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Ηράκλειο  30-6-2015 

 

      Αρ. Πρωτ.: 659 

 

 

Προς :   

 Διευθύνσεις και 

Υποδιευθύνσεις Σχολείων Δ.Ε. 

Φιλολόγων αρμοδιότητας της 

Σχολ. Συμβούλου Φιλολόγων Β. 

Καλοκύρη  

 Φιλολόγους αρμοδιότητας 

της Σχολ. Συμβούλου 

Φιλολόγων Β. Καλοκύρη 

(διαμέσου των Διευθύνσεων 

των Σχολείων τους) 

Κοιν.: 

1. Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας 

και Δ/θμιας Εκπ/σης της 

Π.Δ.Ε. Κρήτης 

2. Προϊστάμενο Επιστημονικής 

και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Δ/θμιας 

Εκπ/σης  Κρήτης  

3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. 

Ηρακλείου 
 

 

Θέμα:  Για το τέλος του διδακτικού έτους 2014-15. 

 

 

Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι, 

 

Καθώς έφτασε το τέλος του διδακτικού έτους, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 

για τη συνεργασία, που για τέταρτη συνεχή χρονιά είχαμε, και να σας εκφράσω την 

εκτίμησή μου για τις προσπάθειές σας να προσφέρετε εκπαιδευτικό έργο, με γνώμονα 

τη συνείδηση χρέους και αγάπης προς τους μαθητές, μέσα σε καιρούς δοκιμασίας. 

Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση στις δειγματικές διδασκαλίες, όλους εσάς 

που «ανοίξατε την πόρτα της τάξης σας και της καρδιάς σας» για να 

επικοινωνήσουμε καθώς κι εσάς που συμμετείχατε, με διάθεση διαλόγου και 

έμπνευσης.  
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Κι ακόμη, σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στις επιμορφωτικές 

συναντήσεις μας (Διημερίδα, Σεμινάρια, Ημερίδες), στο επιστημονικό-εκπαιδευτικό 

Συνέδριο «Η αξιοποίηση της Τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο «Δίκτυο 

Γλωσσικού Γραμματισμού», για τις δηλώσεις συμμετοχής σας με εισήγηση στην 

προγραμματιζόμενη Διημερίδα μας, 18-19 Σεπτεμβρίου 2015, καθώς και για την 

αποστολή υλικού και τις αναρτήσεις στο «Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων- 

Συνεργατικές Ιστοσελίδες», που συντονίζω στο πλαίσιο της φιλολογικής μας 

κοινότητας. Θερμές ευχαριστίες στους/στις Συναδέλφους που στηρίζουν το Δίκτυο με 

εμπλουτισμό του υλικού του και στις Συναδέλφους που συνεργάζονται στην 

ανάρτηση του υλικού που αποστέλλεται. 

Έχω την αίσθηση πως η φιλολογική μας κοινότητα «μάθησης και 

συνεργασίας» προχωράει και αναπτύσσεται, αντιμετωπίζοντας την κρίση με 

δημιουργικές δουλειές, διάθεση ανανέωσης των εκπαιδευτικών στόχων και 

μεθόδων καθώς και διάθεση προσφοράς προς τους μαθητές, την παιδεία και τον 

πολιτισμό. 

Θα ήθελα, ακόμη, να συγχαρώ όλους και όλες για τις ωραίες δουλειές τους με 

τους μαθητές τους, μερικές από τις οποίες έχουμε την ευκαιρία να δούμε, σε 

εκδηλώσεις στο τέλος του έτους.  

Εκφράζουμε και φέτος ευχαριστίες και αναγνώριση στους συναδέλφους που 

πρόσφεραν ευσυνείδητα στα παιδιά μας επί χρόνια και αποχωρούν από την υπηρεσία 

και τους ευχόμαστε «καλή συνέχεια στο ταξίδι της ζωής και της κοινωνικής 

προσφοράς». 

 Θερμές ευχές για υγεία και δύναμη στις κρίσιμες μέρες.  

Καλές καλοκαιρινές διακοπές, με ανανέωση της διάθεσης για το έργο μας την 

επόμενη σχολική χρονιά. 

 

Με τιμή,  

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη  

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων π. εν. Ηρακλείου 

 

 

 


