Στο νέο δελτίο της Ένωσης Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων‐Δυτική Ευρώπη (που ακολουθεί
παρακάτω), θα βρείτε ενημέρωση για:
Α. την υποστήριξη των γυναικών εντός και εκτός Πανεπιστημίου, όπως και για τη
δημιουργία Γαλλόφωνου Παρατηρητηρίου για το Φύλο στα Πανεπιστήμια Β. Διαδικτυακά
μαθήματα Γ. Θερινά σχολεία και σεμινάρια Δ. Συνέδρια και διαλέξεις
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Η AUF στηρίζει ποικιλοτρόπως τις γυναίκες στο Πανεπιστήμιο, φοιτήτριες, καθηγήτριες,
τη σχέση τους με Σχολές κλασικά ταξινομημένες ως «ανδρικές», όπως και τις γυναίκες στην
ηγεσία του Πανεπιστημίου, ενώ επιδιώκει τη δημιουργία γαλλόφωνου Παρατηρητηρίου για
το φύλο. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε:
https://www.auf.org/europe‐ouest/nouvelles/actualites/femmes‐monde‐universitaire‐
francophone/?utm_source=email&utm_campaign=Lettre_mars_2018&utm_medium=email
Β. To Institut Pasteur, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris Diderot, προσφέρουν
διαδικτυακό μάθημα 6 εβδομάδων στα αγγλικά (με αγγλικούς και γαλλικούς υπότιτλους)
σχετικά με την «Αντίσταση στους αντιβακτηριδιακούς παράγοντες». Το μάθημα
απευθύνεται σε φοιτητές βιολογίας όλων των βαθμίδων, γιατρούς, ερευνητές και κάθε
άλλον σχετικό με το θέμα.
Για περισσότερες πληροφορίες και την εγγραφή σας, δείτε εδώ:
https://www.fun‐mooc.fr/courses/course‐v1:pasteur+96009+session01/about
Γ. Η Σχολή του Λούβρου προτείνει σε ξένους φοιτητές και νέους μουσειολόγους θερινό
σεμινάριο μουσειολογίας, διάρκειας μιας εβδομάδας, από τις 29 Αυγούστου ως τις 7
Σεπτεμβρίου 2018, με θέμα:
«Οι πέντε αισθήσεις στο μουσείο: μια εμπειρία για όλους». Στόχος του σεμιναρίου είναι η
πραγμάτευση της προσβασιμότητας, μέσα από έργα και εργαλεία, με αναφορά στα άτομα
με αναπηρία, στις μειονεκτούσες ομάδες και σε απομακρυσμένο κοινό. Καταληκτική
ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής: 1η Ιουνίου 2018.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ:
https://www.auf.org/europe‐ouest/nouvelles/appels‐a‐candidatures/ecole‐louvre‐
seminaire‐international‐dete‐de‐museologie/
Δ. Οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου Pasteur, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιμόρφωσης
του Ινστιτούτου και την AUF προσκαλούν σε διαδικτυακή διάλεξη του καθηγητή Philippe
SANSONETTI, ερευνητή στο Ινστιτούτο και στο College de France, stiw 31 Μαΐου 2018, με
θέμα: « Le microbiote intestinal humain : de la santé à la maladie. » Για την περίληψη και τις
διαφάνειες δείτε εδώ:
http://www.aaeip.fr/visioconf_2018/visioconf_2018_05_31.htm
Για τη συμμετοχή σας και περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ηλεκτρονικό
μήνυμα στη διεύθυνση: mailto:jean‐luc.guesdon@aaeip.fr
Δείτε επίσης όλες τις δυνατότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης εδώ:
https://www.auf.org/europe‐ouest/ressources‐et‐services/formations/
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι η AUF χρηματοδότησε το συνέδριο
του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και του Γαλλικού Ινστιτούτου

Θεσσαλονίκης, που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη στις 8 και 9 Μαρτίου 2018: « Des écrits de
femmes enterrés », colloque international à la mémoire d’Assia Djebar.
Η χρηματοδότηση επιστημονικών εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί και πάλι τον Ιούνιο.
Με εκτίμηση
Τιτίκα Δημητρούλια
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Συντονίστρια Γαλλοφωνίας ΑΠΘ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Συντονίστρια της AUF (e‐
mail: mailto:tdimi@frl.auth.gr, Tel.: +30 2310 997563, Mob.: +30 6944206044, Url:
http://www.dimitroulia.gr).

