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ΘΕΜΑ: «ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΦΟΛΙΚΗΣ ΦΡΟΝΙΑΣ» 

Αγαπθτοί/ζσ μακθτζσ/τριεσ, αγαπθτοί ςυνάδελφοι, αγαπθτοί γονείσ, 

μια νζα ςχολικι χρονιά ξεκινά με όνειρα και ελπίδεσ για χιλιάδεσ μακθτζσ, 

εκπαιδευτικοφσ και γονείσ. ϋ αυτό το ξεκίνθμα θ Περιφερειακι Διεφκυνςθ 

Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχει προβεί ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ, 

μετά από ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ ΠΕ και ΔΕ και τθ ςυνεχι υποςτιριξθ του 

Τπουργείου Παιδείασ, ϊςτε να ανοίξουν από τθν πρϊτθ θμζρα του ςχολικοφ ζτουσ, 

τθν  11θ
 επτεμβρίου, όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ και θ πλζον απομακρυςμζνθ και 

μικρι και να λειτουργιςουν με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ κζςθ τουσ, με τα βιβλία 

ςτθ τςάντα κάκε μακθτι, με ςχολικι αίκουςα για όλουσ τουσ μακθτζσ. 

Σο μεγάλο όμωσ ςτοίχθμα είναι θ μορφι εκπαίδευςθσ που κα παρζχουμε ςτουσ 

μακθτζσ μασ. Μια εκπαίδευςθ που δεν πρζπει να ζχει απλά αναπαραγωγικό 

χαρακτιρα, αλλά να αναδεικνφει τθ γνϊςθ μζςα από βιωματικζσ καταςτάςεισ, από 

παραγωγικι διαδικαςία, από αποκλίνουςα ςκζψθ. 

Μια ςφγχρονθ εκπαίδευςθ οφείλει να μθν αγνοεί τα βαςικά πολιτιςτικά και 

πολιτιςμικά ςτοιχεία κάκε λαοφ, οφτε βζβαια να παραμελεί τθν ανκρωπιςτικι τθσ 

διάςταςθ. Σότε κα αποδεικνφει ότι ςζβεται το μακθτι και επενδφει ςτον άνκρωπο. 

http://kmaked.pde.sch.gr/
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Ο ρόλοσ τθσ ανκρωπιςτικισ διάςταςθσ ςτθν εκπαίδευςθ είναι κακοριςτικόσ, γιατί 

νοθματοδοτεί τθ ςφνδεςι τθσ με τισ πανανκρϊπινεσ αξίεσ του πολιτιςμοφ.  

Η ανκρωπιςτικι εκπαίδευςθ είναι απόρροια τθσ αγωγισ, θ οποία ςβινει τισ 

κρθςκευτικζσ, εκνικζσ, πολιτικζσ, πολιτιςτικζσ και κοινωνικισ προζλευςθσ διαφορζσ 

και μζςα από τθν εξάλειψι τουσ αναδφει τθν ανκρϊπινθ ποιότθτα με 

χαρακτθριςτικά τθν πνευματικι ολοκλιρωςθ και τθ ςυγκρότθςθ άρτιασ 

προςωπικότθτασ. 

Για τθν επίτευξθ τθσ ανκρωπιςτικισ εκπαίδευςθσ το ςχολείο οφείλει να δϊςει 

ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία ςυνκθκϊν που κα προάγουν τθν υιοκζτθςθ των αξιϊν  του 

δικαίου, τθσ ιςονομίασ, τθσ ελευκερίασ, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ ανάπτυξθσ κριτικισ 

και διαλεκτικισ ςκζψθσ, τθσ αλλθλεγγφθσ,  τθσ αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ, τθσ 

ζρευνασ.  

Μία εκπαίδευςθ που διαπνζεται από αυτά τα χαρακτθριςτικά είναι εκπαίδευςθ 

ελεφκερων ατόμων, απλϊνει τθ λάμψθ τθσ μζςα ςτο χϊρο και ςτο χρόνο,  φτάνει 

τθν πνευματικι ηωι ςτο κορφφωμά τθσ, γεννά επιςτιμθ και πολιτιςμό. 

Με τισ ςκζψεισ αυτζσ και με τθ βεβαιότθτα πωσ το αξιολογότατο εκπαιδευτικό και 

διοικθτικό προςωπικό τθσ Περιφζρειάσ μασ, οι μακθτζσ μασ και οι γονείσ κα δϊςετε 

και αυτι τθ ςχολικι χρονιά, όπωσ κάκε χρόνο, τον καλφτερο εαυτό ςασ, ςασ καλϊ 

όλουσ να ανταποκρικοφμε ςτο όραμα μιασ ανκρωπιςτικισ εκπαίδευςθσ που κα 

προάγει και κα αναβακμίςει ποιοτικά τον άνκρωπο. 

Καλι ςχολικι χρονιά και καλι δφναμθ ςε όλουσ 
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