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ΠΡΟΣ:
Διευθύνσεις και Φιλολόγους Σχολείων Δ.Ε.
Ηρακλείου επιστημονικής ευθύνης της Σ.Ε.Ε.
Β. Καλοκύρη
Δ/νσεις και Εκπαιδευτικούς Σχολείων
Παιδαγωγικής αρμοδιότητας Ηρακλείου και
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ΚΟΙΝ:
1. ΠΔΕ Κρήτης
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου
3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

Θέμα: Χαιρετισμός για τη νέα σχολική χρονιά 2020-21 προς Διευθύνσεις και
Εκπαιδευτικούς Γυμνασίων και Λυκείων επιστημονικής και παιδαγωγικής
αρμοδιότητας της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Β. Καλοκύρη

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Η νέα σχολική χρονιά, 2020-21, αρχίζει με ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των
σχολείων, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διάδοσης του covid-19,
επηρεάζοντας -αναπόφευκτα- την ψυχολογία και το «κλίμα» στο χώρο της δουλειάς
μας. Για να ανταποκριθούμε στις αξίες της παιδείας και του ρόλου μας ως
«Λειτουργών της Εκπαίδευσης», χρειάζεται πράγματι να αναβαπτίζουμε την πίστη
στην αξία του εκπαιδευτικού έργου και της προσφοράς στην κοινωνία και τον
πολιτισμό. Χρειάζεται δύναμη, αισιοδοξία και όραμα για έναν καλύτερο κόσμο, με τη
συνδρομή της μόρφωσης. Χρειάζεται, δηλαδή, να ασκούμε ενεργά τον ρόλο μας ως
φορέων πολιτισμικής παρέμβασης, που, σε πείσμα των συνθηκών, εμπνέουμε στους
μαθητές και τις μαθήτριές μας αγάπη για τη γνώση, τον κριτικό στοχασμό και πίστη
στον ανθρωπιστικό πολιτισμό. Ακόμη κι αν η κατάχρηση των λέξεων και των αξιών
που τις εκφράζουν αφαιρούν την ουσία και κάνουν ακόμη πιο δύσκολη την
ανασύνταξη των δυνάμεων, είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε καθένας και καθεμιά

και όλοι και όλες μαζί να στηρίξουμε το εκπαιδευτικό έργο μας, μέσα από το οποίο κι
εμείς ανατροφοδοτούμαστε, τελικά, προσφέροντας στα παιδιά και στην κοινωνία…
Άλλωστε, ο ζήλος και οι προσπάθειές σας για ανταπόκριση στις ανάγκες της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης την περυσινή σχολική χρονιά στήριξαν έμπρακτα τους
μαθητές και τις μαθήτριες και την αξία και το κύρος του εκπαιδευτικού στην
κοινωνία! Η συνεργασία μας, και στο διάστημα εκείνο, ήταν τιμή και χαρά για μένα
και θα ήθελα, με την ευκαιρία, να σας συγχαρώ να σας ευχαριστήσω και πάλι!
Στις δυσκολίες αλλά και τις δημιουργικές χαρές της φετινής σχολικής χρονιάς, θα
είμαι δίπλα σας, πρόθυμη να στηρίξω το έργο σας, σε κάθε πτυχή του, διδακτική και
παιδαγωγική!
Στις συναντήσεις μας, διαδικτυακές ή και δια ζώσης, ανάλογα με τις συνθήκες, θα
έχουμε την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε επιμορφώσεις σχετικά με ζητήματα
διδασκαλίας σύμφωνα με τις νέες οδηγίες και την ύλη, με σύγχρονες προσεγγίσεις
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, αξιοποίησης ΤΠΕ, διαχείρισης τάξης, ενεργοποίησης
μαθητών και κινητοποίησης ενδιαφέροντος, εκπαιδευτικών παρεμβάσεων με χρήση
της τέχνης, ζητήματα διδασκαλίας σε συνθήκες κανονικότητας και εξ αποστάσεως.
Προσεχώς θα λάβετε ανακοινώσεις για επιμορφωτικές συναντήσεις μας, στις οποίες
έχω λάβει υπόψη επιμορφωτικές ανάγκες που μου έχετε εκφράσει. Παρακαλώ,
επικοινωνήστε μαζί μου με ιδέες, προτάσεις ακαι άμεσες ανάγκες επιμόρφωσης και
συνεργασίας.
Οι Συνάδελφοι Φιλόλογοι μπορείτε να βρίσκετε ανακοινώσεις μας αλλά και τα νέα
ισχύοντα για τα μαθήματα στον ιστότοπο που επιμελούμαι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(http://users.sch.gr/sfscholiki/fi/), στη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΟΔΗΓΙΕΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ κ.ά.).

Επίσης, μπορείτε να στέλνετε υλικό σας (σχέδια μαθήματος, δραστηριότητες κ.ά.) για
ανάρτηση στον ιστόποπο που συντονίζω ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ - ΔΙΚΤΥΟ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ( http://diktyofilologonkalokyri.weebly.com/). Για κάθε

σχετική βοήθεια και επιστημονική επιμέλεια στη διαμόρφωση του υλικού πριν την
ανάρτηση, είμαι στη διάθεσή σας.

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Εύχομαι υγεία, δύναμη, χαμόγελο, δημιουργική έμπνευση και πλήρωση από το
εκπαιδευτικό έργο μας! Σε πείσμα των συνθηκών, ας αγωνιστούμε για το σχολείο που
ονειρευόμαστε, στηρίζοντας έμπρακτα την κοινωνία και τον πολιτισμό.
Θα είμαι πλάι σας, για υποστήριξη και ενίσχυση στο έργο σας!

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
ΠΕ02 Φιλολόγων Ηρακλείου

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

