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   Ιωάννα Α. Ραμοςηζάκη,     

ςνηονίζηπια Εκπαιδεςηικού Έπγος 

Φιλολόγων ηος ΠΕ.Κ.Ε.. Κπήηηρ, 

         με έδπα ηο Ηπάκλειο 
Δ/λζε : Ρνιέλ 4 Σ.Κ. 71305-Ηξάθιεην 

                         Πιεξνθνξίεο : Ει. Πξνύληδνπ 
                              Σει. Γξαθείνπ : 2810-246400       
                              Κηλ. 6973019040  
                        e-mail γξακκαηείαο : pekeskritis@sch.gr 
                        e-mail πξνζσπ.: iramouts@sch.gr 

        iramouts@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ:  Υαιπεηιζμόρ ηηρ ςνηονίζηπιαρ Εκπαιδεςηικού Έπγος Φιλολόγων ηος ΠΕ.Κ.Ε.. 

Κπήηηρ, Ιωάνναρ Α. Ραμοςηζάκη, για ηη νέα ζσολική σπονιά, 2022-2023,  

ππορ ηοςρ/ηιρ ζςναδέλθοςρ Γςμναζίων, Γενικών Λςκείων και ΕΠΑ.Λ. Ηπακλείος, Λαζιθίος  

και Ρεθύμνος, επιζηημονικήρ και παιδαγωγικήρ απμοδιόηηηάρ ηηρ 

 

 

         Αγαπηηοί και Αγαπηηέρ μος  ςνάδελθοι,   

 

αρ εύσομαι από καπδιάρ καλή ζσολική σπονιά, γεμάηη ςγεία, δύναμη και 

δημιοςπγικόηηηα!  

    Καζώο  ε λέα ζρνιηθή ρξνληά μεθηλά, λέεο πξνζδνθίεο θαη ειπίδεο γελληνύληαη, νη νπνίεο 

εληζρύνληαη θαη από ηελ πεξζηλή, πνιύ πινύζηα πλεπκαηηθή ζνδεηά ηεο ζπλεξγαζίαο καο: 

εκπλεπζκέλεο πξσηνβνπιίεο, αζξόα ζπκκεηνρή ζηηο πνηθίιεο επηζηεκνληθέο θαη επηκνξθσηηθέο 

Δξάζεηο καο, θαηλνηόκεο θαη πνηθίιεο Πξνηάζεηο εκπινπηηζκνύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ καο έξγνπ, 

ζρεδηαζκέλεο <<με λογιζμό και μ’ όνειρο>>.  

        Απηέο νη εμαηξεηηθά πνηνηηθέο εθπαηδεπηηθέο Πξνηάζεηο, εθαξκνζκέλεο ζηε δηδαθηηθή 

Πξάμε, απνηεινύλ κνξθέο ιεθηηθήο θαη θνηλσληθήο δηάδξαζεο, ηερληθέο δεκνθξαηηθήο 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΚΡΗΣΗ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ 

(ΠΕ.Κ.Ε..) ΚΡΗΣΗ 
                        Δ/λζε  

                           Σ.Κ. 

                        Σει   

                            Fax  

: 

: 

: 

: 

 

Ρνιέλ 4 

71305 

28210- 246400 

28210-222076 

  

 

                              Ηπάκλειο,  31 -8 - 2022 

                                 Απ. ππωη.Φ2/1091 

 

Ππορ: - ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο Φηινιόγνπο  Γπκλαζίσλ, Γεληθώλ 

Λπθείσλ θαη ΕΠΑΛ Ηξαθιείνπ θαη Λαζηζίνπ επηζηεκνληθήο 

αξκνδηόηεηαο  ηεο πληνλίζηξηαο Ε.Ε. ηνπ ΠΕ.Κ.Ε.. Κξήηεο, 

Ισάλλαο Α. Ρακνπηζάθε  

θαη 

- ηνπο/ηηο ζπλαδέιθνπο Γπκλαζίσλ, Γεληθώλ Λπθείσλ θαη ΕΠΑΛ 

Ηξαθιείνπ, Λαζηζίνπ θαη Ρεζύκλνπ, παηδαγσγηθήο αξκνδηόηεηαο 

ηεο πληνλίζηξηαο Ε.Ε.  

ηνπ ΠΕ.Κ.Ε.. Κξήηεο, 

Ισάλλαο Α. Ρακνπηζάθε  

 

(Δηα ηεο Δ.Δ.Ε. Ηξαθιείνπ, Ρεζύκλνπ θαη Λαζηζίνπ) 

 

Κοινοπ. : -  Πξνο Πεξηθεξεηαθό Δ/ληή Α/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο 

Εθπ/ζεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δ/λζεο Α/ζκηαο θαη Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο 

Κξήηεο 

- Πξνο ηνλ Δ/ληή Δ/λζεο Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο Ηξαθιείνπ  

- Πξνο ηνλ Δ/λή Δ/λζεο Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο Λαζηζίνπ  

- Πξνο ηνλ Δ/λή Δ/λζεο Δ/ζκηαο Εθπ/ζεο Ρεζύκλνπ  
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δηαλνκήο ηνπ ιόγνπ, κε ηηο νπνίεο νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο κεηαβάιινληαη ζε ρώξνπο 

ζπιινγηθήο αλαδήηεζεο, αηνκηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο, θνηλόηεηεο έξεπλαο ζηε βάζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο, ζε πείζκα ησλ θαηξώλ.  

       Η ζςλλογική πποζπάθεια ωρ πποϊόν αξίαρ ή ζύνθεζηρ αξιών  ζςνεπγαζίαρ, 

εμπιζηοζύνηρ, αλληλοζεβαζμού, δημιοςπγικόηηηαρ, διάθεζηρ πποζθοπάρ, βαθιάρ 

παιδαγωγικήρ εςθύνηρ δείσνει ηο δπόμο και για ηη θεηινή ζσολική σπονιά! 

       Μέζα από ηε δσληάληα θαη ηελ ελεξγεηηθόηεηα ηεο Κνηλόηεηαο πλεξγαζίαο καο, κέζα από 

ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ην κνίξαζκα ηδεώλ, Πξνηάζεσλ θαη πξνβιεκαηηζκώλ γηα ην κέιινλ ηεο 

Εθπαίδεπζεο θαη ηνπ ηόπνπ καο, ππνγξακκίδεηαη, παξά ηηο δπζθνιίεο, ε εςθύνη όλων μαρ για 

έναν καλύηεπο κόζμο ανθπωπιάρ και αλληλεγγύηρ, πος, ζίγοςπα, πεπνάει μέζα από ηη νέα 

γενιά και ηην ηθική ηηρ ζςγκπόηηζη.  

       ’ απηό ην δύζθνιν αγώλα ππεξάζπηζεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ 

αλζξώπνπ, ελδπλάκσζεο ηεο λέαο γεληάο θαη κεηάγγηζεο ζε απηήλ  αμηώλ,  πνηνηηθήο γλώζεο,  

θνηλσληθήο επαηζζεζίαο, πξνζθνξάο ζηνλ ζπλάλζξσπν, αιιά θαη ζεβαζκνύ ζην πεξηβάιινλ ζα 

είκαη δίπια ζαο, ζηεξίδνληαο ην έξγν ζαο θαη εζάο, κε όιεο κνπ ηηο δπλάκεηο ! 

     ηηο επηκνξθσηηθέο καο ζπλαληήζεηο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία θαη ηε θεηηλή ρξνληά λα 

αληαιιάμνπκε Πξνηάζεηο θαη απόςεηο γηα ζέκαηα ηεο εηδηθόηεηαο, αιιά θαη γηα παηδαγσγηθά 

δεηήκαηα, αλαδεηθλύνληαο καδί ηηο πην απνηειεζκαηηθέο παηδαγσγηθέο θαη δηδαθηηθέο 

Πξαθηηθέο θαη Πξνηάζεηο, πνπ εκπινπηίδνπλ θαη νκνξθαίλνπλ ηε ζπιινγηθή καο πξνζπάζεηα, 

κε πξνζηηζέκελε αμία ζην καζεζηαθό θαη παηδαγσγηθό απνηέιεζκα.  

      Έσο ηόηε, εάλ ρξεηάδεζηε θάηη γηα άκεζε ππνζηήξημε ηνπ έξγνπ ζαο, κπνξείηε λα 

επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ είηε ζην θηλεηό ηειέθσλν (6973019040), είηε ζην e-mail κνπ 

(iramouts@sch.gr ή iramouts@gmail.com). Μπνξείηε, επίζεο, λα κνπ ζηείιεηε ηηο Πξνηάζεηο 

ζαο γηα ηηο επηκνξθσηηθέο ζαο αλάγθεο ή γηα ζέκαηα, ηα νπνία ζα ζέιαηε λα ζπδεηεζνύλ θαη 

λα αλαπηπρζνύλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο.  

      Αο κελ μερλάκε πώο <<Μόνο με ηο θως ηης Παιδείας>> σπό όροσς ζσνεργαζίας, 

ανθρωπιάς, ενόηηηας και αλληλεγγύης <<ζτεδιάζεηαι και κερδίζεηαι ο αγώνας ο καλός 

για ηον άνθρωπο και ηην κοινωνία>>. 

                        Καλή ζσολική σπονιά με ςγεία, δύναμη και κάθε επιηςσία! 

                                                            Με ζςναδελθικούρ σαιπεηιζμούρ,                                                                             

                                              η ςνηονίζηπια Εκπαιδεςηικού Έπγος  Φιλολόγων  

                                                                ηος ΠΕ.Κ.Ε.. Κπήηηρ, 

                                                                Ιωάννα Α. Ραμοςηζάκη                                                                                                
Εζσηεξηθή Δηαλνκή: Οξγαλσηηθή πληνλίζηξηα 
                    ηνπ ΠΕ.Κ.Ε.. Κξήηεο 
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