
 
 

 

Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας 

για την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022 

 

 

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, 

Αγαπητές συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί,  

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, 

Μια καινούρια σχολική χρονιά ξεκινά. Μια χρονιά με ευκαιρίες και προκλήσεις για όλους, 

μια χρονιά που σηματοδοτείται από τη μέχρι σήμερα αποκτηθείσα εμπειρία αντιμετώπισης 

μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, αλλά και την ύπαρξη των εμβολίων, του βασικού 

μας όπλου ενάντια στην πανδημία. 

Στόχος η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων μας όλη τη νέα χρονιά, ακολουθώντας με 

συνέπεια και ευθύνη το πρωτόκολλο που πρότεινε ο ΕΟΔΥ και υιοθέτησε το ΥΠΑΙΘ για την 

υγεία και την ασφάλεια του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και των 

συνοικούντων συγγενών μας και εντέλει των τοπικών κοινωνιών μας. 

Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές, στο πλάι σας θα είναι οι άξιοι εκπαιδευτικοί μας, 

που θα σας βοηθήσουν και θα σας υποστηρίξουν παρέχοντάς σας πολύτιμες γνώσεις και 

δημιουργώντας τις βέλτιστες προϋποθέσεις ώστε με υγεία, ασφάλεια και θέληση για 

μάθηση να κατακτήσετε τις απαιτούμενες για τον 21ο αιώνα δεξιότητες. 

Η νέα χρονιά φέρνει μαζί της πολλά χαρακτηριστικά της οραματικής και σύγχρονης 

εκπαίδευσης που όλοι επιθυμούμε. Με την εισαγωγή στα Νηπιαγωγεία των 

δραστηριοτήτων στα Αγγλικά, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και την πιλοτική εφαρμογή των 

Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων που υλοποιεί το ΥΠΑΙΘ σε όλη τη χώρα, αλλά και με τη 

λειτουργία των νέων Πειραματικών Σχολείων και του Πρότυπου Λυκείου στην Περιφέρειά 

μας, ανοίγονται νέοι δρόμοι. Παράλληλα, η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής 

Μακεδονίας ενέταξε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ευρύτατο πρόγραμμα εξοπλισμού του συνόλου 

των σχολικών μας μονάδων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών μας δομών, ύψους 

3.100.000 €, ενώ εξασφάλισε τη λειτουργία των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, 

Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΠΕΚΤΠΕ) και για τη νέα σχολική χρονιά. 

Αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, αξιοποιώντας τις πολύτιμες γνώσεις, τις εμπειρίες, τις 

ικανότητες και τις δεξιότητές σας, συνεχίστε το ποιοτικό, εποικοδομητικό και ελπιδοφόρο 

για τη νέα γενιά έργο σας.  

 

 



 
 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, η πρόκληση για την υγεία, την ασφάλεια και την πρόοδο 

των παιδιών είναι μπροστά μας. Οι εμπειρίες, η στήριξη και η ενεργή αρωγή σας στο 

πλαίσιο των σχολικών κοινοτήτων είναι αναγκαίες και πολύτιμες. 

Μέσα από συλλογική προσπάθεια, εκπαιδευτικοί, στελέχη της εκπαίδευσης, διοίκηση, 

μαθητές, γονείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση και τοπικές κοινωνίες μπορούμε να διασφαλίσουμε 

την εκπαιδευτική διαδικασία και τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα. 

Το αύριο μας περιμένει όλους υγιείς.  

Εύχομαι καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε όλους. Με υγεία, ασφάλεια, 

αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία, με οργάνωση και προσπάθεια για την κατάκτηση της νέας 

γνώσης.     

 

      Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης 

          Δυτικής Μακεδονίας  

 

              Δρ. Θοδωρής Μαρδίρης, M.Ed.  

 


