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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ 

& Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. 

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

Τηλ.  2810 246860  

Ταχ. Δ/νση: Ρολέν 4, 713 05 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

E-mail: grss@dide.ira.sch.gr 

 

Βασιλεία Καλοκύρη  

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων  

Τηλ. 2810 246.864  // 2810 310.634 

κιν. 697 99 30 724  

Ιστοσελίδα: (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 

http://users.sch.gr/sfscholiki/fi   

E-mail : kalokyri@sch.gr  

 

Ηράκλειο,  1 Σεπτεμβρίου 2014 

 

Αρ. Πρωτ.: 649 

 

Προς:   

 Φιλολόγους αρμοδιότητας 

Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων 

Ν. Ηρακλείου Β. Καλοκύρη 

 (διαμέσου των Διευθύνσεων των 

Σχολείων τους) 

 

Κοιν. : 

 1.   Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας 

&  Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης 

 2.  Προϊστάμενο Επιστημ.& 

Παιδαγ. Καθοδήγησης Δ/θμιας 

Εκπ/σης  

3. Διεύθυνση Δ.Ε. Ηρακλείου  

             

     

 

 
Θέμα: Ευχές για το νέο σχολικό έτος 2014-15. Ανανέωση ενημέρωσης για το 

Ερωτηματολόγιο Διερεύνησης Επιμορφωτικών Αναγκών. 

 

 

Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι, 

 

 Καθώς το νέο σχολικό έτος 2014-15 αρχίζει, σας εύχομαι να έχετε καλή 

δύναμη, υγεία, δημιουργικότητα και να αντλείτε ηθική ικανοποίηση από το 

εκπαιδευτικό έργο σας! 

 Από πλευράς μου, ανανεώνω την υπόσχεσή μου να είμαι δίπλα σας σε κάθε 

πτυχή του έργου σας και ευελπιστώ να μοιραστούμε ωραίες συγκινήσεις έμπνευσης 

και δημιουργίας, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και 

επικοινωνίας, που συνεργατικά υλοποιούμε, με στόχο πάντοτε την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού έργου μας. Τις επόμενες ημέρες θα αποστείλω σχετική ενημέρωση. 
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Προς το παρόν, ανανεώνω την ενημέρωσή σας σχετικά με το Ερωτηματολόγιο 

Διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών για το σχολ. έτος 2014-15. 

Όπως έγραφα και στην αρχική ανακοίνωση, προκειμένου να «συν-διαμορφώσουμε» 

τον προγραμματισμό των επιμορφωτικών μας συναντήσεων για το σχολικό έτος 

2014-15, σας παρακαλώ να εκφράσετε τις επιμορφωτικές προσδοκίες και ανάγκες 

σας συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που είναι αναρτημένο στη διεύθυνση:  

https://docs.google.com/forms/d/1lrYY1TsiZ3biB8m8LkTTpWMTeSyaYVx0gVqcY

Lyx9Ps/viewform  
(πατήστε control+κλικ πάνω στον σύνδεσμο) 

 

 

Το Ερωτηματολόγιο θα βρείτε επίσης αναρτημένο 

  

 στον ιστότοπό μας ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/  (στην αρχική σελίδα και στις ανακοινώσεις)  
                                  (πατήστε control+κλικ πάνω στον σύνδεσμο) 

 

 καθώς και στον συνεργατικό, νέο ιστότοπό μας (που θα αποτελέσει «τόπο 

συνάντησης και συνεργασίας» της φιλολογικής μας κοινότητας και στον 

οποίο θα αναφερθούμε αναλυτικά προσεχώς) 

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/  
  (πατήστε control+κλικ πάνω στον σύνδεσμο) 

 

Το ηλεκτρονικό αυτό ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο  και θα είναι διαθέσιμο μόνο 

διαδικτυακά, μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2014.  Υπενθυμίζεται ότι πρέπει να 

πατήσετε «Υποβολή», όταν ολοκληρώσετε τη συμπλήρωσή του. 

 

Ευχαριστώ πολύ τους/τις  Συναδέλφους που ήδη έχουν συμπληρώσει το 

ερωτηματολόγιο, συμβάλλοντας έτσι στη διαμόρφωση προγράμματος με 

χρήσιμα/ενδιαφέροντα  θέματα επιμόρφωσης. 

 

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και την επικοινωνία μας! 

 

 

Παρακαλούνται οι κ. Διευθυντές/Διευθύντριες των Σχολείων να φροντίσουν για την 

ενημέρωση των Φιλολόγων του Σχολείου τους. 

 

 

Με τιμή,  

 

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

Ν. Ηρακλείου 
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