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            Θέµατα: 1.  Χαιρετισµός και ευχές για το νέο σχολικό έτος 

                      2.  Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας µε Δ/ντές/ντριες Δηµοτικών Σχολείων  

           

           

«Το σπουδαίο δεν είναι ν’ αλλάξουµε τη ζωή µας, ονειροπολώντας µιαν «άλλη», αλλά να κάνουµε 

να λαλήσει τούτη η ζωή, όπως µας δόθηκε, την καθηµερινή, την ταπεινή, την ανθρώπινη, όπου το 

καθετί που µπορούσε να γυρέψουµε πρέπει να υπάρχει.» 

 

Γ. Σεφέρης 

 

   

        1. Αγαπητοί/ές συνάδελφοι-συναδέλφισσες 

 

Για άλλη µια φορά  στο ξεκίνηµα και αυτής της σχολικής χρονιάς,  έχω την ξεχωριστή χαρά να 

σας καλέσω να ανταποκριθούµε σύµψυχοι στο κάλεσµα της ξεχωριστής «λαλιάς» του ρόλου µας,   

αντισταθµίζοντας «την έρηµο» της θλίψης και της µαταίωσης  των καιρών,  µε τη γοητεία της γόνιµης 

συνύπαρξης στη σχολική κοινότητα. Ας «γυρέψουµε»  και ας σµιλέψουµε ως ενεργά µέλη µιας αυθεντικής 

παιδαγωγικής οµάδας την πολύτιµη ποιότητα του λυτρωτικού «εµείς», σε ένα  σχολείο αξιών και προ-

σώπων. Σε ένα σχολείο που µε κριτικό αναστοχασµό, ανοικτότητα, ανθεκτικότητα  και τόλµη: Προσκαλεί, 

Υποδέχεται, Αποδέχεται, Αναγνωρίζει, Αγαπάει, Συγχωρεί, Υποστηρίζει, Προλαµβάνει, Αντισταθµίζει, 

Προτείνει, Απελευθερώνει, Λυτρώνει και εν τέλει Εξανθρωπίζει. 

Με τη διαβεβαίωση από µέρους µου,  της συνεχούς υποστήριξης και αρωγής του έργου όλων των 

συναδέλφων   και µε  τη γλυκιά προσµονή της  συµπόρευσής µας,  σας εύχοµαι καλή  και δηµιουργική σχο-

λική χρονιά,  µε ουσιαστικές ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης.  

          

        

 

ΠΡΟΣ:   Τους/τις κ. Διευθυντές/τριες των           

               Δηµοτικών  Σχολείων της Περιφέρειας 

ΚΟΙΝ: 1.  Τον κ. Περιφερειακό Δ/ντή Α/θµιας και    

                Δ/θµιας Εκπ/σης Κρήτης 

             2. Τον  Προϊστάµενο Επιστηµονικής-     

                 Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

                  Περιφερειακής Δ/νσης Α/θµιας   

                   Εκπ/σης 

              3. Τoν  κ. Αναπληρωτή Δ/ντή Α/θµιας  

                   Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου 

 



       

       2.  Πρόσκληση σε συνάντηση εργασίας µε Δ/ντές/ντριες Δηµοτικών Σχολείων  

 

 Καλούνται οι Διευθυντές/τριες των Δηµοτικών Σχολείων της Περιφέρειας  ευθύνης µας σε     

Συνάντηση Εργασίας, την Τρίτη  18  Σεπτεµβρίου 2018, από 09.30-13.30, στους χώρους του 

12ου Δηµ. Σχ. Ηρακλείου ( Κράπης 4, Πόρος), µε θέµα: «Προγραµµατισµός και Οργάνωση του εκ-

παιδευτικού έργου µε την αξιοποίηση της συστηµικής οπτικής.»  

 

Οι θεµατικοί άξονες και το πρόγραµµα της συνάντησης είναι: 

 

• Ενηµέρωση και  συζήτηση για το αναµορφωµένο και νέο  θεσµικό πλαίσιο  

• Φιλοσοφία-προϋποθέσεις-γόνιµες πρακτικές εξορθολογισµού της διδακτέας ύλης για ένα 

διαφορετικό σχολείο. Από το «γιατί» στο «πώς»! 

• Βασικοί άξονες προγραµµατισµού του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο άσκησης εσωτερικής 

εκπαιδευτικής πολιτικής σχολικής µονάδας.  

• Παιδαγωγικές Διαστάσεις- Σύγχρονες Προκλήσεις λειτουργίας του Συλλόγου Διδασκόντων. 

  

 

 

                                         Η Σχολική Σύµβουλος 

                                                                                                                   

                       

                   

                                        Ανδρονίκη  Π. Σπαθαράκη 

 

 

 

 


