
Ηράκλειο, 26/6/2020 

Αγαπημένοι μου μαθητές και μαθήτριες, 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μου, 

 

Τα σχολεία έκλεισαν σήμερα και μαζί με αυτά έκλεισε και ο διετής κύκλος της 

συνεργασίας μας.  

Όταν ανέλαβα το τμήμα μας,  στη Β’ τάξη, είχα πολλή όρεξη και διάθεση να δώσω τον 

καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω τα παιδιά να οδηγηθούν στα δύσκολα αλλά 

ενδιαφέροντα και όμορφα μονοπάτια της εκπαίδευσης και της αυτοβελτίωσής τους…  

Με την ίδια όρεξη και διάθεση συνέχισα μέχρι και σήμερα!  

Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν μαθησιακοί, γνωστικοί, κοινωνικοί, ψυχολογικοί, 

συμπεριφορικοί… Οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε τις δυσκολίες που κληθήκαμε να 

αντιμετωπίσουμε. Θεωρώ ότι όλοι μαζί καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες και 

να προχωρήσουμε στην επίτευξη των στόχων μας σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό.  

Σε αυτό έργο πρωταγωνιστές ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες μου, τους οποίους και 

ευχαριστώ θερμά για τα όμορφα αυτά δύο χρόνια που μου χάρισαν. Με γέμισαν χαρά με το 

χαμόγελό τους και ικανοποίηση με την προσπάθειά τους.  Θέλω να πιστεύω ότι έβαλα κι εγώ 

το λιθαράκι μου για να μπορέσουν τα παιδιά να νιώθουν όμορφα στο σχολείο αλλά και να 

αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τη συνέχιση της μαθητικής τους, και όχι μόνο, ζωής. 

Μακριά από κάθε εμπάθεια, με κίνητρα άκρως παιδαγωγικά και με αγάπη για τα 

παιδιά, προσπάθησα να συμβάλλω στη θετική εξέλιξη της πορείας τους, κάτι το οποίο 

αναγνωρίζεται από το μεγαλύτερο μέρος των παιδιών, των γονιών του τμήματος αλλά και 

των συναδέλφων μου, και σας ευχαριστώ γι’ αυτό.  

Ειδικότερα, για την περίεργη -λόγω COVID19- σχολική χρονιά που μόλις 

ολοκληρώθηκε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά εκτός από τα παιδιά, εσάς τους γονείς και 

όλους όσους βοήθησαν τα παιδιά να διατηρήσουν την επαφή τους με τη σχολική 

πραγματικότητα, τα στήριξαν ψυχολογικά, τεχνικά και εκπαιδευτικά για να ανταπεξέλθουν 

στη πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε.  

Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα αγάπης που έλαβα από εσάς και που μου δίνουν 

δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσω να προσπαθώ… 

Εύχομαι ειλικρινά τα καλύτερα για το παρόν και το μέλλον των μαθητών/μαθητριών 

μου και των οικείων τους.  Υγεία, αγάπη, ευτυχία και πρόοδο!  

 

Με εκτίμηση, 

Ο δάσκαλος του Γ'2 

Γιώργος Αράθωμας 

Καλό καλοκαίρι!!! 


