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Επιστημονική ένωση «Νέα Παιδεία» 

 
 

Διημερίδα στα Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 
 

Διδάσκοντας τη γλώσσα  

μέσα από τις γλώσσες των μαθημάτων του 

σχολείου 

1-2 Φεβρουαρίου 2014 

Τόπος: αίθουσα εκδηλώσεων «Οδυσσέας Ελύτης» 

των Εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου 
 
 
Τα Εκπαιδευτήρια Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου και η Επιστημονική Ένωση «Νέα 
Παιδεία», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
διοργανώνει διημερίδα με θέμα: Διδάσκοντας τη γλώσσα μέσα από τις γλώσσες 
των μαθημάτων του σχολείου. 

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Οδυσσέας Ελύτης» των 
Εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου (Ελευθερίου Βενιζέλου 112-114, 
Περιστέρι, τηλ.: 211 500200, fax: 210 5773760) το Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου και την 
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014. 
 Στη διημερίδα αυτή μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν εκπαιδευτικοί της 
δημόσιας και της ιδιωτικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
ανεξαρτήτως ειδικότητας. Οι εισηγητές, πανεπιστημιακοί, σχολικοί σύμβουλοι και 
εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα καλύψουν θέματα που 
αφορούν στους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές έρχονται σε επαφή 
και προσλαμβάνουν τη γλώσσα μέσα από τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα ή 
τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής τους.  
 Αναλυτικότερα, την πρώτη ημέρα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που 
αφορούν στην επαφή των μαθητών με τη γλώσσα μέσα από το μάθημα της 
Νεοελληνικής Γλώσσας, τη δημιουργική γραφή με τη χρήση πολυμέσων, τα Αρχαία 
Ελληνικά και την Ιστορία. Τη δεύτερη ημέρα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις που 
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αφορούν στην επικοινωνία των μαθητών με τη γλώσσα μέσα από τη Λογοτεχνία, τα 
Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Βιολογία, την Τεχνολογία και τις Ξένες Γλώσσες.  
 Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στη διημερίδα, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του σχολείου μας, www.avgoulea.gr, και να 
συμπληρώσετε την απλή φόρμα δήλωσης συμμετοχής που θα βρείτε στην αρχική 
σελίδα ή να επικοινωνήσετε με το σχολείο μας στο 211 500 2300, με την κυρία Εύη 
Δραγούνη (εσωτ. 110) κατά τις πρωινές ώρες (09:00-14:00) ή με την κυρία Λούπη 
Πέρσα (εσωτ. 114) κατά τις απογευματινές (16:00-20:00). Τέλος, μπορείτε να 
εγγραφείτε δηλώνοντας τα στοιχεία σας στη γραμματεία του σχολείου κατά τη 
διάρκεια της διημερίδας.  
 Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δοθούν σε όσους παρακολουθήσουν τις 
εργασίες της διημερίδας στο τέλος αυτής. 
 

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σάββατο, 1/2/2014 

09:00-09:30 π.μ. Προσέλευση – Υποδοχή επισκεπτών 

09:30-10:00 π.μ. Καλωσόρισμα – Χαιρετισμοί  

10:00-10:30 π.μ.: 1η θεματική ενότητα 

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσα από το μάθημα της Νεοελληνικής 

Γλώσσας 

Ομιλητής: Κώστας Αγγελάκος, Επίκουρος Καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 

Διευθυντής του περιοδικού Νέα Παιδεία 

Τίτλος: Από το θεματικό στο κειμενικό λεξιλόγιο: προτάσεις για τη διδασκαλία του 

λεξιλογίου στη Νεοελληνική Γλώσσα 

10:30-11:00 π.μ.: 2η θεματική ενότητα 

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσα από τη δημιουργική γραφή:  

συνδέεται η δημιουργική γραφή και με τις θετικές επιστήμες  

ή τις Νέες τεχνολογίες; 

Ομιλητής: Ιωάννης Κολαξίζης, Λέκτορας Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

Τίτλος: Από την κραυγή μέχρι τη δημιουργική πολυμεσική Γραφή 

11:00-11:30 π.μ.: δημιουργική συζήτηση 

11:30-12:00 π.μ.: διάλειμμα 

http://www.avgoulea.gr/
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12:00-12:30 μ.μ.: 3η θεματική ενότητα 

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσα από τα Αρχαία Ελληνικά 

Ομιλητής: Βασίλης Τσάφος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ 

Τίτλος: Η πρόσληψη της νεοελληνικής γλώσσας μέσα από τα αρχαία κείμενα και τη 

διδασκαλία του λεξιλογίου. 

12:30-13:00 μ.μ.: 4η θεματική ενότητα 

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσα από την Ιστορία  

Ομιλητής: Παναγιώτης Κιμουρτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής και Ιστορίας της Εκπαίδευσης στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Τίτλος: Ιστοριογραφία: διανοητική περιπέτεια και χειροτεχνία 

13:00-13:30 μ.μ.: δημιουργική συζήτηση 

Κυριακή, 2/2/2014 

10:00-10:30 π.μ: 5η θεματική ενότητα 

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσα από τη Λογοτεχνία 

Ομιλήτρια: Αγάθη Γεωργιάδου, δ.φ., Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

Τίτλος: Η γλώσσα της ποίησης ως ύψιστη μορφή συγκινησιακής χρήσης της 

γλώσσας. 

10:30-11:30 π.μ.: 6η θεματική ενότητα 

(Στρογγυλό τραπέζι) 

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσα από τα Μαθηματικά και τις 

Φυσικές Επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) 

Ομιλητές: Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας, φυσικός – συγγραφέας, 

Τεύκρος Μιχαηλίδης, μαθηματικός – συγγραφέας  

Λαοκρατία Λάκκα, πρώην ερευνήτρια στον τομέα της Γενετικής  

στο Royal Cancer Hospital και στο Ίδρυμα Κιουρί, πρώην Σχολική Σύμβουλος 

Τίτλος: Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και ελληνική γλώσσα 
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11:30-12:00 π.μ.: δημιουργική συζήτηση 

12:00-12:30 μ.μ.: διάλειμμα  

 

12:30-13:00 μ.μ.: 7η θεματική ενότητα 

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας μέσα από την εικόνα, το διαδίκτυο, την 

τηλεόραση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

Ομιλητές: Ομάδα Δημιουργικής Έκφρασης 

(Κούλα Αδαλόγλου, Γιούλη Αλεξίου, Γιώργος Αποστολίδης,  Άβρα Αυδή, Ελένη 

Λόππα, Τζένη Καραβίτη, Πανταζής Μητελούδης, Φωτεινή Φλώρου, Φιλόλογοι) 

Τίτλος: «Από την απλή  έως την ψηφιακή εικόνα: η αξιοποίησή της στη διδασκαλία 

της Νεοελληνικής Γλώσσας» 

13:00-13:30 μ.μ.: 8η θεματική ενότητα 

Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

μέσα από τις ξένες γλώσσες  

Ομιλήτρια: Μπεχλικούδη Δήμητρα, Διδάκτωρ Φιλολογίας, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε. 

Τίτλος: Η Γραφή στην ξενόγλωσση Εκπαίδευση και η σύνδεσή της με τη μητρική 

γλώσσα: σύγχρονες πρακτικές γραφής και δημιουργικές δραστηριότητες 

13:30-14:00 μ.μ.: δημιουργική συζήτηση 

 

 


