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Αρ. πρωτ.    Φ. 40.1 / 6272 
 
 Βαθμός  Προτερ.   

 

 
Προς :  Σχολικές Μονάδες Π.Ε. Αρκαδίας 
        
               Έδρες τους 
 

 
 Θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών»  
 
«Ιδανικός δάσκαλος είναι εκείνος που γίνεται γέφυρα για να περάσει αντίπερα ο μαθητής του. Κι όταν πια του 
διευκολύνει το πέρασμα, αφήνεται χαρούμενα να γκρεμιστεί, ενθαρρύνοντας το μαθητή του να φτιάξει δικές του 
γέφυρες»          Ν. Καζαντζάκης 

Η 5η Οκτωβρίου είναι η μέρα που βάζει στο επίκεντρο τους Εκπαιδευτικούς, το πολύτιμο έργο, την 

κοινωνική προσφορά, τον καθημερινό αγώνα, τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Καθιερώθηκε το 1966 

με απόφαση της UNESCO και οδήγησε στην δημιουργία Σύστασης από μέρους της, σχετικά με την 

κατάρτιση, την δια βίου εκπαίδευση, την απασχόληση και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών.  

Έχοντας ως παράδειγμα τον Γάλλο παιδαγωγό και μεταρρυθμιστή της παιδείας Celestin Freinet και 

την παιδαγωγική του   μέθοδο που  στοχεύει στην δημιουργία ενός σχολείου όπου ο ρόλος του δασκάλου 

επικεντρώνεται στο να μάθει τους μαθητές του πώς να μαθαίνουν και να ανακαλύπτουν την νέα γνώση 

μόνοι τους, σας προτείνουμε σαν ενδεικτική δράση με του/τις μαθητές/τριες σας να παρακολουθήσετε την 

ταινία με τίτλο «Ο δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται» του Daniel Losset. Επίσης στο πλαίσιο 

των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων μπορείτε να παροτρύνετε τους μαθητές να δημιουργήσουν ζωγραφιές, 

κάρτες, ποιήματα, να γράψουν τις αναμνήσεις τους από τον/την αγαπημένο/η δάσκαλο/α . 

Τα έργα των μαθητών μπορείτε να στείλετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ypsd@dipe.ark.sch.gr και 

plinet@dipe.ark.sch.gr  ώστε να αναρτηθούν στο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Πρακτικών και Δράσεων της 

Δ.Π.Ε. Αρκαδίας. 

  

 

 
                                                                                     Η  Διευθύντρια Εκπαίδευσης  
                                                                                                   της Δ/νσης  Π.Ε. Αρκαδίας 

 
 
 
 
                                                                                             Δρ. Γεωργία Καρούντζου 
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