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Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου μας,
Αισθάνομαι την ανάγκη να επικοινωνήσω μαζί σας για να κλείσουμε τον κύκλο της φετινής
μας συνεργασίας, έτσι όπως τον αρχίσαμε μαζί το Σεπτέμβριο, με ειλικρίνεια και αίσθημα
ευθύνης. Σας ευχαριστώ για την πολύτιμη συνεργασία και την προσφορά σας στην επίτευξη
του οράματός μας που είναι η ισχυροποίηση ενός δημοκρατικού και αειφόρου σχολείου,
που εφαρμόζει τις αρχές και τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλα τα παιδιά.
Πιστεύω ακράδαντα ότι πετύχαμε μαζί να εδραιώσουμε ένα σχολείο που πάει μπροστά, που
απορρίπτει τη στασιμότητα. Ένα σχολείο που σκέφτεται, συμμετέχει, μιλά, αγαπά,
φαντάζεται και δημιουργεί. Το τριετές Σχέδιο Βελτίωσης το οποίο εκπονήσαμε και
εφαρμόσαμε με επιτυχία είχε ως αντικείμενο να εισαγάγει στην εκπαιδευτική μονάδα το
σχεδιασμό και προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων για την ανάπτυξη του «Αειφόρου
Σχολείου». Καταφέραμε να ενσωματώσουμε την ιδέα και τις αξίες της αειφόρου ανάπτυξης
σε κάθε πλευρά της σχολικής ζωής, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη
διαχείριση των κτιρίων, αλλά και στις σχέσεις του σχολείου με την ευρύτερη τοπική
κοινότητα.
Είχα την τύχη και την ευλογία να έχω δίπλα μου επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, που
αγαπώντας τα παιδιά μας, κατάφεραν να τα διδάξουν, να τα εμπνεύσουν και να τα
βοηθήσουν να προοδεύσουν και όχι απλώς να καλύψουν την ύλη του Αναλυτικού
Προγράμματος. Εκπαιδευτικοί που πέτυχαν να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και την
κριτική σκέψη των παιδιών μας, που τα βοήθησαν ν’ αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες και
στάσεις αλλά προπάντων εκπαιδευτικοί που αγωνίζονται καθημερινά για τη μετάδοση και
την καλλιέργεια των αξιών. Με αίσθημα ευθύνης στοχεύσαμε στην ανάπτυξη του ενεργού
πολίτη, γιατί αυτό πιστεύουμε ότι χρειάζεται ο τόπος μας: πολίτες που νοιάζονται, πολίτες
που τους αφορά η πρόοδος και η ευημερία, που εφαρμόζουν την κοινωνική δικαιοσύνη.
Φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα υγιές περιβάλλον στις τάξεις, όπου τα παιδιά μπορούν
να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν καλύτερα τα συναισθήματά τους, αλλά και σέβονται τα
συναισθήματα των άλλων. Στοχεύσαμε σε δράσεις κατά τις οποίες τα παιδιά αναγνωρίζουν
και αποδέχονται τη διαφορετικότητα. Προωθήσαμε προγράμματα που τα βοήθησαν να
αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης συγκρούσεων για δημιουργία
θετικών διαπροσωπικών σχέσεων. Εντάξαμε το σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Erasmus+ για την προώθηση της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης μέσω της ηλεκτρονικής
τεχνολογίας και διαπραγματευθήκαμε θέματα ασφάλειας και ορθής χρήσης του διαδικτύου

σε συνεργασία με σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Μελετήσαμε ζητήματα όπως ο σεβασμός προς το περιβάλλον, η διαχείριση των
απορριμμάτων, η επαναδιαπραγμάτευση συμπεριφορών προστασίας, διατήρησης και
βελτίωσης του άμεσου αλλά και ευρύτερου περιβάλλοντος και συνεχούς βελτίωσης του. Τα
παιδιά ενεπλάκησαν σε δράσεις για την ανάπλαση και τον εξωραϊσμό της σχολικής αυλής με
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη του πρασίνου, στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων
μέσα από την ανάπτυξη καταναλωτικών συνηθειών και συμπεριφορών φιλικών προς το
περιβάλλον και στην καθαριότητα γενικότερα.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι φροντίσαμε να τοποθετηθούν βιντεοπροβολείς, ανεμιστήρες και
κουρτίνες σε όλα τα τμήματα, εξασφαλίσαμε καινούρια θρανία και καρέκλες για όλα τα
παιδιά, δημιουργήσαμε τάξη υποδοχής αλλόγλωσσων και υπαίθρια βιβλιοθήκη, πετύχαμε
την αναδιαμόρφωση του παιδότοπου και ανακαινίσαμε τις αίθουσες των ειδικών μονάδων
του σχολείου, εμπλουτίσαμε τις βιβλιοθήκες των τάξεων, αγοράσαμε επιτραπέζια παιχνίδια,
εφαρμόσαμε πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού και μπαταριών με τοποθέτηση
των κατάλληλων κάδων στις τάξεις και στην αυλή, εγκαταστήσαμε σύστημα ποτίσματος των
δέντρων του σχολείου, δημιουργήσαμε βοτανόκηπο, φροντίσαμε να μπογιατιστεί το κτίριο,
να επιδιορθωθούν οι ρωγμές στους τοίχους και να γίνει μόνωση της ταράτσας ολόκληρου
του κτιρίου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Σύνδεσμο Γονέων, στη Σχολική Εφορεία
Λάρνακας και στον Δήμο Λάρνακας που στάθηκαν αρωγοί στην πραγμάτωση των
προαναφερθέντων.
Δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς στις δράσεις μας κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς, ούτε
στα επιτεύγματα και στην πρόοδο των μαθητών και των μαθητριών μας, επειδή σας είχαμε
πλήρως ενήμερους αλλά προπάντων συμμέτοχους σε όλη την πορεία. Εξάλλου, αυτό ήταν
το ζητούμενο: να δημιουργήσουμε μαζί ένα σχολείο χωρίς τοίχους και τείχη, ανοικτό στις
ιδέες και στην κοινωνία, στη γνώση και το μέλλον, που αξιοποιεί κάθε σύγχρονο εργαλείο γι
αυτό συνεργαστήκαμε με θεσμούς και φορείς που έκαναν το εκπαιδευτικό μας έργο πιο
αποτελεσματικό, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδιωτικά
πανεπιστήμια, μουσεία, πινακοθήκες, θεατρικούς οργανισμούς κ.ά.
Θερμές ευχαριστίες οφείλω επίσης στους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες, φίλους
και φίλες του σχολείου που μας αγκάλιασαν και ήταν δίπλα μας καθημερινά στον καλό
αγώνα, προσφέροντας χρόνο, κόπο, γνώση, υπηρεσίες, οικονομική ενίσχυση, υλικά, αγάπη.
Ήσασταν πραγματικά πάρα πολλοί και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, αφού
γνωρίζουμε πως η χαρά βρίσκεται στο δόσιμο, στην προσφορά και πως αυτό είναι το
κέρδος εκείνου που δίνει και δίνεται.

ας ευχαριστώ εγκάρδια και σας εύχομαι να έχετε ένα δημιουργικό και ευχάριστο
καλοκαίρι.
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