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ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Ως προς την ημερομηνία.

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.& Δ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
55o BAΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
355ο ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/νση : Φιλελλήνων και Σκεπετζή- Κηπούπολη
Τ.Κ. 71307 Ηράκλειο

Ηράκλειο, 11-04-2016
Αρ.Πρωτ.: 2

Προς: - ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ A/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
- Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πληροφορίες : Ιωάννα Α.Ραμουτσάκη
Τηλ. : 6973019040
Email: ioannar@hotmail.com

- ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Δια της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ν.Ηρακλείου)

ΘΕΜΑ: «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ,
ΙΩΑΝΝΑΣ Α. ΡΑΜΟΥΤΣΑΚΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι,
Η επικείμενη συνεργασία μας στο Βαθμολογικό Κέντρο και στο Εξεταστικό Κέντρο
Ηρακλείου, με αφορμή τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχολικού έτους 2015-2016, μας
δίνει

μία

ακόμα

ευκαιρία

συνεργασίας,

έκφρασης

συλλογικότητας,

συναδελφικότητας και αμοιβαίας δέσμευσης σε κοινούς στόχους, αρχές και αξίες,
που μπορούν να εγγυηθούν το καλύτερο δυνατό, δικαιότερο και ασφαλέστερο
αποτέλεσμα για τους υποψηφίους μας.
Επιτελούμε από κοινού ένα πολύ σοβαρό και απαιτητικό έργο, του οποίου η
δυσκολία, αναπόφευκτα, επιτείνεται από τη γενικότερη συγκυρία. Όμως, όλοι μαζί,
ενωμένοι, θα προσπαθήσουμε το θετικό αυτό αποτέλεσμα, στο οποίο προσβλέπουμε,
να γίνει μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας και για την κοινωνία μας !
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Δεν αρκεί, απλώς, να διεκπεραιώνουμε τις εργασίες μας στο Βαθμολογικό ή στο
Εξεταστικό Κέντρο, αλλά να αισθανόμαστε και όμορφα, ανθρώπινα, συναδελφικά,
καθόλη τη διάρκεια των εξετάσεων και της διόρθωσης των γραπτών δοκιμίων των
μαθητών, στηρίζοντας, βοηθώντας, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο. Η
ανθρώπινη προσέγγιση, η ουσιαστική συνάντηση ανθρώπου με άνθρωπο, η
παιδαγωγική οπτική των χειρισμών και των αποφάσεών μας, η συνέπεια και η
αυθεντικότητα των λόγων και των έργων μας ενισχύουν την αρμονία των
διαπροσωπικών σχέσεων και εγγυώνται το επιθυμητό αποτέλεσμα, μέσα σε κλίμα
αμοιβαίας κατανόησης, εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.
Εξετάσεις δε δίνουν μόνο τα παιδιά, αλλά και καθένας από εμάς. Η
αξιοπρέπεια, η υπευθυνότητα, η ευπρέπεια, η ευγένεια, η αντικειμενικότητα, η
ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση προς όλους, η εν γένει στάση μας, και σ’ αυτή τη
φάση, συνιστούν ένα σύνολο αρχών και αξιών, που δίνει νόημα στο έργο μας και
περιεχόμενο στην ανθρωπιά μας !
Υπό το πρίσμα αυτό, σας χαιρετώ, προσβλέποντας στη δια ζώσης συνεργασία μας,
για την οποία και σας ευχαριστώ θερμά !
Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συλλογική μας προσπάθεια !

Με τιμή,
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,
Σχολική Σύμβουλος Φιλολογων

