
 
 
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
              ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ  
   ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
Ταχ. Δ/νση       :   Κερασούντος 2 
                              Τ.Κ. 62123, Σέρρες 
Πληροφορίες  :    Μέγγλα Λαμπρινή  
Τηλέφωνο        :   2321047538 
                               2321047537 
 FAX                   :   2321047531 
 E-MAIL             :   grssdser@ sch.gr 

  
   Σέρρες, 26 Μαΐου 2016 
   Αριθ. Πρωτ. Φ. /362  
 
 
 
 
 
  ΠΡΟΣ:  
 
Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ02 
ΔΔΕ Σερρών 
 
(Δια των Δ/ντών Σχολικών Μονάδων) 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε επιμορφωτική διημερίδα»  

 
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, 

 

Σας προσκαλούμε στην επιμορφωτική διημερίδα που διοργανώνουμε σε 

συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Σερρών στις 27 και 28 Ιουνίου 2016 από τις 10 το 

πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με θέμα «Τα φιλολογικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση».  

Επειδή κανείς άλλος δεν γνωρίζει καλύτερα από τον μαχόμενο και μαχητικό 

εκπαιδευτικό  τη δυναμική, τις ανάγκες και τις δυνατότητες   της «τάξης», θεωρούμε ώριμες 

τις συνθήκες ως φιλόλογοι να αποτυπώσουμε την εμπειρία μας και να προτείνουμε τη 

συνέχεια των φιλολογικών μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο. Σας καλούμε να 

συμμετάσχετε στις ομάδες εργασίες για να επεξεργαστούμε συνεργατικά και συνθετικά το 

σημαντικότατο και επίκαιρο θέμα για τη θέση των φιλολογικών μαθημάτων στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στην υπόθεση αυτή καμιά φωνή δεν περισσεύει. Σας 

παρακαλούμε να δηλώσετε την ομάδα (ή ομάδες) στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε: 

  

1. 1η ομάδα: Νεοελληνική Γλώσσα 

2. 2η ομάδα: Νεοελληνική Λογοτεχνία 

3. 3η ομάδα: Αρχαία Ελληνικά 

4. 4η ομάδα: Ιστορία/Ευρωπαϊκός πολιτισμός 



5. 5η ομάδα:  Φιλοσοφία-Λατινικά-Τοπική Ιστορία 

6. 6η ομάδα: Τα φιλολογικά μαθήματα στην ειδική αγωγή 

 

Αφού συγκροτηθούν οι ομάδες εργασίας, εγκαίρως θα σας αποσταλούν οι 

κατευθύνσεις επεξεργασίας του αντικειμένου κάθε ομάδας, ώστε να διευκολυνθεί η 

καλύτερη δυνατή υλοποίηση της επιμορφωτικής και διαδραστικής αυτής πρωτοβουλίας.  

Επίσης, θα σας αποσταλούν λεπτομέρειες για τον χώρο διεξαγωγής της διημερίδας.  

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων να ενημερώσουν  τους 

εκπαιδευτικούς ΠΕ02 του σχολείου τους και να φροντίσουν για τη συμπλήρωση της 

επισυναπτόμενης δήλωσης συμμετοχής συνολικά και για όλους τους ενδιαφερόμενους 

εκπαιδευτικούς. Ακολούθως και έως την Παρασκευή 10/6/2016, παρακαλούνται όπως 

αποστείλουν τη δήλωση στο παρόν mail: grssdser@ sch.gr.  

 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.                     

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Σερρών 

                                                                                       

Πηνελόπη Τζιώκα ΠΕ02 

                                                                                      Ιωάννης Κιορίδης ΠΕ02 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


