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ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΜΙΑΣ & Δ/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Πληροφορίες:

Νικ. Γιγουρτάκης

Tηλέφωνο:

2810-333799

ΠΡΟΣ:

Όλα τα σχολεία νομού Ηρακλείου.
(να διανεμηθεί στους διδάσκοντες)

ΚΟΙΝ:
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Περιφ/κή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κρήτης.
Γραφείο Σχολ. Συμβούλων Δ.Ε. που έχουν έδρα το Ηράκλειο.
Προϊστάμενο Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Κρήτης.
ΚΕΣΥΠ Ηρακλείου.
Υπευθύνους ΕΚΦΕ, ΠΛΗΝΕΤ, ΣΣΝ και Σχολικών
Δραστηριοτήτων του Νομού μας.
ΕΛΜΕ και ΕΛΤΕΕ Ηρακλείου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

του ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, συμπληρώνονται πέντε μήνες που βρίσκομαι στη θέση του Διευθυντή

Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου.
Θέλω να χαιρετίσω όλες και όλους σας επειδή μία ακόμα δύσκολη και δημιουργική περίοδος για τη μέση εκπαίδευση
ολοκληρώθηκε. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των πανελληνίων εξετάσεων και την έκδοση αποτελεσμάτων από τα
Γυμνάσια και Λύκεια, έκλεισε ο διδακτικός κύκλος γι αυτή τη χρονιά. Η εμπειρία στη θέση της Διεύθυνσης αποκαλύπτει
το πολυδιάστατο και απαιτητικό έργο των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να ολοκληρωθούν σε
όλα τα στάδια οι απαιτούμενες εργασίες και να προετοιμαστούν μαθητές και σχολεία για το επόμενο σχολικό έτος. Η
πετυχημένη ολοκλήρωση του διδακτικού έργου αναμενόμενη αν και όχι αυτονόητη, αναδεικνύει τις ακούραστες και
ευσυνείδητες προσπάθειες όλων σας, ακριβώς επειδή διανύουμε μια περίοδο μεγάλων προκλήσεων όπου οι ρυθμοί της
κανονικότητας και της συνήθους επανάληψης έχουν πλέον ανατραπεί.
Κεντρικό ζήτημα αναδείχτηκε η ανάγκη ψυχοκοινωνικής στήριξης μαθητών/τριών μας που αντιμετωπίζουν στην
προσωπική και στη σχολική τους ζωή τις συνέπειες της πολιτισμικής και κοινωνικοοικονομικής κρίσης. Σε θέση υψηλής
προτεραιότητας, επίσης, βρέθηκε φέτος η ανάγκη συνύπαρξης διαφορετικών απόψεων, αντιλήψεων και πεποιθήσεων ώστε
η αποδοχή του «άλλου» να καταστεί για άλλη μια φορά δομικό στοιχείο της δικής μας κουλτούρας.
Όσον αφορά τα σχολεία μας, προσπαθήσαμε να επικοινωνούμε ουσιαστικά με τις περισσότερες σχολικές μονάδες του
νομού μας, υποστηρίξαμε τις ιδιαίτερες, δύσκολες συνθήκες, όταν και όπου αυτές προέκυψαν σε μία λογική καλής
λειτουργίας των σχολικών κοινοτήτων ως ιδιαίτερα ευαίσθητα κοινωνικά σύνολα σε ένα γοργά μεταβαλλόμενο περίγυρο.
Οι αγκυλώσεις και η παραμέληση των ουσιωδών ζητημάτων επί σειρά ετών έχει σωρεύσει προβλήματα που έχουν ως
αποτέλεσμα δυσλειτουργίες και την παγίωση συντεχνιακών στάσεων, ενώ πρώτιστη ανάγκη προβάλλει η ευέλικτη και
δημιουργική προσαρμογή στις νέες προκλήσεις με πνεύμα αλληλοπεριχώρησης και ετοιμότητας στο καινούριο.
Προσωπικά, θεωρώ πως ο χρόνος και ο τρόπος εργασίας που καταθέτουν οι συνάδελφοι διαμορφώνουν μία ομαλή στο
σύνολό της καθημερινότητα, μία κανονικότητα που σε πείσμα όλων των δυσκολιών εξελίσσεται και ολοκληρώνεται κάθε
μέρα, με την όρεξη και το μεράκι των διδασκόντων, γεγονός που μόνο συγκίνηση προκαλεί, επειδή σ' αυτόν τον χώρο
ευδοκιμούν εκπαιδευτικοί που ξεπερνούν τα ανθρώπινα μέτρα, αναδεικνύουν και αναδεικνύονται πάνω από τα
αναμενόμενα... Κι επειδή βρισκόμαστε στην εποχή που κανένα νομικό πλαίσιο, καμία διαταγή, καμία οργανωτική δομή
δεν μπορεί να περιγράψει ούτε να προβλέψει τον ρόλο των ανθρώπων της εκπαίδευσης πολλοί από εμάς συμφωνούμε ότι
διανύουμε μία καμπή, όπου κάθε βολική νόρμα και ιδεολόγημα, κάθε ερμηνεία ανατρέπεται καθημερινά, αφού η ίδια η
ιστορική συγκυρία διαψεύδει κάθε πρόβλεψη και κάθε ερμηνευτική προσέγγιση...
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, εύχομαι το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών να αποτελέσει για όλους/ες σας ανάπαυλα
έμπνευσης, ανάπαυσης και ανατροφοδότησης ώστε το επόμενο σχολικό έτος μαζί να βρεθούμε στα σχολεία έτοιμοι για μία
νέα πραγματικότητα.
Έτσι, πορευόμαστε σε μια συναρπαστική συγκυρία, με γνώμονα τους μαθητές στα σχολεία μας και την ελπίδα που
εμπεριέχει κάθε εγχείρημα που δρομολογεί την Παιδεία ως το ύψιστο αγαθό, το ύψιστο επίτευγμα της πολιτισμικής
εμπειρίας.

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Δ.Ε. Νομού Ηρακλείου
Νίκος Γιγουρτάκης

