
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ: Επιστολή προς τους εκπαιδευτικούς που  διδάσκουν Μαθηματικά  

 

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή σας το διάστημα 

από 31/3 μέχρι 10/4/2020, σύμφωνα με το έγγραφο που σας αποστείλαμε με αρ. πρωτ. Φ.2/736/30-03-2020 «Πρό-

γραμμα τηλεδιασκέψεων για τους εκπαιδευτικούς που  διδάσκουν Μαθηματικά», σχετικά με τα προγράμματα σύγχρο-

νης/ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που πραγματοποιείτε κατά την περίοδο αναστολής λειτουργίας των μα-

θημάτων στις σχολικές μονάδες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 προς όφελος των μαθητών/τριών στο 

μάθημα των Μαθηματικών, θα θέλαμε να κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις. 

 

Πραγματοποιήθηκαν 30 τηλεδιασκέψεις διάρκειας 60-75 λεπτών έκαστη, οργανωμένες σε ολιγομελείς ομάδες, στις ο-

ποίες συμμετείχαν συνολικά 400 εκπαιδευτικοί που διδάσκουν Μαθηματικά σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης της Π.Δ.Ε Κρήτης και από τις 4 Περιφερειακές Ενότητες του νησιού. Αναλύθηκε η παιδαγωγική διάσταση  

των υλοποιούμενων προγραμμάτων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Μαθηματικά κάτω 

από τις παρούσες  έκτακτες συνθήκες, τα πλεονεκτήματα, τα όρια και οι περιορισμοί που υπάρχουν και εμφανίστηκαν 

κατά την εφαρμογή τους καθώς και η προοπτική τους μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Η οργάνωση των τηλεδιασκέ-

ψεων σε ολιγομελείς ομάδες έδωσε την ευκαιρία να γίνει ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και πληροφοριών, να ακου-

στούν σκέψεις, ιδέες και προβληματισμοί από όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και να γίνει ανταλλαγή εμπει-

ριών και καλών πρακτικών. 

 

Η επικοινωνίας μας αυτή αποτιμήθηκε ως θετική και σας διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχιστεί με κάθε πρόσφορο τρόπο 

και μετά τις διακοπές του Πάσχα στη βάση των νέων δεδομένων και με αντικείμενο ειδικότερα θέματα που αναδείχθηκαν 

ως σημαντικά από εσάς κατά την διάρκεια των τηλεδιασκέψεων που είχαμε. 

 

Μέσα από την  επικοινωνία μας αυτή είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε, για μία ακόμα φορά, τον υψηλό βαθμό 

επαγγελματικής ευσυνειδησίας, την συγκρότηση, την ευαισθησία και την αφοσίωση με την οποία επιτελείτε το λειτούρ-

γημά σας. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση : Ρολέν 4 
Τ.K. - Πόλη : 71305 – Ηράκλειο 
Tηλέφωνο  : 2810 246400, 246860 (γραμματεία) 
Φαξ : 2810 222076 (γραμματεία) 
Email : pekeskritis@sch.gr  
Ιστότοπος : http://www.pdekritis.gr/pekes/ 
                   ______________________________ 
 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) 

Ιωάννης Κανέλλος - Δημήτριος Καλυκάκης 
 

Γραφείο : Ρολέν 4, 3ος όροφος 
Τηλέφωνα : 2810 246866 (γραφείο) 

697 6885810 ( Ι. Κανέλλος) 
694 4646715 (Δ. Καλυκάκης) 

Email : atkaskan@otenet.gr ( Ι. Κανέλλος) 
kalikakis1@sch.gr (Δ. Καλυκάκης) 

 

 

 

Ηράκλειο, 10/04/2020 

Αριθμός Πρωτοκόλλου.: Φ.2/ 881 

 

       ΠΡΟΣ: 

        

1) Σχολικές Μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Δ.Ε. Κρήτης  

2) Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Μαθηματικά 

 
 (δια των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1) Διευθυντή Π.Δ.Ε. Κρήτης 

2) Διευθυντές Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων  

 
Εσωτερική διανομή:    
Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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Μέσα σε αυτήν την πρωτόγνωρη και αιφνίδια πραγματικότητα, την ζοφερή  ατμόσφαιρα του φόβου και της αβεβαιότη-

τας, κληθήκατε ως Εκπαιδευτικοί να αναστήσετε την επικοινωνία με τα παιδιά μας και να κρατήσετε ζωντανή την επαφή 

τους με το δημόσιο αγαθό της μόρφωσης.  

 

Με ποια όμως μέσα και ποια εφόδια θα έμπαιναν σε αυτόν τον αγώνα οι Εκπαιδευτικοί; Το εγχείρημα φαινόταν και ή-

ταν σχεδόν αδύνατο. Και όμως! Λεπτό το λεπτό, ώρα την ώρα, μέρα τη μέρα ο Κλάδος μας, ο Κλάδος των Εκπαιδευτι-

κών -και μέσα σε αυτόν η ειδικότητα των Μαθηματικών- που γίνεται συχνά σάκος του μποξ ασυνείδητων κοντυλοφόρων 

οι οποίοι όχι μια διδακτική ώρα αλλά ούτε πέντε λεπτά σε σχολική αυλή δεν θα άντεχαν, αυτός ο Κλάδος σήκωσε το 

γάντι της πρόκλησης και με τα δικά του προσωπικά μέσα, με τον ιδιωτικό του εξοπλισμό και μια απίστευτη θέληση και 

ικανότητα να αφομοιώνει ταχύτατα γνώσεις και να αξιοποιεί πληροφορίες έδειξε το ρωμαλέο και κολοσσιαίο ανάστημά  

του με τον πιο ατράνταχτο και μη επιδεχόμενο απολύτως καμιάς αμφισβήτησης τρόπο.  Αλλά κι εκείνες και εκείνοι που η 

συγκυρία τους έφερε σε δύσκολη θέση είτε γιατί δεν είχαν εξοπλισμό είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, έδωσαν ό,τι μπο-

ρούσαν και η προσφορά τους ήταν πολύτιμη. Ξενυχτώντας και παλεύοντας ακατάπαυστα με τη σωματική κόπωση αλλά 

και με τα προσωπικά άγχη για την υγεία των αγαπητών προσώπων από τη μια και με τη βαθιά ανάγκη για διαρκή προ-

σφορά από την άλλη, η καθεμιά κι ο καθένας σας καλλιτεχνήσατε την προσωπική σας ψηφίδα στην μεγάλη αγιογραφία 

της Εκπαίδευσης. 

  

Αισθανόμαστε την ειλικρινή ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδίας μας για την έξοχη στάση σας και 

την ευκαιρία που μας δωρίσατε να μοιραστείτε μαζί μας λιγάκι από το δικό σας φως που διαλύει τα σκοτάδια. Από εδώ 

και πέρα έχετε κάθε δικαίωμα να γράφετε τη λέξη Εκπαιδευτικός με κεφαλαίο.  

 

*** 

Σας ενημερώνουμε ότι χθες το Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού έλαβε υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί και με δεδο-

μένη την γενική αναστολή λειτουργίας των σχολείων από την 11η Μαρτίου 2020, ανακοίνωσε τον επανακαθορισμό της 

εξεταστέας ύλη για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοί-

των: (α) Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου, Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυ-

κείου   (Υ.Α. με αρ. πρωτ. 44639/Δ2/09-04-2020) και (β) Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και Δ΄ 

τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Υ.Α. με αρ. πρωτ. Φ.6/44727/Δ4/09-04-2020) για το σχολικό έτος 2019-2020. 

 

Να είστε καλά και να προσέχετε την υγεία, τις δυνάμεις και τις αντοχές σας. Τα σημαντικότερα μάς περιμένουν μετά τις 

διακοπές του Πάσχα.  

 

Για ό,τι θελήσετε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας. 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο όλους τους εκ-

παιδευτικούς του σχολείου τους που διδάσκουν Μαθηματικά για το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου και να τους το 

αποστείλουν.  

 

Σας ευχόμαστε χαρά, υγεία και προκοπή! 

 

Καλές Γιορτές & Καλό Πάσχα! 

 

Οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ 

 


