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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  
& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ 
&Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΡΗΤΗΣ 

 (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  ΚΡΗΤΗΣ) 
  

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
Φιλολόγων (ΠΕ02) 

Βασιλεία Καλοκύρη 
 

Ταχ. Δ/νση:           Ρολέν 4 
Ταχ. Κώδικας:  713 05  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Τηλ.:     2810 24 68 60 
               2810 24 64 00                                                                
 κιν.:      697 99 30 724  
 E-mail:    pekeskritis@sch.gr 
E-mail προσωπ.:  kalokyri@sch.gr  
Ιστότοπος:  ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
                    http://users.sch.gr/sfscholiki/fi  
 

Ηράκλειο, 27- 3-2020 
Αρ. Πρωτ.: Φ.2 / 734 

 

ΠΡΟΣ:   

• Διευθύνσεις  Σχολείων Δ.Ε. 
παιδαγωγικής ευθύνης της ΣΕΕ Β. 
Καλοκύρη 

• Διευθύνσεις  και Εκπαιδευτικούς 
Φιλολόγους Σχολείων Δ.Ε. 
επιστημονικής αρμοδιότητας 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 

3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ρεθύμνου 
 

 
 
 
Θέμα:  Πρόγραμμα τηλεσυναντήσεων (διαθεσιμότητα εξατομικευμένης 
επικοινωνίας) α) με Διευθύνσεις Γυμνασίων και Λυκείων Παιδαγωγικής ευθύνης 
και β) με Φιλολόγους επιστημονικής αρμοδιότητας,  για υποστήριξη στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση 
 
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Στη συνέχεια της επικοινωνίας με συναδέλφους Φιλολόγους (επιστημονικής 

αρμοδιότητάς μου) μέσω e-mail και τηλεφώνου καθώς και της επικοινωνίας και των 

τηλεδιασκέψεων με τις Δ/νσεις των Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης μου Ηρακλείου 

και Ρεθύμνου, προς υποστήριξη του σχεδιασμού και της υλοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης και γενικότερης στήριξής σας, όσο μπορώ, στη δύσκολη 

περίοδο που βιώνουμε, σας αποστέλλω το ακόλουθο καθημερινό πρόγραμμα 

διαθεσιμότητάς μου για τηλε-συναντήσεις (webex meetings), ώστε να έχουμε όσο 

γίνεται πιο «διαδραστική» επικοινωνία. 

Επίσης,  μπορούμε να επικοινωνούμε γενικότερα, όπως πάντοτε, και τηλεφωνικά και 

με e-mail. 

mailto:pekeskritis@sch.gr
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1. Τηλε-συναντήσεις (webex meetings) με Διευθύνσεις (Διευθυντές/τριες, 
Υποδιευθυντές/τριες) Γυμνασίων και Λυκείων Παιδαγωγικής Ευθύνης 
μου. 

Σκοπός: Επικοινωνία και υποστήριξη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Κατά 
περιπτώσεις και τηλεσυνάντηση μεταξύ των Δ/νσεων των σχολείων παιδαγωγικής 
ευθύνης, για αμεσότερη επικοινωνία μεταξύ τους ως μελών του δικτύου μας.  

 
Πρόγραμμα πρωινών τηλε-συναντήσεων 
(webex meetings) με Δ/νσεις Σχολείων 
Παιδαγωγικής Ευθύνης 
 

 
Τρόπος επικοινωνίας για 
σύνδεση  

Καθημερινά από Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 έως 
Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 
 (εκτός Τετάρτης 1 Απριλίου, λόγω άλλης 
ανειλημμένης υποχρέωσης για υπηρεσιακή 
τηλεδιάσκεψη) 

Ώρα: 10.00 π.μ. -11.00 π.μ 
 

Ο σύνδεσμος είναι διαθέσιμος  
στις  Δ/νσεις Σχολείων 
Παιδαγωγικής Ευθύνης μου. 
Παρακαλώ, για άμεση 
συνεννόηση, πριν τη σύνδεση 
τηλεφωνήστε  στο κινητό μου  
(697-9930 724) 

 
 

2. Τηλε-συναντήσεις (webex meetings) ατομικής υποστήριξης  για 
Φιλολόγους εκπαιδευτικούς σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου 

Πρόγραμμα πρωινών τηλε-συναντήσεων 
(webex meetings) ατομικής επικοινωνίας -
υποστήριξης  για Φιλολόγους 
 

Τρόπος επικοινωνίας για 
σύνδεση των Φιλολόγων 

Καθημερινά από Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020 έως 
Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 
  

Ώρα: 11.00 π.μ. -12.00 π.μ 
 

 Παρακαλώ, για άμεση 
συνεννόηση σχετικά με τον 
σύνδεσμο,  πριν τη σύνδεση 
τηλεφωνήστε  στο κινητό μου   
(697-9930 724) 

 
Σκοπός: Προσωπική-εξατομικευμένη επικοινωνία προς υποστήριξη στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση στα φιλολογικά μαθήματα, υποστήριξη σε ζητήματα 
παιδαγωγικής κ.ά., στο πλαίσιο των αναγκών της περιόδου αναστολής λειτουργίας 
των σχολείου. 
 
Όπως προαναφέρθηκε, συνεχίζεται, επίσης, κανονικά, η επικοινωνία με τηλέφωνο και 
e-mail, και τις άλλες ώρες, όπως πάντοτε. 
 
 

• Θα ακολουθήσει πρόγραμμα επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων ανά ομάδες 
Φιλολόγων των σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς μου, σχετικά με την 
εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ασύγχρονης και σύγχρονης). 
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Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  
Με συνεργασία και καλή διάθεση θα αντιμετωπίσουμε την έκτακτη περίοδο, 
στηρίζοντας τους μαθητές και τις μαθήτριές μας, σε ανταπόκριση προς τις αξίες του 
πολιτισμού και της εκπαίδευσης, που υπηρετούμε ως εκπαιδευτικοί. 

 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


