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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΙΑ ΣΙ ΑΛΛΑΓΕ ΣΗΝ Α’ ΛΤΚΕΙΟΤ
Πραγματοποιόθηκε ςτισ 19/09/2011, με τη ςυμμετοχό 200 και πλϋον εκπαιδευτικών, ςτη
φιλϐξενη αύθουςα του βιβλιοπωλεύου ΙΑΝΟ ςτην Αθόνα, η ενημερωτική ςυνάντηςη του
περιοδικοϑ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και των εκδϐςεων ΖΗΣΗ για τισ αλλαγέσ ςτην Α’ Λυκείου.
Η ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε ςε κλύμα γϐνιμου προβληματιςμοϑ και ουςιαςτικοϑ
διαλϐγου. Αναλϑθηκε ιδιαύτερα το θϋμα των ερευνητικών εργασιών ςτο Λϑκειο και απϐ τουσ
εκπαιδευτικοϑσ τϋθηκαν ςοβαρϊ ερωτόματα παιδαγωγικοϑ και επιςτημολογικοϑ χαρακτόρα.
Καταγρϊψαμε τισ πρώτεσ διαπιςτώςεισ του περιοδικοϑ μετϊ το τϋλοσ τησ ςυνϊντηςησ και τισ
αποςτεύλαμε ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ, υπϐψη τησ υπουργοϑ.
Δεύτε τα ςχετικϊ ϊρθρα ςτην Ελευθεροτυπύα και ςτην Καθημερινό και ακοϑςτε το απϐςπαςμα
απϐ την εκπομπό ςτον «Αθόνα 9.84» (1.30-1.40)
ΣΟ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΕΡ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
Πραγματοποιόθηκε ςτισ 22 και 23 επτεμβρύου 2011 η επιςτημονικό διημερύδα – ςεμινϊριο
Εκπαιδευτικών του Εκπαιδευτικοϑ Ινςτιτοϑτου Ντοκιμαντϋρ – StoryDoc ςε ςυνεργαςύα με το
Goethe-Institut Athen και το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα, με τύτλο «Σο ντοκιμαντέρ ωσ
εκπαιδευτικβ εργαλείο». υμμετεύχαν ειςηγητϋσ απϐ την Ελλϊδα και τη Γερμανύα. Μϋςα
ςτον Οκτώβριο θα αναρτηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα του Story Doc οι ειςηγόςεισ. Θα ςασ κρατϊμε
ενόμερουσ.
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΣΕΤΦΟ 139
Μϋςα ςτον Οκτώβριο, θα κυκλοφορόςει το τεγχοσ 139 τησ Νϋασ Παιδεύασ. ασ
επιςυνϊπτουμε ςε χωριςτϐ αρχεύο τα περιεχϐμενα. Αποςπϊςματα κϊποιων απϐ τα κεύμενα θα
βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του περιοδικοϑ www.neapaideia-glossa.gr.
ΤΝΕΔΡΙΑ
 Σο Εργαςτόριο Ιςτορικοϑ Αρχεύου Νεοελληνικόσ και Διεθνοϑσ Εκπαύδευςησ διοργανώνει το 6ο
Διεθνϋσ Επιςτημονικϐ υνϋδριο Ιςτορύασ Εκπαύδευςησ, με θϋμα: «Ελληνική γλώςςα και
εκπαίδευςη». Σο ςυνϋδριο θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 30 επτεμβρίου και 1, 2 Οκτωβρίου
2011, υνεδριακϐ και Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Πανεπιςτημύου Πατρών. Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ϋωσ
8 Ιανουαρύου 2011 ςτην υπερςϑνδεςη. Πληρ. (γραμματεύα) Σηλ. και fax: 2610997685 e-mail:
bouzakis@upatras.gr
 2η ςυνάντηςη του TedX Academy τη Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2011, ςτο Μουςεύο
Μπενϊκη-Κτόριο τησ οδοϑ Πειραιώσ. Ϊχουν επιβεβαιώςει τη ςυμμετοχό τουσ οι ομιλητϋσ
Μεταξϑ αυτών, ϋχουν επιβεβαιώςει όδη τη ςυμμετοχό τουσ ωσ ομιλητϋσ οι: Larry Keeley,
Γιϊννησ Βαρουφϊκησ, Πϊςχοσ Μανδραβϋλησ, Κώςτασ Αποςτολύδησ, τϊθησ Καλϑβασ, ταϑροσ
Μπϋνοσ.
Οι
ενδιαφερϐμενοι
μποροϑν
να
δηλώςουν
τη
ςυμμετοχό
τουσ
ςτο www.tedxacademy.com.
 Ο Σομϋασ Μεςαιωνικών και Νϋων Ελληνικών πουδών του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Α.Π.Θ.,
με τη ςυνεργαςύα τησ Εταιρεύασ υγγραφϋων και του «Υιλολϐγου» διοργανώνει ημερύδα με
θϋμα «Η διδαςκαλία τησ Λογοτεχνίασ και τησ Δημιουργικήσ Γραφήσ ςτη
δευτεροβάθμια εκπαίδευςη: Για ένα ςχολείο αφοςιωμένων ποιητών», το άββατο, 15
Οκτωβρίου 2011, ςτην αύθουςα τελετών του Α.Π.Θ. Πληροφορύεσ για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
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 Σο Ινςτιτοϑτο Νεοελληνικών πουδών, ςε ςυνεργαςύα με το Εργαςτόριο Γλώςςασ και
Προγραμμϊτων Γλωςςικόσ Διδαςκαλύασ (Παιδαγωγικϐ Νηπιαγωγών, Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ
Μακεδονύασ), το Σμόμα Επιςτημών Προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ (Αριςτοτϋλειο
Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ), το Εργαςτόριο Εφαρμοςμϋνησ Γλωςςολογύασ και Διδακτικόσ
τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, Πανεπιςτόμιο
Αθηνών) και το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, ςυμμετϋχει ςτη διοργϊνωςη ςυνεδρύου με τύτλο:
«1976-2011: 35 χρβνια απβ τη Γλωςςοεκπαιδευτική Μεταρργθμιςη», το οπούο θα
διεξαχθεύ ςτο Δύον τησ Πιερύασ, 4-6 Νοεμβρίου 2011. Τποβολό περιλόψεων: 5 Οκτωβρίου
2011. Μείωςη κβςτουσ ςυμμετοχήσ: Εγγραφϋσ: 60 ευρώ (μϋχρι 20 Οκτωβρύου 2011), 80
ευρώ (κατϊ τη διϊρκεια του υνεδρύου). Υοιτητϋσ: 40 & 60 ευρώ αντύςτοιχα. Δεύτε τη ςχετικό
ΙΣΟΕΛΙΔΑ.
 Ετόςιο υνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Υιλολϐγων με θϋμα «Αιςχγλοσ, ο δημιουργβσ τησ
τραγωδίασ και η διαχρονική του επίδραςη ςτην ελληνική και ευρωπαΰκή γραμματεία»,
Νοϋμβριοσ 2011. Πληρ. τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr, www.p-ef.gr/
 Σο Κϋντρο Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Πατρών, ϋχοντασ ωσ ςτϐχο να
ςυμβϊλει ςτην αναβϊθμιςη τησ διούκηςησ ςτο χώρο τησ Εκπαύδευςησ ςε ςχϋςη με τη
διαπολιτιςμικό πραγματικϐτητα, διοργανώνει το 3ο Διεθνϋσ υνϋδριο με θϋμα «Διοίκηςη τησ
Εκπαίδευςησ και Διαπολιτιςμική Πραγματικβτητα», ςτην Πϊτρα, απϐ 25 έωσ 27
Νοεμβρίου
2011.
Πληροφορύεσ
ςτην
υπερςϑνδεςη
και
ςτα
e-mail
gpant@otenet.gr, georgog@upatras.gr.
 Η Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδοσ, το Παρϊρτημα Μακεδονύασ τησ Παιδαγωγικόσ Εταιρεύασ
Ελλϊδοσ, το Σμόμα Υιλοςοφύασ και Παιδαγωγικόσ του Α.Π.Θ., το Σμόμα Εκπαιδευτικόσ και
Κοινωνικόσ Πολιτικόσ του Πανεπιςτημύου Μακεδονύασ, το Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του
Πανεπιςτημύου Δυτικόσ Μακεδονύασ και το Παρϊρτημα τησ Α..ΠΑΙ.Σ.Ε. ςτη Θεςςαλονύκη
ςυνδιοργανώνουν διεθνϋσ ςυνϋδριο με θϋμα «Εκπαίδευςη ατβμων με ειδικέσ ανάγκεσ: μια
πρβκληςη για το ςχολείο και την κοινωνία», 1-3 Δεκεμβρίου 2011 ςτη Θεςςαλονύκη, ςτο
Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ. Πληρ. www.pee.gr, www.uom.gr, E-mail: rantzou@hotmail.com;
vpapa@uowm.gr; dbg@uom.gr, τηλϋφωνα: 2310-891381, Fax: 2310-891388
 Ο Πανελλόνιοσ ϑλλογοσ Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ
διοργανώνει το 2ο Πανελλόνιο υνϋδριο με θϋμα «Οι προκλήςεισ για τον εκπαιδευτικβ ςτο
ςγγχρονο Γυμνάςιο και Λγκειο» ςτον Πειραιϊ, 30-31 Μαρτίου 2012. 6 Οκτωβρύου 2011:
Ανακούνωςη πρώτησ αποδοχόσ εργαςιών, 26 Οκτωβρίου 2011: Κατϊθεςη ολοκληρωμϋνων
εργαςιών. Πληροφορύεσ για το ςυνϋδριο, τισ θεματικϋσ, το κϐςτοσ ςτα: mail@pansmekade.gr
www.pansmekade.gr 6978004463, 6974776532

 Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Αθηνών ανακοινώνει την
οργϊνωςη Πανελληνίου υνεδρίου με διεθνή ςυμμετοχή με θϋμα: «Η ποιβτητα ςτην
εκπαίδευςη: Σάςεισ και Προοπτικέσ», κατϊ το διϊςτημα 4 έωσ 6 Μααου 2012 ςτην Αθόνα
(Αύθουςα Σελετών του Πανεπιςτημύου Αθηνών και ςτη Υιλοςοφικό χολό). Όςεσ και ϐςοι
ενδιαφϋρεςτε να λϊβετε μϋροσ ςτο υνϋδριο με Προφορικό ό Αναρτημϋνη Ανακούνωςη ό Θεματικϐ
υμπϐςιο, θα πρϋπει να ςτεύλετε το τελικϐ κεύμενο τησ ανακούνωςόσ ςασ, το αργβτερο μέχρι 30
Νοεμβρίου 2011 ςε τρύα εκτυπωμϋνα αντύγραφα και ςε ηλεκτρονικό μορφό (e-mail), για να
προωθηθεύ εγκαύρωσ ςτουσ αρμϐδιουσ κριτϋσ και, εφϐςον εγκριθεύ, να ςυμπεριληφθεύ ςτα Πρακτικϊ
(απαραύτητη εύναι και η τηλεφωνικό επιβεβαύωςη τησ παραλαβόσ του χειρογρϊφου ςτο τηλ. 210 368
8395 και 210 368 8394 ςτη διεϑθυνςη: Καθηγητόσ Α. Σριλιανϐσ, Ιπποκρϊτουσ 33, 1οσ ϐροφοσ, 106
80 Αθόνα, e-mail: ptde2012@gmail.com Πληρ. www.primedu.uoa.gr

 Σο 30ο παγκϐςμιο υνϋδριο τησ ISME (International Society for Music Education) με θϋμα:
«Music Paedeia: from ancient Greek philosophers towards global music communities»
(Μουςικό Παιδεύα: Απϐ τουσ Αρχαύουσ Ϊλληνεσ Υιλοςϐφουσ προσ τισ Παγκϐςμιεσ Μουςικϋσ
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Κοινϐτητεσ) θα πραγματοποιηθεύ ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Θεςςαλονύκησ ςτισ 15-20 Ιουλίου του
2012. Ση διοργϊνωςη ϋχει αναλϊβει η Ελληνικό Ϊνωςη για τη Μουςικό Εκπαύδευςη.
Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτα τηλ. 6939560404, info@eeme.gr, fax 2310 858658

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 Η ΕΡΣ και το StoryDoc οργανώνουν 5ήμερο εμινάριο-Εργαςτήριο παραγωγήσ
Ντοκιμαντέρ ςτην Αθήνα, ςτο Ινςτιτοϑτο Γκαύτε και το Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο απϐ 28
Νοεμβρίου έωσ 2 Δεκεμβρίου 2011 και ώρεσ 9.30 -21.00. τισ τρεiσ πρώτεσ ημϋρεσ (28,29,30
Νοεμβρύου) διεξϊγεται διεθνέσ ςεμινάριο με διαλϋξεισ, παρουςιϊςεισ, ςυζητόςεισ ςτρογγυλόσ
τρϊπεζασ, αφιερώματα και προβολϋσ. τισ δϑο τελευταύεσ ημϋρεσ, 1 και 2 Δεκεμβρύου,
διεξϊγεται εργαςτήριο, ςτη διϊρκεια του οπούου οι ςυμμετϋχοντεσ παρουςιϊζουν και
αναπτϑςςουν την ιδϋα τουσ για ντοκιμαντϋρ ςε μικρϋσ ομϊδεσ. Γύνεται επεξεργαςύα για την
τελικό διατϑπωςη τησ ιδϋασ, τεχνικϋσ παρουςύαςησ, ςχολιαςμϐσ και επεξεργαςύα του οπτικοϑ
υλικοϑ και του τρϋιλερ (εϊν υπϊρχει). Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ με email lampidou@storydoc.gr
έωσ 10 Νοεμβρίου 2011. Όροι ςυμμετοχόσ, προγρϊμματα, διδϊςκοντεσ ςτη ςχετικό
ιςτοςελύδα.
 Σο Ίδρυμα «Μιχάλησ Κακογιάννησ» θα φιλοξενόςει και φϋτοσ τον κϑκλο βιωματικών
εργαςτηρύων 4ωρησ, 6ωρησ και 8ωρησ διϊρκειασ «τουσ καθρέφτεσ τησ Ελένησ». Σα
εργαςτόρια (ςκηνοθεςύασ, υποκριτικόσ, ςκηνογραφύασ, κινηςιολογύασ, μουςικόσ διδαςκαλύασ
του Φοροϑ και καταςκευόσ προςωπεύου) απευθϑνονται ςε εκπαιδευτικοϑσ αλλϊ και ςε
οποιονδόποτε δουλεϑει με νεανικϋσ θεατρικϋσ ομϊδεσ και ενδιαφϋρεται για το αρχαύο δρϊμα. Σα
εργαςτόρια θα διεξϊγονται άββατο πρωί κατϊ την περύοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012.
Πληροφορύεσ ςτο merkouri.agd@gmail.com.
 Σο 13ο Διεθνέσ Υεςτιβάλ Κουκλοθεάτρου και Παντομίμασ Κιλκίσ διοργανώνει ςτη
Θεςςαλονύκη και ςτο Κιλκύσ βιωματικά εργαςτήρια-ςεμινάρια απϐ τισ 30 επτεμβρύου ϋωσ
τισ 13 Οκτωβρύου 2011. Πλόρεσ πρϐγραμμα θα βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα του Υεςτιβϊλ.
Πληροφορύεσ ςτο 6972863363.
 Η τοά του Βιβλίου διοργανώνει τον 15ο κϑκλο μαθημϊτων (Οκτώβριοσ-Δεκϋμβριοσ 2011).
Πρϐγραμμα και δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα.
 Ση
Δευτϋρα,
24
Οκτωβρύου
ξεκινϊ
η
νϋα
ακαδημαΰκή
χρονιά
ςτο
ΕΚΕΜΕΛ, Παπαδιαμαντοποϑλου 4, τϊςη Μετρϐ: Μϋγαρο Μουςικόσ. Θα λειτουργόςουν
τμόματα λογοτεχνικόσ μετϊφραςησ, εκπαύδευςησ εξ αποςτϊςεωσ και ϋκτακτα ςεμινϊρια
επιμϋλειασ κειμϋνων και δημιουργικόσ γραφόσ. Για πληροφορύεσ μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτα
τηλϋφωνα 210-3639525, 3639520, καθώσ και ςτην ιςτοςελύδα του ΕΚΕΜΕΛ www.ekemel.gr
 Σο Book Press (ταδύου 43, Αθόνα) οργανώνει εργαςτήρια γραφήσ και επιμέλειασ
κειμένων, καθώσ και εργαςτόρια με θϋμα «Μετϊ την επανϊςταςη: υντηρητιςμϐσ,
Υιλελευθεριςμϐσ, οςιαλιςμϐσ, Αναρχιςμϐσ μϋςα απϐ το ϋργο των πρωταγωνιςτών τουσ» και
«υζητώντασ με τουσ κλαςικοϑσ πολιτικοϑσ ςτοχαςτϋσ: Απϐ τον Πλϊτωνα ςτον Ρουςςώ».
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη, ςτο τηλ. 2103227950 και ςτο e-mail
info@bookpress.gr .
 Σο Εργαςτόριο Νϋων Σεχνολογιών ςτην Επικοινωνύα, την Εκπαύδευςη και τα ΜΜΕ, με την
υποςτόριξη του Ερευνητικοϑ Πανεπιςτημιακοϑ Ινςτιτοϑτου Εφηρμοςμϋνησ Επικοινωνύασ
(ΕΠΙΕΕ) και τη ςυνεργαςύα τησ Ελληνοαμερικανικόσ Ϊνωςησ, διοργανώνουν εκπαιδευτικβ
ςεμινάριο με θϋμα Μάθηςη Βαςιςμένη ςτο Παιχνίδι, την Αφήγηςη και την Σεχνολογία, ςε
ςϑνδεςη με το 5ο Ευρωπαώκϐ Επιςτημονικϐ υνϋδριο για Μϊθηςη Βαςιζϐμενη ςε Χηφιακϊ
Παιχνύδια - 5th European Conference on Games-Based Learning (ECGBL 2011). Σετϊρτη, 19
Οκτωβρύου
2011,
ςτην
Ελληνοαμερικανικό
Ϊνωςη.
Πληρ.
ΕΠΙΕΕ,
http://www.media.uoa.gr/institute, τηλ. 210 3689413, fax 210 3245246, piakov@media.uoa.gr.
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 Επιμορφωτικβ εμινάριο Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ: Η Μονϊδα Αναπτυξιακόσ
Παιδιατρικόσ τησ Β' Παιδιατρικόσ Κλινικόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών, διοργανώνει ςεμινϊριο
το οπούο απευθϑνεται ςε εκπαιδευτικοϑσ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και
Ειδικϐ εκπαιδευτικϐ προςωπικϐ, ψυχολϐγουσ, λογοθεραπευτϋσ καθώσ και ϊλλουσ ειδικοϑσ που
εμπλϋκονται ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα. Οι αιτόςεισ και τα δικαιολογητικϊ θα γύνουν δεκτϊ
μϋχρι τισ 24 Οκτωβρύου 2011. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη.
 Σο Κϋντρο Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ οργανώνει ςτη Λϊρνακα τησ Κϑπρου, ςεμινϊριο με τύτλο
«Διδάςκοντασ ελληνικά ςε ενηλίκουσ» απϐ τισ 7 έωσ τισ 11 Ιανουαρίου 2012. Σο ςεμινϊριο
απευθϑνεται ςε ϋμπειρουσ καθηγητϋσ τησ νϋασ ελληνικόσ οι οπούοι διδϊςκουν ςε μη φυςικοϑσ
ομιλητϋσ, και ςε εκπαιδευτικοϑσ (φιλολϐγουσ ελληνικόσ και ξϋνων φιλολογιών, δϊςκαλουσ,
νηπιαγωγοϑσ) που δεν ϋχουν διδακτικό εμπειρύα ςτο αντικεύμενο. Προθεςμία υποβολήσ
αιτήςεων εγγραφήσ: 20/12/2011. Πληρ. www.hcc.edu.gr Σηλ: 210 5238149 (9:30-16:30), Fax:
210 8836494, e-mail: vassia@hcc.edu.gr. Σηλϋφωνο επικοινωνύασ για τισ απογευματινϋσ ώρεσ:
6944 105484.
 εμινάρια δημιουργικήσ γραφήσ εξ αποςτάςεωσ εγκαινιϊζονται εφϋτοσ απϐ το Εθνικϐ
Κϋντρο Βιβλύου. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο, ςτο e-mail seminaria@ekebi.gr ό ςτο
τηλϋφωνο 210 9200336.

ΑΠΟΣΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΤ ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ
το πλαύςιο του προγρϊμματοσ «ΓΕΥΤΡΕ», η Γενικό Γραμματεύα Νϋασ Γενιϊσ ςε ςυνεργαςύα
με το Δόμο Αθηναύων και την ομϊδα τοιχογρϊφων Carpe Diem, αναλαμβϊνει πρωτοβουλύα
εικαςτικήσ παρέμβαςησ, με δημβςια τοιχογραφία – ζωγραφική, ςτα τοιχύα τησ γϋφυρασ
που ςυνδϋει την Πατηςύων με την Αχαρνών ςτο ϑψοσ του ςταθμοϑ ΗΑΠ Αγ. Ελευθϋριοσ. Η
εικαςτικό παρϋμβαςη ςτην γϋφυρα αρανταπϐρου θα πραγματοποιηθεύ αυτό την Κυριακή, 2
Οκτωβρίου 2011 (10:00 -22:00), με τη ςυμμετοχό πολιτών ϐλων των ηλικιών, ομϊδων νϋων
καλλιτεχνών και μεμονωμϋνων νϋων καλλιτεχνών. Η τοιχογραφύα θα ϋχει ωσ θϋμα το
"Ποδήλατο". Πρϐςκληςη ςυμμετοχόσ του κοινοϑ και πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα.
Νέα «ηλεκτρονική πγλη» (portal) για τη ςτήριξη των διαδικαςιών προςαρμογήσ ςτο
Ευρωπαΰκβ Πλαίςιο Προςβντων: Η πϑλη χρηςιμεϑει ωσ ςημεύο αναφορϊσ για την απϐκτηςη
πρϐςβαςησ ςε διϊφορεσ πληροφορύεσ ςχετικϋσ με το ΕΠΕΠ και την εφαρμογό του ςε ϐλη την
Ευρώπη. Παρϋχει παραδεύγματα και βϋλτιςτεσ πρακτικϋσ βαςικών εκπαιδευτικών ςτοιχεύων,
προςαρμοςμϋνων ςτο ΕΠΕΠ, τα οπούα αναπτϑχτηκαν και ςυλλϋχθηκαν ςτο πλαύςιο του
προγρϊμματοσ «EQF Predict». Παρϊλληλα, η ηλεκτρονικό πϑλη ςτη διεϑθυνςη www.eqfsupport.eu., μϋςω των υπηρεςιών που παρϋχει, (φϐρουμ ςτόριξησ διαδικαςιών προςαρμογόσ)
αποτελεύ ϋνα δύαυλο επικοινωνύασ, ςε ευρωπαώκϐ και εθνικϐ επύπεδο, μεταξϑ των εκπαιδευτών,
των παρϐχων και γενικϐτερα των ςτελεχών τησ επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ
καθώσ και των δημοςύων φορϋων και ευρϑτερα των ςχετικών κϋντρων λόψησ αποφϊςεων.
Επύςησ, παρϋχονται πληροφορύεσ απϐ ευρωπαώκϋσ και εθνικϋσ πηγϋσ, ςχετικϋσ με το Ευρωπαώκϐ
Πλαύςιο Προςϐντων και με τα Εθνικϊ και Κλαδικϊ Πλαύςια Προςϐντων που αναπτϑςςονται.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου οργανώνει ςειρϊ προγραμμϊτων για μαθητϋσ πρωτοβϊθμιασ και
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ με ποικύλα θϋματα, π.χ. α) η καθημερινό ζωό ςτο Βυζϊντιο, η
περιπϋτεια τησ γραφόσ, το δωδεκϊθεο, γνωριμύα με τα μουςικϊ ϐργανα, η περιβαλλοντικό
εκπαύδευςη και τα δϊςη, μικρού δημοςιογρϊφοι κ.λπ. για την πρωτοβϊθμια, β) το τραγοϑδι των
ϊςτρων, η γεωμετρύα ςτην τϋχνη και την επιςτόμη, παραγωγό προφορικοϑ και γραπτοϑ
κειμϋνου, το θϋατρο ςτην παραβατικό κοινωνύα, οι αρχαύεσ τραγωδύεσ: εργαλεύο ςκϋψησ και
προβληματιςμοϑ για το ςϑγχρονο ϊνθρωπο, απϐ τον Μπετϐβεν ςτον Μϊικλ Σζϊκςον,
εργαςτόριο δημιουργικόσ γραφόσ κ.λπ. για τη δευτεροβϊθμια. Σισ δρϊςεισ ςυντονύζουν
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πανεπιςτημιακού καθηγητϋσ, ςυγγραφεύσ, καλλιτϋχνεσ, εκπαιδευτικού, θεατροπαιδαγωγού.
Αιτόςεισ ςυμμετοχόσ: απϐ τισ 21 Οκτωβρίου 2011. Πληρ. Κ. Κυπαρύςςη info@laskaridou.gr.
Πλόρεσ πρϐγραμμα των προγραμμϊτων ςτην υπερςϑνδεςη.
 Σο πρϐγραμμα τησ Βιβλιοθόκησ του «Ιδρϑματοσ Αικατερύνησ Λαςκαρύδου» «Δημιουργικά
Πρωινά του αββάτου», το δωδϋκατο χρϐνο τησ πετυχημϋνησ πορεύασ του, υπϐςχεται ςτα
παιδιϊ που θα το παρακολουθόςουν ϋνα ταξύδι γεμϊτο χρώμα και φωσ (Οκτώβριοσ 2011-Μϊιοσ
2012). το πρϐγραμμα θα ςυμμετϊςχουν μαθητϋσ τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ, χωριςμϋνα ςε ομϊδεσ ανϊλογα με την ηλικύα τουσ. Πληρ. 210 4297540-1-2 και
ςτην υπερςϑνδεςη.
 Σο Ίδρυμα Θεοχαρϊκη, ςτο πλαύςιο των εκπαιδευτικών του προγραμμϊτων, οργανώνει
θεατρικϐ βιωματικβ εργαςτήριο με τύτλο «υλλογικβ Θέατρο και Πολιτειβτητα», απϐ τισ 3
Οκτωβρύου 2011 ϋωσ τισ 4 Ιουνύου 2012, με τη θεατροπαιδαγωγϐ Μυρτώ Πύγκου-Ρεποϑςη. Σο
πρϐγραμμα αυτϐ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (ηλικύεσ 12-18 ετών)
και μπορεύ να ενταχθεύ ςτο επύςημο αναλυτικϐ πρϐγραμμα. τϐχοσ του ςυγκεκριμϋνου
θεατρικοϑ εργαςτηρύου εύναι να ςυμβϊλει ςε μύα αναβαθμιςμϋνη διδαςκαλύα τησ Αντιγόνης του
οφοκλό. Σο πρϐγραμμα διεξϊγεται κϊθε Δευτϋρα (10:00-12:00) και το κϐςτοσ ςυμμετοχόσ
εύναι 6 € για κϊθε μαθητό. Για πληροφορύεσ και κρατόςεισ, καθημερινϊ, εκτϐσ αββϊτου και
Κυριακόσ, ςτο τηλϋφωνο: 210-3611206 210 (εςωτ. 1042) τισ ακϐλουθεσ ώρεσ: 10:00-14:00.
 Σο άββατο, 15 Οκτωβρίου 2011, η Βιβλιοθόκη του Ιδρϑματοσ Ευγενύδου προτεύνει ειδικϊ
ςτουσ μικροϑσ τησ φύλουσ Α’, Β’, και Γ’ Δημοτικοϑ ϋνα εκπαιδευτικβ πρβγραμμα αφιερωμένο
ςτη γραφή. ημειώνεται ϐτι η εύςοδοσ εύναι ελεϑθερη, απαραύτητη εύναι ϐμωσ η δόλωςη
ςυμμετοχόσ και ϋωσ εξαντλόςεωσ των διαθϋςιμων θϋςεων ςτα τηλϋφωνα τησ Βιβλιοθόκησ 2109469631 και 632. Οι ςχολικϋσ ομϊδεσ θα μποροϑν να επιλϋξουν να παρακολουθόςουν, ϋνα ό και
τα δϑο προγρϊμματα μαζύ, ανϊλογα με το διαθϋςιμο χρϐνο τουσ. Πληροφορύεσ ςτην
υπερςϑνδεςη.
 τουσ χώρουσ του νεοκλαςικοϑ κτιρύου, που ςτεγϊζει το Ίδρυμα Λεντάκη, πραγματοποιοϑνται
εκπαιδευτικά προγράμματα με ποικύλη θεματολογύα και απευθϑνονται ςε μαθητϋσ απϐ την
Α΄ Δημοτικοϑ μϋχρι και την Γ΄ Γυμναςύου. Σα προγρϊμματα εκπονοϑνται και εφαρμϐζονται απϐ
ειδικογσ μουςειοπαιδαγωγογσ, με γνώμονα πϊντα την ηλικύα, τισ γνώςεισ και τα
ενδιαφϋροντα των παιδιών, καθώσ και τισ οδηγύεσ και κατευθϑνςεισ του αναλυτικοϑ
προγρϊμματοσ για κϊθε τϊξη. Σο κϊθε πρϐγραμμα διαρκεύ 90 λεπτϊ με ενδιϊμεςο διϊλειμμα 510 λεπτών και δωρεϊν αναψυκτικϐ και ςυμμετοχό 50-60 παιδιών (2 ομϊδεσ των 25-30
μαθητών). Πληροφορύεσ ledakis@ath.forthnet.gr, Σηλϋφωνο: 210 32 26 054. Fax: +30 210 32 26
075.
 Οι «Υίλοι του Μουςείου Γουλανδρή Υυςικήσ Ιςτορίασ» οργανώνουν ςειρϊ προγραμμϊτων
και δραςτηριοτότων για παιδιϊ και ενηλύκουσ. Επύςησ, προςφϋρουν φορητϊ εκπαιδευτικϊ
πακϋτα-μουςειοςκευϋσ. Για ϐλεσ τισ εκδηλώςεισ απαιτεύται δόλωςη ςυμμετοχόσ, ϋςτω και αν
προςφϋρονται δωρεϊν, ςτα τηλϋφωνα 210 8083289 και 210 8086405. Περιςςϐτερεσ
πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα των «Υύλων».
 Εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα ςτο Μουςεύο Ηρακλειδών: Σέχνη και Μαθηματικά. Σο εκπαιδευτικϐ
πρϐγραμμα θα πραγματοποιεύται για μεν τουσ μαθητϋσ ςτο πλαύςιο των μορφωτικών
επιςκϋψεων των ςχολεύων, για δε τουσ εκπαιδευτικοϑσ, τουσ φοιτητϋσ και το ευρϑ κοινϐ ςε
τακτϋσ προκαθοριςμϋνεσ ςυναντόςεισ. Κρατόςεισ-πληροφορύεσ κα Ελϋνη Μ. Νομικοϑ (Δευτ. Παρ. 09:00-13:00), τηλ.: 210 34 61 981 (εςωτ. 201) email: enomikou@herakleidon-art.gr
 Εκπαιδευτικά προγράμματα του Τπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ (ανϊ γεωγραφικϐ
διαμϋριςμα). Πληροφορύεσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα.
 Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ ςτο Βυζαντινϐ και
Φριςτιανικϐ
Μουςεύο για την περύοδο επτεμβρύου - Δεκεμβρύου 2011. Οι δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτα
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εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και οι κρατόςεισ για εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ τησ περιϐδου
Οκτωβρύου - Δεκεμβρύου 2011, θα ξεκινόςουν τη Δευτέρα 5 επτεμβρίου 2011 (καθημερινϊ
και ώρεσ 09:00 ϋωσ 15:00). Θα τηρηθεύ ςειρϊ προτεραιϐτητασ. Σηλ. 2132139507.

ΠΑΡΑΣΑΕΙ


Με ςτϐχο την προαγωγό τησ θεατρικόσ παιδεύασ ςτο χώρο τησ εκπαύδευςησ, η Εταιρεύα
Θεϊτρου Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ, η οπούα όδη απϐ το 2001 αςχολεύται με τη μελϋτη, την ϋρευνα και
τη ςκηνικό πραγμϊτωςη των διδαςκϐμενων ϋργων του αρχαύου δρϊματοσ, απευθϑνεται ςτουσ
μαθητϋσ του Γυμναςύου και τουσ παρουςιϊζει την Ελένη του Ευριπύδη, ςε ςκηνοθεςύα Ωρη
Μιχϐπουλου, ςτο Ίδρυμα «Μιχϊλησ Κακογιϊννησ», Πειραιώσ 206 Σαϑροσ. Ημϋρεσ
παραςτϊςεων: Δευτϋρα ϋωσ και Παραςκευό, ώρα ϋναρξησ: 10:00π.μ. Κρατόςεισ ςτα τηλ.: 210
3418584 (πρωινϋσ ώρεσ), 697 4926755.



Η αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα ΛΤΚΟΥΩ, για τϋταρτη θεατρικό ςεζϐν, παρουςιϊζει το
ςπουδαύο κλαςικϐ κεύμενο Ρωμαίος και Ιουλιέτα ςε ςκηνοθεςύα Νϊντιασ Υώςκολου,
ιδωμϋνο με τη ματιϊ των εφόβων, ροκ, νεανικϐ, ςϑγχρονο, με ϐπλο τη ςπουδαύα γλώςςα του
μεγαλϑτερου των κλαςικών και τη διαχρονικό θεματικό του. Κϊθε Κυριακό ςτισ 18.00 και
πρωινέσ παραςτάςεισ για ςχολεύα κατϐπιν ςυνεννϐηςησ. Σιμό ειςιτηρύου: 8 ευρώ. Θϋατρο
Θηςεύο, Σουρναβύτου 7, Χυρρό. Τπεϑθυνη επικοινωνύασ: Αθηνϊ Μπερδϋκα 210 7226347, 6944
960790, efiviko@lykofos.org



Υτωχοί και Άγιοι: Πϋντε διηγόματα του Αλ. Παπαδιαμάντη παρουςιϊζονται διαςκευαςμϋνα
για το θϋατρο. Ο κεντρικϐσ ϊξονασ που τα διατρϋχει εύναι το μητριαρχικϐ ςτοιχεύο ςε ϐλεσ του
τισ εκφϊνςεισ. Πληροφορύεσ και κρατόςεισ 6972215383, 2105325563.



Σο Εθνικϐ Θϋατρο παρουςιϊζει, με μια ευϋλικτη θεατρικό παρϊςταςη, τη Αντιγόνη του
οφοκλό για εφόβουσ. Ϊναρξη: 27 επτεμβρίου. Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ
ςυντελεςτϋσ και τισ διαθϋςιμεσ ημϋρεσ παραςτϊςεων, μπορεύτε να επικοινωνεύτε με την κ.
Γκϋλυ Καλαμπϊκα ςτο τηλϋφωνο 210.5288.169 κϊθε Δευτϋρα απϐ τισ 10:00 το πρωύ ϋωσ τισ
13:00. education@n-t.gr



Η 4Frontal, ςε ςυνεργαςύα με καλλιτεχνικοϑσ και εκπαιδευτικοϑσ φορεύσ, παρουςιϊζει την
παρϊςταςη Όρνιθες του Αριςτοφϊνη για μαθητϋσ β’ βϊθμιασ εκπαύδευςησ, ςτο Θϋατρο του
Νϋου Κϐςμου, Αντιςθϋνουσ 7 και Θαρϑπου. Σην παρϊςταςη ςυνοδεϑει εκπαιδευτικϐ υλικϐ.
Ϊναρξη: 22 Οκτωβρίου. Πληροφορύεσ: ornithes.efiviko@gmail.com, 210 7759568.

ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ-ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ-ΕΚΘΕΕΙ


Νϋοσ κγκλοσ υποτροφιών του Ιδρϑματοσ Fulbright για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2012-2013:
προκόρυξη για τα νέα προγράμματα υποτροφιών για Ϊλληνεσ πολύτεσ, καθηγητϋσ/
ερευνητϋσ, μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και καλλιτϋχνεσ που αφοροϑν ςπουδϋσ,
διαλϋξεισ, επιμορφωτικϊ προγρϊμματα και ϋρευνα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ.
Πληροφορύεσ ςτην υπερςϑνδεςη και ςτο e-mail greekprogram@fulbright.gr (Σατιϊνα
Φατζηεμμανουόλ).



Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου προκηρϑςςει το λογοτεχνικβ διαγωνιςμβ πρωτβλειου διηγήματοσ
«Καύτη Λαςκαρύδου 2012». Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν οι μαθητϋσ των ςχολεύων τησ
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ που ανόκουν ςτισ Νομαρχύεσ Πειραιϊ, Κυκλϊδων,
Δωδεκανόςου, Ιωαννύνων, Αρκαδύασ, Αργολύδοσ, Κορινθύασ, Λακωνύασ, Μεςςηνύασ, ΑχαϏασ,
Ηλεύασ, Ευρυτανύασ και Υωκύδασ. Ημερομηνύα υποβολόσ των κειμϋνων: 25 ΜαϏου 2012.
Πληροφορύεσ για τουσ ϐρουσ ςυμμετοχόσ ςτο τηλ. 210 4297540-1-2, φαξ 210 4296024 και
Email: info@laskaridou.gr και ςτην υπερςϑνδεςη.
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Σο Dynamo Project-Space, ςτο πλαύςιο τησ 15ησ Biennale Νϋων Δημιουργών τησ Ευρώπησ και
τησ Μεςογεύου - ΤΜΒΙΨΗ;/SYMBIOSIS?, που θα πραγματοποιηθεύ ςτη Θεςςαλονύκη, 7
Οκτωβρύου - 6 Νοεμβρύου και ςτη Ρώμη, 16 – 19 Νοεμβρύου του 2011, οργανώνει και
επιμελεύται την έκθεςη με τίτλο teenage angst που θα περιλαμβϊνει έργα νέων
δημιουργών ηλικίασ 15 – 18 ετών απϐ ϐλη την Ελλϊδα. Κατηγορίεσ: ζωγραφικό, ςχϋδιο,
κολϊζ, γλυπτικό, ςκηνοθετημϋνη φωτογραφύα, βύντεο, κινοϑμενο ςχϋδιο (animation), street
art, κϐμικσ, zines (αυτοςχϋδια περιοδικϊ), ςχϋδια και ζωγραφιϋσ ςε ςημειωματϊρια, τετρϊδια
ό ςχολικϊ βιβλύα, γραφιςτικό / illustration (εικονογρϊφηςη), ροϑχο / styling. Δικαίωμα
ςυμμετοχήσ έχουν οι νέοι ηλικίασ 15 – 18 χρονών (ημερομηνύα γϋννηςησ απϐ το 1993 ϋωσ
το 1996) απϐ ϐλη την Ελλϊδα. Προθεςμύα υποβολόσ αιτόςεων: 7 Οκτωβρίου 2011.
Πληροφορύεσ http://dynamoprojectspace.blogspot.com/ dynamoprojectspace@gmail.com,
231054622.

ΕΚΔΗΛΩΕΙ


Σο Μουςεύο Επιςτημών και Σεχνολογύασ και το Σμόμα Γεωλογύασ του Πανεπιςτημύου Πατρών
ςε ςυνεργαςύα με τα Σμόματα Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ και Πολιτιςτικών Θεμϊτων τησ
Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ του Νομοϑ Αχαώασ, ςυμμετϋχει ςτην επικοινωνιακό δρϊςη του
Yπουργεύου Πολιτιςμοϑ και Σουριςμοϑ «Πολιτιςμβσ και Περιβάλλον». Η δρϊςη με τύτλο
«Πολιτιςμβσ και Περιβάλλον 2011: το νερβ», 3-7 Οκτωβρίου 2011, απευθϑνεται ςε
μαθητϋσ Γ’ Γυμναςύου και Λυκεύου, φοιτητϋσ, αλλϊ και ςε κϊθε ενδιαφερϐμενο. Περιλαμβϊνει
δϑο διαφορετικϋσ ομιλύεσ κϊθε μϋρα με θϋμα το νερϐ και ξεναγόςεισ (πριν ό μετϊ τισ ομιλύεσ)
ςτην περιοδικό ϋκθεςη γεωλογικόσ φωτογραφύασ «Γεωτεχνόματα2», που φιλοξενεύται ςτο
μουςεύο, με την υποςτόριξη φοιτητών του Σμόματοσ Γεωλογύασ του Παν/μιου Πατρών. Πληρ.
ςτα τηλ: 2610278796, politismos@dide.ach.sch.gr, 2610 996732, 969972, 969973,
stmuseum@upatras.gr και ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα.



Ο ϑλλογοσ Ελλόνων Αρχαιολϐγων, ο Ενιαύοσ ϑλλογοσ Τπαλλόλων ΤΠΠΟΣ Αττικόσ, τερεϊσ
και Νόςων, με τη ςυμμετοχό του Πολιτιςτικοϑ Οργανιςμοϑ του Δόμου Αθηναύων, του Εθνικοϑ
Θεϊτρου, τησ Εθνικόσ Λυρικόσ κηνόσ, τησ Αρχιτεκτονικόσ χολόσ του ΕΜΠ, διοργανώνουν
«Επτά μέρεσ ζωήσ ςτην Σοςίτςα», 1-7 Οκτωβρύου 2011. Η δρϊςη περιλαμβϊνει
εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα, ομιλύεσ, προβολϋσ, παραςτϊςεισ, μουςικϊ δρώμενα, ςυζητόςεισ.
Καθημερινά απβ 10.00-20.00 θα λειτουργοϑν: καφενεύο, ενημερωτικϐ υλικϐ απϐ δομϋσ
απεξϊρτηςησ για τα ναρκωτικϊ, ϋκθεςη φωτογραφύασ, εκθϋςεισ ϋργων τϋχνησ. Θα υπϊρχουν
δωρεάν ξεναγήςεισ ςτισ ςυλλογϋσ του Εθνικοϑ Αρχαιολογικοϑ Μουςεύου απϐ τισ
διαπιςτευμϋνεσ ξεναγοϑσ του Μουςεύου. το Εθνικϐ Αρχαιολογικϐ Μουςεύο λειτουργεύ επύςησ
η μικρό περιοδικό ϋκθεςη «Μεταβατικϋσ περύοδοι ςτην ιςτορύα και αρχαιολογύα». Για
ςυμμετοχό ςτα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα: τηλ. 210- 8217724, 210-821771. Δεύτε το ϊρθρο.



Μια βραδιά για τον Κ. Καρυωτάκη: την εκδόλωςη, που θα πραγματοποιηθεύ ςτην
Πινακοθόκη Γρηγοριϊδη (Μαρύνου Αντϑπα 18, Νϋο Ηρϊκλειο) τη Δευτϋρα, 3 Οκτωβρίου
2011 (ώρα 8 μ.μ.), θα μιλόςει η Φρ. Ντουνιϊ, αναπληρώτρια καθηγότρια Νϋασ Ελληνικόσ
Υιλολογύασ ςτο Πανεπιςτόμιο Kρότησ: Πληροφορύεσ.



το πλαύςιο τησ απϐκτηςησ πρϐςβαςησ ςτο Shoah Foundation Institute Visual History Archive,
το Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ ςε ςυνεργαςύα με το Freie Universitaet Berlin,
ςασ προςκαλεύ ςτην τελετή εγκαινίων πρϐςβαςησ του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου
Θεςςαλονύκησ ςτο Οπτικοακουςτικβ Ιςτορικβ Αρχείο του USC Shoah Foundation Institute
for Visual History and Education την Δευτϋρα, 3 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13.30 ςτην
Κεντρικό Βιβλιοθόκη του Αριςτοτϋλειου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ. Επύςησ, την Σρύτη, 4
Οκτωβρίου 2011 και ώρα 8:45, θα πραγματοποιηθεύ ςτο Κεντρικϐ Αμφιθϋατρο τησ
Βιβλιοθόκησ, επιςτημονικβ εργαςτήριο, το οπούο απευθϑνεται ςε μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ
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και υποψόφιουσ διδϊκτορεσ ςτουσ τομεύσ τησ Ιςτορύασ, Υιλολογύασ, Παιδαγωγικών, Πολιτικόσ
Επιςτόμησ, Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ, Νομικόσ και Δημοςιογραφύασ και αποςκοπεύ ςτο να
εξοικειώςει τουσ φοιτητϋσ με το αρχεύο και τουσ τρϐπουσ χρόςησ του για την ϋρευνα.


Ο τρατήσ Σςίρκασ ςήμερα: Η ςημαςία τησ μετεμφυλιακήσ λογοτεχνίασ για τισ μετά
το Πολυτεχνείο γενιέσ. Ο επύκουροσ καθηγητόσ του Πανεπιςτημύου Ιωαννύνων Γ.
Παπαθεοδώρου, ο καθηγητόσ ςτο Freie Universitat του Βερολύνου Μ. Πεχλιβϊνοσ και η
ποιότρια M. Σοπϊλη ςυζητοϑν με το κοινϐ τον αντύκτυπο που ϋχει ςτισ μϋρεσ μασ το ϋργο του
τρατό Σςύρκα. Η εκδόλωςη θα πραγματοποιηθεύ ςτη τϋγη Γραμμϊτων και Σεχνών του
Ιδρϑματοσ Ψνϊςη, Λεωφ. υγγροϑ 107-109, την Σετϊρτη 5 Οκτωβρύου 2011 (ώρα 19.00).
Πληρ. ςτην ιςτοςελύδα.



Η Ελληνοαμερικανικό Ϊνωςη παρουςιϊζει ςε ςυνεργαςύα με το Μουςεύο τησ Ελληνικόσ
υλλογόσ Νϐμπελ έκθεςη-αφιέρωμα ςτον ςημαντικβ αμερικανβ ςυγγραφέα Ernest
Hemingway με αφορμό τη ςυμπλόρωςη 50 χρϐνων απϐ τον θϊνατϐ του. το πλαύςιο τησ
ϋκθεςησ θα πραγματοποιηθοϑν επύςησ παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ: κινηματογραφικϋσ προβολϋσ,
ανοιχτό ςυζότηςη και εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα, 19 επτεμβρίου - 18 Οκτωβρίου
2011. Πληροφορύεσ και κρατόςεισ θϋςεων για το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα: 210 3680071 &
210 3680052.



Έκθεςη Ελγτη ςτο Ίδρυμα Θεοχαρϊκη (22/09-27/11/2011). Αφιϋρωμα ςτο Ίδρυμα
Εικαςτικών Σεχνών και Μουςικόσ Β. & Μ. Θεοχαρϊκη (Βαςιλύςςησ οφύασ 9 και Μϋρλιν 1) απϐ
22 επτεμβρύου ϋωσ 27 Νοεμβρύου, με αφορμό τα 100 χρϐνια απϐ τη γϋννηςό του.
Πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο.



Σο ΕΚΕΜΕΛ διοργανώνει ςειρά δίωρων ςυναντήςεων, κϊθε Σετϊρτη (18.00-20.00).
τισ "υναντόςεισ τησ Σετϊρτησ" ϋνασ ϋμπειροσ μεταφραςτόσ θα παρουςιϊζει ϋναν
ςυγγραφϋα και το ϋργο του, ενώ παρϊλληλα θα αναφϋρεται ςτην ιδιαύτερη ςχϋςη που ϋχει
διαμορφώςει μαζύ του μεταφρϊζοντϊσ τον: πληροφορύεσ.



το πλαύςιο τησ ϋκθεςησ με τύτλο «Μέςα / Πέρα απβ τα ςγνορα. Η ςυλλογή τησ
Ευρωπαΰκήσ Σράπεζασ Επενδγςεων», το Βυζαντινϐ και Φριςτιανικϐ Μουςεύο διοργανώνει
τϋςςερισ διαλϋξεισ, 19 επτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου 2011, με θϋματα, τα οπούα
πραγματεϑονται με πολλοϑσ και διαφορετικοϑσ τρϐπουσ την ϋννοια του ορύου. Πληρ.
2132139583, 2132139570, press@byzantinemuseum.gr

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ


Βιβλιοθήκη του Ιδργματοσ Λαςκαρίδου: Η Βιβλιοθόκη «Καύτη Λαςκαρύδου» ιδρϑθηκε το
Δεκϋμβριο του 1993 απϐ τον Κωνςταντύνο Λαςκαρύδη. Απϐ τον Ιοϑνιο του 2006 λειτουργεύ ςε
δικϐ τησ κτόριο ςτην οδϐ Πραξιτϋλουσ 169 και Μπουμπουλύνασ, ςτον Πειραιϊ. Αυτό τη ςτιγμό,
περιϋχει περιςςϐτερουσ απϐ 15.000 τύτλουσ βιβλύων και η ςυλλογό τησ εμπλουτύζεται
ςυνεχώσ. Η βιβλιοθόκη διοργανώνει εκδηλώςεισ, ςεμινϊρια, προγρϊμματα, εκθϋςεισ και
ςυνϋδρια, ςυνεργϊζεται τακτικϊ με εκδοτικοϑσ ούκουσ και ϊλλουσ πολιτιςτικοϑσ φορεύσ,
προκηρϑςςει ετόςιο λογοτεχνικϐ διαγωνιςμϐ, δραςτηριοποιεύται με εκπαιδευτικϊ
προγρϊμματα ςτο χώρο τησ παιδεύασ, ςυςτόνει επιτροπϋσ για την ϋρευνα και μελϋτη θεμϊτων
ςχετικών με τον πολιτιςμϐ, παρύςταται δυναμικϊ ςτο χώρο των εντϑπων και του Διαδικτϑου,
και φυςικϊ διατηρεύ την ιδιϐτητα τησ δανειςτικόσ Βιβλιοθόκησ. Μπορεύτε να γύνετε μϋλοσ
ςυμπληρώνοντασ τη ςχετικό φϐρμα.



Τλικϐ για την ενδογλωςςικό μετϊφραςη (ςτον ΚΟΜΒΟ)



Η Λογοτεχνύα ςτο διαδίκτυο
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Μουςείο Νύκου Καζαντζϊκη



Μουςείο Βυζαντινοϑ Πολιτιςμοϑ (Θεςςαλονύκη)
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Εϊν ενδιαφϋρεςτε να γύνετε
ςυνδρομητόσ/-τρια ςτο
περιοδικϐ, επιςκεφτεύτε τη
ςχετικό ΙΣΟΕΛΙΔΑ και
ακολουθόςτε τισ οδηγύεσ.
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