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Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

Μια νέα χρονιά ξεκινά και παρά τις δυσκολίες που εγγενώς φέρει, εύχομαι και ελπίζω να τη 

διαβούμε με θετική διάθεση, προτάσσοντας ως ύψιστα, την αγάπη και την έννοια μας για 

τα παιδιά και την προσήλωση στο σημαντικό λειτούργημά μας! 

Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις πολλές!! Μάσκα- χέρια καθαρά-αποστάσεις για όλους στο 

σχολείο, αύξηση αριθμού μαθητών/τριών στο τμήμα, δίχρονη υποχρεωτική με ελλείψεις σε 

υποδομές και πόρους ….κ.λπ. Πραγματικά φαντάζει κυκεώνας! Γι’ αυτό θα διαβούμε αυτή 

τη διαδρομή μαζί, ενωμένοι/νες, προτάσσοντας ότι μας ενώνει και όχι ότι μας χωρίζει! 

Μέρα τη μέρα, βήμα το βήμα, ανάσα την ανάσα σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούμε με 

αξιοπρέπεια στις ανάγκες των μαθητών μας και της κοινωνίας που μας κοιτάζει αγωνιώντας 

για τα δικά μας ανακλαστικά! 

Όμως η νέα χρονιά φέρνει μαζί της και σημαντικές αλλαγές οι οποίες δεν σχετίζονται 

αμιγώς με τον κίνδυνο επέκτασης του κορωνοϊού αλλά με τον εμπλουτισμό του αναλυτικού 

μας προγράμματος με νέα γνωστικά αντικείμενα  (πιλοτική εφαρμογή σύμφωνα με το 

ν.4692/2020), όπως η εκμάθηση των Αγγλικών από το νηπιαγωγείο και τα εργαστήρια 

δεξιοτήτων όπου παιδιά και εκπαιδευτικοί μέσα από μεθόδους διερευνητικής - 

ανακαλυπτικής μάθησης θα προσεγγίσουν μια σειρά κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων. 

Σίγουρα το δεύτερο μας είναι πολύ πιο οικείο μιας και δική μας προτεραιότητα τα 

τελευταία δύο χρόνια ήταν η καλλιέργεια των ατομικών και των κοινωνικών δεξιοτήτων των 

παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών μας. Οι παραπάνω αλλαγές/προσαρμογές, για τη 

φετινή χρονιά, αφορούν μόνο σε σχολεία που επιλέχθηκαν να τις εφαρμόσουν πιλοτικά 

διερευνώντας τις δυνατότητες αλλά και τις δυσκολίες από την εφαρμογή των 

συγκεκριμένων διδακτικών προτάσεων. 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι ως ΠΕΚΕΣ ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά με συλλογικές 

επιμορφώσεις οι οποίες στοχεύουν στη θετική αξιοποίηση των στοιχείων της κρίσης που 

διανύουμε και τη διαχείριση του άγχους που απορρέει από αυτές τις συσσωρευμένες 

αλλαγές. Γι’ αυτές θα ενημερωθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, έχοντας ως 

βασικό μου μέλημα την υποστήριξη του δύσκολου έργου που καλείστε να φέρετε σε πέρας, 

ως 3η Ενότητα Ηρακλείου, ξεκινάμε με μια επιμορφωτική συνάντηση με την κ. Κουρμούση η 

οποία θα αφορά σε ένα νέο Οδηγό δραστηριοτήτων για το άνοιγμα των σχολείων την 

περίοδο της πανδημίας. Θεωρώ ότι η οργανωμένη ύλη του οδηγού που θα σας χορηγηθεί 

δωρεάν (εντός λίγων ημερών) σε συνδυασμό με τις επιπρόσθετες πληροφορίες που θα μας 
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δοθούν από την Επιμορφώτρια αλλά και τη δική μου υποστήριξη θα σας βοηθήσουν 

αποτελεσματικά στην υπέρβαση των δυσκολιών το πρώτο διάστημα στο νηπιαγωγείο. Την 

Παρασκευή 11/09/2020 και ώρα 10:00 πμ. μπορείτε να εισέλθετε στο διαδικτυακό χώρο 

google meet  από τον σύνδεσμο: https://meet.google.com/xuv-xnak-fmy. Την πρώτη ώρα 

θα την αφιερώσουμε σε δικά μας θέματα ενώ από τις 11:00-13:00 η κ. Κουρμούση θα 

αναλύσει τον νέο οδηγό. Για να συνδεθείτε πρέπει να διαθέτετε λογαριασμό  g mail. 

Θεωρώ ότι οι περισσότερες/οι από εσάς διαθέτετε είτε ως σχολική μονάδα είτε ως φυσικά 

πρόσωπα. Θα σας παρακαλούσα όσες/οι επιθυμείτε να παρευρεθείτε στη συνάντηση να 

αξιοποιήσετε τους υπολογιστές των σχολείων σας ώστε να μπείτε μαζικά καθότι ο 

συγκεκριμένος διαδικτυακός χώρος συνήθως δεν υποστηρίζει πάνω από 100 

συμμετέχοντες. Σας προωθώ, επίσης, τις νέες οδηγίες του ΕΟΔΥ σχετικές με τα μέτρα 

προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού στις σχολικές μονάδες. 

Τελειώνοντας συνάδελφοι, είναι και δικό μου πρόταγμα αλλά και προσωπική μου ανάγκη 

να είμαι κοντά σας όπου και όταν με χρειαστείτε. Είτε με φυσική παρουσία είτε με εξ 

αποστάσεως πιο μαζικές συναντήσεις θα είμαι δίπλα σας για να προσεγγίζουμε τα 

προβλήματά που αναδύονται όσο πιο άμεσα γίνεται. Θεωρώ ότι, όλοι και όλες πρέπει να 

είμαστε παρόντες και παρούσες για να δώσουμε τη δική μας μικρή μα σημαντική μάχη για 

να κρατήσουμε για μια φορά ακόμα την εκπαίδευση στη χώρα μας ψηλά. Για να δείξουμε 

με το παράδειγμά μας ότι δεν είμαστε «λίγοι» μπροστά στις δυσκολίες, ότι έχουμε αγάπη 

και έννοια για το παιδί και το μέλλον του!!  

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου ΠΕ60 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης  

                                                                                         

                                            Βρετουδάκη Ελένη 
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