Χαιρετισμός του Διευθυντή

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, τόσο εγώ προσωπικά όσο και η
Διευθυντική Ομάδα καθώς και το σύνολο των συναδέλφων καθηγητών, σας μεταφέρουμε τις
ευχές μας για υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως το
πρώτο μας μέλημα είναι η αγάπη μας προς τους μαθητές, η φροντίδα για την πρόοδό τους
και η συνεχής προσπάθειά μας για ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης που παρέχει το
σχολείο.
Το σχολείο μας, όπως φυσικά και κάθε σχολείο λειτουργεί με κανονισμούς, τους οποίους
παρακαλώ να μην εκλάβετε ως περιορισμούς στέρησης της ελευθερίας των παιδιών σας
αλλά ως απαραίτητες προϋποθέσεις μιας οργανωμένης κοινωνίας.
Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να έχουν όρια. Αμέσως μετά την αγάπη, το σπουδαιότερο δώρο
του γονιού προς το παιδί είναι η αίσθηση της πειθαρχίας. Οι περισσότεροι γονείς
παραδέχονται ότι είναι πολύ σημαντικό να θέτουν όρια, εντούτοις ένα από τα δυσκολότερα
εγχειρήματά τους, είναι να βάλουν σε πράξη αυτή την παραδοχή και μάλιστα με τρόπο
σταθερό και αποτελεσματικό.
Τα όρια στην ουσία αποτελούν κανόνες που προστατεύουν τα παιδιά και τα θωρακίζουν με
ένα αίσθημα ασφάλειας. Μαθαίνουν να μη γίνονται έρμαια των επιθυμιών τους και συνάμα να
ελέγχουν τη συμπεριφορά τους προς όφελός τους. Έχοντας ως βάση αυτά τα όρια, θα
αισθανθούν ασφάλεια και εμπιστοσύνη και θα μπορέσουν να ανακαλύψουν με
αποτελεσματικότητα τον κόσμο και τον εαυτό τους.
Κλείνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο εγώ προσωπικά όσο και η Διευθυντική Ομάδα
αλλά και το σύνολο των καθηγητών του Γυμνασίου, στοχεύουμε να εργαστούμε φιλότιμα για
την επίτευξη των στόχων της παιδείας γενικότερα και για τη συνέχιση της παράδοσης του
σχολείου τούτου ειδικότερα. Προσπάθειά μας θα είναι πάντοτε να προσφέρουμε στους
μαθητές μας, παράλληλα με την γνώση και μια πολύπλευρη ποιοτική αγωγή που να είναι το
χαρακτηριστικό της ανθρωπιστικής παιδείας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τη
δημιουργία υπεύθυνων, δημοκρατικών και ολοκληρωμένων ανθρώπων.
Η στενή συνεργασία οικογένειας και σχολείου αποτελεί βασικό συντελεστή για μια σωστή
διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Σε αυτή τη συνεργασία προσβλέπουμε και κατά τη φετινή
χρονιά και είμαστε σίγουροι πως θα την έχουμε. Τέλος, σας απευθύνουμε θερμή παράκληση
να έρχεστε στο σχολείο όσο γίνεται πιο συχνά, όταν μπορείτε ή όταν σας καλούμε, για να
ενημερώνεστε για την πρόοδο και τη διαγωγή των παιδιών σας.
Ευχόμαστε σε όλους σας καλή και δημιουργική χρονιά και ο Θεός της αγάπης να κατευθύνει
τα διαβήματά σας για κάθε καλό.
Σας ευχαριστώ.
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