Ολοκλθρϊκθκαν με επιτυχία οι δράςεισ του Ε.Ε.Π.Ε.Φ. που οργανϊκθκαν κατά τθν
τελευταία εβδομάδα του Μαΐου: 1. O 2os κφκλοσ τθσ Ζκκεςθσ «Φιλοςοφικά Αντικείμενα»
με κεματικό άξονα το «ϊμα», όπου εκτζκθκαν ζργα φοιτθτριϊν και φοιτθτϊν του
Σ.Ε.Π.Α.Ε.. ςτο πλαίςιο του ερευνθτικοφ 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). τθν ζκκεςθ
φιλοξενικθκε επίςθσ θ ςυλλογικι εργαςία των μακθτϊν και των μακθτριϊν τθσ Σ’ Σάξθσ
του 1ου Πειραματικοφ χολείου Ρόδου, προϊόν τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με το Ε.Ε.Π.Ε.Φ. με
άξονα τθ μελζτθ φωτογραφικοφ υλικοφ
(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 κφκλοσ των Διεκνϊν υναντιςεων «Ημζρεσ Εργαςτθρίων»: Σώμα φιλοσοφικό/Σώμα
στην εκπαίδευση (26-29 Mαΐου), όπου ερευνθτζσ/τριεσ ςτο πεδίο τθσ Φιλοςοφίασ τθσ
Παιδείασ είχαν τθν ευκαιρία ςε ζνα εντατικό τετραιμερο εργαςιϊν να ανταλλάξουν τισ
απόψεισ και τισ πρακτικζσ τουσ, να αντιλθφκοφν τα ςθμεία των ςυγκλίςεων και των
αποκλίςεων μεταξφ τουσ και να αναπτφξουν ζνα διεπιςτθμονικό, δι-ερευνθτικό και
διαπολιτιςμικό πεδίο ςυνεργαςίασ ςε ηθτιματα που άπτονται τθσ πρακτικισ και
εφαρμοςμζνθσ φιλοςοφίασ κατεξοχιν ςτο χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. το παραπάνω πλαίςιο,
είχαμε τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουμε εξίςου:
I. Τπαίκριο εργαςτιριο (28 Μαΐου) που οργανϊκθκε από το Ε.Ε.Π.Ε.Φ. ωσ απόλθξθ τθσ
ςυνεργαςίασ του με τθν παραπάνω τάξθ του 1ου Πειραματικοφ χολείου (και με εμψυχωτζσ:
τον κακθγθτι Alain Kerlan και τον εικαςτικό καλλιτζχνθ Yves Henri). υμμετείχαν μακθτζσ
και μακιτριεσ τθσ τ’ Σάξθσ, με τθν ευγενικι υποςτιριξθ τθσ δαςκάλασ τουσ, του διευκυντι
του ςχολείου και των γονιϊν τουσ
(βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=209).
II. Δρϊμενο που παρουςιάςτθκε από φοιτθτζσ και φοιτιτριεσ τθσ χολισ Ανκρωπιςτικϊν
Επιςτθμϊν ςτο κλείςιμο των «Ημερϊν Εργαςτθρίων» (29 Μαΐου), ςε μία προςπάκεια να
ςυμπυκνωκεί το ερϊτθμα περί του ςϊματοσ ςτθ φιλοςοφία και τθν εκπαίδευςθ μζςα από
μία performance που επιχειρεί να διερευνιςει τθν ζννοια τθσ φιλοςοφικισ εμπειρίασ
(βλ. http://www.pse.aegean.gr/labs/eerpreff?Language=EL&ReadArticle=209).
Θα κζλαμε να ευχαριςτιςουμε όλουσ και όλεσ όςουσ και όςεσ που ζφταςαν από πολλζσ
χϊρεσ του κόςμου για να ςυμμετάςχουν με δουλειά τουσ ςτισ δράςεισ αυτζσ, αλλά και
όςουσ και όςεσ μασ τίμθςαν με τθν ενεργό παρουςία τουσ.

