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ΠΡΟΣ: Τις/ τους διδάσκοντες/ουσες της Γ΄ Λυκείου 

κλ. ΠΕ02 των Γ.Ε.Λ. αρμοδιότητάς μου  
(διά των κ. Διευθυντών/τριών των σχολικών 
μονάδων)  

  
ΚΟΙΝ.:  

 
 

 
 

ΘΕΜΑ:  Δειγματικές διδασκαλίες στο μάθημα ‘Νέα Ελληνικά’  
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  

σας ενημερώνω ότι κατά τον μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με το 1134/22-10-2019 
έγγραφο του ΠΕ.ΚΕ.Σ., το πρόγραμμα των δειγματικών διδασκαλιών για το μάθημα των 
Νέων Ελληνικών της Γ΄ Λυκείου που θα πραγματοποιήσω σε ΓΕ.Λ. αρμοδιότητάς μου, 
έχει ως εξής:   

1. Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στο 2ο ΓΕΛ. Σταυρούπολης για τους φιλολόγους των ΓΕ.Λ. 
Σταυρούπολης και το Διαπολιτισμικό ΓΕ.Λ. Ευόσμου  

2. Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στο 3ο ΓΕ.Λ Πολίχνης για τα ΓΕ.Λ. Πολίχνης και τα 
Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη  

3. Τρίτη 19 Νοεμβρίου στο ΓΕ.Λ.  Μυγδονίας για τα ΓΕ.Λ. Μυγδονίας και 
Ασσήρου.  

Οι ώρες πραγματοποίησης των διδασκαλιών είναι συνολικά τέσσερεις (4) 
διδακτικές  (3η – 4η – 5η – 6η ώρα του σχολικού προγράμματος και 7η ώρα για 
αναστοχασμό και ανατροφοδότηση) και θα καλυφθούν διδακτικά τόσο η Νεοελληνική 
Γλώσσα όσο και η Λογοτεχνία.  

Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η σχολική τάξη μέσα στην οποία θα 
υλοποιηθεί η  δειγματική διδασκαλία, παρακαλώ να με ενημερώσετε με σχετικό 
ηλεκτρονικό μήνυμα (zagaeleuth@yahoo.gr) για την πρόθεσή σας να την 
παρακολουθήσετε, δηλώνοντας και το σχολείο από το οποίο προέρχεστε, ώστε πριν τη 
διδασκαλία να υπάρχει σαφής εικόνα του αριθμού των συμμετεχόντων/ ουσών.   

Για τους / τις φιλολόγους των ΓΕ.Λ που δε δήλωσαν συμμετοχή θα διερευνηθεί 
η δυνατότητα είτε της επανάληψης των διδασκαλιών είτε της παρουσίασής τους σε 
επιμορφωτικό σεμινάριο με τη μορφή προσομοίωσης.  
 
Παρακαλούνται οι κ. διευθυντές/ τριες να διευκολύνουν τη συμμετοχή των φιλολόγων.  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
2ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

 
 
 

 

  

 

 

 

----- 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: Σταυρούπολη  
Πληροφορίες: Χριστίνα Σταμνά  
Τηλέφωνο: 2310643065 
Φαξ: 2310643056 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 
2pekes@kmaked.pde.sch.gr  
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Δρ. Ελευθερία Ζάγκα  
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