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37ο Ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων 

Η ανθρωπιστική παιδεία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: παρόν και μέλλον 
 

Αθήνα, 18-20 Νοεμβρίου 2010 
 

Η ανθρωπιστική παιδεία είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του υπεύθυνου ανθρώπου και 
τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Ήδη, από τη εποχή της Αναγέννησης, μέσω της ανθρωπιστικής παιδεί-
ας, επιτεύχθηκε η προαγωγή των επιστημών και η αναγνώριση της ατομικότητας του ανθρώπου, στοι-
χεία που προετοίμασαν τις μετέπειτα δημοκρατικές κατακτήσεις και το σεβασμό των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων. Η αποκοπή των νέων από τις αρχές της ανθρωπιστικής παιδείας ισοδυναμεί με την απε-
μπόληση των βασικών αξιών και παραδόσεων. 

Θεματικοί άξονες: 
1. Ιστορική εξέλιξη της ανθρωπιστικής παιδείας στην Εκπαίδευση. 
2. Οι ανθρωπιστικές σπουδές στο σημερινό σχολείο. 
3. Ανθρωπισμός και Εκπαίδευση. Εκτιμήσεις – προοπτικές – προτάσεις. 

Οργανωτικό πλαίσιο του Συνεδρίου: 
1. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2010 (χρόνος και χώρος θα καθορισθούν ε-

γκαίρως) και η διάρκειά του θα είναι τρείς ημέρες. Θα το παρακολουθήσουν οι Περιφερειάρχες 
και Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης κλ. ΠΕ2, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
φιλολόγων, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων Δ.Ε. κλ. ΠΕ2, οι Πρόεδροι 
των Τοπικών Συνδέσμων Φιλολόγων, αντιπροσωπεία φιλολόγων από την Κύπρο και φιλόλογοι, 
εκπρόσωποι από τις Διευθύνσεις Δ.Ε. όλης της χώρας. 

2. Οι εισηγήσεις θα έχουν τη μορφή προφορικής εισήγησης, διάρκειας 20΄. Θα επιλεγούν 15 ειση-
γήσεις περίπου. 

3. Οι προτάσεις για συμμετοχή στο Συνέδριο θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά (σε έντυπο και 
δισκέτα) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το αργότερο ως τις 15 Ιουνίου 2010, στη διεύθυνση: 
Π.Ε.Φ., Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου, Πολυτεχνείου 6,  104 33 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 210-5243434,  
fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr 
H πρόταση θα περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, μία περίληψή της 300 λέξεων περίπου (μία 
σελίδα), την ιδιότητα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του εισηγητή. 

4. Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο της Π.Ε.Φ. και οι εισηγητές θα πρέπει 
να παραδώσουν εγκαίρως το κείμενό τους. 

 
Οργανωτική επιτροπή: Γεωργία Χαριτίδου, Τασούλα Καραγεωργίου, Ζωή Κατσιαμπούρα, Σπύρος Του-
λιάτος. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

Αναστάσιος Στέφος 

 Η Γενική Γραμματέας 

Γεωργία Χαριτίδου 
 


