
             

  

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση για συμμετοχή σε μαθητικό συνέδριο

Σας γνωστοποιούμε ότι το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σε συνεργασία με το Παράρτημά του

στην Τεργέστη της Ιταλίας και το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών

Βενετίας  διοργανώνουν  διεθνές  μαθητικό  συνέδριο  με  θέμα  «Δημοκρατία  -  Ανθρώπινα

Δικαιώματα - Ανεκτικότητα».

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2015 στην Τεργέστη της Ιταλίας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου, ομάδες μαθητών από την Ιταλία, τη Σλοβενία

και την Ελλάδα θα παρουσιάσουν τις απόψεις τους σχετικά με πτυχές των ανωτέρω θεματικών

μέσω  εργασιών,  καθώς  και  μέσω  ποικίλων  μορφών  έκφρασης  (καλλιτεχνικά  δρώμενα,

εικαστικά κλπ.). 

Σκοπός της δράσης είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές να εκφραστούν δημιουργικά, να

επικοινωνήσουν με συνομήλικους τους από άλλες περιοχές της Ελλάδας και άλλες χώρες, να

ανταλλάξουν απόψεις και να διαμορφώσουν ένα δίκτυο διαρκούς μαθητικής επικοινωνίας και

προβληματισμού που αφορά στην ουσία της δημοκρατίας.

Στο συνέδριο μπορούν να συμμετάσχουν με  εργασίες (  projects  ),  δρώμενα και  εικαστικές

συνθέσεις σχολικές μονάδες με μικτές ομάδες (πέντε έως δέκα) μαθητών που κατά τρέχον σχ.

έτος φοιτούν στις Α΄ και Β΄ τάξεις του Λυκείου.

Οι  σχολικές  μονάδες  πρέπει  να  αποστείλουν  δήλωση  συμμετοχής  στην  ταχυδρομική

διεύθυνση:
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Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:

Αθήνα,          22-04-2015
Αρ. Πρωτ.       62606/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

 Περιφερειακές Δ/νσεις 
Εκπ/σης

 Γραφεία Σχολικών 
Συμβούλων  

Δ.E. (μέσω των Περιφερειακών 
Δ/νσεων Εκπ/σης)
 Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Στρατηγού Καλλάρη 50

Π. Ψυχικό
15452 Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ Α΄



Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

Στρατηγού Καλλάρη 50

Π. Ψυχικό

15452 Αθήνα

Ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο συνέδριο ορίζεται

η 15η Μαΐου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  το  συνέδριο,  τις  δηλώσεις  συμμετοχής  και  τα

θέματα  των  εργασιών  οι  ενδιαφερόμενες  σχολικές  μονάδες  μπορούν  να  απευθύνονται  στο

Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στους κ.κ.:

Νικόλαο  Κούκη,  ταμία  του  Δ.Σ.  του  Ελληνικού  Ιδρύματος  Πολιτισμού,  στο  e-mail:

nikosakoukis  @  yahoo  .  gr και

Στέφανο  Βαλλιανάτο,  προϊστάμενο  του  Τμήματος  Διεθνών  Σχέσεων  του  Ελληνικού

Ιδρύματος Πολιτισμού, στο e-mail: stefanos  @  hfc  .  gr , τηλ. 210-6776540 εσωτ. 308.

 Επισημαίνεται  ότι  η  κάλυψη  του  κόστους  μετακίνησης,  διαμονής  και  συμμετοχής  στο

συνέδριο επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους.

Εσωτ. Διανομή
Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄
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Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ
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