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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
«Ήταν ένα συνέδριο στο οποίο όλοι οι σύνεδροι ήταν μέσα στην αίθουσα
και όχι έξω από αυτήν, συζητώντας μεταξύ τους. Ήταν ένα συνέδριο στο οποίο
τηρήθηκε ο χρόνος παρουσίασης των εισηγήσεων και οι εισηγητές δεν διάβαζαν αλλά παρουσίαζαν τις εργασίες τους με μία άνεση που πολλοί από μας ίσως
θα τη ζήλευαν. Παρουσιάστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, οι οποίες θα
μπορούσαν να αποτελούν ανακοινώσεις σε μεγαλύτερης εμβέλειας συνέδρια.
Ήταν ένα συνέδριο του οποίου οι σύνεδροι, ακόμα και οι πιο αγχωμένοι, ήταν
κεφάτοι και δεν έδειχναν καθόλου να πλήττουν. Ήταν ένα συνέδριο που άξιζε
να γίνει», λέγαμε μεταξύ μας όταν τέλειωναν οι Νέες Φωνές δυο χρόνια πριν.
Και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που θέλαμε να το επαναλάβουμε ώστε να
ασκηθούν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές μας στην παρουσίαση των επιστημονικών τους εργασιών σε ένα κλίμα δημιουργικής συνεργασίας και ανταλλαγής
απόψεων, στο περιβάλλον του Πανεπιστημίου. Μαθητεία στην επιστημονική
εργασία και τον τρόπο παρουσίασής της παρόντων ημών, των δασκάλων τους.
Να χαιρόμαστε από τις επιτυχίες των μαθητριών και μαθητών μας. Θα θέλαμε
οι Νέες Φωνές 3 να αγκαλιάσουν και τα αδελφά Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων καθώς και τις Παιδαγωγικές Σχολές σε μία μεγάλη συνδιοργάνωση. Θα
μπορούσαν οι Νέες Φωνές να προετοιμάζουν μία μεγαλύτερη διοργάνωση.
Τριάντα τρεις ανακοινώσεις, μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών και
υποψηφίων διδακτόρων (μερικούς από τους οποίους θα «ανακρίνει» ο κ. Ζαρίφης στο βιωματικό σεμινάριο) στους τομείς: διδασκαλία της γλώσσας και της
λογοτεχνίας, Iστορία στη σχολική εκπαίδευση, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση,
Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Σπουδές Φύλου & Σχολική Παιδαγωγική είναι οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου. Τριάντα τρεις νέοι ή σχεδόν νέοι επιστήμονες δοκιμάζουν δημόσια, κάποιοι για
πρώτη φορά τις δυνάμεις τους στον επιστημονικό χώρο. Ο κόπος για την προετοιμασία του Συνεδρίου μεγάλος αλλά η χαρά μας ακόμη μεγαλύτερη όταν
τελειώσαμε τον τόμο των περιλήψεων με τις διαφορετικές επιστημονικές περιοχές, την πολυφωνία των προσεγγίσεων. «Άξιος ο μισθός μας», λοιπόν.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Πρυτανεία για την οικονομική ενίσχυση, το Γράφημα για τη χορηγεία των φακέλων, την γραμματέα του Μεταπτυχιακού Κύκλου Σπουδών κ. Ιωάννα Παζαρλόγλου για τη βοήθειά της και τις
φοιτήτριες και τον φοιτητή που πλαισίωσαν την Οργανωτική Επιτροπή.
Δύσκολοι καιροί για όλους μας. Αλλά εάν όχι τώρα πότε; Εάν όχι εμείς,
ποιοι;
Μάρω Δόικου, Γιώργος Ζαρίφης, Ελένη Χοντολίδου
Οκτώβριος 2011
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