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ΠΡΟΣ: τα μέλη της ΠΕΦ,
τους εισηγητές των επιμορφωτικών συναντήσεων,
ΚΟΙΝ. κ. Βασιλική Λάμπρη
και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων
.

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτικές συναντήσεις Φεβρουαρίου –Μαρτίου 2018»
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους της Ένωσής
μας ότι οι επιμορφωτικές συναντήσεις που οργάνωσε η ΠΕΦ με θέμα
«Διδακτικές προσεγγίσεις φιλολογικών μαθημάτων», από 12 Φεβρουαρίου
έως 2 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων
ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία.
Στο πλαίσιο των συναντήσεων πραγματοποιήθηκαν οι εξής εισηγήσεις:

1. Χρύσα Αλεξοπούλου, «Αρχαία από το πρωτότυπο για το Γυμνάσιο:
‘Απρόσκλητοι βοηθοί’».
2. Χριστίνα Αργυροπούλου «Λογοτεχνία Λυκείου».
3. Χριστίνα Βέικου, «primum vivere deinde philosophari: Μερικές
απαντήσεις στο ερώτημα "τι είναι φιλοσοφία;"».
4. Αγάθη Γεωργιάδου, «Η δημιουργική γραφή στο μάθημα της
Λογοτεχνίας Γυμνασίου και η αξιολόγησή της».
5. Ανθούλα Δανιήλ, «Σχολικός Σεφέρης».
6. Εριέττα Δεληγιάννη, « Ιστορία Α΄ Λυκείου: Προσέγγιση της αρχαίας
ελληνικής τέχνης - Προετοιμασία
επίσκεψης στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο».
7. Τασούλα Καραγεωργίου, «Α. Ασκήσεις για ένα ποιητικό εργαστήρι.
Β. Από την παράδοση στη νεωτερικότητα».
8. Ζωή Κατσιαμπούρα, «Τι διδάσκουμε, όταν διδάσκουμε Γλώσσα στο
Γυμνάσιο».
9. Μαρία Κεκροπούλου, «Η συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους
στο
τελευταίο
τέταρτο
του
19ου
αι.:
Δραστηριότητες
προσαρμοσμένες για την Γ' Γυμνασίου, Γ΄ Λυκείου ΓΠ και
Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών».
10. Χρυσάνθη Κουμπάρου, «Νεοελληνική Γλώσσα: Η διδασκαλία της
Περίληψης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».
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11. Αντώνης Μαστραπάς, «Τόπος και Ιστορία: η περίπτωση του
Αθηναϊκού Κεραμεικού (Εικονική ξενάγηση στον αρχαιολογικό
χώρο)».
12. Μαρία Πεσκετζή, «Η λογοτεχνική ανάγνωση στη διδακτική πράξη.
Προβλήματα θεωρίας και πρακτικής».
13. Ντίνα Ρηγάτου, «Ενδεικτική διδασκαλία στο μάθημα των
Λατινικών».
14. Γιάννης Σταμουλάκης, «Η διδασκαλία των Ελληνικών του
Ξενοφώντα στην Α΄ Λυκείου: Στόχοι, προβλήματα και
προβληματισμοί (Ξεν. 2.3.11-1.)».
15. Σταυρούλα Χονδρίδου, «Η επικαιροποίηση ιστορικών γεγονότων ως
τρόπος προσέγγισης της βυζαντινής ιστορίας».
Για την επιτυχή διεξαγωγή των επιμορφωτικών συναντήσεων η ΠΕΦ
ευχαριστεί θερμά όλους τους εισηγητές για την ευγενική προσφορά
γνώσης και διδακτικής εμπειρίας, όλους τους συναδέλφους που
παρακολούθησαν συμμετέχοντας με ξεχωριστό ενδιαφέρον και ζήλο, την
προϊσταμένη κ. Βασιλική Λάμπρη και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του
Δήμου Αθηναίων για την ευγένεια και την προθυμία του.
Ενθαρρυμένοι από την εξαιρετική αποδοχή της πρωτοβουλίας μας αυτής από
τους συναδέλφους φιλολόγους θα επαναλάβουμε τις επιμορφωτικές συναντήσεις
τον προσεχή Σεπτέμβριο, καθιερώνοντάς τες πλέον ως θεσμό για την επιτυχία
του οποίου θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Τασούλα Καραγεωργίου, δ.φ.

Αντώνης Μαστραπάς, δ.φ.
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