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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Συνάδελφοι, 

Αγαπητοί μας μαθητές, 

Αγαπητοί γονείς, 

Φίλες, Φίλοι, 

 

 

O ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ εγκαινιάζει δυναμικά το νέο έτος 

με μία εξαιρετική συνεργασία. Αυτή τη φορά έχουμε την τιμή να συνεργαστούμε με 

το πρότυπο ιδιωτικό σχολείο του Ν. Κορινθίας, HOMO EDUCANDUS - ΑΓΩΓΗ  

και τον Α.Ο. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ υπό την αιγίδα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Πρόκειται για ένα άνοιγμα 

στο εκπαιδευτικό μέλλον, για μια σύμπραξη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης 

στον Νομό μας με μοναδικό στόχο το καλό των παιδιών μας, την προώθηση του 

εκπαιδευτικού μας έργου και την διάχυση των αξιών και του ήθους στα σχολεία μας. 

 

Στο πλαίσιο αυτό συνδιοργανώνουμε μια σπουδαία για τα εκπαιδευτικά δεδομένα 

εκδήλωση στην οποία επίσημος προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο επίτιμος δρ. του 

Τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αξιότιμος κ. Σταύρος 

Ζουμπουλάκης στον οποίο απονεμήθηκε ομόφωνα το έτος που μόλις μας πέρασε 

(2017) το ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΚΡΙΤΙΚΗΣ για το έργο του με 

τίτλο «Υπό το φως του μυθιστορήματος», Εκδόσεις Πόλις. Ο κ. Ζουμπουλάκης είναι 

πρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, πρόεδρος του Βιβλικού Ιδρύματος 

ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, τέως διευθυντής της ΝΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ, τέως καθηγητής Μέσης 

Εκπαίδευσης και διευθυντής σχολικής μονάδας. 

 

Στην εκδήλωσή μας θα γίνει ομιλία - συζήτηση με θέμα:  

 

«ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Τι μαθητές επιθυμούμε και τι είδους σχολείο θέλουμε;». 

 

Σε δύσκολους καιρούς βάζουμε δέκα δύσκολα ερωτήματα... 

-Τι είναι το σχολείο;  

-Γιατί πάμε στο σχολείο;  

-Ποιος μαθαίνει κι από ποιον;  

-Τι μαθαίνουμε στο σχολείο; 

 -Πώς μαθαίνουμε;  

-Ποια η αξία της διεπιστημονικότητας για τον μαθητή; 

 -Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου;  

-Σε τι διαφέρει ο δάσκαλος από τον γονέα;  

-Πρέπει ο δάσκαλος να είναι φίλος με τον μαθητή; 

-Γιατί γίνονται συνέχεια μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση;  

 



 

 

 

 

 

 

Η εκδήλωση-ομιλία-συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την  

Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 6.30 μ.μ. στο ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Συνεδριακό 

Κέντρο Λουτρακίου 

 

Θα είναι μεγάλη μας τιμή η παρουσία όλων σας και η στήριξη στον Σύνδεσμό μας 

και αυτή τη φορά! 

 

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

          Η Πρόεδρος                                                      Η Γραμματέας 

Αντιγόνη Γ. Βογιατζή, M.Ed.                           Ελένη-Μαρία Ρουμπέκα, Μ.Δ.Ε. 

 

 


