
 

 

 

 

 

 

 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δράσεις του Ε.Ε.Π.Ε.Φ. που οργανώθηκαν κατά την 

τελευταία εβδομάδα του Μαΐου: 1. O 2os κύκλος  της Έκθεσης «Φιλοσοφικά Αντικείμενα» 

με θεματικό άξονα το «Σώμα», όπου εκτέθηκαν έργα φοιτητριών και φοιτητών του 

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδίου «Φιλοσοφικά Αντικείμενα» (24-25 

Mαΐου, βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=208 & 

http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=211). Στην έκθεση 

φιλοξενήθηκε επίσης η συλλογική εργασία των μαθητών και των μαθητριών της ΣΤ’ Τάξης 

του 1ου Πειραματικού Σχολείου Ρόδου, προϊόν της συνεργασίας τους με το Ε.Ε.Π.Ε.Φ. με 

άξονα τη μελέτη φωτογραφικού υλικού 

(βλ.http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=196&http://www.p

se.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=184) 

 

2. Ο 4ο κύκλος των Διεθνών Συναντήσεων «Ημέρες Εργαστηρίων»: Σώμα φιλοσοφικό/Σώμα 

στην εκπαίδευση (26-29 Mαΐου),  όπου ερευνητές/τριες στο πεδίο της Φιλοσοφίας της 

Παιδείας είχαν την ευκαιρία σε ένα εντατικό τετραήμερο εργασιών να ανταλλάξουν τις 

απόψεις και τις πρακτικές τους, να αντιληφθούν τα σημεία των συγκλίσεων και των 

αποκλίσεων μεταξύ τους και να αναπτύξουν ένα διεπιστημονικό, δι-ερευνητικό και 

διαπολιτισμικό πεδίο συνεργασίας σε ζητήματα που άπτονται της πρακτικής και 

εφαρμοσμένης φιλοσοφίας κατεξοχήν στο χώρο της εκπαίδευσης. Στο παραπάνω πλαίσιο,  

είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε εξίσου:  

 I. Υπαίθριο εργαστήριο (28 Μαΐου) που οργανώθηκε από το Ε.Ε.Π.Ε.Φ. ως απόληξη της 

συνεργασίας του με την παραπάνω τάξη του 1ου Πειραματικού Σχολείου (και με εμψυχωτές: 

τον καθηγητή Alain Kerlan και τον εικαστικό καλλιτέχνη Yves Henri). Συμμετείχαν μαθητές 

και μαθήτριες της Στ’ Τάξης, με την ευγενική υποστήριξη της δασκάλας τους, του διευθυντή 

του σχολείου και των γονιών τους 

(βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=209).   

 

II. Δρώμενο που παρουσιάστηκε από φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Ανθρωπιστικών 

Επιστημών στο κλείσιμο των «Ημερών Εργαστηρίων» (29 Μαΐου), σε μία προσπάθεια να 

συμπυκνωθεί το ερώτημα περί του σώματος στη φιλοσοφία και την εκπαίδευση μέσα από 

μία performance που επιχειρεί να διερευνήσει την έννοια της φιλοσοφικής εμπειρίας  

(βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=209).  

 

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους και όλες όσους και όσες που έφτασαν από πολλές 

χώρες του κόσμου για να συμμετάσχουν  με δουλειά τους στις δράσεις αυτές, αλλά και 

όσους και όσες μας τίμησαν με την ενεργό παρουσία τους.  
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