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Ηράκλειο, 14-1-2020 
Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /61 

ΠΡΟΣ:  

Διευθύνσεις  και Εκπαιδευτικούς 
Φιλολόγους (ΠΕ02) Σχολείων Δ.Ε. 
Επιστημονικής Ευθύνης  της Σ.Ε.Ε.  Β. 
Καλοκύρη  

       (διαμέσου των Δ/νσεων των Σχολείων τους) 

ΚΟΙΝ:  

1. ΠΔΕ Κρήτης

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου

Θέμα:  Ανατροφοδότηση  μετά την 7Η Διημερίδα (αλληλο-)διδακτικής 
φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου-Λυκείου.  

Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι, 
Στην 7η Διημερίδα μας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 και το 

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2020, στο Ηράκλειο (δημ. Αίθ. Μαν. Καρέλλης [Ανδρόγεω]) 
συνεχίσαμε με επιτυχία την παράδοση που μαζί χτίζουμε ως κοινότητα μάθησης και 
συνεργασίας («Δίκτυο Συνεργασίας Φιλολόγων» επιστημονικής αρμοδιότητάς μου). 

Μοιραστήκαμε, πράγματι, στην αρχή της νέας χρονιάς 2020, μέσα από τις 
εισηγήσεις συναδέλφων Φιλολόγων, ιδέες και προτάσεις «έμπνευσης και 
δημιουργίας» στη διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων του Γυμνασίου και του 
Λυκείου. Επίσης, με στόχο την όσο το δυνατό μεγαλύτερη διάδραση και την 
ενεργητική συμμετοχή του «κοινού», εκτός από τις συζητήσεις μετά τις παρουσιάσεις 
των εργασιών, πραγματοποιήθηκαν και διαδραστικές εισηγήσεις και εργαστηριακά 
σεμινάρια. 

 Συνοπτικά, οι εισηγήσεις αφορούσαν σε προτάσεις 
 διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
 δημιουργικής αξιοποίησης ΤΠΕ και ψηφιακών καινοτόμων

εκπαιδευτικών ιστότοπων στα φιλολογικά μαθήματα,
 διαθεματικής/διεπιστημονικής και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας,
 στήριξης του γλωσσικού Γραμματισμού, στο πλαίσιο προγράμματος και
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 συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών, διδασκαλίας του Ερωτοκρίτου του
Β. Κορνάρου με εμβάθυνση στους λογοτεχνικούς και πολιτισμικούς
κώδικες, με αφόρμηση το έτος-αφιέρωμα.

Κεντρικό συμπέρασμα των εργασιών της Διημερίδας ήταν οι προκλήσεις για το 
έργο των σύγχρονων Φιλολόγων σε σχέση με την πολυδιάστατη πραγματικότητα, η 
ανάγκη για διαρκή αναστοχασμό, ενημέρωση για επιστημονικά και κοινωνικά-
πολιτισμικά ζητήματα, εσωτερική αναζήτηση, επαναπροσδιορισμούς αντιλήψεων και 
επιμόρφωση, με γνώμονα να «συναντώμεθα» με τους νέους μαθητές/τις νέες 
μαθήτριες αλλά και να στηρίζουμε την ανθρωπιστική παιδεία. 

Ένδειξη της ενεργητικής συμμετοχής και της διάδρασης μεταξύ εισηγητών/-
τριών και των συναδέλφων (του «κοινού) είναι η διατύπωση ανασύνθεσης και 
συμπερασμάτων, στο τέλος των συνεδριών της πρώτης μέρας καθώς στο κλείσιμο 
των εργασιών της Διημερίδας, από τη συνάδελφο Χρυσάνθη Καμπουράκη 
(Φιλόλογο του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου). Την ευχαριστώ κι εδώ για τη 
συναδελφική ανταπόκρισή της να αποστείλει μετά τη Διημερίδα γραπτώς  τη 
συνοπτική ανατροφοδότηση-συμπεράσματα, για να αποσταλούν σε όλους/όλες τις 
συναδέλφους. Βλ. συνημμένο αρχείο με Συμπεράσματα της Διημερίδας (της 
Φιλολόγου Χρ. Καμπουράκη). 

Κλείνοντας,  ευχαριστώ θερμά όλους και όλες που παρακολουθήσατε τις 
εργασίες της Διημερίδας, για την  ενεργό συμμετοχή, τις ουσιώδεις συζητήσεις, τη 
συνεργασία στις αναζητήσεις για θέματα που μας απασχολούν στο έργο μας ως 
φιλολόγων-εκπαιδευτικών  και την κοινή προσπάθεια να στηρίξουμε τα παιδιά και το 
σχολείο!  

Ευχαριστώ θερμά και τις/τους Συναδέλφους που στηρίξατε οργανωτικά τη 
Διημερίδα! 

Με τιμή, 
Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου 

κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων 
Βασιλεία  Καλοκύρη 

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

Συνημμένο: Συμπεράσματα Διημερίδας (Χρ. Καμπουράκη, Φιλόλογος) 

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


