«Pos Matome Griko» – Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς
Συντάχθηκε απο τον/την administrator
Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2012 14:50 -

Ελληνοβρετανικό κολλέγιο – Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»

Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2012, 17.00 – 20.00

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pos Matome Griko», τοΕλληνοβρετανικ
ό κολλέγιο – Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»
διοργανώνει Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
του Προγράμματος (Αναλυτικό Πρόγραμμα και Εγχειρίδια Διδασκαλίας της Γκρίκο) και την
ανάδειξη του γενικότερου ενδιαφέροντος για τη ζωντανή παρουσία της Γκρίκο στη
λογοτεχνία και το θέατρο.

Επισυνάπτουμε το Δελτίο τύπου με το πρόγραμμα του σεμιναρίου.

Το πρόγραμμα Pos Matome Griko επινοήθηκε για να τονώσει το ενδιαφέρον και τη χρήση
της Γκρίκο, καθιστώντας εύκολη και ενδιαφέρουσα την εκμάθησή της, μέσω μιας σύγχρονης
διδακτικής μεθοδολογίας, με πρωτοποριακό διδακτικό υλικό.
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Ουσιαστικός στόχος του Προγράμματος είναι όχι μόνο να σωθεί η μειονοτική αυτή γλώσσα,
αλλά και να ενισχυθεί η αντίληψη της πολιτιστικής και ιστορικής της αξίας. Περισσότερες
πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα www.e-griko.eu
——————————————————————–
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ “ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ” ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2, 10682
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ www.ellinovretaniko.gr
www.alexander-edu.org ………………………………………………………………………….
«Pos Matome Griko» –

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Ελληνοβρετανικό κολλέγιο – Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»

Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2012, 17.00 – 20.00

Κεντρικό κτίριο Ρεθύμνου 2, Αθήνα (δίπλα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Pos Matome Griko», τοΕλληνοβρετανικό
κολλέγιο – Σχολείο Ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»
διοργανώνει Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς, με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
του Προγράμματος (Αναλυτικό Πρόγραμμα και Εγχειρίδια Διδασκαλίας της Γκρίκο) και την
ανάδειξη του γενικότερου ενδιαφέροντος για τη ζωντανή παρουσία της Γκρίκο στη
λογοτεχνία και το θέατρο.

Οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Pos Matome Griko» είναι οΟργανισμός
Ευρωπαϊκής Μεσογειακής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
(Ιταλία), το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο (Ελλάδα), η ΑΛΦΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
(Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο της Κύπρου (Κύπρος) και το Ινστιτούτο Μεσογειακού
Πολιτισμού (Ιταλία).
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Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου είναι:

1. Βασιλική Καβάγια, Φιλόλογος, Σχολείο ελληνικών «Μέγας Αλέξανδρος»

«Pos matome Griko: Η διδασκαλία της Γκρίκο σε παιδιά και ενήλικες. Τα αποτελέσματα του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας και τα Εκπαιδευτικά
Εγχειρίδια».

2. Φωτεινή Καϊμάκη, Φιλόλογος-Ερευνήτρια του Πολιτισμού της Κ. Ιταλίας

«I zoi pu mia fora: η Γκρίκο, η γλώσσα των ποιητών, που περιγράφουν τη φτώχια και την
καταπίεση των αλλοτινών χρόνων».

3. Alessandro Spiliotopulos, Σκηνοθέτης

«Διεθνής διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού μονόπρακτου στα ελληνικά της Κάτω
Ιταλίας».

Παρουσίαση των τριών πρώτων έργων του διαγωνισμού, τα οποία γράφτηκαν στην Γκρίκο
από συγγραφείς που προέρχονται από τα ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο.

Θεατρικό αναλόγιο με παρουσίαση αποσπασμάτων των ανωτέρω έργων από τους
ηθοποιούς Χριστίνα Γερογιάννη και Δημήτρη Νικολόπουλο.

4. Προβολή της Παρουσίασης της ταινίας «Encardia, Η πέτρα που χορεύει».
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Αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κ. Βασιλική
Καβάγια ή την κ. Άννα Δημητρακοπούλου (Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο – Σχολείο Ελληνικών
«Μέγας Αλέξανδρος») στο τηλ. 210-8217710 ή στείλτε μήνυμα με το όνομα και την ιδιότητά
σας στο alexander@bhc.gr ή στο ir@bhc.gr

Περισσότερες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα του προγράμματος: www.e-griko.eu

Προσοχή: Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο το συντάκτη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Project number: 511495 – LLP-1-2010-IT-KA2-KA2MP

Agreement number: 2010- 4137/001-001

inital.gr
………………………………………………………………………….. ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

α αναλυτικά Προγράμματα Διδασκαλίας της Γκρίκο
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www.xenesglosses.eu
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