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Ηράκλειο, 28-6-2021 
          Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /1635 

ΠΡΟΣ:   

• Διευθύνσεις και  Φιλολόγους 
Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου  

• Διευθύνσεις και  Εκπαιδευτικούς 
Σχολείων Δ.Ε. Ηρακλείου και 
Ρεθύμνου παιδαγωγικής ευθύνης 
της Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη: 

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
2Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
7Ο ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
8Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΒΡΙΤΟΥ  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ  
ΓΕΛ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ   
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΞΑΡΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

(ενημέρωση Εκπαιδευτικών διαμέσου της  
Δ/νσης του Σχολείου τους) 
ΚΟΙΝ:   
1. ΠΔΕ Κρήτης 
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 
4. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 

 
Θέμα:  «Προς Διευθύνσεις και Φιλολόγους Σχολείων επιστημονικής 
αρμοδιότητας και Διευθύνσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων Παιδαγωγικής 
Ευθύνης της ΣΕΕ ΠΕ02  Β. Καλοκύρη, για το τέλος του  σχολ. έτους 2020-21.» 

 

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  

Αισθάνομαι την ανάγκη να σας εκφράσω θερμές ευχαριστίες για τη συνεργασία μας  
και για την ανταπόκρισή σας στις ιδιαίτερες δυσκολίες της σχολικής χρονιάς 2020-
21, που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη πανδημία. 

Ειδικότερα, ευχαριστώ θερμά τις Διευθύνσεις των Σχολείων Παιδαγωγικής 
Ευθύνης μου, για την επικοινωνία και τη συνεργασία καθώς και τις προσπάθειες για 
επίτευξη λειτουργίας με παιδαγωγικό κλίμα, σε συνθήκες δύσκολες, λόγω των 
μέτρων αντιμετώπισης της covid-19. Συνεχίσαμε να μοιραζόμαστε προβληματισμούς, 
διαπιστώσεις, εμπειρία, λύσεις, συμπεράσματα και αναστοχασμό σε τηλε-διασκέψεις 
μας, στο πλαίσιο των Διασχολικών Δικτύων Συνεργασίας μας Σχολείων 
παιδαγωγικής ευθύνης μου (Ηρακλείου και Ρεθύμνου) ή και σε διαζώσης 
συναντήσεις στα σχολεία, κατά περίπτωση.  
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Επίσης, ευχαριστώ πολύ τις Διευθύνσεις των Σχολείων των Φιλολόγων 
επιστημονικής αρμοδιότητάς μου για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μου με τους 
Φιλολόγους, με την προώθηση των ηλεκτρονικών εγγράφων μου!  

Κι ακόμη, στο πνεύμα αναστοχασμού, εκφράζω την εκτίμηση και αναγνώρισή μου  
στους/στις Συναδέλφους Φιλολόγους (Σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου) 
και Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων  των Σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης 
μου  

 για τις προσπάθειες ανταπόκρισή σας στην ασύγχρονη και σύγχρονη εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση! 

 για τη συμμετοχή σας σε επιμορφωτικές δράσεις, προαιρετικής προσέλευσης,  
(με τηλε-διασκέψεις), που διοργάνωσα  ή συνδιοργάνωσα με άλλους 
Συντονιστές Εκπ/κού Έργου ή γενικότερα στο πλαίσιο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης 
ή/και με Σχολεία Παιδαγωγικής αρμοδιότητάς μου.  

 
 Ειδικότερα, ευχαριστώ θερμά τους/τις Φιλολόγους των Σχολείων 

επιστημονικής αρμοδιότητάς μου για τη συνεργασία μας! Ενδεικτικώς 
αναφέρω τη συμμετοχή σας  

 στην «9Η Διημερίδα (αλληλο-)διδακτικής. Διδάσκοντας “με λογισμό 
και μ’ όνειρο”. Έμπνευση και δημιουργία στη διδασκαλία των 
φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, δια ζώσης και σε 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση». [διαδικτυακή αίθουσα Webex meetings 
της ΣΕΕ Καλοκύρη, Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2021,  
στο πλαίσιο των κύκλων επιμόρφωσης στην ΕξΑΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Κρήτης.]  

 στο «Εκπαιδευτικό–Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Υποστήριξης 
Γλωσσικού Γραμματισμού» (έγκριση από ΙΕΠ-ΥΠΑΙΘ, σχολ. έτος 
2020-2021) και στα επιμορφωτικά σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς 
προς υλοποίηση του Προγράμματος που διοργανώθηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν από τη Συντονιστική Ομάδα του Προγράμματος 
(11 ΣΕΕ Δ/θμιας Εκπ/σης). 

 στο «Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη διδακτική αξιοποίηση α) 
βασικών εργαλείων του  λογισμικού Open e-class και β) 
διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων (padlet, kahoot, mentimeter), 
με εφαρμογές στα φιλολογικά μαθήματα», στο πλαίσιο των κύκλων 
επιμόρφωσης στην ΕξΑΕ του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης. (4 επιμορφωτικές 
συναντήσεις + επιμορφωτική συνάντηση επανάληψης-αναστοχασμού) 

 στα τηλε-σεμινάρια για ζητήματα και εργαλεία της εξ αποστάσεως 
εκπ/σης (ψηφιακή πλατφόρμα webex, e-class, αρχές και μέθοδοι 
ΕξΑΕ) 

 στις Εκπαιδευτικές-Επιμορφωτικές Εσπερίδες (και άλλες 
εισηγήσεις μου) για τη διδακτική - εκπαιδευτική αξιοποίηση της 
θεματικής της επανάστασης του 1821, με αφόρμηση τον εορτασμό 
της επετείου των 200 χρόνων, στο πλαίσιο των επιμορφωτικών 
δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ για το 1821. 
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 Στα τηλε-σεμινάρια για ζητήματα διδακτικής για το Γυμνάσιο (π.χ. 
πολυτροπικά κείμενα/αφίσες με ψηφιακά εργαλεία– διδασκαλία και σε 
συνθήκες ΕξΑΕ) και για το Λύκειο (νέα ΠΣ για 2η χρονιά, Κριτήρια 
Αρχαίων για Γ΄ ΟΠΑΣ -Πανελλαδικές) 

 Εισηγήσεις μου σε διάφορες επιμορφωτικές δράσεις (π.χ. εναρκτήρια 
Εσπερίδα του ΠΕΚΕΣ Κρήτης για τον εορτασμό της επετείου του 
1821, Στρογγυλό Τραπέζι στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Μαθητικού  
Φεστιβάλ “Με το σακίδιο του Θεάτρου” κ.ά.) 
 

Κι ακόμη, θερμές ευχαριστίες 

 για τη συνεργασία πολλών Συναδέλφων Φιλολόγων μαζί μου και τη 
συμμετοχή ως Εισηγητών/-τριών στην Επιμορφωτική Διημερίδα, τα 
Επιμορφωτικά Εργαστηριακά διαδικτυακά Σεμινάρια, τα Σεμινάρια στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού, το 
Πρόγραμμα επιμόρφωσης στα ψηφιακά εργαλεία (e-class, e-tools) κ.ά. 

 για το ενδιαφέρον και την ανταπόκρισή σας με ζήλο σε ζητήματα 
διδασκαλίας και αξιολόγησης για δεύτερη χρονιά με το νέο σύστημα, για τη 
Γ΄ τάξη ΓΕΛ 

 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 (ανάρτηση στις Συνεργατικές Ιστοσελίδες  
http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/) 

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

 
 
Ως προς τη συνέχεια της δουλειάς μας, για το υπόλοιπο διάστημα της θητείας μου ως 
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου -κλάδου Φιλολόγων, είμαι διαθέσιμη για κάθε 
δυνατή υποστήριξη και σε ανταπόκριση προς τις επιστημονικές και 
εκπαιδευτικές ανάγκες που ανακύπτουν!  Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου, 
όπως πάντα, και σε εξωσχολικό χρόνο.  
  
 
Θα ήθελα, τέλος, 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». 
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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  (Λιάνα) Καλοκύρη 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


