ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Η ∆ιεύθυνση της Περιφερειακής εκπαίδευσης είναι καταρχάς θέση
διοικητικής ευθύνης αλλά εµπεριέχει το στοιχείο της κοινωνικής ευθύνης και
βέβαια αυτό της παιδαγωγική ευθύνης. Η άποψη µου για τον συγκεκριµένο
ρόλο έχει ένα κεντρικό άξονα, το όραµα το οποίο έχει δύο κατευθύνσεις. Το
γενικότερο όραµα για την εκπαίδευση αλλά και το ειδικότερο που αφορά τον
συγκεκριµένο οργανισµό.
Το γενικότερο όραµα διαπνέεται από τη φιλοσοφία της Ρόζας Ιµβριώτη, του
∆ηµήτρη Γληνού και περιέχει τα πέντε βασικά αιτήµατα της παιδείας, όπως τα
είχε ορίσει ο ∆ελµούζος και είναι µέχρι σήµερα επίκαιρα και ζητούµενα.
Πέντε αιτήµατα στην υπηρεσία µιας εκπαίδευσης εστιασµένης στην
κοινωνική δυναµική, στη δηµοκρατία, στην άµβλυνση των ανισοτήτων που
οφείλονται σε κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες, και στην αγωγή µαθητών,
πολιτών µε κριτική σκέψη και στάση. Η παιδεία πρέπει να είναι:
• ∆ηµοκρατική στην οργάνωση και στη διοίκηση
• Ενιαία και το πνεύµα της να συνέχει όλες τις βαθµίδες
• Να στηρίζεται στη µελέτη του τόπου, της ζωής και του πολιτισµού του
• Να επιλέγει τα γόνιµα και ουσιαστικά στοιχεία του πολιτισµού
• Να βασίζεται σ’ ένα ικανό και συνεχώς καταρτιζόµενο διδακτικό
προσωπικό.
Το ειδικότερο όραµα, αφορά τους στόχους της συγκεκριµένης υπηρεσίας της
Περιφερειακής διεύθυνσης. Η ανάπτυξη και γνωστοποίηση του οράµατος θα
λειτουργήσει ως κοινός σκοπός, ως παρακίνηση κι ως συνεκτικός ιστός που
θα διατρέχει όλη τη δοµή της εκπαίδευσης στην περιφέρεια Θεσσαλίας, από
τον δάσκαλο µέχρι τα στελέχη εκπαίδευσης. Αυτό σηµαίνει ότι θα επιδιώξουµε
έναν στρατηγικό σχεδιασµό σε βάθος χρόνου που θα διασφαλίζει τη συνέχεια
της διοίκησης αλλά και θα εξυπηρετεί την επιµέρους στοχοθεσία και θα λύνει
πρακτικά, λειτουργικά κι εκπαιδευτικά ζητήµατα.
Αυτό ελπίζω ότι θα προκύψει µετά από τη συνεργασία και τις προτάσεις
όλων των µελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και των θεσµικών οργάνων µε
βάση τις ανάγκες και τις δυνατότητες της Περιφέρειας. Πρακτικά αυτό σηµαίνει
συνεργασία µε Πανεπιστήµια, µε ∆ήµους, µε την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση
Θεσσαλίας και άλλους φορείς.
Ευχαριστώ την απερχόµενη Περιφερειακή ∆ιευθύντρια κα. Ζιάκα Βασιλική
για την σφαιρική ενηµέρωση και την µέχρι στιγµής διεκπεραίωση όλων των
επίκαιρων ζητηµάτων. Η εµπειρία της και η ευσυνειδησία της στην άσκηση των
καθηκόντων της είναι πολύτιµη και πρόθεσή µου κι επιθυµία είναι η συνέχεια
της συνεργασίας µας στο πλαίσιο των θεσµικών µας ρόλων. Να της ευχηθώ
καλό έργο και καλή συνεργασία από τη νέα της θέση ως Σχολικής Συµβούλου
Φυσικής Αγωγής.
Αυτό που προέχει άµεσα είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των
Πανελλαδικών εξετάσεων, µια διαδικασία εν εξελίξει, την οποία η υπηρεσία
έχει δροµολογήσει, µέχρι στιγµής τουλάχιστο, έτσι ώστε να µην προκύψουν
εκκρεµότητες, διότι ο χρόνος ως γνωστόν είναι αµείλικτος και η διοίκηση δεν
µπορεί να παρουσιάζει κενά και να περιµένει τις όποιες αλλαγές. Ακολουθούν
τα λειτουργικά και οργανικά κενά έτσι ώστε να ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος

χωρίς προβλήµατα, οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί σε διαθεσιµότητα και βέβαια
πλείστα άλλα καθηµερινά θέµατα.
Τέλος, θεωρώ σηµαντικό να επισηµάνω ότι όπως στα εκπαιδευτικά
ζητήµατα εµπιστεύοµαι τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη και τα συνδικαλιστικά
όργανα και θα στηριχτώ στη συνεργασία τους, έτσι και στα διοικητικά έχω
εµπιστοσύνη
στις
προσωπικές
και
συλλογικές
ικανότητες,
στη
δηµιουργικότητα και αποτελεσµατικότητα του διοικητικού προσωπικού της
Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης, για την πραγµατοποίηση των στόχων.
Ας µην ξεχνάµε εξάλλου ότι στην Αρχαία Αθήνα το ανθρώπινο δυναµικό
αποτελούσε το σηµαντικότερο κεφάλαιο µε το οποίο µια πόλη µε
περιορισµένους πόρους κατόρθωσε να γίνει µεγάλη οικονοµική και
στρατιωτική δύναµη φτάνοντας στον χρυσό αιώνα του Περικλέους.
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