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Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,
Με την έναρξη της λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κρήτης, έχω την τιμή και τη χαρά να συνεργαστώ μαζί σας
ως Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου επιστημονικής ευθύνης Φιλολόγων των
Σχολείων σας.
Θα ήθελα από τη νέα μου θέση να απευθύνω σε όλους και όλες θερμό χαιρετισμό,
ευχές για καλή δύναμη τη νέα σχολική χρονιά και ηθική ικανοποίηση από το
εκπαιδευτικό σας έργο!
Από πλευράς μου, με συναίσθηση των πολλαπλών καθηκόντων μου στο πλαίσιο του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να είμαι δίπλα σας και να
υποστηρίξω το έργο σας, αναγνωρίζοντας τους προβληματισμούς και τις αγωνίες σας
για την εκπαίδευση στον καιρό της κρίσης. Θα προσπαθήσω για τη μεταξύ μας
επικοινωνία, για αντιμετώπιση δυσκολιών, στήριξη σε καινοτομίες, ανάπτυξη
δικτύων συνεργασίας προς διάχυση αναζητήσεων και προτάσεων, πιστεύοντας πάντα
πως ο μόχθος της μοναχικής διαδρομής στο σχολείο μπορεί να προσφέρει ηθική
ικανοποίηση μέσα από τη «συνάντηση» και την ανατροφοδότηση με Συναδέλφους
που μοιράζονται αντίστοιχα ενδιαφέροντα και ανησυχίες…
Πιστεύω, σε πείσμα των καιρών, στον ρόλο της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών
ως φορέων πολιτισμικής παρέμβασης, με γνώμονα αξίες ανθρωπιστικές. Ομολογώ
πως οι μεγαλόστομες επικλήσεις αξιών δεν με εκφράζουν, εξάλλου είναι διάτρητες
από την κατάχρησή τους και τις ανακολουθίες στην πράξη. Θα προσπαθήσω μαζί σας
για να προσφέρουμε όσο είναι δυνατό, μέσα από τις αντιξοότητες, εκπαίδευση
ποιότητας, που προάγει την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Στις συναντήσεις και τα σεμινάρια που θα ακολουθήσουν θα έχουμε την ευκαιρία να
συζητήσουμε από κοντά για τις ανάγκες και τα ζητήματα που σας απασχολούν ως
προς το έργο σας.
Μπορείτε να μου στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (kalokyri@sch.gr) [και προσεχώς
στη νέα δ/νση ηλ/κού ταχυδρομείου που μου θα δοθεί από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης] με
προτάσεις σας για θέματα επιμόρφωσης στα οποία θα θέλατε να δοθεί προτεραιότητα
καθώς και για άλλα ζητήματα διδακτικά/εκπαιδευτικά που σας απασχολούν και
αφορούν στις αρμοδιότητές μου.
Με την ευκαιρία επισημαίνω ότι για τις αλλαγές στην αξιολόγηση των Αρχαίων
Ελληνικών και της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Γενικό Λύκειο,
καθώς και για άλλα σχετικά ζητήματα, που συναισθάνομαι ότι σας απασχολούν
ιδιαιτέρως, καθώς θα πρέπει να ενσωματώσουμε στη διδασκαλία μας ανάλογα
ζητούμενα και πρακτικές, θα μιλήσουμε σε συναντήσεις ενημέρωσης και
επιμόρφωσης (δείτε πρόσκληση που σας αποστέλλω), μετά την προσεχή
επιμόρφωση από το ΙΕΠ προς τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων,
προκειμένου να συμπεριλάβουμε στις συναντήσεις μας σχετικές επισημάνσεις.
Έως τότε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου για άμεση ανάγκη υποστήριξης του
έργου σας (κιν. 6979930724, e-mail kalokyri@sch.gr) καθώς και να δείτε τις
αναρτημένες Oδηγίες και ΦΕΚ στον ιστότοπο που επιμελούμαι ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ειδικότερα στον σύνδεσμο: ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΛ).
Επίσης, μπορείτε να δείτε παραδείγματα κριτηρίων αξιολόγησης του ΙΕΠ για τα
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις,
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΕΠ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛ. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σημειώνω ότι η παραπάνω αναφορά στα ΓΕΛ έγινε λόγω των αλλαγών σε
φιλολογικά μαθήματα. Η υποστήριξη με αντίστοιχες επιμορφώσεις, συναντήσεις,
αναρτήσεις θα αφορά και τα Γυμνάσια και τα ΕΠΑ.Λ στα οποία έχω την
επιστημονική ευθύνη των Φιλολόγων.
Ευελπιστώ μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας να αναπτύξουμε στην
πράξη, αληθινά και ουσιαστικά, «κοινότητα μάθησης και συνεργασίας» και
«δίκτυα συνεργασίας» μεταξύ Φιλολόγων, εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων
και ευρύτερης κοινότητας.
Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου
Επιστημονικής Ευθύνης ΠΕ02 Φιλολόγων Ηρακλείου
(2ης ενότητας Σχολείων Δ.Ε)
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