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Περιφερειακή ∆/νση Π.Ε. & ∆.Ε.
Α.Μ.Θ.
∆.∆.Ε. ∆ράµας
10ο ∆. Σχ. ∆ράµας

« Συγχαρητήρια επιστολή στο Σχολείο ∆εύτερης Ευκαιρίας ∆ράµας»

Με την παρούσα επιστολή θέλω να εκφράσω τα θερµά µου συγχαρητήρια στον αξιότιµο
∆ιευθυντή του Σ.∆.Ε. ∆ράµας, κ. Καρυπίδη Νικόλαο, στον Σύλλογο Καθηγητών του Σχολείου, καθώς και
τους µαθητές / µαθήτριές τους για την πρωτοβουλία τους να εξωραΐσουν τον αύλειο χώρο του 10ου ∆.
Σχ. ∆ράµας – µε το οποίο συστεγάζονται- , να βελτιώσουν τις υποδοµές των χώρων υγιεινής και να
συντηρήσουν τις ήδη υπάρχουσες κτιριακές εγκαταστάσεις του.

Τόσο η διεξαγωγή των εργασιών στον χώρο του 10ου ∆. Σχ., όσο και το µοναδικό αποτέλεσµα,
µαρτυρούν επαγγελµατισµό και µεράκι! Επέδειξαν αναµφίβολα την κοινωνική τους ευαισθησία –
ιδιαιτέρως σε περιόδους οικονοµικής κρίσης που έχει επηρεάσει βαθύτατα και τον ευαίσθητο χώρο της
Εκπαίδευσης – και «ενίσχυσαν», µε δική τους πρωτοβουλία, την υλικοτεχνική υποδοµή σχολείου της
Π/θµιας Εκπ/σης ∆ράµας, στηρίζοντας την προσπάθειά µας για βελτίωση των συνθηκών της
εκπαιδευτικής λειτουργίας. Κάλυψαν σηµαντικό µέρος των άµεσων αναγκών / ελλείψεων του σχολείου
και συνέβαλαν καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθµιση της σχολικής καθηµερινότητας τόσο των µικρών
µαθητών µας, όσο και του διδακτικού προσωπικού.

Η ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ράµας και εγώ προσωπικά εκφράζουµε τις θερµές
µας ευχαριστίες

για την γενναιόδωρη χειρονοµία τους και τους διαβεβαιώνουµε πως θα είµαστε

υποστηρικτές και αρωγοί σε Καλές Πρακτικές Εθελοντισµού που προέρχονται από οποιαδήποτε
εκπαιδευτική βαθµίδα.
Ο ∆/ντής Π/µιας Εκπ/σης ∆ράµας

Ανδρέας Ε. Σαλπιγγίδης

