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Διευθυντές-ριες 4/θεσίων και άνω
Δημοτικών Σχολείων
της Δ/νσης Π.Ε. Τρικάλων

ΘΕΜΑ: «Μήνυμα Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»

Αγαπητοί-ές συνάδελφοι-ισσες, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων σας
ως Διευθυντές-ριες των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του νομού Τρικάλων θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή δύναμη,
αισιοδοξία και δημιουργία αλλά και να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις.
Οι θέσεις ευθύνης που αναλαμβάνετε είναι πολύ σημαντικές για την ποιοτική
αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Καλείστε να υπηρετήσετε τα υψηλά αγαθά
της εκπαίδευσης και της παιδείας των ανήλικων μαθητών και αυριανών πολιτών
του κόσμου. Καλείστε να αγωνιστείτε για ένα σχολείο με ευτυχισμένα και
χαρούμενα παιδιά, για ένα σχολείο με σεβασμό στην παιδικότητα, την
ιδιαιτερότητα και την ετερότητα. Προς την κατεύθυνση αυτή αξιοποιήστε όλους
τους υποστηρικτικούς και αντισταθμιστικούς θεσμούς (ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, Τμήματα
Ένταξης, Τάξεις Υποδοχής, ΔΥΕΠ, Φροντιστηριακά Τμήματα, Ενισχυτική Διδασκαλία)
του εκπαιδευτικού μας συστήματος με ευαισθησία και γνώση.
Συνάδελφοι Διευθυντές-ριες, είμαι βαθιά πεπεισμένος ότι στη διάρκεια της θητείας
σας θα ξεπερνάτε τα στεγανά και τους περιορισμούς του Διευθυντικού στελέχους
και θα υιοθετείτε τα χαρακτηριστικά του μετασχηματιστικού σχολικού ηγέτη. Με
βάση αυτά θα στοχεύετε στη βαθιά αλλαγή τόσο της σχολικής μονάδας όσο και του
εαυτού σας. Θα δίνετε έμφαση στους ανθρώπους και στην αλλαγή κουλτούρας του
σχολείου ξεκινώντας από τη βάση και φτάνοντας στην κορυφή. Για το σκοπό αυτό
θα ενθαρρύνετε και θα εμπνέετε τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών και της
σχολικής κοινότητας.

Με την έναρξη του σχολικού έτους παρουσιάστε στα μέλη της σχολικής κοινότητας
ξεκάθαρα και αξιόπιστα το όραμά σας για το σχολείο. Στη συνέχεια εργαστείτε με
συνέπεια στα καθήκοντά σας, με ομαδικότητα, αμοιβαιότητα, αυτοκριτική και
αναστοχασμό, με σεβασμό στον εκπαιδευτικό και τον γονέα και φροντίδα για τον
μαθητή ώστε να αναγνωριστείτε από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως
πρότυπο και να ταυτιστούν μαζί σας στην πορεία υλοποίησης του κοινού πια
οράματός σας.
Με οδηγό τους παραπάνω άξονες, σε συνδυασμό με το άνοιγμα του σχολείου στην
τοπική κοινωνία, θα δώσετε ώθηση στις δράσεις του σχολείου και θα βελτιώσετε
τόσο την καθημερινότητα όσο και το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Εφιστούμε,
όμως, την προσοχή σας στις συνεργασίες με τρίτους, οι προθέσεις των οποίων δεν
είναι πάντοτε ειλικρινείς. Αρκετές φορές, με το πρόσχημα της συνεργασίας,
προσεγγίζουν τα σχολεία έχοντας ως στόχο την προώθηση στις πολυπληθείς σε
μέλη σχολικές κοινότητες προσωπικών και αλλότριων προς την εκπαίδευση
συμφερόντων.
Κλείνοντας, έχετε πάντα υπόψη ότι οι πραγματικοί ηγέτες είναι «δυνατοί αλλά όχι
αυταρχικοί, ευγενικοί αλλά όχι αδύναμοι, περήφανοι αλλά όχι αλαζόνες,
μετριόφρονες αλλά όχι ντροπαλοί, προσεκτικοί αλλά όχι αδρανείς».
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