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ΘΕΜΑ: Εκδήλωση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων
Σας γνωστοποιούμε ότι το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και
τη Δημοκρατία στο πλαίσιο της έκθεσης που παρουσιάζει από τις 12 Φεβρουαρίου στον
εκθεσιακό του χώρο (Β. Σοφίας 11 – είσοδος από οδό Σέκερη), με τίτλο «Τό θέμα εἶναι τώρα
τί λές – Η ζωή και το έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη», θα οργανώσει έναν κύκλο
εκδηλώσεων για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενο τον
αναστοχασμό για την παρουσίαση του έργου του ποιητή στη διδακτική πράξη.
Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, ώρα 18:00, στον
εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής, και έχει τίτλο «Ένα απόγευμα στην έκθεση για
τον Μανόλη Αναγνωστάκη, με εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης, εκτός από την ξενάγηση στην έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής, η
καθηγήτρια κ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, μέλος της επιστημονικής επιτροπής που είχε την
εποπτεία της έκθεσης, θα συζητήσει για τον ποιητή, την προσωπικότητα και το έργο του,
συμβάλλοντας στον ευρύτερο προβληματισμό για τη διδασκαλία των ποιημάτων του στις
σχολικές τάξεις. Στη συζήτηση αυτή θα συμβάλουν επίσης και εκπαιδευτικοί της

1

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με παρεμβάσεις προερχόμενες από την καθημερινή σχολική
πράξη.
Την εκδήλωση μπορούν να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί Δ/θμιας Εκπ/σης. Οι
ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή επικοινωνώντας με τον
τομέα εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος της Βουλής στο τηλ. 210 3735246. Θα
τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας και η εκδήλωση θα επαναληφθεί σε περίπτωση που
υπάρξει αυξημένο ενδιαφέρον.
Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://foundation.parliament.gr , καθώς και στη σελίδα
του Ιδρύματος στο facebook www.facebook.com/idrimavoulis οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ενημερώνονται για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις αυτού του κύκλου.
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