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Ηράκλειο,  1-9-2016 

Αρ. Πρωτ.: 931 

 

       Προς:   

Φιλολόγους Σχολείων Δ.Ε. 

περ. εν. Ηρακλείου  

αρμοδιότητας Σχολικής 

Συμβούλου Φιλολόγων Β. 

Καλοκύρη  (διαμέσου των 

Δ/νσεων των Σχολείων) 

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: Χαιρετισμός για τη νέα σχολική χρονιά 2016-17.  Επικαιροποίηση 

δράσεων συνεργασίας  του διασχολικού Δικτύου Συνεργασίας Φιλολόγων (με τον 

συντονισμό της Σχολ. Συμβούλου Β. Καλοκύρη). 

  

Αγαπητοί/-τές Συνάδελφοι, 

 Με την αρχή της νέας σχολικής χρονιάς, 2016-17, χαιρετίζω όλους και όλες, 

και εύχομαι υγεία, καλή δύναμη, «έμπνευση και δημιουργία», «με λογισμό και μ’ 

όνειρο», σε πείσμα κάθε αντιξοότητας.  

Μπορεί οι καιροί «να σκοτώνουν την ποίηση», όμως δίνει νόημα στη ζωή μας 

η προσπάθειά μας ως Φιλολόγων και παιδαγωγών να μετατρέψουμε την κρίση σε 

ευκαιρία για αναμόχλευση των αξιών μας, για αναζήτηση ποιότητας στο έργο μας ως 

δημιουργικό και ουσιαστικό μέρος της ζωής μας. Ας είναι η νέα σχολική χρονιά 

γεμάτη δημιουργία και «ποιήματα»-έργα μας! 
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 Από πλευράς μου, ανανεώνω την υπόσχεσή μου να είμαι δίπλα σας σε κάθε 

πτυχή του επιστημονικού και παιδαγωγικού έργου σας, με γνώμονα να στηρίξουμε όσο 

μπορούμε την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών μας, προσφέροντας στην πράξη τη δική 

μας πολιτισμική παρέμβαση.   

 Στη φιλολογική μας κοινότητα, "Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων", ως 

"κοινότητα μάθησης και συνεργασίας", ενώνονται ατομικές προσπάθειες και 

μοναχικές πορείες σιωπηλής προσφοράς στη σχολική καθημερινότητα και δίνεται η 

ευκαιρία για διάχυση του έργου μας και αξιοποίηση της εμπειρίας όλων των μελών. 

Επικαιροποιώντας τη συνεργασία μας, σας προσκαλώ και πάλι να στείλετε υλικό 

από δουλειές σας στο σχολείο, σχεδιασμούς-προτάσεις διδασκαλίας ή άλλα 

επιστημονικά κείμενά σας για ανάρτηση στον ιστότοπο του διασχολικού δικτύου μας 

(Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων – Συνεργατικές Ιστοσελίδες 

http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/ ). Χάρη στη συμμετοχή σας, ο ιστότοπός 

μας λειτουργεί φέτος για 4η σχολική χρονιά ως «τόπος συνάντησης της δουλειάς 

μας»!...   

Υπενθυμίζω κι εδώ ότι μπορείτε να στείλετε τα αρχεία σας στην ειδική ιστοσελίδα 

Ανάρτηση Αρχείων μέσω Συνεργατών . Σημειώνω ότι για λειτουργικούς λόγους, σε 

περίπτωση αρχείων μεγαλύτερων από 20ΜΒ μπορείτε να στείλετε απλώς στην 

ηλεκτρον. δ/νση (e-mail) Συναδέλφου-Συνεργάτη ένα «σύνδεσμο κοινής χρήσης» 

(link) για λήψη αρχείου/αρχείων. Για λόγους συνεργασίας και συντονισμού, 

παρακαλώ κοινοποιήστε μου ή στείλτε μου μήνυμα με το υλικό που στείλατε στους 

Συνεργάτες Συναδέλφους προς ανάρτηση. 

 Ιδιαιτέρως σας προσκαλώ να στείλετε υλικό από δράσεις σας ή και 

προτάσεις σας που αφορούν στο ειδικό θεματικό δίκτυό μας 

«Διασχολικό Δίκτυο Γλωσσικού Γραμματισμού», που επίσης 

λειτουργούμε φέτος για 4η σχολική χρονιά, προς ανάρτηση στην 

αντίστοιχη ειδική ιστοσελίδα. Έτσι θα στηρίξετε και φέτος την 

επικοινωνία και τη διάχυση της δουλειάς μας, παρέχοντας και 

αντλώντας ιδέες για τη νέα χρονιά.  

 Επίσης, οι Συνάδελφοι που χρησιμοποιήσατε το εκπαιδευτικό υλικό 

«Στα ίχνη της Γραφής», παρακαλώ θερμώς, να στείλετε για 

ανάρτηση (όσοι δεν έχετε ήδη στείλει) έστω σύντομη παρουσίαση 

της αξιοποίησής του ή πρόταση που μπορεί να εφαρμοστεί με 

βάση αυτό ή και σχόλια (γνώμη σας,  προβληματισμούς ή και 
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δυσκολίες ως προς τη χρήση του κ.ά.). Σε περίπτωση που επιθυμείτε 

ανανέωση του δανεισμού του ή δανεισμό του για πρώτη φορά για 

τη νέα χρονιά, επικοινωνήστε μαζί μου για συνεννόηση.  

 

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το παράδειγμα ήθους 

που προσφέρετε εφαρμόζοντας τη βασική αρχή του Δικτύου Συνεργασίας 

Φιλολόγων και του ιστότοπού μας, όπως αναγράφεται και στην αρχική σελίδα του: 

Με σεβασμό στην πνευματική δημιουργία, όταν στη συνέχεια χρησιμοποιούμε 

υλικό από εδώ, ανάλογα με την περίπτωση, αναγράφουμε/αναφέρουμε  την "πηγή" 

από την οποία αντλήσαμε, προσφέροντας και στους μαθητές μας παράδειγμα 

συνεργασίας και επιστημονικού ήθους.   

 

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τη σεμνή Συνάδελφο κ. 

Ευαγγελία (Βάλια) Σερδάκη (Φιλόλογο στο 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου) για την 

άοκνη θερινή συνεργασία για αναρτήσεις στον ιστότοπό μας και την προσφορά 

της στο Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων (βλ. Αρχεία από 1η Διημερίδα σχολ. έτους 

2012-13 και από 2η Διημερίδα σχολ. έτους 2013-14). 

 

 Αν και θα ακολουθήσει ενημέρωση για τις προσεχείς επιμορφωτικές – 

συνεργατικές δράσεις μας, σημειώνω ότι η  5η Διημερίδα μας (σχολ. έτους 2016-17) 

έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή  (απόγευμα) 21 Οκτωβρίου και το 

Σάββατο (πρωί) 22 Οκτωβρίου 2016, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία για γόνιμη 

επιμορφωτική συνάντηση όλων των μελών της φιλολογικής μας κοινότητας.  

 

Καλή σχολική χρονιά, καλές συνεργασίες! 

 

Με τιμή,  

Βασιλεία Καλοκύρη 

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

ΠΔΕ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο 

 

 

 

 


