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ΠΡΟΣ: 

Τους/τις κ.κ. 

Διευθυντές/Διευθύντριες & την κ. 
Προϊσταμένη των  Δημοτικών 

Σχολείων της 10
ης

 Ενότητας 

Σχολικών Μονάδων  Ηρακλείου-
Λασιθίου  

ΚΟΙΝ: 
1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση  Α/βάθμιας Εκπ/σης νομού 
Ηρακλείου  

3. Δ/νση  Α/βάθμιας Εκπ/σης νομού 

Λασιθίου  

 

 

 
  

 

 

Θέμα: «Λήξη σχολικού διδακτικού έτους 2018-19» 
 

 

Αγαπητοί και αγαπητές Συνάδελφοι, 

 Με τη λήξη του σχολικού διδακτικού έτους 2018-2019, ως Συντονίστρια 

Εκπαιδευτικού Έργου 10
ης

 Ενότητας Σχολικών Μονάδων, σας ευχαριστώ πολύ για τη 

συνεργασία που είχαμε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και σας εύχομαι 

ολόψυχα, Καλό και Ξεκούραστο Καλοκαίρι. Στους αναπληρωτές και τις 

αναπληρώτριες, στους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και παράλληλης στήριξης  που 

υπηρέτησαν στα σχολεία αρμοδιότητάς μας, και ήρθαν από μακριά, εύχομαι καλή 

επιστροφή στον τόπο τους με χρήσιμες εμπειρίες. 

Σας στέλνω τα link που αξιοποίησα σε σχετική παρουσίαση στις ημερίδες που 

παρακολουθήσατε και τα οποία υποσχέθηκα να σας στείλω. Το παντοπωλείο: 

https://youtu.be/ceSUuKMr4xo, το διαδραστικό βίντεο https://content.e-

me.edu.gr/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=479%22. και  το 

χρήσιμο  ηλεκτρονικό βιβλίο: Η μεγάλη απόφαση του @ Παπάκι. 

Επίσης στα πλαίσια του αναστοχασμού  και κατάθεσης προτάσεων βελτίωσης όλων 

μας, οι Διευθυντές/ντριες και η Προϊσταμένη της 10
ης

 Ενότητας Σχολικών Μονάδων 

παιδαγωγικής  ευθύνης μας, καλούνται να συμπληρώσουν στη φόρμα google: 

https://forms.gle/BUp8rLPNNSHYnbXM8 
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τυχόν παρατηρήσεις ή θέματα που αφορούν τις επιμορφωτικές δράσεις  που 

υλοποιήθηκαν τη σχολική χρονιά που ολοκληρώνεται και άλλες ενότητες που  

ενδιαφέρουν το σύλλογο της σχολικής μονάδας, θέματα που απασχολούν τη σχολική 

μονάδα που διευθύνουν, ή την ομάδα σχολείων που ανήκουν ή και κάτι  που θεωρούν 

πως θα πρέπει να γνωρίζω, για να τεθούν σε προτεραιότητα τη νέα σχολική χρονιά 

στα πλαίσια στοχευμένων δράσεων. Επίσης να συμπληρώσουν μια καλή πρακτική 

της σχολικής τους μονάδας και αν λειτούργησε Τ.Υ. για όλη τη σχολική χρονιά. 

 

 

 

Ο/Η Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ 70 

  

Δρ. Σωτηρία Μαρτίνου 

 

 

Εσωτερική διανομή:  

1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 


