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Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,     

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 

Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, 

         με έδρα το Ηράκλειο 

Δ/νση : Ρολέν 4 Τ.Κ. 71305-Ηράκλειο 

                         Πληροφορίες : Ελ. Προύντζου 

                              Τηλ. Γραφείου : 2810-246400       

                              Κιν. 6973019040  

                        e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr 

                        e-mail προσωπ.: iramouts@sch.gr 

        iramouts@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ:  Χαιρετισμός της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, για τη νέα σχολική χρονιά, 2021-2022,  

προς τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ηρακλείου, Λασιθίου  

και Ρεθύμνου, επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητάς της 

 

 

              Αγαπητοί/Αγαπητές μου  Συνάδελφοι,   

 

Σας εύχομαι από καρδιάς η νέα σχολική χρονιά, 2021-2022, να είναι δημιουργική, με υγεία, 

δύναμη και κάθε καλό!  

     Νέες προσδοκίες και ελπίδες γεννιούνται κάθε Σεπτέμβριο, με το άνοιγμα των σχολείων, του 

τελευταίου εναπομείναντα κοινού Πυλώνα μόρφωσης στη δαιδαλώδη και αλλοτριωμένη 

κοινωνία μας.  

       Και ενώ οι αντοχές κάθε ανθρώπου δοκιμάζονται σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία, 

παράλληλα με τις αντοχές του Πολιτισμού μας,  ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικών για τη μαθητεία 

και την ενδυνάμωση των νέων μας, μαθητών και μαθητριών, παραμένει καθοριστικός.  

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΚΡΗΤΗΣ 
                        Δ/νση 

                           Τ.Κ. 

                        Τηλ   

                            Fax  

: 

: 

: 

: 

 

Ρολέν 4 

71305 

28210- 246400 

28210-222076 

  

 

                              Ηράκλειο,  1 - 9- 2021 

                                 Αρ. πρωτ. 7905 

 

Προς: - τους/τις συναδέλφους Φιλολόγους  Γυμνασίων, Γενικών 

Λυκείων και ΕΠΑΛ Ηρακλείου και Λασιθίου επιστημονικής 

αρμοδιότητας της Συντονίστριας Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, 

Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 

και 

- τους/τις συναδέλφους Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ 

Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου, παιδαγωγικής αρμοδιότητας 

της Συντονίστριας Ε.Ε.  

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, 

Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη 

 

(Δια της Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου) 

 

Κοινοπ. : -  Προς Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 

Κρήτης 

- Προς την Οργανωτική Συντονίστρια του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ.Κρήτης 

- Προς τον Δ/ντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

- Προς τον Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου  

- Προς τον Δ/νή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου  
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       Η συμβολή μας στην εκλέπτυνση του εσωτερικού τους κόσμου και στη σταδιακή 

διαμόρφωση του ιδεώδους της ζωής τους, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες, τις δύσκολες και, 

συχνά, απρόβλεπτες συνθήκες, αποδεικνύεται καίρια!  

       Αυτό αναδείχτηκε και μέσα από την περσινή πλούσια πνευματική σοδειά της συνεργασίας 

μας. Μέσα από την ουσιαστική επικοινωνία, την έμπνευση και τη δημιουργία προέκυψε ένα 

πλούσιο έργο: εμπνευσμένες πρωτοβουλίες, αθρόα συμμετοχή στις ποικίλες επιστημονικές και 

επιμορφωτικές Δράσεις μας, καινοτόμες και ποικίλες Προτάσεις εμπλουτισμού του 

εκπαιδευτικού μας έργου, σχεδιασμένες <<με λογισμό και μ’ όνειρο>>.  

       Οι διδακτικές αυτές Προτάσεις, που ήδη έχουν εφαρμοστεί στην Πράξη, αποτελούν μορφές 

λεκτικής και κοινωνικής διάδρασης, τεχνικές δημοκρατικής διανομής του λόγου, με τις οποίες 

οι αίθουσες διδασκαλίας μεταβάλλονται σε χώρους συλλογικής αναζήτησης, ατομικής 

ανάπτυξης και εξέλιξης, κοινότητες έρευνας στη βάση της συνεργασίας και της 

αλληλεπίδρασης. Αυτή η συλλογική προσπάθεια ως προϊόν αξίας ή σύνθεσης αξιών  

συνεργασίας, εμπιστοσύνης, αμοιβαίου αλληλοσεβασμού, δημιουργικότητας, διάθεσης 

προσφοράς, βαθιάς παιδαγωγικής ευθύνης δείχνει το δρόμο και για τη φετινή σχολική 

χρονιά! 

       Μέσα από τη ζωντάνια και την ενεργητικότητα της Κοινότητας Συνεργασίας μας, μέσα από 

την αλληλεπίδραση και το μοίρασμα ιδεών, Προτάσεων και προβληματισμών για το μέλλον της 

Εκπαίδευσης και του τόπου μας και σε πείσμα των καιρών και των δυσκολιών, επιβεβαιώνεται 

το σύνθημα <<Αγωνιστές μέχρι τέλους>>. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ευθύνη όλων μας για 

έναν καλύτερο κόσμο ανθρωπιάς και αλληλεγγύης, που, σίγουρα, περνάει μέσα από τη νέα 

γενιά και την ηθική της συγκρότηση.  

         Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος και η Πατρίδα μας από την επιδημική 

κρίση, αλλά και οι πρόσφατες δοκιμασίες των πυρκαγιών θα πρέπει να μας κάνουν να 

αναλογιστούμε πως η έμπρακτη αλληλεγγύη, η Υγιεινή στην καθημερινή μας ζωή, αλλά και η 

οικολογική ευαισθησία θα πρέπει να είναι μέρος της Εκπαίδευσης και της γενικότερης Παιδείας 

μας. Με τον τρόπο αυτό,  το κοινωνικό και οικολογικό αποτύπωμα κάθε σχολείου θα είναι μια 

Πρόταση Πολιτισμού και ευθύνης, μια κατάθεση αγάπης και σεβασμού προς το περιβάλλον και 

προς ό, τι αυτό συνεπάγεται για τον άνθρωπο, ακόμη κι αν αυτή η προσπάθεια φαίνεται να είναι 

                                     <<Ολίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότος κι έρμο>>,  

                                     όπως λέει και ο ποιητής μας, Διονύσιος Σολωμός. 

      Όλα αυτά είναι <<έργα της αγάπης>> και πρέπει να συνεχιστούν. Εξάλλου, η αγάπη, 

είναι η πρώτη ύλη για τον κόσμο που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά.  Κι αυτή η αγάπη 
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ως αφετηρία της διδασκαλίας και της ζωής και ως τέλος της καλεί κάθε παιδί να κάνει, με τη 

σειρά του, τις υπερβάσεις του εαυτού του, οι οποίες, ακριβώς, το καθιστούν Άνθρωπο και 

Συνάνθρωπο.  

       Σ’ αυτό το δύσκολο αγώνα ενδυνάμωσης της νέας γενιάς και μετάγγισης σε αυτήν  αξιών,  

ποιοτικής γνώσης,  κοινωνικής ευαισθησίας, προσφοράς στον συνάνθρωπο και σεβασμού στο 

περιβάλλον θα είμαι δίπλα σας, στηρίζοντας το έργο σας και εσάς, με όλες μου τις δυνάμεις. 

     Στις επιμορφωτικές μας συναντήσεις θα έχουμε την ευκαιρία και τη φετινή χρονιά να 

ανταλλάξουμε Προτάσεις και απόψεις για θέματα της ειδικότητας, αλλά και για παιδαγωγικά 

ζητήματα, αναδεικνύοντας μαζί τις πιο αποτελεσματικές παιδαγωγικές και διδακτικές 

Πρακτικές και Προτάσεις, που εμπλουτίζουν και ομορφαίνουν τη συλλογική μας προσπάθεια, 

με προστιθέμενη αξία στο μαθησιακό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα. 

      Μέχρι τότε, εάν χρειάζεστε κάτι για άμεση υποστήριξη του έργου σας, μπορείτε να 

επικοινωνήσετε μαζί μου είτε στο κινητό τηλέφωνο (6973019040), είτε στο e-mail μου 

(iramouts@sch.gr ή iramouts@gmail.com). Μπορείτε, επίσης, να μου στείλετε τις Προτάσεις 

σας για τις επιμορφωτικές σας ανάγκες ή για θέματα, τα οποία θα θέλατε να συζητηθούν και 

να αναπτυχθούν, κατά τη διάρκεια της χρονιάς.  

      Ας μην ξεχνάμε πώς <<Μόνο με το φως της Παιδείας>> υπό όρους συνεργασίας, 

ανθρωπιάς, ενότητας και αλληλεγγύης <<σχεδιάζεται και κερδίζεται ο αγώνας ο καλός 

για τον άνθρωπο και την κοινωνία>>. 

  

                        Καλή σχολική χρονιά με υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία! 

 

                                                            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,                                                                             

                                              η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου  Φιλολόγων 

                                                                του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, 

                                                                Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη                                                                                                 

 

 

 
 

 

                                                                      
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια 

                    του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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