
Συγχαρητήρια του Περιφερειακοφ Διευθυντή Εκπαίδευςησ Ιονίων Νήςων 

 

Αγαπητοί ςυνάδελφοι, αγαπητζσ ςυναδζλφιςςεσ, 

θα ήθελα να ςασ ςυγχαρώ δημόςια για τη ςυνειςφορά ςασ ςτην εκπαίδευςη, ςε 

αυτζσ τισ δφςκολεσ ςτιγμζσ που περνά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. 

Μζςα ςτισ πρωτόγνωρεσ και δφςκολεσ ςυνκικεσ που βιϊνουμε αλλά και ςτθ νζου 

τφπου τθλεκπαίδευςθ με ςφγχρονεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ, για να υλοποιιςουμε 

τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να ςυγχαρϊ, τόςο τα ςτελζχθ 

τθσ εκπαίδευςθσ όςο και εκπαιδευτικοφσ τθσ κακθμερινισ διδακτικισ πράξθσ. 

Ειδικότερα ςυγχαίρω τουσ/τισ Διευκυντζσ/τριεσ Εκπαίδευςθσ, τουσ/τισ 

Συντονιςτζσ/τριεσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου, τισ Προϊςταμζνεσ των Κζντρων 

Εκπαιδευτικισ και Συμβουλευτικισ Υποςτιριξθσ, τουσ/τισ Διευκυντζσ/τριεσ και 

τουσ/τισ Προϊςταμζνουσ/νεσ των ςχολικϊν μονάδων κακϊσ και τα μζλθ των ομάδων 

υποςτιριξθσ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Π.Δ.Ε. 

Ιονίων Νιςων.  

Ιδιαίτερα ςυγχαρθτιρια αξίηουν ςτουσ ςυναδζλφουσ και ςτισ ςυναδζλφιςςεσ 

εκπαιδευτικοφσ όλων των βακμίδων, για το ενδιαφζρον και τθν ανταπόκριςι τουσ 

ςε αυτζσ τισ νζεσ προκλιςεισ κακϊσ και για τισ ατζλειωτεσ ϊρεσ που εργάηονται 

δθμιουργϊντασ χιλιάδεσ ψθφιακζσ τάξεισ, παρόλα τα τεχνικά προβλιματα και τισ 

ελλείψεισ που υπάρχουν. 

Στθ ςθμερινι δφςκολθ κατάςταςθ το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ζδωςε 

τθ δυνατότθτα ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, μζςα από τθ ςφγχρονθ, τθν 

αςφγχρονθ εκπαίδευςθ και τθν εκπαιδευτικι τθλεόραςθ, να παραμείνουν ςε επαφι 

με τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.  

Η Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Ιονίων Νιςων πρωτοςτατεί ςε αυτό το 

διδακτικό μοντζλο, καταγράφοντασ ζωσ ςιμερα χιλιάδεσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν 

δθμιουργιςει ψθφιακζσ τάξεισ, δίνοντασ με αυτό τον τρόπο τθν ευκαιρία ςε 

δεκάδεσ χιλιάδεσ μακθτζσ να ζρχονται ςε επαφι με τθν εκπαίδευςθ και τθ μάκθςθ. 



Συγχαίρω όλουσ τουσ υπαλλιλουσ των Υπθρεςιϊν Εκπαίδευςθσ τθσ Περιφζρειασ και 

των Διευκφνςεων Ιονίων Νιςων για τθν άψογθ ςυνεργαςία και τθν αποτελεςματικι 

οργάνωςθ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν.  

Τζλοσ ευχαριςτϊ τουσ γονείσ, ευχαριςτϊ τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ όλων των 

ςχολικϊν μασ μονάδων για τθ ςυμμετοχι, τθ ςυνεργαςία και το αμζριςτο 

ενδιαφζρον τουσ. 

Με τισ καλφτερεσ ευχζσ μου για τθ ςυνζχεια τθσ δθμιουργικισ πορείασ ςασ! 

Καλό Πάςχα, Καλι Ανάςταςθ με υγεία! 

 

Με εκτίμθςθ  

Πζτροσ Δ. Αγγελόπουλοσ 

Περιφερειακόσ Διευκυντισ  

Α/κμιασ & Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

Ιονίων Νιςων 

 


