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Θέμα: Για το τέλος του διδακτικού έτους 2015-16
Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι,
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνεργασία μας κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους 2015-16.
«Συμπορευτήκαμε» και μοιραστήκαμε φιλολογικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα
καθώς και προβληματισμούς σε συναντήσεις, όπως


στην ετήσια Διημερίδα μας (2-3 Οκτωβρίου 2015),
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σε επιστημονικά και εκπαιδευτικά συνέδρια (όπου συμμετείχα με εισήγηση ή
με συντονισμό εργαστηρίου),



σε πολιτιστικές-φιλολογικές εκδηλώσεις,



σε διασχολικά σεμινάρια,



σε ενδοσχολικές συνεργασίες,



σε δειγματικές διδασκαλίες,



σε διαπροσωπικές συνεργασίες εντός ή και εκτός σχολικού προγράμματος



και σε άλλες ευκαιρίες.

Συνεργαστήκαμε, ακόμη,


στη διδακτική αξιοποίηση του πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού «Στα ίχνη
της Γραφής»,



στο πλαίσιο του Διασχολικού Δικτύου Γλωσσικού Γραμματισμού,



στο πλαίσιο του Διασχολικού Δικτύου «Η ρητορική στο Σχολείο» και της
πραγματοποίησης της 1ης Διασχολικής Συνάντησης Ρητορικής Τέχνης
(Ρέθυμνο, 28-29 Ιουνίου 2016),



στον εμπλουτισμό με εκπαιδευτικό-φιλολογικό υλικό του ιστότοπου που
συντονίζω για τη φιλολογική μας κοινότητα «Δίκτυο Συνεργασίας
Φιλολόγων-Συνεργατικές Ιστοσελίδες»,



με ποικίλους τρόπους και για πολλούς στόχους που ανάγονται στον κοινό
σκοπό μας, στην προσπάθεια να παρέχουμε παιδεία ποιότητας και να
αγωνιστούμε μέσα από το έργο μας για την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Μπορείτε να μου στείλετε και προσεχώς κι άλλο υλικό για ανάρτηση στον ιστότοπο
αυτό από δουλειές σας (εφαρμογές ή προτάσεις).
Ευχαριστώ, επιπλέον, για τη συμμετοχή με εισήγησή σας που μου στέλνετε και τη
διάθεση που εκδηλώνετε κι εφέτος να μοιραστούμε στην αρχή της επόμενης σχολικής
χρονιάς, διδακτικές εμπειρίες και καινοτόμες πρακτικές στη Διημερίδα «αλληλοδιδακτικής», που για πέμπτη συνεχή χρονιά οργανώνουμε, χάρη στη συνεργασία μας.
Θα ήθελα να εκφράσω και φέτος ευχαριστίες και αναγνώριση στους συναδέλφους
που πρόσφεραν ευσυνείδητα στα παιδιά μας επί χρόνια και αποχωρούν από την
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υπηρεσία και τους ευχόμαστε «καλή συνέχεια στο ταξίδι της ζωής και της κοινωνικής
προσφοράς».
Θερμές ευχές για υγεία, ανανέωση στις καλοκαιρινές διακοπές και καλή δύναμη για
την επόμενη σχολική χρονιά.

Με τιμή,
Βασιλεία Καλοκύρη
Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων
ΠΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
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