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                Ρεθύμνου 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. Ρεθύμνου 
 

 
 
Θέμα: « Χαιρετισμός Σχολικού Συμβούλου κλ. ΠΕ03-Μαθηματικών » 
 
Αγαπητές/τοι  Συνάδελφοι 
 
   Μια  νέα  σχολική  χρονιά  ξεκινάει  και  οφείλουμε  να  την  ξεκινήσουμε  μόνο  με  ευχές  
για  υγεία, δύναμη  και  κο υράγιο . Καλή  σχο λική  χρονιά, λοιπόν,  με  περισσότερη  
υπομονή  και  επιμονή. Επίσης, καλωσορίζω  στην  Περιφέρειά  μας, το υς  νέους  
συναδέλφους  Μαθηματικούς  και   τους  εύχομαι  καλή  επαγγελματική  σταδιοδρομία. 
   Την  περσινή  χρονιά,  είχαμε  μια  γόνιμη  και  εποικοδομητική  συνεργασία  και  είχα  τη  
χαρά  να  διαπιστώσω  το   μεγάλο   ενδιαφέρο ν  σας,  για  την  ανάγκη  βελτίωσης  της  
ποιότητας  του  μαθήματός  σας. Ευελπιστώ, ό τι  και  φέτο ς, θα  έχο υμε  την  ίδια  
εποικοδομητική  και  ουσιαστική  συνεργασία,  που  θα  προάγει  και  θα  εμπλουτίσει  τις  
γνώσεις  μας, τη  διδακτική  μας  και  θα  κάνει  τη  δουλειά  μας  πιο  αποτελεσματική  και  
ευχάριστη. 
   Η  κρίση  που  βιώνει  η  Ελληνική  κοινωνία, προσθέτει  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης  τις  
δικές  της  δυσκολίες. Μέσα  σε  αυτό  το  αρνητικό  περιβάλλον, καλείται  ο  εκπαιδευτικός  
να  περιφρουρήσει  την ποιότητα  του  έργου  του, αντιμετωπίζοντας  με  αξιοπρέπεια  τις  
ποικίλες  δυσκολίες. Οφείλουμε  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. Ας  είμαστε  περισσότερο  ευαισθητοποιημένοι, 
με  τους  μαθητές  που  έχουν  μαθησιακές  δυσκολίες, αναζητώντας  νέες  εκπαιδευτικές  
πρακτικές  και αναπροσαρμόζοντας  τους τρόπους και  τις  μεθό δο υς  της διδασκαλίας. 
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Χρειάζονται  υποστήριξη  και  ειδική  αντιμετώπιση, λαμβάνοντας  πάντα  υπόψη  μας,  πως 
είναι  μέρος  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  με  τα  ίδια  δικαιώματα  με  τους  υπόλοιπους  
μαθητές. 
    Τελειώνοντας, θα  ήθελα  να  σας εκφράσω  ένα  μεγάλο  « ευχαριστώ »  γι΄ αυτά  που  
προσφέρετε  στη  σχολική  τάξη  και  να  σας  διαβεβαιώσω,  ότι  στο  πλαίσιο  των  
θεσμικών  μο υ  αρμο διο τήτων, θα   καταβάλλω  κάθε  προ σπάθεια  για  την  καλύτερη  
υποστήριξη  στο  έργο  σας. Θεωρώ  τον  εαυτό  μου  συντονιστή, συνεργάτη , εμψυχωτή  
και  σε  κάθε  περίπτωση  είμαι  στη  διάθεσή  σας  με  ειλικρινές  ενδιαφέρον  και  αγάπη. 
   Επικοινωνήστε  μαζί  μου  τηλεφωνικά  στο  6944630231, ή  με  e-mail  στην  ηλεκτρονική  
διεύθυνση : konkoch78@sch.gr , τόσο  για  θέματα,  που  αφορούν  την  επιστημονική  και  
παιδαγωγική  καθοδήγηση, όσο  και  για  οποιοδήποτε  άλλο  θέμα  θεωρείτε  ότι  μπορώ  να  
σας  φανώ  χρήσιμος. 
 
   ΚΑΛΗ  ΣΧΟΛΙΚΗ  ΧΡΟΝΙΑ!                                  
 
 
                                                                                                            Με  Εκτίμηση 

 
                                                       

                                                                 
 Κωνσταντίνος Λ. Κωνσταντόπουλος                                                                                                                                                         
Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών 
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