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Χανιά, 22/4/2016 

 

Αρθ. Πρωτ: 385 

 

ΠΡΟΣ: 1. Καθηγητές ΠΕ04 νομών Χανίων και 

Ρεθύμνου,  

2. Διευθυντές και Καθηγητές Χανίων και 

Ρεθύμνου 

3. Υπευθύνους ΕΚΦΕ, ΚΕΣΥΠ, ΚEΠΛΗΝΕΤ, 

ΣΣΝ, ΚΕΔΔΥ, Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Νομών Χανίων και Ρεθύμνου, ΚΠΕ Βάμου και 

Ανωγείων 

 

 

ΚΟΙΝ:  

1. ΠΔΕ Κρήτης  

2. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομών Χανίων 

και Ρεθύμνου 

3. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Χανίων και 

Ρεθύμνου 

4. Περιφέρεια Κρήτης 

 

 

ΘΕΜΑ:  Εκπαιδευτική δράση στη σύνδεση Ρεθύμου-Χανίων, Β/θμιας και Γ/θμιας 

Εκπαίδευσης 

 

Χθες, 21 Απριλίου 2016 στο Κέντρο Κρητικής Λαϊκής Τέχνης Ρεθύμνου πραγματοποιήθηκε 

Ημερίδα Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας με θέμα «… Επάγγελμα…» που οργάνωσε η Διεύθυνση Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Ρεθύμνου για τις παρουσιάσεις των Προγραμμάτων  Αγωγής Σταδιοδρομίας, καινοτόμες  

δράσεις στο πλαίσιο των  Θετικών Επιστημών και του Προγράμματος «Φοιτητής Φυσικών Επιστημών για 

μια Μέρα», με ομιλίες εκπροσώπων Σχολών και Επαγγελμάτων που επιλέγονται από τους υποψήφιους 

μαθητές Λυκείου για τα ΑΕΙ.  

Οι μαθητικές Εισηγήσεις όλων των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα «Φοιτητής Φυσικών 

Επιστημών για Μια Μέρα» απέδειξαν τη δυνατότητα δημιουργικής και αποτελεσματικής σύνδεσης της 

Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού Ρεθύμνου και της Γ/θμιας Εκπαίδευσης με τους τρεις νομούς της Κρήτης, 

ανοίγοντας πολλές προοπτικές για διευρυμένες πρωτοβουλίες για πιο στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις 

στο μέλλον.  

Σπουδαίες εισηγήσεις οι μαθητικές δημιουργίες που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν σε δύο εκπαιδευτικά 

επίπεδα, στις σχολικές και πανεπιστημιακές κοινότητες, με την υποδειγματική καθοδήγηση των καθηγητών 

και των δύο βαθμίδων που μετείχαν.   

Υποδειγματικό και το ήθος που επέδειξαν οι φιλοξενούμενοι και οικοδεσπότες μαθητές οι οποίοι 

μάλιστα σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να τις προσφέρουν στην υποδοχή των συμμαθητών τους από τα 

Χανιά. 

Συναρτώμενος στην Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες ήταν ο οικογενειακός πολιτισμός που εκόμισαν οι 

φιλοξενούμενοι Χανιώτες καθηγητές που προσήλθαν με τα δώρα τους προς τους Ρεθεμνιώτες διοργανωτές 

και ανταπόδωσαν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου που παρέθεσε γεύμα μετά τη λήξη 

της Ημερίδας προς τους φιλοξενούμενους Χανιώτες και ντόπιους καθηγητές, οι διοργανώτριες Υπεύθυνες 

του ΚΕΣΥΠ Ρεθύμνου και ο Επίκουρος Καθηγητής των Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης 

Δημήτρης Σταύρου, η συνταξιούχος Διευθύντρια Γυμνασίου, Φυσικός που ξενάγησε στην πόλη τη 

Χανιώτικη αποστολή. 

Κοθοριστική ήταν η συνεισφορά της Περιφέρειας Κρήτης δια του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας δια 

βίου μάθησης και Απασχόλησης στη μεταφορά των συνέδρων μαθητών και καθηγητών προκειμένου να 

συμμετέχουν σ’ αυτή την εκπαιδευτική συνεδριακή δράση, πρωτοβουλία της εκπαιδευτικής σύνδεσης των 

δυο γειτονικών νομών.   
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Εκφράζουμε από κοινού με τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Απασχόλησης, 

τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, συμμετέχοντες, γονείς και φορείς για τη 

συνδρομή τους στην εκπαιδευτική σύνδεση των δυο γειτονικών νομών, των δυο βαθμίων Εκπαίδευσης, του 

τόπου μας. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τους Εκπαιδευτικούς οι οποίοι, με πολύ κόπο, χρόνο, 

μεράκι, πολλές επιστημονικές γνώσεις και πολλή επαγγελματικότητα, για άλλη μια φορά, έκαναν πάλι τους 

μαθητές τους Συνέδρους σε θέματα που βρίσκονται στην αιχμή της Επιστήμης, της Τεχνολογίας και της 

Εκπαιδευτικής Καινοτομίας.  

Προσωπικά, σας εύχομαι υγεία και με το καλό η Ανάσταση που θα γιορτάσουμε σε λίγες μέρες να 

σηματοδοτήσει και την Εκπαίδευση στον τόπο μας, στις ζωές μας. 

Καλή δύναμη στο έργο σας 

 

 

 

 

 

Με τιμή 

 

 
 

ΚΑΛΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) 


