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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ &                
∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ                         
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ            
∆.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
 
Ταχ. ∆/νση     :  Ρολέν 4 
Ταχ. Κώδικας : 71305 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Τηλέφωνο       : 2810-342206 
                           2810-246860 
E-mail             : grss@dide.ira.sch.gr 
 
 
Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων  
Περιφέρειας Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο: 
 Βασιλεία Καλοκύρη  
Τηλ. Γραφείου 2810-246864 
κιν.697-99.30.724 
e-mail: kalokyri@sch.gr 

 
 
 
           Ηράκλειο  12-3-2012 
 
            Αρ. Πρωτ.: 165 
 
Προς :    
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ  
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ∆.Ε. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  
Β. ΚΑΛΟΚΥΡΗ   

 
Κοιν.: 

1. Περιφερειακή ∆/νση Π/θµιας 
και ∆/θµιας Εκπ/σης της 
Π.∆.Ε. Κρήτης 

 
2. Προϊστάµενο Επιστηµονικής 

και Παιδαγωγικής 
Καθοδήγησης ∆/θµιας 
Εκπ/σης  Κρήτης  

 
3. ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης Ν. 

Ηρακλείου 
 
 

 
Θέµα: 
Σεµινάριο Λογοτεχνίας για τη διδακτική ενότητα της Α΄ Λυκείου «Θέατρο»,  
Σάββατο 17 Μαρτίου 2012, στο αµφιθέατρο  του 3ου ΓΕΛ.  
∆ιοργάνωση:  Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων Βασιλεία Καλοκύρη, σε 
συνεργασία µε 3ο ΓΕΛ. 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερµά για την ανταπόκρισή σας στο προηγούµενο 
Σεµινάριο Λογοτεχνίας (Σάββατο 3/3/2012) και να σας διαβεβαιώσω ότι θα συνεχίσω 
να προσπαθώ για ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ µας σε επιστηµονικά και 
παιδαγωγικά ζητήµατα που µας απασχολούν καθηµερινά καθώς και για 
επιµορφωτικές δράσεις, όπως εσείς σε κάθε ευκαιρία µου επισηµαίνετε ότι σας είναι 
αναγκαίες και ωφέλιµες για το έργο µας. 
 Στο πνεύµα αυτό, σας προσκαλώ, και εκ µέρους του 3ου Γενικού Λυκείου, 
το οποίο συνεργάζεται στη διοργάνωση αυτή, στο Σεµινάριο Λογοτεχνίας για τη 
διδακτική ενότητα «Θέατρο» της Α΄ Λυκείου, το ερχόµενο Σάββατο, στις 17 
Μαρτίου 2012, στις 11.15́π.µ., στο Αµφιθέατρο του 3ου ΓΕΛ. 
 Είναι αλήθεια ότι η ενότητα «Θέατρο», µε την οποία ολοκληρώνονται οι 
διδακτικές ενότητες της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου, σύµφωνα µε το νέο Π.Σ., έχει 
τις δικές της ιδιαιτερότητες και προκαλεί προβληµατισµό στους συναδέλφους σχετικά 
µε τη θεατρική παιδεία και τις ειδικές γνώσεις που χρειάζονται, ώστε να διδαχτεί το 
θέατρο µέσα από το διδακτικό πεδίο («µάθηµα») της Λογοτεχνίας. Στο Σεµινάριο, 
λοιπόν, προγραµµατίζεται   
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� να παρουσιαστούν συναφείς «διδακτικοί πειραµατισµοί»  
� να δοθεί µια συνοπτική ενηµέρωση για τα ζητούµενα της ενότητας «Θέατρο» 

και για καίρια σηµεία διδακτικής αντιµετώπισής τους,  
� να εµβαθύνουµε σε βασικούς άξονες προσέγγισης του θεάτρου (σχέση 

λογοτεχνίας και θεάτρου, σχέση θεατρικού έργου και πολιτισµικού 
περιβάλλοντος, το θέατρο ως σύνθετο καλλιτεχνικό γεγονός, χαρακτηριστικά 
γνωρίσµατα του θεατρικού λόγου κ.ά.) 

� να συζητήσουµε προβληµατισµούς, «απορίες», απόψεις, προτάσεις, κριτικές 
επισηµάνσεις, και να αντλήσουµε δύναµη και έµπνευση για τις δικές µας 
πρωτοβουλίες στην πράξη. 

Ειδικότερα, το πρόγραµµα είναι το ακόλουθο:  
  
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ  

«ΘΕΑΤΡΟ» 
 

Σάββατο 17 Μαρτίου 2012. 
Αµφιθέατρο 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

 
11.15́ π.µ. Προσέλευση – Εγγραφές για Βεβαίωση Παρακολούθησης. 
 
11.30́ π.µ.  – 11. 50́π.µ.  
Εισήγηση: "Πειραµατισµοί µε το θέατρο: διασκευάζοντας Ερωτόκριτο για 
θεατρικό αναλόγιο. Μια διδακτική πρόταση"  
Τασούλα Μαρκοµιχελάκη-Μίντζα, ∆ιδάκτωρ Φιλολογίας του Cambridge, 
Καθηγήτρια στο Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο Ηρακλείου (εκλεγµένη 
Επίκουρος Καθηγήτρια του Α.Π.Θ.) 
 
11.50́π.µ. – 12.10́ µ.µ.  
Εισήγηση: "Η ενότητα «Θέατρο» στη Λογοτεχνία της Α΄ Λυκείου. Καίρια 
ζητήµατα διδακτικής αντιµετώπισης" 
Λιάνα Καλοκύρη, Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων 
 
12.10́µ.µ. – 12.30́ 
Εισήγηση:   "Θέατρο και Λογοτεχνία στο Σχολείο: Αντίπαλοι ή Σύµµαχοι; " 
Μανώλης Σειραγάκης, Θεατρολόγος,  Λέκτορας του Τµήµατος Φιλολογίας 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης                              
 

12. 30́µ.µ. - 12.45́µ.µ. διάλειµµα 
 
12.45́µ.µ. –14.00́µ.µ. 
Συζήτηση  µε τη  συµµετοχή του Κοινού (Προβληµατισµοί – κριτικές 
επισηµάνσεις – εµπειρίες- προτάσεις- συµπεράσµατα) 
 

 
Θα πρέπει, ακόµη, να επισηµάνουµε, ότι το Σεµινάριο απευθύνεται σε όλους 

τους Φιλολόγους, Γυµνασίων και Λυκείων, που επιθυµούν να ενηµερωθούν για τις 
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τάσεις και τις αλλαγές  στη Λογοτεχνία µε το νέο Πρόγραµµα Σπουδών. Ενδεικτικό 
είναι ότι στα Γυµνάσια πιλοτικής εφαρµογής του νέου Π.Σ.,  στη Λογοτεχνία της Β΄ 
Γυµνασίου έχει, επίσης, εισαχθεί φέτος, για πρώτη φορά, διδακτική ενότητα 
«Θέατρο». 

Ευελπιστώ το Σεµινάριο να βοηθήσει  τους συναδέλφους στη διδακτική της 
τελευταίας ενότητας της Λογοτεχνίας στην Α΄ Λυκείου, παρέχοντάς τους σφαιρική 
ενηµέρωση, κριτική προσέγγιση και πρακτικές διδακτικής. 

Εν αναµονή µιας εποικοδοµητικής συνάντησης, σας εύχοµαι καλή δύναµη και 
καλή επιτυχία στον καθηµερινό σας αγώνα. 

 
Με τιµή,  

 
Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 

Σχολική Σύµβουλος Φιλολόγων 
  


