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Ηράκλειο, 21-2-2022 

          Αρ. Πρωτ.: Φ.2 /305 
 

 

ΠΡΟΣ:   

 Διευθύνσεις και  Φιλολόγους  Σχολείων 
Δ.Ε. Ηρακλείου επιστημονικής ευθύνης της 
Σ.Ε.Ε.  Β. Καλοκύρη 

 

ΚΟΙΝ:   

1. ΠΔΕ Κρήτης 

2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου 

3. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κρήτης 

 
Θέμα:  Διαδικτυακό σεμινάριο (Τετάρτη 23-2-2022, ώρα 6.00-8.00 μμ): «Το 
μυθιστόρημα Το Κόκκινο και το Μαύρο του Στεντάλ υπό το πρίσμα της 
Μετασχηματίζουσας Μάθησης».  
  
  
Αγαπητοί και Αγαπητές Συνάδελφοι,  

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στην προσέγγιση του μυθ/τος του Σταντάλ Το 
Κόκκινο και το Μαύρο υπό το πρίσμα της Μετασχηματίζουσας Μάθησης, στο 
διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνεται από την Επιστημονική Ένωση 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων, την Τετάρτη 23-2-2022,  ώρα 6.00-8.00 μμ, σας προωθώ 
την ενημέρωση και σας προσκαλώ να δηλώσετε συμμετοχή. 

Αποσπάσματα του μυθ/τος αυτού περιλαμβάνονται στο βιβλίο των Κειμένων 
Λογοτεχνίας Β΄ Λυκείου, ωστόσο, αξιοποίηση μπορεί να γίνει και σε άλλες τάξεις 
Λυκείου ή και Γυμνασίου, και μάλιστα σε διαθεματική διασύνδεση με την ιστορία 
(ταραγμένη εποχή μετά τη γαλλική επανάσταση, εποχή παλινόρθωσης -ή και 
προγενέστερη ευρωπαϊκή ιστορία κ.ά. στα οποία παραπέμπει το μυθ/μα).  

Το μυθ/μα Το Κόκκινο και το Μαύρο αποτελεί σημαντικό λογοτεχνικό έργο. Μέσα 
από την ιστορία των ηρώων του αναδεικνύεται η κοινωνία και η κουλτούρα του 19ου 
αιώνα στη Γαλλία και στην Ευρώπη αλλά και ουσιώδη διαχρονικά προβλήματα του 
ανθρώπου και της κοινωνίας. Στο διαδικτυακό σεμινάριο η προσέγγιση εστιάζει στη 
διερεύνηση των νοητικών συνηθειών των ηρώων του και τους τρόπους που 
διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του οικογενειακού και κοινωνικο-πολιτισμικού 
περιβάλλοντος. 
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Η δήλωση συμμετοχής  στο σεμινάριο είναι υποχρεωτική. Στο e-mail που θα 
δηλώσετε θα σας σταλεί ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος για το διαδικτυακό 
σεμινάριο. Προθεσμία εγγραφής: έως Τετάρτη 23/2/2022, ώρα 2.10΄ μμ. 

Για εγγραφές συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ.  

Στη συνέχεια του σεμιναρίου, θα έχουμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε εκτενέστερα 
με την ανάλυση και τη διδακτική αξιοποίηση του μυθ/τος και της προσέγγισής του 
υπό το πρίσμα της μετασχηματίζουσας μάθησης. 

 
 

Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βασιλεία (Λιάνα) Καλοκύρη 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού έργου  

ΠΕ02 Φιλολόγων  Ηρακλείου 
 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που τηρείται στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 1.Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhk1con7zHjise-7AKiGvISBDb-wJdmDF5afm2SuLTZE5fIw/viewform

