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 Ηράκλειο, 12-2-2020 

Αρ. πρωτ. : Φ2/391 

 
 

Προς: τους/τις Φιλολόγους Γυμνασίων, 

Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ Ρεθύμνου, 

Ηρακλείου και Λασιθίου, επιστημονικής αρμοδιότητας 

της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων                                                                                                                       

του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ι.Α.Ραμουτσάκη 

- προς τα σχολεία παιδαγωγικής αρμοδιότητας 

Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου της Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων                                                                                                                       

του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ι.Α.Ραμουτσάκη 

 

(Δια των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης 

Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου) 
          -  προς την Οργανωτική Συντονίστρια 

         Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,                                                                              του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης                                                                                                                                      
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου                                                           - προς την αν. Δ/ντρια Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης 

Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,                                                                                   Ηρακλείου 

                 με έδρα το Ηράκλειο                                                                      -  προς τον αν. Δ/ντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης                                   

Δ/νση : Ρολέν 4 Τ.Κ. 71305-Ηράκλειο                                                                                 Λασιθίου                                                   

Πληροφορίες : Ν.Μακράκη                                                                        -  προς τον Δ/ντή Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης                                            
                Τηλ. Γραφείου : 2810-246400                                                                                                 Ρεθύμνου                                                   

                         Κιν. 6973019040  

              e-mail γραμματείας : pekeskritis@sch.gr 

              e-mail προσωπ.: ioannar@hotmail.com 

      
 

ΘΕΜΑ: Υποστήριξη εκδηλώσεων στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 
επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας, με αφορμή και την Εγκύκλιο του 
Υ.Π.ΑΙ.Θ. (υπ αρ. πρωτ. 18208/Δ2/ 07-02-2020) για την Παγκόσμια Ημέρα <<Ελληνικής 
Γλώσσας>> (9η Φεβρουαρίου)  
        
                   Αγαπητοί/-ές  Συνάδελφοι,   
 

Σε συνέχεια της συνεργασίας μας και με αφορμή την Εγκύκλιο του Υ.Π.ΑΙ.Θ. (υπ’ αρ. 

πρωτ. 18208/Δ2/ 07-02-2020) για την Παγκόσμια Ημέρα <<Ελληνικής Γλώσσας>> (9η 

Φεβρουαρίου), σας προτρέπω να συνεχίσετε τις εκδηλώσεις και τις δράσεις για τη 

συστηματική καλλιέργεια και την προώθηση της Γλώσσας μας, τις οποίες υλοποιείτε, σε 

πολλαπλά επίπεδα και με μεγάλη επιτυχία, στα σχολεία σας. Σας ευχαριστώ και σας 

συγχαίρω γι’ αυτό. Βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου, την οποία και σας επισυνάπτω, 

μπορείτε να προγραμματίσετε, για το προβλεπόμενο διάστημα (από 9 έως 14 

Φεβρουαρίου 2020), κάποια αντιπροσωπευτική εκδήλωση –αφιέρωμα στην Ελληνική 

Γλώσσα, με βάση τους δύο προτεινόμενους άξονες: 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) 

ΚΡΗΤΗΣ 

 

    Δ/νση 

Τ.Κ. 

                   Τηλ 

                   Fax 

 

: 

: 

: 

: 

 

Ρολέν 4 

71305 

28210- 246400 

28210-222076 
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α) <<παρουσίαση θεματικών ενοτήτων εντός της σχολικής μονάδας, με τη συμμετοχή των 

μαθητών/-τριών, όπως είναι, π.χ., η Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, η σχέση της με άλλες 

Γλώσσες (παλαιότερες και σύγχρονες), η αξία της γλωσσικής παιδείας, οι τρόποι 

εμπλουτισμού του λεξιλογίου, λεξιλογικά παιγνίδια, αξιοποίηση κειμένων κ.ά  ή 

 

β) Οργάνωση συζητήσεων με καταξιωμένους λογοτέχνες, φιλολόγους, γλωσσολόγους, 

ανθρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους 

μαθητές/στις μαθήτριες να προσεγγίσουν διάφορες πτυχές της ελληνικής γλώσσας και 

τρόπους χρήσης της>>. 

 

       Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο των δράσεων αυτών εντάσσονται ήδη πολλές 

εκδηλώσεις μας, όπως το πρόσφατο επιμορφωτικό, εργαστηριακό Σεμινάριο 

Δειγματικής Διδασκαλίας και Ειδικής Διδακτικής για τα Αρχαία Ελληνικά από 

μετάφραση-Εργαστηριακή εφαρμογή του εκπαιδευτικού παιχνιδιού <<Παίζουμε 

Οδύσσεια>>, με δειγματική διδασκαλία σε φυσικό και προσομοιωμένο περιβάλλον 

σχολικού τμήματος στο Γυμνάσιο Ν. Αλικαρνασσού, όπου παρουσιάστηκαν πολλές από 

τις παραπάνω πτυχές για την καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας στο σχολείο, η μεγάλη 

εκδήλωση με σύγχρονους ποιητές και ποιήτριες στο 4ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, η 

οργάνωση συζήτησης με σύγχρονη ποιήτρια στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας, οι Ημερίδες 

για τον εμπλουτισμό του Λεξιλογίου και για την καλλιέργεια της Γλώσσας μας στο 2ο 

Γενικό Λύκειο Ιεράπετρας, σε συνεργασία με τον καθηγητή Γλωσσολογίας, κ. Χρ. 

Χαραλαμπάκη, οι εκδηλώσεις για τον Ερωτόκριτο, τα επιστημονικά Συνέδρια και οι 

Ημερίδες μας και κάθε άλλη επιμορφωτική και επιστημονική δράση, με σημείο 

αναφοράς τον Άνθρωπο και την Ελληνική Γλώσσα και με αξιοποίηση των Κειμένων της 

Αρχαίας, Βυζαντινής- Μεσαιωνικής και Νεώτερης Γραμματείας μας. 

         Καθώς το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα είναι πολύ σύντομο και επειδή η 

Ελληνική Γλώσσα θα πρέπει να τιμάται καθημερινά και όχι μόνο μία ή λίγες μέρες το 

χρόνο, θα πρότεινα οι εκδηλώσεις αυτές να εκτείνονται καθόλη τη διάρκεια του 
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διδακτικού έτους,  ώστε η προσπάθεια για συστηματική προσέγγιση και καλλιέργεια της 

γλώσσας μας να έχει συνέχεια.  

         Η συμβολή όλων των ειδικοτήτων, όπως έχουμε ήδη επισημάνει στις συναντήσεις 

μας, είναι σημαντική, καθώς η γλώσσα είναι υπόθεση όλων και όχι μόνο των Φιλολόγων. 

Σύντομα, θα λάβετε εκτενές υλικό, βάσει του οποίου μπορείτε να δουλέψετε 

περαιτέρω, εάν το επιθυμείτε, στα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής 

αρμοδιότητάς μου. 

 

        Είμαι στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας και υποστήριξης. 

 

                                                                                                     Με τιμή,  
                                                                      η Συντονίστρια Ε.Ε. Φιλολόγων 
                                                                                του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης,  

                Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη                                                                                                 
       Εσωτερική Διανομή : Οργανωτική Συντονίστρια  

                   του ΠΕ.ΚΕ.Σ.Κρήτης 

 


