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ΠΡΟΣ:  Εκπαιδευτικούς Φιλολόγους 
(ΠΕ02) Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου 
Επιστημονικής Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε. 
Β. Καλοκύρη  

           (διαμέσου των Δ/νσεων των 
Σχολείων τους) 

 ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

 
             

  
Θέμα:   Προς τους Φιλολόγους επιστημονικής αρμοδιότητας της ΣΕΕ ΠΕ02 Β. 
Καλοκύρη, για το τέλος του διδακτικού έτους 2018-19. 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Καθώς πλησιάζει το τέλος του διδακτικού έτους 2018-19, αισθάνομαι την ανάγκη να 
σας εκφράσω θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία μας, στο πλαίσιο των νέων 
αρμοδιοτήτων μου ως Συντονίστριας Εκπ/κού Έργου Φιλολόγων, στο Περιφερειακό 
Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) της ΠΔΕ Κρήτης, κι ακόμη, να 
«συντονιστούμε» για προσεχείς συνεργασίες και να σας ευχηθώ «καλό 
καλοκαίρι». 
Στο πνεύμα αναστοχασμού, εκφράζω την εκτίμηση και αναγνώρισή μου  
 για τις προσπάθειές σας να συμμετέχετε σε επιμορφωτικές δράσεις, 

προαιρετικής προσέλευσης, που διοργάνωσα  ή συνδιοργάνωσα με άλλους 
Συντονιστές Εκπ/κού Έργου ή/και με Σχολεία Παιδαγωγικής αρμοδιότητάς 
μου ή/και με άλλες συνεργασίες από το χώρο της πολιτείας και της 
εκπαίδευσης,  

 για την επιστημονική (και ηθική) υποστήριξη που μου ζητήσατε σχετικά με 
ζητήματα γνωστικών αντικειμένων, διδακτικής ή/και παιδαγωγικής 
διαχείρισης,  

 για την επικοινωνία, εντός και εκτός σχολικού ωραρίου, δια ζώσης ή με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλέφωνο, σχετικά με δραστηριότητες/δράσεις 
που αφορούν στο φιλολογικό και εκπαιδευτικό έργο σας,   

 για την αποστολή υλικού από δράσεις σας και διδασκαλίες σας, με στόχο την 
επικοινωνία και τη διάδραση μεταξύ των μελών της φιλολογικής μας 
κοινότητας, 
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 για την πρωτοβουλία διοργάνωσης και τη συμμετοχή σας σε δράσεις, όπως ο 
7ος διασχολικός διαγωνισμός Ορθογραφίας,  

 για την ανταπόκριση στην πρόσκληση συμμετοχής με εισήγησή σας στη 
Διημερίδα μας που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του σχολ. έτους 2018-19,  

 γενικότερα, για την εμπιστοσύνη, την επικοινωνία και τη συνεργασία μας σε 
κάθε ευκαιρία! 

 
Ως προς τη συνέχεια της δουλειάς μας, σημειώνω μερικά στοιχεία για την προσεχή 
μας συνεργασία. 
  
Ειδικότερα στα Γενικά Λύκεια μας έχουν απασχολήσει φέτος οι αλλαγές σε 
ζητήματα διδασκαλίας και εξετάσεων (αξιολόγησης των μαθητών/τριών) και κυρίως 
αλλαγές σχετικά με τη Γ΄ Λυκείου και τις πανελλαδικές εξετάσεις στο προσεχές 
σχολικό έτος. Αξιοποιώντας την ενημέρωση από το ΥΠΠΕΘ και το ΙΕΠ, θα είμαι 
στη διάθεσή σας για περαιτέρω υποστήριξη στο έργο σας! 
  
Σχετικά με τη συμμετοχή σας με εισήγηση στην «7η Διημερίδα (αλληλο-) 
διδακτικής. Διδάσκοντας ‘με λογισμό και με όνειρο’. Έμπνευση και Δημιουργία 
στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο.  Σχολ. 
έτος 2019-20», που θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του σχολ. έτους 2019-20, 
μπορείτε  -όπως μου ζητήσατε μερικοί από εσάς, λόγω φόρτου εργασιών κατά την 
περίοδο των  πανελλαδικών εξετάσεων και της βαθμολόγησης των γραπτών-  να μου 
στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα για εκδήλωση ενδιαφέροντος (kalokyri@sch.gr) και 
να επικοινωνήσουμε αργότερα, το καλοκαίρι, για το θέμα και για σχετική 
συνεργασία. 
 
Επίσης, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να αξιοποιήσετε εκπαιδευτικό υλικό που 
εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και έχει σταλεί στα σχολεία, 
για να έχετε την ευχέρεια να εμπνευστείτε δημιουργικά, σχετικά με διδακτική και 
ευρύτερα εκπαιδευτική αξιοποίηση του έργου του Β. Κορνάρου Ερωτόκριτος για το 
σχ. έτος 2019-20, στο πλαίσιο του έτους-αφιερώματος. 
 
 
Θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες και αναγνώριση στους/στις Συναδέλφους που 
πρόσφεραν ευσυνείδητα στα παιδιά μας επί χρόνια και αποχωρούν από την υπηρεσία.  
τους ευχόμαστε «καλή συνέχεια στο ταξίδι της ζωής και της κοινωνικής προσφοράς». 
 
Πολλές ευχές για υγεία, ανανέωση στις καλοκαιρινές διακοπές και καλή δύναμη για 
την επόμενη σχολική χρονιά! 

 
Με τιμή, 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  
κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 

 
Βασιλεία  Καλοκύρη 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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