
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
---------------------------------------- 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ) 

 

 
Δ/νση: Ρολέν 4, Τ.Κ. 71305 – Ηράκλειο 

Τηλ.: 2810 246860 – 246400 - 246870– 246863  

Fax: 2810222076  

Ε-mails: pekeskritis@sch.gr,  
               pekes.kritis.mail@gmail.com 
Ιστότοπος: http://www.pdekritis.gr/pekes/  

    Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 

 

Ηράκλειο, 09-09-2020 

Αρ. Πρωτ.: Φ2 / 1578 

 
 

ΠΡΟΣ:   

1. Σχολικές Μονάδες Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (δια των 
Δ/νσεων) 

2. Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης 

3. Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Κρήτης 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
2. Σ.Ε.Ε.  του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
3. ΚΕ.Σ.Υ. Κρήτης 

 

 

 

 Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς είναι πάντα συγκινησιακά φορτισμένη με τη 

χαρά των μαθητών και τις ελπίδες γονέων και εκπαιδευτικών για την πρόοδο των 

παιδιών και την απρόσκοπτη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Σε αυτήν την απαιτητική και δύσκολη συγκυρία, όμως, τα δεδομένα αλλάζουν 

και απαιτούν διαφορετική διαχείριση. Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού διαφοροποιείται, 

καθώς είναι ανάγκη να ανταποκριθεί στις ραγδαίες αλλαγές -κοινωνικές, τεχνολογικές, 

επιστημονικές- που σημειώνονται και επηρεάζουν το έργο του. 

 Ήδη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-20, με ιδιαίτερο 

επαγγελματισμό και υψηλό βαθμό συναίσθησης του παιδαγωγικού λειτουργήματος 

που επιτελεί καθένας και καθεμιά από εσάς σε αυτές τις δύσκολες ώρες, για την 

εκπαίδευση, κατά τις οποίες δοκιμάζονται οι σωματικές και ψυχικές αντοχές μας, 

φέρατε σε πέρας ένα δύσκολο εγχείρημα. Διαθέσατε τις γνώσεις και τις δεξιότητές σας 

στην υπηρεσία των μαθητών/τριών σας –και μάλιστα στο πλαίσιο μιας μεθόδου 

διδασκαλίας, πρωτόγνωρης, απαιτητικής και χρονοβόρας, της σύγχρονης και 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ευχόμαστε οι ψηφιακές σας τάξεις να 

αποτελέσουν μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον, στο πλαίσιο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Τώρα καλείστε επιπλέον να μεριμνήσετε, κατά το δυνατόν, 

για τις κατάλληλες υγειονομικές  συνθήκες στον σχολικό χώρο, με στόχο την πρόληψη 

μετάδοσης και εξάπλωσης του covid-19, και εντέλει για την ασφάλεια τη δική σας, των 

μαθητών/τριών σας και των οικογενειών τους.  

Θα είμαστε δίπλα σας, πρόθυμοι συμπαραστάτες σε ό,τι χρειαστείτε, στο 

διδακτικό,  παιδαγωγικό και, κατ’ επέκταση, κοινωνικό έργο σας. Αναμένουμε 

διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ., ώστε, όσο μπορούμε, στο πλαίσιο των 
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αρμοδιοτήτων μας, να υποστηρίξουμε τη λειτουργία των  σχολείων, λαμβάνοντας 

υπόψη τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της πανδημίας. Συμμεριζόμενοι τον αγώνα 

και τις αγωνίες της σχολικής καθημερινότητας  -και μάλιστα στις συνθήκες που 

δημιουργούνται λόγω των μέτρων προστασίας από τη μετάδοση του covid-19- θα 

είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή βοήθεια. 

Σε μία πρωτόγνωρη περίσταση, κατά την οποία η δια ζώσης επικοινωνία 

επαναπροσδιορίζεται και το χαμόγελο καλύπτεται, η ευθύτητα, η ειλικρίνεια, η 

ενσυναίσθηση, η ενεργητική ακρόαση, η θετική διάθεση, η ουσιαστική παρουσία 

(δέσμευση) και η εμπιστοσύνη είναι οι καλύτερες στρατηγικές για τη βελτίωση του 

σχολικού κλίματος. 

Έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που έχετε να αντιμετωπίσετε και με 

σεβασμό στο λειτούργημα που ασκείτε, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 

Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης στέκονται δίπλα σας, τιμώντας τον υποστηρικτικό τους ρόλο με 

οποιονδήποτε δυνατό τρόπο.   

 

 

Καλή σχολική χρονιά με έμπνευση και φαντασία,  

υγεία και δημιουργία, ασφάλεια και αντοχή,  

μέριμνα για όλους/-ες απ’ όλους/-ες! 

 

 

 

Εκπροσωπώντας το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
Η Οργανωτική Συντονίστρια 

Ειρήνη Βιδάκη, ΣΕΕ ΠΕ70 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


