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Χαιρετισμός κατά την υποδοχή πρωτοετών φοιτητών/τριών του ακαδ. έτους 2020-21
Αγαπητές φοιτήτριες & αγαπητοί φοιτητές
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ, με τη διττή
ιδιότητα της Κοσμητόρισσας αλλά και της Καθηγήτριας στο ΤΕΠΑΕ, Σας συγχαίρω για την
επιτυχία σας και την εισαγωγή σας στο Τμήμα και σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά!
Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο είναι, για όλους και όλες εσάς αλλά και τις οικογένειές σας,
μια πολύ σημαντική στιγμή που είμαι σίγουρη ότι την ονειρευτήκατε πολλές φορές. Είναι
η επιβράβευση των κόπων σας και η επιβεβαίωση των προσδοκιών σας. Είναι, ταυτόχρονα,
η αρχή ενός μεγάλου κι ελπίζω συναρπαστικού ταξιδιού για εσάς, κι εύχομαι να αποδειχθεί
ανάλογη των προσδοκιών σας και των ονείρων σας.
Είμαι σίγουρη, ότι τα φοιτητικά χρόνια στην Παιδαγωγική Σχολή και στο ΤΕΠΑΕ θα σας
μείνουν αξέχαστα, γιατί θα αποκτήσετε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, και
συναρπαστικές εμπειρίες, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως βάση για τη συνέχεια τόσο στην
εργασία όσο και στην επιστήμη, αλλά και την προσωπική σας ζωή! Το ακαδημαϊκό
περιβάλλον της Παιδαγωγικής Σχολής και του ΤΕΠΑΕ είναι ένα εξαιρετικά δημιουργικό
περιβάλλον, ένας χώρος ανταλλαγής απόψεων για όλα τα θέματα, συνεργασίας, διαλόγου
και ουσιαστικής επικοινωνίας, ένα πεδίο ελεύθερης αναζήτησης, διεξαγωγής καινοτόμου
έρευνας, παραγωγής νέας γνώσης. Μέσα από τον λόγο και τον αντίλογο, τις θέσεις και τις
αντιθέσεις, μέσα από μία συνεχή διαδικασία αλληλεπίδρασης στην οποία θα συμμετέχετε
ενεργά και εσείς τόσο με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες σας όσο και με τους
συμφοιτητές και τις συμφοιτήτριές σας θα οικοδομήσετε το δικό σας προφίλ του
επιστήμονα και της επιστημόνισσας εκπαιδευτικού.
Η τρέχουσα περίοδος της πανδημίας δυστυχώς μας ορίζει νέα δεδομένα διδασκαλίας και
μάθησης, με αποστάσεις, ατομικές προφυλάξεις και αυξημένα επίπεδα ευθύνης για τους
Άλλους, που δημιουργούν όμως περιορισμούς στην αναντικατάστατη εκπαιδευτικά και
παιδαγωγικά αλληλεπίδραση με φυσική παρουσία. Το ΑΠΘ, η Παιδαγωγική Σχολή και το
ΤΕΠΑΕ έχουμε έγκαιρα αναπτύξει κατάλληλες υποδομές και προϋποθέσεις
τηλεκπαίδευσης, από την πρώτη στιγμή κιόλας, τις οποίες κι επικαιροποιούμε κι
εξελίσσουμε διαρκώς ώστε να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο δυνατό και ουσιαστικό
τρόπο στις δυσχερείς πρωτόγνωρες προκλήσεις και να ξεπεράσουμε όλοι μαζί αυτήν την
κατάσταση.
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές σήμερα σας υποδεχόμαστε στην ακαδημαϊκή
μας οικογένεια με την ευχή να μετεξελιχθείτε σε νέους και νέες επιστήμονες και
παιδαγωγούς, ο καθένας και η καθεμία με τα δικά του ξεχωριστά χαρακτηριστικά, με
κριτική σκέψη, με καινοτόμες ιδέες, με όραμα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, για την
ευημερία και πρόοδο όλων των παιδιών, με κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασμό σε κάθε
είδους διαφορετικότητα.
Εμείς θα είμαστε εδώ μαζί σας και θα προσπαθούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε τον
δρόμο σας. Να έχετε αισιοδοξία, ενσυναίσθηση, όρεξη για δράση και μεράκι για το
αντικείμενο των Σπουδών σας.
Και πάλι συγχαρητήρια, καλές σπουδές!

