
Λύκειο Ιδαλίου 

Χαιρετισμός της Διευθύντριας με την ευκαιρία της έναρξης  

της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016 

 

Μια νέα σχολική χρονιά, ένα νέο, μαγευτικό άλλα και επίπονο ταξίδι για την απόκτηση της 

γνώσης αρχίζει.  Ευελπιστούμε ότι η νέα σχολική χρονιά θα είναι γόνιμη και δημιουργική και 

ότι στο τέλος όλοι εσείς, οι μαθητές αλλά και η Διεύθυνση και οι καθηγητές σας θα είμαστε 

περήφανοι για τα επιτεύγματά σας.    

 

Το όραμά μας για φέτος είναι να μπορέσουμε, σε μια εποχή κρίσης και ανατροπών, να σας 

εμφυτέψουμε τη δίψα για μάθηση και να σας μάθουμε ν΄ αγωνίζεστε για ένα καλύτερο αύριο. 

Να πιστεύετε στον Άνθρωπο και στις πνευματικές αξίες, που η παιδεία προσφέρει. Θα 

εργαστούμε με ζήλο και αφοσίωση για να υλοποιήσουμε το όραμά μας, συνεργαζόμενοι στενά 

με σας και τους γονείς σας.  

 

Οι νέες προκλήσεις που έχουμε ν΄ αντιμετωπίσουμε, είναι η βελτίωση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, που θα σας καταστήσει ικανούς να πετύχετε τους στόχους σας, τόσο τους 

επαγγελματικούς όσο και τους κοινωνικούς αλλά και να γίνετε ολοκληρωμένες 

προσωπικότητες, που θα συμβάλουν δημιουργικά στη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων 

τους, στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος. 

 

Ταυτόχρονα στόχος μας παραμένει και  η άντληση διδαγμάτων από τους αγώνες του λαού μας 

για ελευθερία αλλά και η καταπολέμηση της ρητορικής του μίσους και του διχασμού, που τόσο 

ταλανίζει το νησί μας τα τελευταία χρόνια. 

 

Η δική σας μέριμνα πρέπει να είναι να προσπαθείτε να γίνεστε κάθε μέρα και καλύτεροι, 

διαβάζοντας τα μαθήματά σας αλλά και πειθαρχώντας συνειδητά στους κανονισμούς της 

σχολικής μονάδας, με υπευθυνότητα και σεβασμό στη διαφορετικότητα.  

 

Κερδίζοντας με κόπο την εσωτερική σας ελευθερία, θα γίνετε άξιοι και της εξωτερικής 

ελευθερίας και θα αντιληφθείτε ότι η δημοκρατία είναι αναβαθμός πολιτισμού.  

 

Αμετάθετος στόχος μας παραμένει η αξιοποίηση του Επιστημονικού Πάρκου του Σχολείου 

μας, ώστε να καταστεί ένα κέντρο μάθησης και ψυχαγωγίας, όχι μόνο για τους μαθητές μας 

αλλά και για την ευρύτερη κοινωνία.  Η εγκατάσταση ενός βιντεοπροβολέα είναι το τελευταίο 

μας απόκτημα και οι πρώτες προβολές, απέσπασαν πολύ ευνοϊκά σχόλια.   

 

Σας καλούμε λοιπόν, να συνεργαστείτε στενά μαζί μας επιδεικνύοντας δημοκρατικό ήθος και 

την ανάλογη υπευθυνότητα. 

 

Καλή χρονιά. 

 

 

 

Σοφούλα Αχεριώτου  

Διευθύντρια  

 


