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Ηράκλειο,   14-9-2020  
 
Αρθ.   Πρωτ:   Φ2/1645  
 
ΠΡΟΣ:    1.   Τους   Εκπαιδευτικούς,   μαθητές   και   γονείς  
των   σχολείων   Β/θμιας   Εκπαίδευσης   της   Κρήτης  
 
 
ΚΟΙΝ:   
1.   ΠΔΕ   Κρήτης   (ΠΕΚΕΣ   Κρήτης)  
2.   Δ/νσεις   Β/θμιας   Εκπαίδευσης   Κρήτης  

 
ΘΕΜΑ:    Καλή   αρχή   του   νέου   σχολικού   έτους  
 

Εύχομαι  καλή  αρχή,  με  υγεία  και  επιτυχίες  να  περάσουμε  τη  φετινή  σχολική  χρονιά!  Με  πολλή                
δύναμη!  Με  πειθαρχία  στα  υγειονομικά  πρωτόκολλα  και  αισιοδοξία  μπορούμε  να  εκπαιδεύσουμε  τις             
σχολικές  μας  κοινότητες  να  μένουν  ασφαλείς  για  να  προοδεύσουν  οι  μαθητές  μας.  Το  μέλλον  δεν  είναι                 
δώρο,  είναι  επίτευγμα.  Όσο  δύσκολα  κι  αν  ξεκινά  η  φετινή  χρονιά,  τόσο  εύκολα  κι  ελπιδοφόρα  ευχόμαστε                 
να   περάσει,   αυτό   που   η   κάμπια   ονομάζει   τέλος   του   κόσμου,   η   πεταλούδα   το   λέει   ζωή.  

Οι  Καθηγητές  μπορούν  με  ποικίλα  μέσα  και  τεχνικές  να  εκφραστούν  και  να  επικοινωνήσουν  με               
τους  μαθητές  τους  στις  τάξεις,  να  δοκιμάσουν  περισσότερο  μαθητοκεντρικές  και  λιγότερο            
δασκαλοκεντρικές  μεθόδους  εισαγωγής  της  νέας  γνώσης  και  αναπλαισίωσης  της  προϋπάρχουσας. Μια            
μέρα  ήταν  άνοιξη,  χαρά  θεού,  τα  παράθυρα  ήταν  ανοιχτά  κι  έμπαινε  η  μυρωδιά  από  μια  ανθισμένη                 
μανταρινιά  στο  αντικρινό  σπίτι.  Το  μυαλό  μας  είχε  γίνει  κι  αυτό  ανθισμένη  μανταρινιά  και  δεν  μπορούσαμε                 
πια  ν’  ακούμε  για  οξείες  και  περισπωμένες.  Κι  ίσια  ίσια  ένα  πουλί  είχε  καθίσει  στο  πλατάνι  της  αυλής  του                    
σχολειού  και  κελαηδούσε.  Τότε  πια  ένας  μαθητής,  χλωμός,  κοκκινομάλλης,  πούχε  έρθει  εφέτο  από  το               
χωριό,  Νικολιό  τον  έλεγαν,  δε  βάσταξε,  σήκωσε  το  δάκτυλο  --Σώπα  δάσκαλε,  φώναξε!  Σώπα  δάσκαλε  ν’                
ακούσομε   το   πουλί!    (Ν.   Καζαντζάκης   Αναφορά   στον   Γκρέκο)  
 
 
 
 
Πιστό   αντίγραφο  
στη   Γραμματεία   του   ΠΕΚΕΣ  
 
 
 
Εσωτερική   Διανομή:   Οργανωτική   Συντονίστρια   ΠΕΚΕΣ   Κρήτης  

Με   τιμή  
 
 

ΚΑΛΑΘΑΚΗ   ΜΑΡΙΑ  
Συντονίστρια   Εκπαιδευτικού   Έργου   
Φυσικών   Επιστημών   Κλάδου   ΠΕ04  
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