμε επιπλέον Τμήματα, 

σε Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία. Τη Δευτέρα 13/09/2021, όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί θα είναι στις θέσεις τους και 

όπου δημιουργούνται κενά (είναι προς το παρόν ελάχιστα), με τη συνεργασία των Διευθυντών/ντριών και 

Προϊσταμένων, προσπαθούμε να τα καλύπτουμε προσωρινά, μέχρι να γίνουν οι νέες τοποθετήσεις.  

      Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες όλων των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων, σε συνεργασία με τις 

υπηρεσίες των Δήμων και των Σχολικών Επιτροπών, έχουν ήδη  μεριμνήσει για την καθαριότητα και την επάρκεια σε 

απολυμαντικά. Σε συνεργασία με τους Συλλόγους Διδασκόντων, καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να τηρούνται τα 

μέτρα προφύλαξης (μάσκες, τεστ, αποστάσεις, αερισμός…) ώστε να συνεχιστεί στη σχολική καθημερινότητα η  μέριμνα 

για προφύλαξη του εαυτού μας και των άλλων, μέσα από την πιστή εφαρμογή των οδηγιών της επιστημονικής 

κοινότητας, που έχουμε λάβει από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

     Αγαπητοί γονείς, ζητάμε και φέτος τη στήριξη και τη συνεργασία σας. Εμπιστευτείτε τους άξιους και έμπειρους 

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων του νομού μας και συζητήστε μαζί τους οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί σε 

σχέση με την πρόοδο, τη συμπεριφορά και τη φοίτηση των παιδιών/μαθητών/τριών μας. Να είστε σίγουροι/ες πως θα 

σας  ακούσουν και θα διαχειριστούν με τον παιδαγωγικά καλύτερο τρόπο το θέμα που σας απασχολεί. 

   Είναι πολύ σημαντική συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, η ουσιαστική συνεργασία των 

Συλλόγων Διδασκόντων με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων. Καλλιεργείται κουλτούρα εξωστρέφειας, 

αμοιβαιότητας, στήριξης γονέων/εκπαιδευτικών και κυρίως δίνουμε το καλύτερο παράδειγμα στους μαθητές/τριές μας, 

για τη δυνατότητα πραγματοποίησης κοινών δράσεων, υλοποίησης κοινών στόχων, σεβόμενοι/ες η κάθε πλευρά τα όρια 

δικαιοδοσίας της. Οι προτάσεις σας είναι πάντα ευπρόσδεκτες, είτε ατομικά είτε ως συλλογικότητες.  

   Αγαπητοί γονείς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά για την επικοινωνία μας, τη διάθεσή σας ακόμα και να 

τροποποιήσετε τον οικογενειακό προγραμματισμό για να διευκολύνετε στην επίλυση θεμάτων που προκύπτουν,  και εν 

γένει τη διακριτική και ευγενική στάση σας απέναντι στους/στις εκπαιδευτικούς των σχολικών μας μονάδων και τους  

εργαζόμενους/ες της ΔΙΠΕ Πιερίας. 

Εύχομαι ολόψυχα καλή σχολική χρονιά με Υγεία και Αισιοδοξία!!  

 

Αγαπητοί μαθητές/τριες 



Σας εύχομαι Καλή Σχολική Χρονιά!! Να είναι γεμάτη γέλια, χαρά, όρεξη για διάβασμα και ενδιαφέρουσες εργασίες! 

Προσέχουμε την υγεία μας, φορώντας τις μάσκες μας και εφαρμόζοντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών και των γονέων 

μας.  

Για τους μαθητές και της μαθήτριες που αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, κυρίως τα «Πρωτάκια» μας και τα Προνήπια  που 

έρχονται στις σχολικές μονάδες, να είναι πολύ χαρούμενα που θα αποκτήσουν ακόμα περισσότερους φίλους και φίλες, 

νέους συμμαθητές και συμμαθήτριες. Όλοι/ες μας, έχουμε ύψιστο καθήκον να προστατέψουμε την υγεία, την ασφάλεια, 

την παιδική σας ηλικία και να σας οδηγήσουμε στην ανακάλυψη της γνώσης και τη χαρά της δημιουργίας. 

Σας περιμένουμε να γεμίσουν τα σχολικά κτήρια χαρούμενες φωνές και γελαστά μάτια! 

 

 

                                                                                                                                      Η Δ/ντρια της ΔΙΠΕ Πιερίας 

                                                                                                                                          

                                                                                                                                               Φλώρα Σορώτου  


