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Αρ. πρωτ.19/1-12-2004
Πάτρα 1 ∆εκεµβρίου 2004
ΠΡΟΣ :Περιφερειακή ∆/νση
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπ/σης ∆υτικής Ελλάδος ,∆ιεύθυνση
∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης Ν.
Αχαΐας,1Ο ,2ο ,3ο Γραφείο, Γραφείο
ΤΕΕ, Σχολικούς συµβούλους
φιλολόγων.
ΚΟΙΝ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας,
Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας ενηµερώνουµε ότι η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδος και ο Σύνδεσµος Φιλολόγων
Πατρών, σε συνεργασία µε συναδέλφους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διοργανώνουν
ηµερίδα µε θέµα

Η διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων στο Γυµνάσιο και στο
Λύκειο.
Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 13 ∆εκεµβρίου 2004 στο
Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ από τις 08.30 το πρωί µέχρι τις 21.15 το βράδυ. Η περιφερειακή
διεύθυνση µέσω των γραφείων και της διεύθυνσης θα στείλει έγγραφο σε όλα τα σχολεία
µε το οποίο θα επιτρέπει στους φιλολόγους που ανήκουν στα σχολεία ευθύνης της
∆ιεύθυνσης, του 1ου, 3ου γραφείου, και του γραφείου ΤΕΕ, να λάβουν µέρος στην
ηµερίδα. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι διευθυντές να διευκολύνουν τους συναδέλφους
φιλολόγους να συµµετάσχουν στην ηµερίδα. Στο τέλος της ηµερίδας θα δοθεί βεβαίωση
συµµετοχής.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι για την καλύτερη παρακολούθηση να φέρουν µαζί
τους και τα αντίστοιχα κείµενα που αναφέρονται στο πρόγραµµα των εισηγήσεων.
Την απογευµατινή συζήτηση µε θέµα την σχέση λογοτεχνίας και σχολείου,
µπορούν να την παρακολουθήσουν και άλλοι συνάδελφοι εκτός από τους φιλολόγους.
Η συµµετοχή όλων των συναδέλφων και το πρωί αλλά και το απόγευµα, κρίνεται
απαραίτητη, για να µπορέσει ο σύνδεσµος να προχωρήσει στην διοργάνωση και άλλων
εκδηλώσεων που σκοπό έχουν από τη µια να βοηθήσουν τους συναδέλφους στο δύσκολο
καθηµερινό τους έργο και από την άλλη να καταστήσουν τον σύνδεσµό µας έναν ζωντανό
οργανισµό που προσφέρει µορφωτικό και πολιτιστικό έργο στην τοπική κοινωνία.

O πρόεδρος

Ο γεν. γραµµατέας

Γιάννης Η. Παππάς

Στέφανος Σκαρπέλλος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
∆ΕΥΤΕΡΑ 13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΠΑΤΡΑ- ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΑΣΤΗΡ
08.30-09.30 ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΩΙ
Α ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ :ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΤΟΣ
09.30-09.50 Βασίλης Τσάφος, φιλόλογος, Πάρεδρος µε θητεία στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, «Η θεατρική ανάγνωση της Ελένης του Ευριπίδη. Το παράδειγµα
της Παρόδου».
09.50-10.10 Γιάννης Πανούσης, Πάρεδρος επί θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
(Τοµέας επιµόρφωσης και αξιολόγησης), «Η σκηνή της Ισµήνης (Αντιγόνη Β΄
Επεισόδιο, στ. 531-562)».
10.10-10.30 Άρης ∆ρουκόπουλος, φιλόλογος,«Η διδασκαλία των ιστορικών
συγγραφέων στην A λυκείου».
10.30-10.50 Συζήτηση
10.50-11.40 ∆ιάλειµµα

Β ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΚΑΡΠΕΛΛΟΣ
11.40-12.00 Μιχάλης Κατσιµπάρδης, φιλόλογος, αποσπασµένος στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, «Η διδασκαλία της περιγραφής στη Γλώσσα του Γυµνασίου».
12.00-12.20 Αναστασία Πατούνα, φιλόλογος, µετ. δίπλωµα Π.Α, αποσπασµένη στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «Ζητήµατα ∆ιδακτικής και Αξιολόγησης στην
περίληψη Γυµνασίου – Λυκείου».
12.20- 12.40 Βασιλική Σακκά, µ. δ (Ιστορίας),αποσπασµένη στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, «Ιστορία γενικής παιδείας Β λυκείου, Ο πολιτισµός της
Αναγέννησης».
12.40-13.0
∆. Κ. Γιαννακόπουλος, φιλόλογος, Πάρεδρος επί θητεία στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, (Τοµέας επιµόρφωσης και αξιολόγησης), ∆ρ. Ευρωπαϊκής Ιστορίας,
«∆ιδακτική αξιοποίηση γραπτών πηγών και εικαστικού υλικού στην Ιστορία
Γενικής Παιδείας Γ Λυκείου. Ένα παράδειγµα».
13.00 –13.30 Συζήτηση –λήξη της πρωινής συνεδρίας

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Γ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΒΙΒΙΑΝ ΦΑΡΜΑΚΗ
17.30-17.50 Χριστίνα Αργυροπούλου, φιλόλογος, σύµβουλος του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο µε
διδακτικά παραδείγµατα (Ελύτης και Χριστιανόπουλος)».
17.50-18.10 Αγάθη Γεωργιάδου, φιλόλογος, δ.φ, αποσπασµένη στο Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο, «Μοτίβα και κλειδιά ερµηνείας στο έργο του Παπαδιαµάντη».
18.10-18.30 Νένα Κοκκινάκη, Σχολική σύµβουλος φιλολόγων Α Αθήνας, συγγραφέας,
«Το µάθηµα της λογοτεχνίας στη Μέση Εκπαίδευση σήµερα. Ορολογία,
διδακτική και αξιολόγηση».
18.30-18.50 Συζήτηση
18.50- 19.20 ∆ιάλειµµα

∆ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ Η.ΠΑΠΠΑΣ
19.20-20.20 Μαρία Ψάχου, φιλόλογος, «H διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Μέση
εκπαίδευση». Οι ποιητές Αντώνης Φωστιέρης (διευθυντής του λογοτεχνικού
περιοδικού η λέξη ) και Γιώργος Μαρκόπουλος και ο πεζογράφος Θανάσης
Βαλτινός, συζητούν µε το κοινό για τη σχέση λογοτεχνίας και Εκπαίδευσης
20.20-20.40 Απόστολος Μπενάτσης, Επίκουρος καθηγητής της θεωρίας της
λογοτεχνίας στο τµήµα φιλολογίας της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστηµίου
Ιωαννίνων, «Γιάννη Ρίτσου Η Σονάτα του σεληνόφωτος. Προς µια σηµειωτική
των παθών».
20.40-20.50 Χαράλαµπος Θεοδωράτος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσµου Φιλολόγων
Πατρών, «Οι κλασσικές σπουδές στο σηµερινό σχολείο».
20.50-21.15 Συζήτηση -λήξη του σεµιναρίου.

