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ΠΡΟΣ:

Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Πιερίας

ΘΕΜΑ: «Μήνυμα για τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2020-2021»
Καθώς μια πολύ δύσκολη και απαιτητική σχολική χρονιά φτάνει στη λήξη της,
νιώθουμε την ανάγκη να απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας σε ολόκληρη την εκπαιδευτική
κοινότητα και σε καθέναν και καθεμία ξεχωριστά, για το σημαντικό έργο που προσέφεραν
από τη θέση ευθύνης τους.
Ευχαριστούμε τους Διευθυντές/ντριες, τους Προϊσταμένους/ες των Δημοτικών
Σχολειών και των Νηπιαγωγείων του νομού μας, που κράτησαν την οργάνωση και τη
διαχείριση των σχολικών τους μονάδων σε πολύ υψηλό επίπεδο, παρά τον πρόσθετο φόρτο
εργασίας λόγω της πανδημίας και βρίσκονταν πάντα σε άμεση επικοινωνία με την Υπηρεσία
μας για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση επειγόντων περιστατικών. Ευχαριστούμε
ιδιαίτερα τους/τις εκπαιδευτικούς μας, όλων των ειδικοτήτων, μόνιμους/ες και
αναπληρωτές/τριες, οι οποίοι/ες κλήθηκαν σε πολύ λίγο χρόνο να εφαρμόσουν στην πράξη
την εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και ανταποκρίθηκαν στα νέα δεδομένα με εξαιρετικά
αποτελέσματα, επιδεικνύοντας υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα σε πρωτόγνωρες για
τον εκπαιδευτικό κόσμο συνθήκες. Θερμά ευχαριστούμε και όσους/ες εμπλέκονται στον
σχολικό χώρο παρέχοντας πολύτιμο υποστηρικτικό έργο, όπως Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό,

ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές/τριες, αλλά και το προσωπικό
καθαριότητας και τους/τις σχολικούς φύλακες των σχολείων μας που ανταποκρίθηκε επάξια
στις αυξημένες ανάγκες λόγω πανδημίας.
Τέλος, θα θέλαμε να απευθύνουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους μαθητές και
τις μαθήτριες των σχολείων μας για την ωριμότητα και τη συνέπεια που επέδειξαν στην
τήρηση των προστατευτικών μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού ολόκληρη τη
σχολική χρονιά, αλλά και την υπομονή και την υπευθυνότητά τους κατά τη διάρκεια των
διαδικτυακών μαθημάτων. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τις οικογένειες των μαθητών/τριών μας
για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους στους παραπάνω τομείς.
Ευχόμαστε σε όλους σας Καλό Καλοκαίρι!

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πιερίας
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