
 
 
 
 
Θέμα: «Η εκπαίδευση για την Αειφορία την περίοδο της κρίσης» 
 
 
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες, 
 
Εύχομαι να είστε όλοι κι όλες καλά! Δύναμη και κουράγιο να έχουμε για να βγούμε από την 
κρίση, η οποία πέρα από υγειονομική, υπεισέρχεται και σε πολλές πτυχές της κοινωνικής, 
οικονομικής, πολιτικής και επαγγελματικής μας ζωής.  
 
Στις μέρες μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές ανοίκειες καταστάσεις που μας βρίσκουν 
απροετοίμαστους κι ανέτοιμους. Δοκιμαζόμαστε διαρκώς σε απρόβλεπτα και πρωτόγνωρα 
νέα δεδομένα! Κρίσιμο πάντα παραμένει το ερώτημα «πώς να ανταποκριθούμε με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο στο ρόλο μας», ο οποίος ρόλος μεταβάλλεται, γίνεται ακόμη πιο 
πολύπλοκος κι αυτός! Διευρύνεται ο ρόλος για να χωρέσει όλους τους μαθητές μας, την 
τοπική κοινωνία, αλλά και πέρα από αυτήν, να αγκαλιάσει τον κόσμο ολόκληρο… αλλάζοντας  
την κοσμοθεωρία μας για τις κοινωνικές δομές … για την ίδια τη ζωή! Ποια ζωή όμως; Αυτήν 
που αξίζει κάποιος να ζει σε αρμονία με το περιβάλλον, βιοτικό και αβιοτικό, γνωρίζοντας 
βαθιά ότι σε αυτό ανήκει κι όχι ότι αυτό του ανήκει!  
 
Η δυστοπία,  η αναζήτηση, η εγγύτητα, η πίστη, οι θεσμοί, η σχεσιοδυναμική, η εξαίρεση, η 
κανονικότητα, η χίμαιρα, η περατότητα, και ανοιχτό παραμένει το πεδίο …  να χωρέσει ό,τι 
παλεύει μέσα μας για να προσδιορίσει την ουσία της ύπαρξής μας,  να προσδώσει νόημα εκ 
νέου  και μετά να χαράξει νέα πορεία μέσα από τη συλλογικότητα. Θα βγούμε δυνατοί, πιο 
ανθρώπινοι και αποφασισμένοι να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας στο αναδυόμενο αυτό 
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περιβάλλον; Σε τόσο κρίσιμες περιόδους για τη ζωή στον πλανήτη μας έχει σημασία, όσον 
αφορά την εκπαίδευση για την αειφορία, να κρατηθούμε ενωμένοι, όχι απαραίτητα να 
συμφωνήσουμε  όλοι και σε όλα. Για να πετύχουμε την ενότητα, οφείλουμε να κρατήσουμε 
σταθερές κι αδιαπραγμάτευτες τις αξίες της συμμετοχικής δημοκρατίας, της ισότητας, της 
ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της αλληλεγγύης! 
 
Ένα πράγμα έγινε ξεκάθαρο από αυτήν την κρίση! το κοινό μας μέλλον, ο κοινός μας 
πλανήτης, η δυναμική αλληλεξάρτηση παραγόντων!  
 
Σας καλούμε όλους κι όλες μαζί σε αυτήν την βάση της αειφορίας, την ηθική, να  βρούμε τον 
βηματισμό μας στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται για εμάς, όχι όμως, χωρίς εμάς! Ας 
μην αφήσουμε κανέναν να σβήσει τη φλόγα της αισιοδοξίας που έχουμε στην καρδιά μας … 
για να την μεταλαμπαδεύσουμε στους μαθητές μας πρωτίστως και στις οικογένειές τους 
δευτερευόντως! 
 
Οι συναντήσεις μας προγραμματίζονται ως εξής για το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα από 
την παρακάτω πλατφόρμα:  
 

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/eiioanni 
 
 
 
Πέμπτη  14/5/2020 για νηπιαγωγούς στις 9.30  
 
Πέμπτη 14/5/2020 για εκπαιδευτικούς Β/θμιας (Γυμνασίων) όλων των ειδικοτήτων στις 
11.30  
 
Παρασκευή 15/5/2020  για εκπαιδευτικούς Α/θμιας (Δημοτικής) όλων των ειδικοτήτων 
στις: α) 9.30 και στις β) 11.30 όποτε επιλέξει ο/η κάθε εκπαιδευτικός ανάλογα με τη 
δυνατότητα και τις υποχρεώσεις του. 
  
Δευτέρα 18/5/2020 για εκπαιδευτικούς Β/θμιας (Λυκείων) όλων των ειδικοτήτων στις 21.00 
 
Οι τηλεσυναντήσεις μας και οι συναντήσεις διά ζώσης θα συνεχιστούν στο επόμενο 
διάστημα με συγκεκριμένο περιεχόμενο και πρακτικές μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. 
Είμαι πάντα στη διάθεσή σας στα τηλέφωνα 6977171862 και 6943683428 και κάθε Τετάρτη 
από 22.00 έως 23.00 στη συγκεκριμένη πλατφόρμα Webex. 
 
Παρακαλώ να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για τη διαδικασία των 
τηλεσυναντήσεων: 
 
1) Με την είσοδο στην πλατφόρμα να προβείτε σε μετονομασία του ονόματός σας ως εξής 
π.χ. για την εκπαιδευτικό Ιωαννίδου Ειρήνη ΠΕ02 του 2ου Γυμνασίου Ωραιοκάστρου, 
Ε_Ιωαννίδου Ειρήνη_02_2οΓ_Ωραιοκαστρου, ενώ για τον διευθυντή Δ_Θυμιατής 
Γιώργος_04.2_2οΓ_Ωραιοκαστρου. 
 



2) Τα μικρόφωνα και οι κάμερες να είναι κλειστές και να ανοίγουν μόνον για όποιον/α πάρει 
το λόγο να μιλήσει. Αυτό γίνεται κυρίως για να αποφύγουμε την επιβάρυνση του διαδικτύου 
και την επικάλυψη ήχου. 
 
3) Να έχουμε υπομονή και καλή διάθεση! 
 
 
Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε τις τελευταίες μέρες με το Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο, σας διαβεβαιώνω πως για όσους/ες δεν καταστεί δυνατόν να ενημερωθούν 
εγκαίρως ή να συνδεθούν, η διαδικασία αυτή θα επαναληφθεί, εφόσον μου το 
επικοινωνήσετε. 
 
Κλείνοντας την επιστολή αυτή θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για την 
συνεργασία μας μέχρι τώρα και εύχομαι να είστε καλά, ψυχικά και σωματικά! 
 

     
  H ΣΕΕ/Εκπαίδευσης 

                           για την Αειφορία 
                       

                             Δρ. Ειρήνη Ιωαννίδου 
 
 
 
 
 
 


