
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 

Κωνσταντίνος Λ. Κωνσταντόπουλος 

Σχολικός  Σύμβουλος Μαθηματικών 

  

Ταχ. Δ/νση          : Ρολέν  4 

Ταχ. Κώδικας    : 71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Τηλέφωνο          : 2810246867 

Τηλ. κινητό        : 6944630231 

e-mail                 : konkoch78@sch.gr 

Ιστοσελίδα    : http://users.sch.gr/konkoch78 
 

 

 

     Αρ. πρωτ.: 717 

 

     Ηράκλειο,  10  Σεπτεμβρίου 2015 

 

 

    

  Προς :Τους κ. κ.  Καθηγητές/τριες            

Μαθηματικών των Νομών  

                Ρεθύμνης και Ηρακλείου 

                   αρμοδιότητάς μου. 

 

 

Κοιν.:  1. Προϊστάμενο Επιστημονικής         

&  Παιδαγωγικής 

               Καθοδήγησης  Δ/θμιας 

Εκπ/σης Κρήτης. 

             2. Δ.Δ.Ε  Ν. Ηρακλείου 

             3. Δ.Δ.Ε. Ν. Ρεθύμνης 
 

 

 

Θέμα: « Χαιρετισμός Σχολικού Συμβούλου κλ. ΠΕ03-Μαθηματικών » 

 

Αγαπητές/τοι  Συνάδελφοι, 

  

     Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σας εύχομαι υγεία, προσωπική και 

οικογενειακή, καθώς και δύναμη και  αποτελεσματικότητα στο σύνθετο και δύσκολο  

έργο σας. Καλή  σχολική  χρονιά, λοιπόν,  με  περισσότερη  υπομονή  και  επιμονή. 

    Είμαι βέβαιος, ότι και την φετινή χρονιά, παρά την άσχημη οικονομική κατάσταση και 

τις κοινωνικές αντιξοότητες, θα σταθείτε στις επάλξεις της γνώσης, της αγωγής και της 

έμπνευσης, υπηρετώντας την Μαθηματική εκπαίδευση και γενικότερα την παιδεία των 

νέων της πατρίδας μας. Μέσα  σε  αυτό  το  αρνητικό  περιβάλλον, καλούμαστε  να  

περιφρουρήσουμε  την ποιότητα  του  έργου  μας, αντιμετωπίζοντας  με  αξιοπρέπεια  τις  

ποικίλες  δυσκολίες.  

      Η εκπαίδευση χρειάζεται ασφαλώς και οικονομικά μέσα, αλλά προπάντων χρειάζεται 

έμπνευση, δύναμη ψυχής και στράτευση στην γνώση, στην μάθηση και στην αγωγή. 

Οφείλουμε, λοιπόν, να  δείξουμε  και  να παρέχουμε  στους  μαθητές-τριες  μας  εκείνες  τις  

γνώσεις  και  δεξιότητες,  που  τους  είναι  απαραίτητες,  ώστε  να  αναβαθμιστεί  η  

ποιότητα  της  καθημερινής  τους  ζωής. 

       Πολύ σημαντικό, για την αποτελεσματικότητα του  διδακτικού έργου, είναι να 

θεμελιώσουμε  ένα καλό παιδαγωγικό και ψυχολογικό κλίμα στην τάξη. Για την 

θεμελίωση αυτή, σημαντικοί είναι οι δυο πρώτοι  μήνες του σχολικού έτους, όπου πρέπει 
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να τεθούν οι κανόνες και οι αρχές της συνύπαρξης και της καλής επικοινωνίας στην τάξη. 

Είναι γνωστό, ότι το καλό ψυχολογικό κλίμα  είναι εν μέρει συνάρτηση της 

προσωπικότητας του καθηγητή, αλλά οικοδομείται και συντηρείται με την «καλή» 

διδασκαλία, τον συνεχή έλεγχο του εκπαιδευτικού στους μαθητές του και με την σωστή 

αξιολόγησή τους.  

        Θεωρώντας  τον  εαυτό  μου  συντονιστή, συνεργάτη και εμψυχωτή,  σε  κάθε  

περίπτωση  είμαι  στη  διάθεσή  σας,  με  ειλικρινές  ενδιαφέρον  και  αγάπη,   

καταβάλλοντας  κάθε  προσπάθεια  για  την  καλύτερη  υποστήριξη  στο  έργο  σας. 

     Επικοινωνήστε  μαζί  μου  τηλεφωνικά  στο  6944630231, ή  με  e-mail  στην  

ηλεκτρονική  διεύθυνση : konkoch78@sch.gr , τόσο  για  θέματα,     επιστημονικού, 

διδακτικού ή  παιδαγωγικού  περιεχομένου, όσο  και  για  οποιοδήποτε  άλλο  θέμα,  

θεωρείτε,  ότι  μπορώ  να  σας  φανώ  χρήσιμος. 

 

Καλή και δημιουργική σχολική  χρονιά!                         

                                                                                                            Με  Εκτίμηση 

 

                                                       

                                                                 

 Κωνσταντίνος Λ. Κωνσταντόπουλος                                                                                                                                                         
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