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Ηράκλειο, 8-1-2019 

Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /482 

 

ΠΡΟΣ:  Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους (ΠΕ02) 

Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου 

Επιστημονικής Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε. 

ΠΕ02  Β. Καλοκύρη  

 (διαμέσου των Δ/νσεων των 

Σχολείων τους) 

 Διευθύνσεις και Εκπαιδευτικούς 

Σχολείων Παιδαγωγικής 

αρμοδιότητας της ΣΕΕ ΠΕ02 

(ενημέρωση Εκπαιδευτικών 

διαμέσου των Δ/νσεων των 

Σχολείων τους. 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 

 

Θέμα:  Ευχές για τη νέα χρονιά και ανανέωση  στο εκπαιδευτικό έργο  με «νέα 

αρχή» 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  

Καλή χρονιά, 2019, με υγεία, δύναμη και επιτυχία στο εκπαιδευτικό έργο! 

Μαζί με τη νέα χρονιά, ας κάνουμε και μια «νέα αρχή» στο εκπαιδευτικό έργο μας, 

(ανα-)σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας το  «εκπαιδευτικό συμβόλαιο» με τους 

μαθητές μας αλλά και με μας τους ίδιους… 

Ας ανανεώσουμε  

➢ την πίστη μας στην εκπαίδευση ως φορέα πολιτισμού! 

➢ το χαμόγελο προς τους μαθητές μας, την κατανόηση, την ενσυναίσθηση, την 

υπομονή και την αποδοχή. (Οι πιο «δύσκολοι» και «αμφισβητίες» του 

σχολείου, καθώς και οι πιο «αδύνατοι» ή «αδιάφοροι» είναι εκείνοι που 

έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη αποδοχής, ενθάρρυνσης, καλοσύνης, 

ζεστασιάς…) 

➢ τις επιστημονικές γνώσεις μας 

➢ τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές μας (διαφοροποίηση διδασκαλίας, 

ενεργοποίηση μαθητών, υποκίνηση ενδιαφέροντος) 

➢ τα ενδιαφέροντά μας  

➢ τις δραστηριότητές μας  

➢ τις συνεργασίες μας 
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➢ τη ζωή στο σχολείο και στην ευρύτερη κοινότητα 

➢ τις προσπάθειές μας για έναν καλύτερο κόσμο 

 

Ας περάσουμε από τις ευχές στη δράση για την επίτευξή τους! 

 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

Επιστημονικής Ευθύνης ΠΕ02 Φιλολόγων  Ηρακλείου 

 

 

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 


