
Αγαπητοί γονείς, 
 
Καθώς ολοκληρώνεται αισίως άλλο ένα δημιουργικό ταξίδι μάθησης, 
σας απευθύνω σύντομο αποχαιρετισμό. Από τη θέση του Σχολικού 
Συμβούλου της 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων 
βρέθηκα με όλες μου τις δυνάμεις πολύ κοντά στα σχολεία και θέλω να 
πιστεύω ότι παρείχα παιδαγωγική και καθοδηγητική υποστήριξη στους 
εκπαιδευτικούς στο μέτρο που μου επέτρεψε η μεγάλη έκταση της 
περιφέρειας ευθύνης μας. 

Η αγαστή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους 
μαθητές απέφερε πλούσιους καρπούς, γιατί ήταν συστηματική και 
συνεχής. Εκατοντάδες ήταν οι δράσεις που υλοποιήσαμε από κοινού με 
τα σχολεία όλο αυτό το διάστημα και θα ήταν ακόμη περισσότερες αν η 
περιφέρεια ευθύνης μας δεν ήταν τόσο μεγάλη συγκριτικά με τις 
περιφέρειες άλλων σχολικών συμβούλων: 11 νησιά, 44 σχολεία, 
εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, χιλιάδες μαθητές και γονείς.  Μες στα 
εξίμισι σχολικά χρόνια που ασκήσαμε τα καθήκοντά μας γνωριζόμαστε 
καλά πλέον με τους μαθητές όλων των τάξεων και με πολλούς γονείς.  

Ολοκληρώνουμε την εκτεταμένη θητεία μας απόλυτα ικανοποιημένοι 
από το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχεται στα σχολεία της περιοχής 
μας. Θέλω να σας ζητήσω να συνεχίσετε να εμπιστεύεστε το σχολείο και 
τον εκπαιδευτικό της τάξης και να συνεχίσετε να είστε συμπαραστάτες 
στο έργο του.  

Πριν σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, θέλω να σας επιστήσω την προσοχή 
στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών και στην 
ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών. Σε καμία περίπτωση 
δε νοείται ελεύθερη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας. Για το λόγο αυτό προτείνεται να θέσετε τόσο 
χρονικά όρια όσο και να ελέγξετε το περιεχόμενο της χρήσης των 
συσκευών. Ως προς αυτό το θέμα, μπορείτε να ζητήσετε τις οδηγίες που 
έχουμε αποστείλει στα σχολεία. 

Τέλος, στο εμπόριο, πέρα από τα λογοτεχνικά βιβλία για κάθε ηλικία, 
κυκλοφορούν δημιουργικά βιβλία για τις διακοπές των παιδιών όλων 
των τάξεων, προκειμένου τα παιδιά να βρίσκονται σε παιγνιώδη επαφή 
με τις σχολικές γνώσεις.   

 

 

 



Αγαπητοί μαθητές, 

 

Μετά από έξι χρόνια γνωριμίας με εσάς τους μαθητές της Στ΄ τάξης που 
ολοκληρώνετε το πρώτο σας ταξίδι στον κόσμο της μάθησης, θέλω να 
σας ευχηθώ καλή συνέχεια στις σπουδές σας. Εύχομαι να μαθαίνω ότι 
είστε καλά και ότι προοδεύετε. Να με θυμάστε μέσα από όσα σας 
έμειναν στη μνήμη σας από τις συναντήσεις μας, τους γρίφους και τα 
μαθηματικά παιχνίδια, τα γλωσσικά παιχνίδια, τις δειγματικές 
διδασκαλίες, τις συμβουλές για άλλα θέματα. 

Μαζί με εσάς, ολοκληρώνω κι εγώ το ταξίδι μου σε αυτή τη θέση του 
Σχολικού Συμβούλου, θα το συνεχίσω όμως, όπως κι εσείς, από άλλη 
θέση. Πολύ θα χαίρομαι να σας συναντώ και να σας βλέπω 
μεγαλύτερους και σοφότερους. 

 

Εύχομαι σε όλους τους μαθητές και τους γονείς όμορφες και 
δημιουργικές διακοπές. Καλό καλοκαίρι! 

 
Ο Σχολικός Σύμβουλος  

3ης Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων 

  

Κλουβάτος Κων/νος 

 

Σχολή Ουρσουλινών 

84300 - Νάξος 

τηλ/φαξ: 2285024506 

klouvatos@sch.gr  

http://klouvatos.mysch.gr 
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