
 

 

 

 

 

Θέμα: «Διαβίβαση ενημέρωσης - πρόσκλησης εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ 05) για παρακολούθηση 

εργασιών ευρωπαϊκού συνεδρίου που διοργανώνεται στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ» 

 

Σας διαβιβάζουμε, σύμφωνα με την Απόφαση της Ολομέλειας του 2ου Περιφερειακού Κέντρου 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.) Αττικής (Πράξη: 16η/28.08.2019) την ενημέρωση-πρόσκληση που 

αποστέλλεται από τον Σ.Ε.Ε. Δρ. Στέλιο Μαρκαντωνάκη στους/στις εκπαιδευτικούς Γαλλικής (κλ. ΠΕ 05) 

σχετικά με την παρακολούθηση εργασιών ευρωπαϊκού συνεδρίου για καθηγητές Γαλλικής Γλώσσας που 

διοργανώνεται στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

              Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.  

 

Συν.  2 σελ.  

                                                                                                                                Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
                                                                                                                                       του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ  

                                                                                                                            κ.α.α. 

 

                                                                                                                          Η ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 

 

                                                                                                                         ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

 

-------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

…… 
2o  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ   

------- 

 

Ταχ. Δ/νση              :    Έλλης 3  
Τ.Κ. – Πόλη             :   152 32,  Χαλάνδρι  Αττικής 
Δικτυακός Τόπος  :    http://attik.pde.sch.gr/2pekes/ 

Πληροφορίες        :    Μάγδα Στεφάνοβιτς        
Τηλέφωνο             :     210 6080654 - 2106850754 
E-mail                     :    2pekes@attik.pde.sch.gr 
 

Χαλάνδρι, 30.08.2019 
Αρ. Πρωτ.: 1288   
 
ΠΡΟΣ: 
1. Εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ 05), των 
Σχολικών Μονάδων (Δημοσίων και 
Ιδιωτικών) Π.Ε. & Δ.Ε. αρμοδιότητας του 
2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, επιστημονικής 
ευθύνης του ΣΕΕ ΠΕ 05 Στέλιου 
Μαρκαντωνάκη  
 
2. Εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ 05) που 
υπηρετούν σε υπηρεσίες των Δ/νσεων Π.Ε.  
& Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. 
και Δ.Ε. Β΄ Αθήνας) 
 
ΚΟΙΝ.:  
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 
 
Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (με την 
παράκληση να ενημερωθούν οι 
εκπαιδευτικοί Γαλλικής που υπηρετούν 
εκτός σχολικών μονάδων) 
 

http://attik.pde.sch.gr/2pekes/
http://attik.pde.sch.gr/2pekes/
mailto:2pekes@attik.pde.sch.gr
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Θέμα: Ενημέρωση - Πρόσκληση συμμετοχής σε εργασίες του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για καθηγητές 

Γαλλικής που διοργανώνεται στην Αθήνα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  

Σχετ.:    Το με αρ. πρωτ. εξ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 18121/Δ2/06-02-2019 με θέμα «Συνέδριο υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 

 
Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους και με τη βεβαιότητα ότι θα συνεχίσετε να παρέχετε 

υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που βιώνει τα τελευταία χρόνια ο 

κλάδος μας, σας στέλνω τις εγκάρδιες ευχές μου για μια καλή και δημιουργική σχολική χρονιά.  

Όπως γνωρίζετε ήδη, η φετινή έναρξη του σχολικού έτους συμπίπτει με ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την 

«κοινότητα» των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας επιμορφωτικό γεγονός: τη διεξαγωγή του 3ου 

Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Καθηγητών Γαλλικής στην Αθήνα, στη Λεόντειο Σχολή Νέας Σμύρνης, Θ. Σοφούλη 2, Τ.Κ. 

17122, από 4 έως 8 Σεπτεμβρίου (Ιστότοπος του Συνεδρίου: http://athenes2019.fipf.org). Το Συνέδριο με μότο 

«Γαλλικά, πάθος για το αύριο» και τίτλο «Στοχασμοί σχετικά με τη θέση της γαλλικής γλώσσας στις 

μεταβαλλόμενες κοινωνίες» τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (βλ. Σχετικό) και 

αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 250 ομιλητές και 700 συνέδρους. Στο πλαίσιο των εργασιών του, 

θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε επιστημονικές ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια από 

διακεκριμένους επιστήμονες, έλληνες και ξένους, πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές αλλά και 

εκπαιδευτικούς της πράξης, ειδικούς στον τομέα της διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας και του γαλλόφωνου 

πολιτισμού. 

Δεδομένης αυτής της συγκυρίας, η καθιερωμένη συνάντηση συνεργασίας μας στο πλαίσιο της έναρξης του 

σχολικού έτους θα συνδυαστεί με τις εργασίες του εν λόγω Συνεδρίου. Στόχος είναι να δοθεί η ευκαιρία σε 

όλες/όλους, ει δυνατόν, τις/τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής που υπηρετούν σε σχολικές ή άλλες εκπαιδευτικές 

δομές της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ακόμη και σε αυτές/αυτούς που 

δεν έχουν εγγραφεί, να παρακολουθήσουν μέρος των εργασιών του συνεδρίου δωρεάν. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   

 
 

-------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

…… 
2o  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ   

------- 

 

Ταχ. Δ/νση            :  Έλλης 3  
Τ.Κ. – Πόλη           : 152 32,  Χαλάνδρι  Αττικής 
Δικτυακός Τόπος : http://attik.pde.sch.gr/2pekes/ 

Πληροφορίες     :   Μάγδα Στεφάνοβιτς  
Τηλέφωνο          :   210 6080654- 210 6850754  
E-mail                  :   2pekes@attik.pde.sch.gr 
 

Χαλάνδρι, 30.08.2019 
Αρ. Πρωτ.: 1288   
 
ΠΡΟΣ: 
1. Εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ 05), των Σχολικών 
Μονάδων (Δημοσίων και Ιδιωτικών) Π.Ε. & Δ.Ε. 
αρμοδιότητας του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, 
επιστημονικής ευθύνης του ΣΕΕ ΠΕ 05 Στέλιου 
Μαρκαντωνάκη  
 
2. Εκπαιδευτικούς Γαλλικής (ΠΕ 05) που υπηρετούν 
σε υπηρεσίες των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε. Β΄ Αθήνας 
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Β΄ Αθήνας) 
 
ΚΟΙΝ.:  
1. Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής 
 
2. Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. Β΄ Αθήνας (με την 

παράκληση να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί 
Γαλλικής που υπηρετούν εκτός σχολικών 
μονάδων) 
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Ως εκ τούτου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής (APF f.u.), βασικό οργανωτικό φορέα 

του συνεδρίου, και κατόπιν αποδοχής σχετικού αιτήματός μου προς την Οργανωτική Επιτροπή, προσκαλείστε 

στην Τελετή Έναρξης και τις εργασίες του συνεδρίου ως ακολούθως: 

ΗΜ/ΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

Τετάρτη 4/9 

19:30-20:15 OUVERTUR E OFFICIELLE D U CONGRÈS – ALLOCUTIONS 

20:15-21:15 

CONFÉRENCE INAUGURALE 
« La féminisation de la langue : une mutation sociale, linguistique et 
francophone » 
Bernard CERQUIGLINI, Université Paris Diderot 

Πέμπτη 5/9 

09:00-10:00 

ATELIER GRAND PUBLIC 
« Enseigner aux adolescents avec TV5MONDE (A1-A2) » 
Milena MILANOVIC, Sylvaine GAUTIER, Formatrices labellisées de 
TV5MONDE 

10:00-11:00 

PRÉSENTATION DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
« Présentation de l’Institut français - Paris et de ses programmes en 
direction des enseignants de Français » 
Frédérique WILLAUME, Institut Français-Paris 

11:30-12:15 

CONFÉRENCE 
« Enseignement et apprentissage du français dans des sociétés en 
mutation : quel rôle pour le numérique ? »  
Thierry KARSENTI, Université de Montréal 

12:15-13:15 

TABLE RONDE 
« Statut du français en tant que dispositif professionnalisant dans un 
marché linguistique globalisé » 
Modératrice : Argyro PROSCOLLI, Université nationale et capodistrienne 
d’Athènes 

Η παρακολούθηση των παραπάνω συνεδριών είναι δωρεάν και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής για τις 

ώρες παρακολούθησής τους. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της διαδικασίας, 

είναι η δήλωση συμμετοχής στον παρακάτω ηλεκτρονικό δεσμό έως και την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 

14:00 (διευκρινίζεται ότι όσοι/όσες εκπαιδευτικοί έχουν ήδη εγγραφεί ή πρόκειται να εγγραφούν στο συνέδριο 

δεν χρειάζεται να δηλώσουν εδώ συμμετοχή): https://forms.gle/vUUDr11EmMGwKAK99 .  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Στέλιος Μαρκαντωνάκης 
 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Γαλλικής (κλ. ΠΕ 05) 
με έδρα το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 

& 
επιστημονική ευθύνη στα 

1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο & 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής 
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