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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

 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  

 Ιστοσελίδες: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

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

ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ – 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com  

E-mail : kalokyri@sch.gr  

 

Ηράκλειο, 18-4-2016 

 

Αρ. Πρωτ.: 768 

 

       Προς:  Πειραματικό Λύκειο 

Ηρακλείου 

 

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: Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή και την επιτυχία του Πειραματικού 

Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στον Ευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό 

Μετάφρασης 2015 «Juvenes Translatores» 
  

 

Θερμά συγχαρητήρια για τη συμμετοχή και την επιτυχία του Πειραματικού Γενικού 

Λυκείου Ηρακλείου στον Ευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό Μετάφρασης 2015 

«Juvenes Translatores» («Νεαροί Μεταφραστές»), που διοργανώνεται από τη Γενική 

Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

Ειδικότερα, θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή πρόοδο στη μαθήτρια της Γ΄ 

Λυκείου Λήδα-Χρυσή Γανωτάκη,  της οποίας  η μετάφραση αναδείχτηκε στην πρώτη 

θέση στην Ελλάδα, μεταξύ των μεταφράσεων 95 μαθητών – «νεαρών μεταφραστών» 

από 21 σχολεία της χώρας μας, στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού,  στον οποίο 

συμμετέχουν δεκαεφτάχρονοι μαθητές από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και στον οποίο αναδεικνύεται ένας νικητής από κάθε κράτος μέλος.  
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Επίσης, θερμά συγχαρητήρια και ευχές για καλή πρόοδο στον μαθητή της Γ΄ Λυκείου 

Γεώργιο Μαργαρίτη, για τον  έπαινο που έλαβε για την Ελλάδα, στο πλαίσιο του 

ίδιου διαγωνισμού. 

 

Αξίζει να συγχαρούμε, επιπλέον, όλους τους μαθητές κι όλες τις μαθήτριες του 

Σχολείου που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό «Juvenes 

Translatores» και συμμετείχαν στον ενδοσχολικό διαγωνισμό μετάφρασης, 

προκειμένου να επιλεγούν αυτοί/αυτές που τελικά θα συμμετείχαν επίσημα. 

 

Στην Υπεύθυνη καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, κ. Μαρία Πιτσάκη, η οποία 

προετοίμασε τους μαθητές και τις μαθήτριες συστηματικά και μεθοδικά και 

διοργάνωσε ενδοσχολικό διαγωνισμό μετάφρασης, δίνοντας την ευκαιρία να 

δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη μετάφραση περισσότεροι μαθητές και 

περισσότερες μαθήτριες  από τους/τις πέντε που θα συμμετείχαν επίσημα στον 

ευρωπαϊκό διαγωνισμό, θερμά συγχαρητήρια και ευχές για συνέχεια στο έργο της με 

έμπνευση και δημιουργία. 

  

Σε καιρούς δύσκολους για την παιδεία και για τη χώρα μας, οι συμμετοχές και οι 

διακρίσεις μαθητών/μαθητριών μας σε διεθνείς εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς 

στέλνουν μήνυμα αισιοδοξίας για τις προσπάθειες εκπαιδευτικών, 

μαθητών/μαθητριών και σχολείων. Ευχόμαστε καλή δύναμη κι επιτυχία στις 

προσπάθειες για πρόοδο των νέων και ανάπτυξη πολιτισμού με συνεργασία και 

επικοινωνία των λαών. 

 

Με τιμή,  

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος (ΠΕ02) 

Παιδαγωγικής Ευθύνης του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου 

 


