ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ
ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2012
Αγαπητοί φίλοι,
Κυκλοφόρησε το τεύχος 143. Συνημμένα θα βρείτε τα περιεχόμενα.
Στις τελευταίες σελίδες του ενημερωτικού θα βρείτε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ με τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και τις παραστάσεις που προτείνονται για μαθητές της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ δημοσιοποιεί σήμερα τις οδηγίες διδασκαλίας της Λογοτεχμίας στη Β΄ Λυκείου, που
ετοίμασε η ομάδα εργασίας που συγκρότησε το υπουργείο Παιδείας. Οι οδηγίες αυτές εντελώς
αδικαιολόγητα "εξαφανίστηκαν" στο Υπουργείο και δεν έχουν σταλεί στα Λύκεια.
Η επιστημονική επιτροπή της ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ μελέτησε προσεκτικά τις οδηγίες , θεωρεί ότι είναι απόλυτα
συμβατές με το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών και προτείνει στους φιλολόγους να τις αξιοποιήσουν
κριτικά στη διδασκαλία τους.
Μια ημέρα μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ το 1968, η Jane Elliott πήγε να διδάξει στο
δημοτικό της πόλης της στην Αιόβα, όπου κατοικούσαν μόνο λευκοί.
Δείτε την υπερσύνδεση

ΤΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕ

 Η ΑΙΟΛΙ διοργανώνει ϋνα διεθνϋσ ςυνϋδριο με θϋμα τη Βιωματικό Εκπαύδευςη
Ενηλύκων ϋξω από την Σϊξη, ςτισ 4 Οκτωβρύου 2012, ςτο Επιμελητόριο Λϋςβου. A)
Εργαςτόριο βιωματικόσ μϊθηςησ ϋξω απϐ την τϊξη: η διαδρομό ςτισ εκκληςύεσ τησ
Μυτιλόνησ- ςυνϊντηςη πολιτιςμών με τον εκπαιδευτό Martin Clark, απϐ την Αγγλύα,
παρουςύαςη καλών πρακτικών ςτον τομϋα τησ βιωματικόσ μϊθηςησ ενηλύκων απϐ
τη Λϋςβο και το εξωτερικϐ, κεντρικό ομιλύα του ςυνεδρύου απϐ τον καθ. Αλϋξη Κϐκκο
με θϋμα «Η Βιωματικό Μϊθηςη και η Δημιουργικϐτητα ςτην Εκπαύδευςη Ενηλύκων».
Εύςοδοσ ελεϑθερη. Πληροφορύεσ-εγγραφϋσ τηλ. 2251091660, 6944105484
info@aeolis.edu.gr
 Eπιςτημονικό Hμερύδα: 4η e-LearningExpo, 6-7 Οκτωβρύου 2012, Ίδρυμα Ευγενύδου,
Αθόνα. τϐχοσ τησ ημερύδασ εύναι να παρουςιαςτοϑν ςϑγχρονεσ προςεγγύςεισ που
διαςφαλύζουν ϐτι ϐλο και περιςςϐτεροι ϊνθρωποι απϐ διϊφορεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ
μποροϑν να ϋχουν πρϐςβαςη ςε υψηλόσ ποιϐτητασ υπηρεςύεσ, τεχνολογικϊ
υποςτηριζϐμενησ μϊθηςησ. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ϋκθεςη, τισ
παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ, τισ χορηγύεσ και κρατόςεισ χώρων, επικοινωνόςτε με τον Δ.
Καραγιϊννη ςτο 2104223330 elearningexpo@elearningexpo.gr, www.elearningexpo.gr
 Με την ευκαιρύα τησ ςυμπλόρωςησ εκατϐ ετών απϐ την απελευθϋρωςη τησ
Θεςςαλονύκησ, ο Δόμοσ Θεςςαλονύκησ θα διοργανώςει ςτισ 18-21 Οκτωβρύου 2012
διεθνϋσ επιςτημονικϐ ιςτορικϐ ςυνϋδριο με θϋμα «Θεςςαλονύκη: Μια πόλη ςε
μετϊβαςη, 1912-2012/Thessaloniki: A City in Transition, 1912-2012».
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ
 «Η εκπαύδευςη ςτην εποχό των Σ.Π.Ε». Σο ςυνϋδριο, που οργανώνεται απϐ την
Επιςτημονικό Ϊνωςη Εκπαιδευτικών Πρωτοβϊθμιασ για τη Διϊδοςη των Σεχνολογιών
Πληροφορύασ κι Επικοινωνύασ ςτην Εκπαύδευςη, θα διεξαχθεύ 20 και 21 Οκτωβρύου
2012 ςτον ςυνεδριακϐ χώρο του Πολυχώρου "Απϐλλων" τησ Νομαρχύασ Πειραιϊ.
Πληροφορύεσ.
 Η Ελληνικό Μαθηματικό Εταιρεύα διοργανώνει το 29ο Πανελλόνιο υνϋδριο
Μαθηματικόσ Παιδεύασ με θϋμα: «Μαθηματικϊ: Θεωρύα, Πρϊξη και Προεκτϊςεισ».
Σο ςυνϋδριο θα διεξαχθεύ ςτην Καλαμϊτα, ςτισ 9, 10 και 11 Νοεμβρύου 2012.
Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα και 210 3616532-3617784, Fax:210 3641025, e-mail:
info@hms.gr
 Θουκυδύδησ, ο κορυφαύοσ ιςτορικόσ τησ Αρχαιότητασ και η επύδραςό του μϋχρι
ςόμερα: Ετόςιο ςυνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Υιλολϐγων, Αθόνα, 22-24
Νοεμβρύου 2012. Σηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr,
www.p-e-f.gr
 Tο Σμόμα Υιλολογύασ του Εθνικοϑ και Καποδιςτριακοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών, το
Σμόμα Ιςτορύασ, Αρχαιολογύασ και Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ του Πανεπιςτημύου
Θεςςαλύασ και το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου
Αιγαύου διοργανώνουν ςυνϋδριο με τύτλο «Οι αδελφού Grimm και το λαώκό
παραμύθι: αφηγόςεισ, αναγνώςεισ, μεταμορφώςεισ», Αθόνα, 22 ‐ 24 Νοεμβρύου
2012. www.phil.uoa.gr./grimm_conference.html
 Σο Ιςτορικϐ Αρχεύο Προςφυγικοϑ Ελληνιςμοϑ του Δόμου Καλαμαριϊσ διοργανώνει
ςυνϋδριο για τα 100 χρϐνια απϐ την απελευθϋρωςη τησ Θεςςαλονύκησ «Θεςςαλονύκη
πρωτεύουςα των προςφύγων. Οι πρόςφυγεσ ςτην πόλη από το 1912 μϋχρι
ςόμερα», Καλαμαριϊ, 23 - 25 Νοεμβρύου 2012. Πληροφορύεσ.

2

 Σο Πανελλόνιο Δύκτυο για το Θϋατρο ςτην Εκπαύδευςη ςε ςυνεργαςύα με τον Διεθνό
Οργανιςμϐ για το Θϋατρο ςτην Εκπαύδευςη (IDEA), πανεπιςτημιακϊ τμόματα απϐ την
Ελλϊδα και το εξωτερικϐ και ϊλλουσ επιςτημονικοϑσ, εκπαιδευτικοϑσ και
καλλιτεχνικοϑσ φορεύσ, διοργανώνει την 7η Διεθνό υνδιϊςκεψη για το Θϋατρο ςτην
Εκπαύδευςη με τύτλο: «Θϋατρο & Εκπαύδευςη: δεςμού αλληλεγγύησ», ςτην Αθόνα,
23-25 Νοεμβρύου 2012. info@theatroedu.gr. Πληροφορύεσ.
 Σο Ελληνικϐ Ινςτιτοϑτο Παιγνιοθεραπεύασ & Δραματοθεραπεύασ «Ωθυρμα»
διοργανώνει, ςε ςυνεργαςύα με την Πανελλόνια Επαγγελματικό Ϊνωςη
Δραματοθεραπευτών – Παιγνιοθεραπευτών, ευρωπαώκϐ ςυνϋδριο με θϋμα «Η
υμβολό του Πρωταρχικού Δεςμού ςτη Δομό τησ Προςωπικότητασ- Γϋφυρεσ
υνεργαςύασ Χυχοθεραπεύασ και Νευροεπιςτημών» απϐ τισ 23-25 Νοεμβρύου
2012,
Ίδρυμα
Ευγενύδου,
Αθόνα.
Πληροφορύεσ
mmargeti@otenet.gr,
margetima@gmail.com και ςτην ιςτοςελύδα.
 6ο ΤΝΕΔΡΙΟ τησ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., «Η Εκπαύδευςη για το Περιβϊλλον και την Αειφορύα
ςτη ςημερινό πραγματικότητα», Θεςςαλονύκη, 30 Νοεμβρύου-1 & 2 Δεκεμβρύου
2012. το ςυνϋδριο καλοϑνται να ςυμμετϋχουν εκπαιδευτικού Α/θμιασ και Β/θμιασ
Εκπ/ςησ, διδϊςκοντεσ και ερευνητϋσ Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων,
Ερευνητικών Ιδρυμϊτων, Ανώτατων Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων,
φοιτητϋσ και εκπρϐςωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορϋων. Πληροφορύεσ
Σηλϋφωνο 210 9911165 fax: 210 9911165, Email: d.s.peekpe@gmail.com
 ΓΛΨΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: 4α ΣΖΑΡΣΖΑΝΕΙΑ, με θϋμα «Οι γεωγραφικϋσ και
κοινωνικϋσ ποικιλύεσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ και η παρουςύα τουσ ςτην
εκπαύδευςη», Σϑρναβοσ (Εμμανουόλειο Πνευματικϐ Κϋντρο), 7-9 Δεκεμβρύου 2012.
Οι ειςηγόςεισ θα ϋχουν διϊρκεια 20 λεπτών, με ϊλλα 10 λεπτϊ για ερωτόςεισ και
ςυζότηςη. Όςοι/Όςεσ ενδιαφϋρονται να παρουςιϊςουν ειςόγηςό τουσ ςτο ςυνϋδριο,
παρακαλοϑνται να υποβϊλουν περύληψη μϋχρι την 1η Οκτωβρύου 2012 με
ηλεκτρονικό αποςτολό, και ςτισ δϑο διευθϑνςεισ: greeklanglab@gmail.com
tzartzaneia12@gmail.com. Για κϊθε πρϐςθετη πληροφορύα, μπορεύτε να επιςκϋπτεςτε
την ιςτοςελύδα του υνεδρύου http://tzartzaneia2012.weebly.com ό να επικοινωνεύτε
με το Εργαςτόριο Ελληνικόσ Γλώςςασ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ 2421074653,
που ςυνδιοργανώνει το υνϋδριο.
 Η Εταιρεύα Ειδικόσ Παιδαγωγικόσ Ελλϊδοσ ςε ςυνεργαςύα με τον Σομϋα Χυχολογύασ
του Σμόματοσ Υ.Π.Χ. τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ του Εθνικοϑ & Καποδιςτριακοϑ
Πανεπιςτημύου Αθηνών, ανακοινώνουν την υλοπούηςη του 3ου Πανελλόνιου
υνεδρύου Ειδικόσ Εκπαύδευςησ, με τύτλο «Διλόμματα και Προοπτικϋσ
ςτην Ειδικό Εκπαύδευςη», 11-14 Απριλύου 2013 ςτη Υιλοςοφικό χολό Αθηνών,
Πανεπιςτημιϐπολη, Ιλύςια. Πληροφορύεσ.
 Σο τμόμα Αγγλικόσ Υιλολογύασ του ΑΠΘ διοργανώνει ςυνϋδριο ςτισ 18-21 Απριλύου
2013 με τύτλο: The Viewing of Politics and the Politics of Viewing: Theatre
Challenges in the Age of Globalized Communities. Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα
spats@enl.auth.gr, detsi@enl.auth.gr.

ΔΙΕΘΝΗ
 Cultural Encounters and Northern Reflections, ϑνοδοσ του World Alliance for Arts
Education (WAAE), 7-9 Νοεμβρύου 2012, Rovaniemi, Υινλανδύα. Πληροφορύεσςυμμετοχϋσ.

3

 8ο Παγκόςμιο υνϋδριο για το Θϋατρο/Δρϊμα ςτην Εκπαύδευςη, Παρύςι, 8-13
Ιουλύου 2013. Τποβολό προτϊςεων ϋωσ τισ 8 Νοεμβρύου 2012. Call for participation

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 εμινϊρια για εκπαιδευτικούσ απϐ το Μουςεύο
Ελληνικόσ Παιδικόσ Σϋχνησ: Γνωριμύα με τη θεραπεύα μϋςω των Εικαςτικών-Art
Therapy. Σο ςεμινϊριο επιδιώκει να βοηθόςει μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα
και εφαρμογϋσ τουσ εκπαιδευτικοϑσ (νηπιαγωγοϑσ, δαςκϊλουσ και δαςκϊλουσ
καλλιτεχνικών μαθημϊτων) με ςκοπϐ να προςεγγύςουν το μϊθημα των εικαςτικών
ςτο ςχολεύο, να αποκτόςουν γνώςεισ ώςτε να εντϊξουν τα εικαςτικϊ ςτην
εκπαιδευτικό διαδικαςύα, να δημιουργόςουν το κατϊλληλο πλαύςιο και να
διαμορφώςουν τισ απαραύτητεσ ςυνθόκεσ ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον ώςτε τα παιδιϊ να
δημιουργόςουν τα προςωπικϊ τουσ ϋργα, να πειραματιςτοϑν με ποικύλα υλικϊ και
τεχνικϋσ ζωγραφικόσ. Τπεϑθυνη: τελλϊτου Μαρύνα, ζωγρϊφοσ. Απαραύτητη η
τηλεφωνικό κρϊτηςη θϋςησ, λϐγω περιοριςμϋνου αριθμοϑ ςυμμετοχών. Σ. 210 3312
621, 210 3312 750 / Σρύτη, Σετϊρτη και Παραςκευό 10.00-14.00. το τϋλοσ του
εμιναρύου χορηγεύται βεβαύωςη παρακολοϑθηςησ. Ϊκπτωςη 15% ςε εκπαιδευτικοϑσ
του
ύδιου
ςχολεύου
που
εγγρϊφονται
ςτα εμινϊριο.
Πληροφορύεσ
www.childrensartmuseum.gr ςτην ενϐτητα «υμβαύνει τώρα».
 τισ 17 & ςτισ 25 Οκτωβρύου 2012 αντύςτοιχα, ξεκινοϑν τα πολϑ επιτυχημϋνα μϋχρι
ςόμερα μαθόματα Θεατρικόσ Μετϊφραςησ ςτο Γαλλικό Ινςτιτούτο. ΄αυτϐ το
πλαύςιο ϋχουν απϐ το 2009 μεταφραςτεύ για πρώτη φορϊ ςτα ελληνικϊ ϋργα
κορυφαύων ςϑγχρονων ςυγγραφϋων ϐπωσ των: Κολτϋσ & Ζενϋ αλλϊ και
νεϐτερων: Κλωντύν Γκαλεϊ,Υρεντερύκ οντϊγκ, Μαρύ Ντιϊγ, τα οπούα και ϋχουν
παρουςιαςτεύ απϐ επαγγελματύεσ ηθοποιοϑσ ςτο Υϐρουμ ϑγχρονησ Δραματουργύασ
και ςτη υνϊντηςη για το ςϑγχρονο θϋατρο που διοργανώνονται κϊθε χρϐνο ςτο
Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο. Ειςηγητϋσ: Δόμητρα Κονδυλϊκη και Ανδρϋασ τϊικοσ. Υϋτοσ
εγκαινιϊζεται και τμόμα "Μύηςησ ςτη θεατρικό μετϊφραςη" για ηθοποιοϑσ,
ανθρώπουσ του θεϊτρου και λϊτρεισ τησ λογοτεχνύασ που επιθυμοϑν ν' ανακαλϑψουν
το παιχνύδι του ςϑγχρονου θεατρικοϑ λϐγου και τα μυςτικϊ του. Αναλυτικϋσ
πληροφορύεσ ΕΔΨ, email dimitrakondylaki@yahoo.gr. Εγγραφϋσ: cours@ifa.gr
 Σα Εργαςτόρια Δημιουργικόσ Ϊκφραςησ των Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων του
Σελλογλεύου Ιδρύματοσ Σεχνών Α.Π.Θ. βϊζουν πλώρη για ϋνα δημιουργικϐ ταξύδι
ςτην ακαδημαώκό χρονιϊ ’12 – ’13, απϐ τη Δευτϋρα, 17 επτεμβρύου, με την ϋναρξη
των εγγραφών ςε οχτώ εργαςτόρια. Για ενηλύκουσ: Εργαςτόρι Δημιουργικόσ Γραφόσ,
Εργαςτόρι εναρύου, Ιςτορύασ Σϋχνησ – Λογοτεχνύα – Λϋςχη Βιβλύου. Εγγραφϋσ: μϋχρι
και το ϊββατο 29 επτεμβρύου. Σελλϐγλειο Ίδρυμα Σεχνών Α.Π.Θ. Αγ. Δημητρύου
159Α, 54636, Θεςςαλονύκη. Πληροφορύεσ: 2310991615, 2310994878, 231024711 και
ςτην ιςτοςελύδα.
 Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, ςτο
πλαύςιο των προγραμμϊτων δια βύου μϊθηςησ του Πανεπιςτημύου, διοργανώνει το
πρϐγραμμα εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ «πουδαςτόριο Ιςτορύασ και
Ιςτοριογραφύασ», το οπούο προςφϋρει εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη ςε ζητόματα
ιςτορύασ και ιςτοριογραφύασ και απευθϑνεται κυρύωσ ςε πτυχιοϑχουσ Υιλοςοφικών
χολών και χολών Κοινωνικών Επιςτημών. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ανατρϋξτε
ςτον οδηγϐ ςπουδών 2012-2013 του προγρϊμματοσ ςτη διεύθυνςη.
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 ειρϊ on-line ςεμιναρύων για την εξειδύκευςη ςτη Διδαςκαλύα τησ Ελληνικόσ ωσ
ξϋνησ/ δεϑτερησ γλώςςασ: «Ο χεδιαςμόσ μιασ διδακτικόσ Ενότητασ και μιασ
ειρϊσ Μαθημϊτων με βϊςη τισ ανϊγκεσ και τα χαρακτηριςτικϊ των
ςπουδαςτών τησ νϋασ ελληνικόσ» (15 ώρεσ). Μπορεύτε να επιλϋξετε ανϊμεςα ςτισ
εξόσ ημερομηνύεσ: 3 - 28 Δεκεμβρύου 2012. Εκπαιδεύτριεσ: Ιφιγϋνεια Γεωργιϊδου,
Έφη τεργύου. Πϋρα απϐ τη μελϋτη ςϑμφωνα με το χρονοδιϊγραμμα, θα γύνουν δϑο
(2) online ςυναντόςεισ ςϑγχρονησ εκπαύδευςησ με τουσ εκπαιδευτϋσ του ςεμιναρύου
μϋςω skype, ενώ το αργϐτερο ςε μύα εβδομϊδα οι εκπαιδευτϋσ θα απαντοϑν ςτα email. Οι ςυναντόςεισ δεν εύναι υποχρεωτικϋσ, ϐπωσ καμύα ϊλλη δραςτηριϐτητα του
ςεμιναρύου, αλλϊ οι εκπαιδευϐμενοι μποροϑν να ςυμμετϋχουν για να επιλϑουν τυχϐν
απορύεσ και να «ςυναντοϑν» online τουσ ϊλλουσ ςυνεκπαιδευϐμενουσ. Οι εκπαιδευτϋσ
θα εύναι ςτη διϊθεςό των εκπαιδευϐμενων ώςτε να επικοινωνοϑν μαζύ τουσ μϋςω
Skype, τηλεφώνου ό e-mail. Κόςτοσ: 60 ευρώ. Πληροφορύεσ: Κϋντρο Ελληνικοϑ
Πολιτιςμοϑ, υντονύςτρια Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων: Βϊςια Κϐςςυβα, Δεριγνϑ
18, 10432 Αθόνα. Σηλ: 210 5238149, Fax: 210 8836494, e-mail: vassia@hcc.edu.gr
www.hcc.edu.gr
 Εργαςτόρια για την τϋχνη του δρϊματοσ ςτην εκπαύδευςη από τισ Δια-ΔΡΨ-μϋσ:
Απευθϑνονται εύτε ςε εκπαιδευτικοϑσ –ανεξϊρτητα απϐ βαθμύδα ό ειδικϐτητα-, εύτε ςε
ϐςουσ-εσ εργϊζονται και δραςτηριοποιοϑνται με παιδιϊ, νϋουσ ό ενόλικεσ, ςε
οποιοδόποτε πλαύςιο ςυναφϋσ με την ψυχαγωγύα, τη δημιουργικό απαςχϐληςη, το
θϋατρο, τη θεατρικό αγωγό, κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ κ.α. Έναρξη: 1η Οκτωβρύου 2012.
Σηλ: 210 7218860, 6978909244, diadromes.die@gmail.com και ςτην ιςτοςελύδα.
 Απολλώνιο Ψδεύο – Artislifeworld: Μεταπτυχιακϐσ κϑκλοσ μαθημϊτων εξειδύκευςησ
ςτη ςκηνικό πρϊξη. Α΄ Εξϊμηνο (Οκτώβριοσ 2012 – Ιανουϊριοσ 2013) . Πρώτο
εξϊμηνο κατοχυρώνεται με 30 ώρεσ ειδικών και γενικών μαθημϊτων και με επιτυχεύσ
εργαςύεσ.
http://www.artislife.n.nu/educational
Πληροφορύεσ:
6974063805,
2108815219.
 4ο Ετόςιο Επιμορφωτικό εμινϊριο κατϊρτιςησ ςτην ειδικό αγωγό &
εκπαύδευςη ατόμων με αναπηρύα ό με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ,
ακαδημαώκϐ ϋτοσ: 2012-2013. Διοργϊνωςη: Μονϊδα Αναπτυξιακόσ Παιδιατρικόσ τησ Β΄
Παιδιατρικόσ Κλινικόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών. Διϊρκεια εμιναρύου: 410 ώρεσ. Σο
εμινϊριο περιλαμβϊνει α) Θεωρητικό Κατϊρτιςη πρακτικοϑ χαρακτόρα (βιωματικϋσ
αςκόςεισ, εκπαύδευςη με Video, εκπαύδευςη με νϋεσ τεχνολογύεσ, ομϊδεσ εργαςύασ με
εποπτεύα), β) Πρακτικό εξϊςκηςη ςε 1. δημϐςιουσ φορεύσ ειδικόσ αγωγόσ και 2.
ςχεδιαςμϐ προγραμμϊτων παρϋμβαςησ & υποςτόριξησ. Σηλϋφωνα επικοινωνύασ: 213
2009186, 213 2009198. Ιςτοςελύδα email: developmentalhealth@yahoo.com,
irene.laiou@gmail.com, http://www.2pediatric.gr
 Πρόγραμμα: Εκπαύδευςη για την αειφόρο ανϊπτυξη, απϐ τη χολό
Ανθρωπιςτικών Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, ςε τρεισ θεματικοϑσ κϑκλουσ
απϐ 1/10/2012 ϋωσ 24/5/2013. Η εγγραφό ςτο Πρϐγραμμα γύνεται ηλεκτρονικϊ
μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Προγρϊμματοσ κατϊ ςειρϊ προτεραιότητασ. Κατϊ την
εγγραφό, ανϊμεςα ςτα ϊλλα, ο/η ενδιαφερϐμενοσ/η δηλώνει τισ διδακτικϋσ ενϐτητεσ
που επιθυμεύ να παρακολουθόςει ανϊ κϑκλο Προγρϊμματοσ. Οι υποψόφιοι/εσ
ενημερώνονται ςχετικϊ με τη ςυμμετοχό τουσ απϐ τη Γραμματεύα του Προγρϊμματοσ,
ϋωσ και 15 ημϋρεσ πριν την ϋναρξη των μαθημϊτων. Για τη ςυμμετοχό ςτο πρϐγραμμα
οι ενδιαφερόμενοι/εσ πρϋπει να διαθϋτουν ςϑγχρονο ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό, με
multimedia δυνατϐτητεσ (μικρϐφωνο, ηχεύα, ακουςτικϊ, κϊμερα βύντεο, κτλ), καθώσ
και ςϑνδεςη ADSL για πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο. Πληροφορύεσ: Κώςτασ Γαβριλϊκησ,
Γεωργύα Λιαρϊκου 2251036022, cgav@aegean.gr liarakou@rhodes.aegean.gr και ςτη
ςχετικό ιςτοςελύδα.
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 Ελεύθερο Πανεπιςτόμιο τησ τοϊσ του Βιβλύου-18οσ κϑκλοσ - Οκτώβριοσ Δεκϋμβριοσ 2012. http://www.stoabibliou.gr/ep/
 Σο Κϋντρο Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ οργανώνει αυτοχρηματοδοτοϑμενο ετόςιο
διαπανεπιςτημιακϐ διαδικτυακό ςεμινϊριο ειδύκευςησ ςτη Διαπολιτιςμικό
Εκπαύδευςη και Έρευνα με ϋμφαςη ςτη Διδακτικό και Διδαςκαλύα τησ Ελληνικόσ ωσ
δεϑτερησ ό ξϋνησ γλώςςασ ςε μαθητϋσ και ενόλικεσ, διϊρκειασ 450 ωρών. Δηλώςεισ
ςυμμετοχόσ θα γύνονται online μϋςω τησ ιςτοςελύδασ ςτη διεϑθυνςη: www.kedek.gr
μϋχρι 20 επτεμβρύου 2011.
 «χόλη» ςτισ Εκδόςεισ Πατϊκη: Γ΄ Κϑκλοσ Εργαςτηρύων Δημιουργικόσ Γραφόσ.
Έναρξη: 22 Οκτωβρύου 2012. Διευθυντόσ πουδών: τρατόσ Φαβιαρϊσ του Harvard
University. Ενημϋρωςη - γνωριμύα: Βιβλιοπωλεύο Πατϊκη (Ακαδημύασ 65), 29
επτεμβρύου 2012, 12.00 Διϊρκεια εργαςτηρύων: Κϊθε θεματικϐσ κϑκλοσ διεξϊγεται
μύα φορϊ την εβδομϊδα απϐ τισ 5.00 μ.μ. ϋωσ τισ 8.00 μ.μ. υνολικϊ για κϊθε θεματικϐ
κϑκλο θα διεξαχθοϑν 10 ςυναντόςεισ. Για τη Θεατρικό Γραφό θα διεξαχθοϑν 8
ςυναντόςεισ. Σϐποσ διεξαγωγόσ: Εκδϐςεισ Πατϊκη, Παν. Σςαλδϊρη (πρώην Πειραιώσ)
38, μετρϐ ΟΜΟΝΟΙΑ. Κϐςτοσ ςυμμετοχόσ: 350 ευρώ για κϊθε θεματικό ενϐτητα
(Θεατρικό Γραφό 280 ευρώ), 300 ευρώ για δεϑτερη επιλογό την ύδια περύοδο, για
παλαιοϑσ μαθητϋσ που ςυνεχύζουν και ςτον επϐμενο κϑκλο τησ χϐλησ ό για φοιτητϋσ
και ανϋργουσ (Θεατρικό Γραφό 240 ευρώ). Εγγραφϋσ και πληροφορύεσ ςτο
www.patakis.gr και ςτα 210.36.50.010, 210.36.50.073.
 Εργαςτόριο θεατρικόσ μετϊφραςησ: Μεταφρϊζοντασ θϋατρο: Μονϐλογοσ &
Διϊλογοσ, οι μορφϋσ επικοινωνύασ με τουσ θεατϋσ. 3 Οκτωβρύου ϋωσ τισ 5
Δεκεμβρύου 2012. Κϐςτοσ: 250 ευρώ & 200 ευρώ για τα μϋλη του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. Αποςτολό
βιογραφικών Ϊωσ 6 επτεμβρύου 2012 ςτο office@hellastheatre.gr
 Εργαςτόρια θεατρικόσ μαριονϋτασ, εμψύχωςησ κούκλασ, μηχανικόσ και
κουκλοθεϊτρου απϐ το Κουκλοθϋατρο «Αγιοϑςαγια» με τον τϊθη Μαρκϐπουλο.
Πληροφορύεσ ςτα 6977150305 ayusayapup@gmail.com.

ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΙ
 Οι Εκδϐςεισ ΚΕΔΡΟ και τα βιβλιοπωλεύα διοργανώνουν διαγωνιςμό ελεύθερησ
καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ με αφορμό το βιβλύο του Νύκου Θϋμελη Η αναζήτηςη.
τϐχοσ, η δημιουργικό επαφό των εφόβων με ϋνα απϐ τα κορυφαύα μυθιςτορόματα τησ
ςϑγχρονησ ελληνικόσ πεζογραφύασ. το διαγωνιςμϐ μποροϑν να λϊβουν μϋροσ μαθητϋσ
των τριών τϊξεων του Λυκεύου, ϐλων των ςχολεύων τησ χώρασ, οι οπούοι, με αφορμό
την ανϊγνωςη του βιβλύου, θα δημιουργόςουν πρωτότυπο καλλιτεχνικό ϋργο. Σο
ϋργο αυτϐ μπορεύ να ϋχει μια απϐ τισ ακϐλουθεσ μορφϋσ: λογοτεχνικϐ ϋργο
μυθοπλαςύασ ό τεκμηρύωςησ (πεζογραφύα, πούηςη, θεατρικϐ κεύμενο), μουςικϐ
(ςϑνθεςη ό τραγοϑδι), κινηματογραφικϐ (ταινύα μικροϑ μόκουσ μυθοπλαςτικό,
τεκμηρύωςησ ό κινουμϋνων ςχεδύων), θεατρικϐ (θεατρικό παρϊςταςη), εικαςτικϐ
(ζωγραφικό, γλυπτικό, εγκατϊςταςη), αρχιτεκτονικϐ (καταςκευό μακϋτασ),
φωτογραφύα, video-art, κϐμικ. Κϊθε διαγωνιζϐμενοσ μπορεύ να ςυμμετϊςχει με ϋνα
ϋργο. Οι ςυμμετοχϋσ μπορεύ να εύναι ατομικϋσ ό ομαδικϋσ. Ο διαγωνιςμϐσ ξεκινϊ την 1η
Οκτωβρύου 2012 και δεκτϊ γύνονται τα ϋργα που θα υποβϊλλονται ςτισ Εκδϐςεισ
Κϋδροσ ϋωσ τισ 21 Δεκεμβρύου 2012. Η κριτικό επιτροπό θα αποτελεύται απϐ
καταξιωμϋνουσ δημιουργοϑσ που προϋρχονται απϐ διϊφορα καλλιτεχνικϊ πεδύα. Θα
βραβευτοϑν τα τρύα καλϑτερα ϋργα ανεξαρτότωσ μορφόσ. Θα απονεμηθεύ επύςησ ϋνα
ειδικϐ βραβεύο ςυμμετοχόσ ςτο ςχολεύο με τισ περιςςϐτερεσ ςυμμετοχϋσ. Σα
αποτελϋςματα θα αναρτηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα www.kedros.gr. Οι ενδιαφερϐμενοι
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μποροϑν να βρουν αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα www.kedros.gr
Πληροφορύεσ 210 3809712.
 «Hotel―Ένοικοι Γραφόσ»: Βιώνουμε μια εποχό, ςε παγκϐςμια κλύμακα, αναταραχών,
ανακατατϊξεων, ρευςτϐτητασ και αβεβαιϐτητασ. Αυτϐ το αςταθϋσ πεδύο, που επηρεϊζει
ϐχι μϐνο τα χρηματιςτόρια και τισ αγορϋσ, αλλϊ κυρύωσ την καθημερινϐτητα των
ευνομοϑμενων, περιφερειακών ό υποανϊπτυκτων χωρών και κοινωνιών, διαμορφώνει
πλϋον ςυμπεριφορϋσ αναςφϊλειασ, πανικοϑ, οργόσ ακϐμη και εςχατολογύασ. Απϐ το
μυθολογικϐ Φϊοσ ςτη Θεωρύα του Φϊουσ και απϐ το οικονομικϐ και πολιτιςμικϐ χϊοσ
ςτο χϊοσ τησ ανθρώπινησ επικοινωνύασ. Η εποχό του Φϊουσ, η παρατεταμϋνη περύοδοσ
τησ ςϑγχυςησ και των ϊκρων, επιζητϊ την αφόγηςό τησ. Θα γύνονται δεκτϊ ϐςα κεύμενα
ϋχουν ςφραγύδα ταχυδρομικόσ αποςτολόσ ϋωσ και 30 Νοεμβρύου 2012. Πληρ. Εκδ.
Πατϊκη, 210.52.05.651, 210.36.50.051 και ςτην ιςτοςελύδα.
 Σο Περιοδικό Κλεψύδρα και η Λϋςχη Πολιτιςμού Έναςτρον ανακοινώνουν
Διαγωνιςμϐ Διηγόματοσ για πρωτοεμφανιζϐμενουσ ςτην Πεζογραφύα. Θεματικϐ
πλαύςιο: Μεταβιομηχανικού τόποι. Μνόμεσ ακμόσ και ςημϊδια παρακμόσ ςτα
ςϑγχρονα ελληνικϊ αςτικϊ κϋντρα. Απϐ την ουτοπύα τησ βιομηχανικόσ ανϊπτυξησ του
20οϑ αιώνα ςτην δυςτοπύα τησ μεταβιομηχανικόσ ανεργύασ και ερημοπούηςησ του
21ου. Ϊνα παρελθϐν που ϋδειχνε ϐτι θα οδηγοϑςε ςε ϋνα καλϑτερο μϋλλον. ημεύωςη:
ωσ μεταβιομηχανικού τϐποι νοοϑνται οι αςτικϋσ περιοχϋσ ςτισ οπούεσ αναπτϑχθηκαν
βιομηχανικϋσ ζώνεσ που δεν υφύςτανται πλϋον (π.χ. Ξϊνθη, Θεςςαλονύκη, Καβϊλα,
Βϐλοσ, Λαϑριο, Πϊτρα, Αύγιο, ϑροσ κ.ϊ). Ϊκταςη κειμϋνου: 3000-3500 λϋξεισ. Φρϐνοσ
Τποβολόσ: 1 επτεμβρύου 2012-31 Δεκεμβρύου 2012. Για να κϊνουμε τη
διαμαρτυρύα, δημιουργύα! Σα δϋκα καλϑτερα διηγόματα του διαγωνιςμοϑ θα
κυκλοφορόςουν ςε αυτϐνομο τϐμο, απϐ τισ εκδϐςεισ Ϊναςτρον. Τποβολό ςτην
ηλεκτρονικό διεϑθυνςη vivlio@enastron.com.gr
 Η Ομϊδα Υύλων Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ τουτγϊρδησ διοργανώνει υπϐ την Αιγύδα του
Γενικοϑ Προξενεύου τησ Ελλϊδασ ςτη τουτγϊρδη Διεθνό Λογοτεχνικό Διαγωνιςμό
με ςκοπϐ την οικονομικό ενύςχυςη του Εθελοντικοϑ Οργανιςμοϑ "Σο Φαμϐγελο του
Παιδιοϑ". Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ϋωσ 31 Οκτωβρύου 2012. Πληροφορύεσ.

ΕΚΔΗΛΨΕΙ
 14ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Κουκλοθεϊτρου και Παντομύμασ Κιλκύσ, 28 επτεμβρύου –
9 Οκτωβρύου 2012. Με ϋνα πλοϑςιο, πολυθεματικϐ και εντυπωςιακϐ πρϐγραμμα,
ςυμμετοχϋσ απϐ την Ελλϊδα και το εξωτερικϐ, και πλϋγμα δρϊςεων τϐςο καλλιτεχνικών
ϐςο και κοινωνικών, το Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Κουκλοθϋατρου και Παντομύμασ γιορτϊζει
φϋτοσ 14 χρϐνια ζωόσ. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ http://www.kilkis-festival.gr/
Επικοινωνύα Juanjo Corrales, καλλιτεχνικϐσ Διευθυντόσ: 6977 635606 info@kilkisfestival.gr, Όλγα Σςαντόλα: 6945 806726 otsantila@gmail.com
 Σο DOCUMENTARY FILMMAKERS GROUP ςτην Αθόνα, 20 Οκτωβρύου 2012, Exile
Room, Αθηνϊσ 12, Μοναςτηρϊκι, 210 322 3395. Πληροφορύεσ με ϋνα κλικ.
 Η ϋκθεςη «Δύο Υορϋσ Ξϋνοσ» (Twice a stranger) εύναι μια περιόγηςη ςτισ μεγαλϑτερεσ
υποχρεωτικϋσ ανταλλαγϋσ και εκτοπιςμοϑσ πληθυςμών του 20οϑ αιώνα, ϐταν
εκατομμϑρια ϊνθρωποι ξεριζώθηκαν απϐ τον τϐπο τουσ και μεταφϋρθηκαν ςε μια
καινοϑργια πατρύδα. 19 επτεμβρύου–25 Νοεμβρύου 2012, Μουςεύο Μπενϊκη,
Κουμπϊρη 1 & Βας. οφύασ, Αθόνα.
 14ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Κόμικσ Αθόνασ: Αντοχό υλικών, 2-11 Νοεμβρύου 2012,
contact@aicf.gr, 210 38 28 866
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 Εκδηλώςεισ ςτο χώρο τϋχνησ Βρυςϊκι.
 Διεθνϋσ Κινηματογραφικϐ Υεςτιβϊλ Πϊτρασ, 30/9-6/10/2012, www.independent.gr

ΒΙΒΛΙΑ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ


Γιώργοσ Κϐκκινοσ, Η ςκουριά και το πυρ. Η ςχέςη ιςτορίασ, τραύματοσ και μνήμησ,
Gutenberg, Αθόνα 2012



Ϊνα ςημαντικϐ ελληνικό επιςτημονικό περιοδικό, το "Historein/Iςτορεύν",
εκδύδεται πλϋον και ηλεκτρονικϊ με την υποςτόριξη του Εθνικοϑ Κϋντρου Σεκμηρύωςησ
(ΕΚΣ). τον νϋο δικτυακϐ τϐπο www.historeinonline.org διατύθενται με Ανοικτό
Πρϐςβαςη περιςςϐτερα απϐ 130 επιςτημονικϊ ϊρθρα Ιςτοριογραφύασ και Θεωρύασ τησ
Ιςτορύασ. Σο "Historein/Iςτορεύν" εύναι μια επιςτημονικό ϋκδοςη τησ Εταιρεύασ Μελϋτησ
τησ Ιςτοριογραφύασ και Θεωρύασ τησ Ιςτορύασ (ΕΜΙΘΙ), που κυκλοφϐρηςε για πρώτη
φορϊ το 1999 και μϋχρι ςόμερα ϋχουν εκδοθεύ ϋντεκα τϐμοι.



9 ηλεκτρονικϊ επιςτημονικϊ περιοδικϊ εκδύδονται απϐ το ΕΚΣ ςε ςυνεργαςύα με
επιςτημονικοϑσ και πολιτιςτικοϑσ φορεύσ: Δελτίον τησ Χριςτιανικήσ Αρχαιολογικήσ
Εταιρείασ (www.deltionchae.org), Ο Ερανιςτήσ (www.eranistes.org), ο Μνήμων
(www.mnimon.gr), τα Μακεδονικά (www.makedonikajournal.org), Βυζαντινά ύμμεικτα
(www.byzsym.org), Σεκμήρια (www.tekmeria.org), The Historical Review/La Revue
Historique (www.historicalreview.org), Σετράδια Εργαςίασ ΙΝΕ/ΕΙΕ (www.inenotebooks.org), Ενημερωτικό Δελτίο ΙΝΕ/ΕΙΕ (www.ine-newsletter.org). υνολικϊ και
για τα 10 περιοδικϊ (www.epset.gr/el/Digital-Content/E-publishing) παρϋχεται
ανοικτό πρϐςβαςη ςε περιςςϐτερα απϐ 1.800 ϊρθρα πλόρουσ κεύμενου.

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ
Αφγανιςτϊν-πρώτη μϋρα ςτο ςχολεύο
Ϊνα τραγοϑδι για τουσ εκπαιδευτικοϑσ ςτο ικϊγο, που διαμαρτϑρονται για τισ
περικοπϋσ ςτην εκπαύδευςη: Rebel Diaz - Chicago Teacher
Τπϊρχουν ςτην Αθόνα… Κατϊλογοσ νεϐτερων μνημεύων
Εθνικϐ Κϋντρο Σεκμηρύωςησ www.ekt.gr
Διδαςκαλύα τησ κινεζικόσ, τουρκικόσ και νϋασ ελληνικόσ ωσ δεύτερησ/ξϋνησ
γλώςςασ απϐ τισ εκδϐςεισ Περύ Δικαύου, ϋναρξη: Οκτώβριοσ 2012. Πληροφορύεσ: 6972
662114 info@peridikaiou.gr
Τπουργεύο Παιδεύασ- Κατϊλογοσ θεαμϊτων
Ηλεκτρονικϋσ πηγϋσ για τη διδαςκαλύα τησ Ιλιάδασ.
Έκδοςη λογοτεχνικοϑ περιοδικοϑ (Μϑρτιλο)
Προθεςμύεσ υποβολόσ αιτόςεων για το LLP και κριτόρια επιλεξιμϐτητασ για τισ
εκπαιδευτικϋσ ςυμπρϊξεισ Comenius
Σο εργαςτόρι του βιβλύου ανούγει τισ πϐρτεσ του
Θεςςαλονύκη: το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κϋντρο θα λειτουργόςει Κοινωνικό
Υροντιςτόριο. Δωρεϊν μαθόματα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ απϐ ϋμπειρουσ καθηγητϋσ
ςε μαθητϋσ λυκεύου ενϐψει των πανελλαδικών: Έκθεςη για Β΄ και Γ΄ Λυκείου, Αρχαία
Ελληνικά – Άγνωςτο Κείμενο για Β΄ και Γ΄ Λυκείου, Αρχέσ Οικονομικήσ Θεωρίασ και Αρχέσ
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Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων (ΑΟΔΕ) για Γ΄ Λυκείου. Πληροφορύεσ: διεϑθυνςη
Γ.Βαφϐπουλου 3, τηλ. 2310.424-132/133, 425-800, 416-606. Τπεϑθυνοι: Μαρύα
Σαβανύδου και Ελϋνη Σςιτςιμύκλη, απϐ 09.00 ϋωσ 14.00.
Σο 6ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ ART4MORE απευθϑνει ανοιχτό πρϐςκληςη ςε θεατρικϋσ
ομϊδεσ για να ςυμμετϋχουν ςτο «απτικϐ» φεςτιβϊλ που θα πραγματοποιηθεύ ςτο
πλαύςιο τησ φετινόσ διοργϊνωςησ, ςτισ 12-14 Οκτωβρύου 2012 ςτο χώρο του Pop Up
123, ςτην Αθόνα. Σο φεςτιβϊλ ART4MORE εύναι αφιερωμϋνο ςτη ςϑνδεςη τησ Σϋχνησ
με την Χυχικό Τγεύα και καύριουσ κοινωνικοϑσ προβληματιςμοϑσ. arts.edra@gmail.com

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 Με αφορμό τη θεματολογύα των 2 εκθϋςεων ςτο Μουςεύο Ελληνικόσ Παιδικόσ
Σϋχνησ, τα ςτελϋχη του Εκπαιδευτικοϑ τμόματϐσ του, μελετοϑν, ςχεδιϊζουν και
υλοποιοϑν εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα για ςχολικϋσ ομϊδεσ παιδιών Νηπιαγωγεύου και
ϐλων των τϊξεων του Δημοτικοϑ: «Εγώ το παιδί, ο κόςμοσ μου κι ο κόςμοσ όλοσ», «Αν τα
δέντρα, μιλούςαν…». Απϐ τον Οκτώβριο του 2012 ϋωσ και τον Ιούνιο του 2013,
χϊρη ςτη δωρεϊ του Ιδρϑματοσ «ταϑροσ Νιϊρχοσ», το Μουςεύο Ελληνικόσ Παιδικόσ
Σϋχνησ προςφϋρει τα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα που πλαιςιώνουν και τισ 2 εκθϋςεισ
που παρουςιϊζονται ςτο χώρο του, ςε ϐλα τα δημόςια νηπιαγωγεύα και δημοτικϊ
ςχολεύα, δωρεϊν. Σα προγρϊμματα πραγματοποιοϑνται, ςτο Μουςεύο, απϐ τα ςτελϋχη
του Εκπαιδευτικοϑ τμόματοσ, ςτουσ αντύςτοιχουσ εκθεςιακοϑσ χώρουσ, ΔευτϋραΠαραςκευό 9.15-10.45, δϑο παρϊλληλα προγρϊμματα και 11.00-12.30, δϑο παρϊλληλα
προγρϊμματα. (Σο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα «Εγώ το παιδί, ο κόςμοσ μου κι ο κόςμοσ
όλοσ», θα πραγματοποιεύται απϐ ςτϋλεχοσ του Εκπαιδευτικοϑ τμόματοσ του Μουςεύου
Ελληνικόσ Παιδικόσ Σϋχνησ, ςτο περιβϊλλον τησ τϊξησ δωρεϊν κϊθε Σρύτη και Πϋμπτη,
8.15-11.30. Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την πραγματοπούηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ
δρϊςησ εύναι το ςχολεύο που προςκαλεύ ςτο χώρο του το Μουςεύο, να προγραμματύςει
την κϊλυψη τησ πραγματοπούηςησ των προγραμμϊτων 8.15-11.30, ςε διαφορετικϋσ
τϊξεισ ό τμόματα την ύδια ημϋρα.) Σηλ.: 210 3312 621, 210 3312 750. Πληροφορύεσ
ςτην ιςτοςελύδα.
 To Μουςεύο Ιςτορύασ Πανεπιςτημύου Αθηνών εγκαινιϊζει τη δραςτηριϐτητα Ρώτα
τον επιςτήμονα, ςυμμετϋχοντασ ςτη δρϊςη του ΤΠΠΟ «Παντϋχνου πυρϐσ ςϋλασΛαμπερϋσ ιςτορύεσ φωτιϊσ». υγκεκριμϋνα, το Μουςεύο ϋχει προγραμματύςει τισ
παρακϊτω εκδηλώςεισ/δραςτηριϐτητεσ: 11 και 12 Οκτωβρύου 2012, Ρώτα τον
επιςτήμονα: Η εφαρμογή των ηλεκτρικών ρευμάτων ςτην επιςτήμη τησ Ιατρικήσ
(Ακτινολογία). Δϑο γκρουπ -μϋχρι 30 μαθητϋσ- ςε δϑο διαδοχικϋσ ςυναντόςεισ διϊρκειασ
40΄ η κϊθε μια (η ακριβόσ ώρα ϋναρξησ των δϑο ςυναντόςεων θα οριςτεύ ϑςτερα απϐ
ςυνεννϐηςη με τα ςχολεύα). 13 Οκτωβρύου 2012: (18:00) Παρϊςταςη αφόγηςησ
παραμυθιών με ςυνοδεύα μουςικόσ: Ποιοσ φωτίζει καλύτερα, ο Ήλιοσ ή το Φεγγάρι; Σι
ςυναντά ένα κορίτςι μέςα ςε τρία κλειδωμένα δωμάτια και ποια τύχη το περιμένει; Που
βρίςκεται η φωτιά και ποιοσ θα καταφέρει να τη φέρει; Για παιδιϊ απϐ 5 ετών. 14
Οκτωβρύου 2012: Ανοιχτϐ Μουςεύο 11:00-16:00. Ξενϊγηςη ςτο ευρϑ κοινϐ ςτη μϐνιμη
ςυλλογό του Μουςεύου και ςτα τρύα εκθϋματα1 τησ δρϊςησ του ΤΠΠΟ (ώρεσ
λειτουργύασ Μουςεύου: καθημερινϊ 09.30 – 14.30 / εύςοδοσ δωρεϊν). Για περιςςϐτερεσ
πληροφορύεσ και δηλώςεισ ςυμμετοχόσ: Υαύη Σςύτου, τηλ.: 210 3689506 & 210
3689502-9.
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 Σο Ίδρυμα Αικατερύνησ Λαςκαρύδη, ςτο πλαύςιο τησ Διϊ Βύου Μϊθηςησ, ανακούνωςε
τη διοργϊνωςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων για την Ε’-Σ’ Δημοτικοϑ, το Γυμνϊςιο
και το Λϑκειο για το ςχολικϐ ϋτοσ 2012-2013, με θϋματα ϐπωσ α) δημιουργικό γραφό,
παραμϑθι, ςταυρϐλεξο, ςυναιςθηματικό ανθεκτικϐτητα, η ιςτορύα τησ μουςικόσ,
θϋατρο, περιβαλλοντικό εκπαύδευςη-τα δϊςη, μουςειοπαιδαγωγικϐ πρϐγραμμα για τη
θϊλαςςα [πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη] β) θϋατρο, ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ, τεχνολογικϐσ
γραμματιςμϐσ, δημιουργύα ιςτορικοϑ κινηματογραφικοϑ αφιερώματοσ, παραγωγό
γραπτοϑ και προφορικοϑ κειμϋνου, γλώςςα και πούηςη, ταυτϐτητα του νεοελληνιςμοϑ
και ϋντυπο βιβλύο, αρχαύα τραγωδύα και ςϑγχρονα προβλόματα, αρχαύα ελληνικό
τεχνολογύα, οι Ϊλληνεσ και η ναυτιλιακό ιςτορύα κ.λπ. [δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη].
Επύςησ ϋχουν προγραμματιςτεύ ςυναντόςεισ με την Κικό Δημουλϊ και τον Βαςύλειο
Μαρκεζύνη. Πληρ. Κ. Κυπαρύςςη info@laskaridou.gr. Πλόρεσ πρϐγραμμα ςτην
ιςτοςελύδα.
 ΑΝΣΙΓΟΝΗ: Θεατρικϐ βιωματικϐ εργαςτόριο για μαθητϋσ Β' Λυκεύου, 1 Οκτωβρύου
2012 - 31 ΜαϏου 2013 Αμφιθϋατρο Ιδρύματοσ Β & Μ Θεοχαρϊκη. Σο πρϐγραμμα αυτϐ
απευθϑνεται ςε μαθητϋσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και μπορεύ να ενταχθεύ ςτο
επύςημο αναλυτικϐ πρϐγραμμα. τϐχοσ του ςυγκεκριμϋνου θεατρικοϑ εργαςτηρύου
εύναι να ςυμβϊλει ςε μύα αναβαθμιςμϋνη διδαςκαλύα τησ Αντιγϐνησ του οφοκλό, που
δημιουργεύ το πλαύςιο για μύα ςυμμετοχικό διερεϑνηςη των πολιτειακών θεμϊτων που
πραγματεϑεται. Ο θεατρικϐσ χώροσ γύνεται μύα μικρογραφύα τησ δημϐςιασ ςφαύρασ,
που ευνοεύ την ενεργό διερεϑνηςη των πολιτειακών θεμϊτων, καθώσ και τη ςυςχϋτιςη
τουσ με τισ ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ. Με τη θεατροπαιδαγωγϐ, Μυρτώ Πύγκου-Ρεποϑςη. Σο
πρϐγραμμα ξεκινϊει την 1η Οκτωβρύου 2012, διεξϊγεται κϊθε Δευτϋρα (10:0012:00),
κϐςτοσ
ςυμμετοχόσ
για
κϊθε
μαθητό
εύναι
6
ευρώ
Πληροφορύεσ-Κρατόςεισ: Κϊτια Παπαςπηλιοποϑλου, 210-3611206 (ες. 1042)
kpapaspiliopoulou@theocharakis-foundation.gr
 Σο Πολιτιςτικό Ίδρυμα Ομύλου Πειραιώσ υποςτηρύζει διαρκώσ τη διδακτικόεκπαιδευτικό διϊςταςη των μουςεύων του δικτϑου του. Οι εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ
ςτοχεϑουν να δημιουργηθεύ ϋνασ ζωντανϐσ δεςμϐσ, ϋνα δύκτυο, ςχολεύων-μουςεύων,
γεγονϐσ το οπούο ενιςχϑεται απϐ το ϐτι τα μουςεύα αυτϊ βρύςκονται ςτην ελληνικό
επαρχύα. το πλαύςιο αυτϐ, πρωτϐτυπεσ εκδηλώςεισ διοργανώνονται με αφορμό τη
ςυμμετοχό του ΠΙΟΠ ςε ευρωπαώκϋσ και διεθνεύσ διοργανώςεισ (Διεθνόσ Ημϋρα
Μουςεύων, Ευρωπαώκϋσ Ημϋρεσ Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ, Νϑχτα των Μουςεύων).
Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα για μαθητϋσ τησ πρωτοβϊθμιασ και τησ δευτεροβϊθμιασ
εκπαύδευςησ ςυνδεδεμϋνα με διαδικαςύεσ του τεχνικοϑ πολιτιςμοϑ που παρουςιϊζονται
ςε κϊθε μουςεύο, υλοποιοϑνται ςυςτηματικϊ κατϐπιν ραντεβοϑ ςτα μουςεύα που θα
βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα. Πληρ. 210 3256922, φαξ: 210 3218145,
karagianniou@piraeusbank.gr (Καραγιϊννη Ουρανύα)
 Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και επιςκϋψεισ μαθητών/φοιτητών ϐλων των
βαθμύδων τησ εκπαύδευςησ ςτο Ιςτορικό Αρχεύο τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ
(IA/ETE): Ιςτορία του ελληνικού χαρτονομίςματοσ. Μια διαδρομή, 1822-2002, Αρχεία.
Πηγέσ γνώςησ, πηγέσ μνήμησ, Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του χολικού Επαγγελματικού
Προςανατολιςμού. Πληρ. 210.88.07.804 και 210.88.07.805, φαξ 210.88.07.787, email
ha-nbg@ethnodata.gr. Ώρεσ λειτουργύασ αύθουςασ ερευνητών: 9:00-14:00. Ώρεσ
επιςκϋψεων των μϐνιμων και περιοδικών εκθϋςεων: Δευτϋρα-Σρύτη 10:00-13:00,
Σετϊρτη-Πϋμπτη 17:00-20:00. Ομαδικϋσ ξεναγόςεισ κατϐπιν ςυνεννϐηςησ. Εύςοδοσ
ελεϑθερη. Περιςςϐτερα ςτην ιςτοςελύδα http://ha.nbg.gr/ekpaid_progr.html
 Σα Εργαςτόρια Δημιουργικόσ Ϊκφραςησ των Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων του
Σελλογλεύου Ιδρύματοσ Σεχνών Α.Π.Θ. βϊζουν πλώρη για ϋνα δημιουργικϐ ταξύδι
ςτην ακαδημαώκό χρονιϊ ’12 – ’13, απϐ τη Δευτϋρα, 17 επτεμβρύου, με την ϋναρξη
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των εγγραφών ςε οχτώ εργαςτόρια. Απευθϑνονται ςε παιδιϊ απϐ την ηλικύα των
τεςςϊρων ετών, αλλϊ και ςε ενόλικεσ, με τισ ανϊλογεσ θεματικϋσ ενϐτητεσ. Για παιδιϊ
«Ουρϊνιο Σϐξο», Θεατρικϐ Παιχνύδι και Δραματοπούηςη, Καταςκευό Κοϑκλασ και
Καραγκιϐζη, Ζωγραφικό – Θϋατρο, Σελλϐγλειο – Σϋχνη – Σαυτϐτητα. Πληροφορύεσ:
2310991615, 2310994878, 231024711 και ςτην ιςτοςελύδα.
 Μουςεύο Ηρακλειδών- Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα: Θεματικέσ ενότητεσ
πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ: χόματα, χρώματα & μορφϋσ, παραλληλύα & καθετϐτητα:
το παιχνύδι των ευθειών γραμμών, οι οφθαλμαπϊτεσ τησ Σϋχνησ & η μαθηματικό
βεβαιϐτητα, μουςικό & αριθμού, ομοιϐτητα - Λϐγοι & αναλογύεσ κ.α. Θεματικέσ ενότητεσ
δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ: Ειςαγωγό ςτην αλληλεπύδραςη τϋχνησ και μαθηματικών,
οι διαςτϊςεισ του χώρου και η προοπτικό, μεταςχηματιςμού, ςυμμετρύεσ και
γεωμετρικϊ μοτύβα, ο θαυμαςτϐσ κϐςμοσ των fractals, μη-Ευκλεύδειεσ γεωμετρύεσ «επύ
τϊπητοσ», λϐγοσ, αναλογύα, χρυςό τομό, το ϊπειρο και το ϐριο ςτην Σϋχνη και ςτα
Μαθηματικϊ κ.α. Κρατόςεισ και πληροφορύεσ Ελϋνη Μ. Νομικοϑ (Δευτ. - Παρ. 09:0013:00), τηλ.: 210 34 61 981 (εςωτ. 201), email: enomikou@herakleidon-art.gr και ςτην
ιςτοςελύδα.
 Ελληνικό Παιδικό Μουςεύο: Προγρϊμματα για εκπαιδευτικοϑσ, παιδιϊ προςχολικόσ
ηλικύασ, μαθητϋσ δημοτικοϑ και παιδιϊ με αναπηρύα. την ιςτοςελύδα επιλϋξτε Για
εκπαιδευτικούσ-Εκπαιδευτικά προγράμματα 2012-2013.
 Η καςτροπολιτεύα του Μυςτρϊ-μια περιπϋτεια για μικρούσ εξερευνητϋσ: απϐ το
ΤΠΠΟ. Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα.
 H υπόςχεςη: Η φιλύα, ο αποχωριςμόσ, η δύναμη τησ μνόμησ ςτα χρόνια τησ
Μικραςιατικόσ καταςτροφόσ, ϋνα πρωτϐτυπο παραμϑθι τησ Anna Conomos, με
αναφορϊ τα ιςτορικϊ γεγονϐτα τησ ανταλλαγόσ των πληθυςμών μεταξϑ Ελλϊδασ και
Σουρκύασ μετϊ τη Μικραςιατικό Καταςτροφό (1922-3). Σο παραμϑθι δημιουργόθηκε
ςτα πλαύςια τησ ϋκθεςησ «Δυο Υορϋσ Ξϋνοσ» που φιλοξενεύται ςτο Μουςεύο
Μπενϊκη (19/9-25/11/2012). Κυκλοφορεύ ςε παιδικϐ βιβλύο απϐ τισ εκδϐςεισ Ποταμϐσ
και την ΑΝΕΜΟΝ. Περιλαμβϊνει video-DVD με την αφόγηςη του παραμυθιοϑ και CD με
ςχϋδια μαθημϊτων και προτϊςεισ προσ εκπαιδευτικοϑσ για την Ε’ και Σ’ Δημοτικοϑ
(ευϋλικτη ζώνη και ιςτορύα) και ςχϋδιο μαθημϊτων αγγλικόσ γλώςςασ (intermediary to
advanced level) που ϋχουν δημιουργηθεύ απϐ την Φριςτύνα Κουλοϑρη (καθηγότρια
Νεϐτερησ και ϑγχρονησ Ιςτορύασ ςτο Σμόμα Πολιτικόσ Επιςτόμησ & Ιςτορύασ του
Παντεύου Πανεπιςτημύου) και την Κατερύνα Βλϊχου (εκπαιδευτικϐ, καθηγότρια τησ
αγωγόσ του προφορικοϑ λϐγου). Σα ςχϋδια μαθημϊτων κϊνουν χρόςη του video με την
αφόγηςη του παραμυθιοϑ που διατύθεται προσ θϋαςη ςτο διαδύκτυο και
περιλαμβϊνεται ςτην ϋκδοςη βιβλύου. Διϊθεςη εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ: Anemon
Productions, οδϐσ τηςιχϐρου 5, 10674 Αθόνα, τηλ 210 7211073, info@anemon.gr, Σιμό
εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ (περιλαμβϊνει το βιβλύο, DVD και CD): 12 ευρώ.
Πληροφορύεσ και κρατόςεισ για επιςκϋψεισ ςχολεύων ςτην ϋκθεςη τηλ. 210 3671 067070 www.twiceastranger.net
 Βιωματικϊ εργαςτόρια θεϊτρου και δημιουργικόσ γραφόσ για παιδιϊ και νϋουσ
απϐ το Γϋναθλον: Ομϊδα εφόβων 12-17: Σο Εργαςτόρι θα ςυνεχιςτεύ ανϊ 15όμερο
απϐ τισ 13 Οκτωβρύου, ώρα 17:00-19:30. Ομϊδα παιδιών 8-11 ετών: πρώτη ςυνϊντηςη
το ϊββατο, 6 Οκτωβρύου - ώρα 11:00 - Σο Εργαςτόρι θα ςυνεχιςτεύ ανϊ 15όμερο, ώρα
12:00-14:00. Ομϊδα ενηλύκων 18 plus...: Παραςκευό 12 Οκτωβρύου - ςυνϊντηςη
ανοιχτό, ενημερωτικό και γνωριμύασ - ώρα 19:00. Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα και
ςτο info@genathlon.gr
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ΠΑΡΑΣΑΕΙ
 Ελένη του Ευριπύδη Η Εταιρεύα Θεϊτρου Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ παρουςιϊζει την τραγωδύα
Ελϋνη του Ευριπύδη, ςε ςκηνοθεςύα Ωρη Μιχϐπουλου, ςτο Ίδρυμα «Μιχϊλησ
Κακογιϊννησ», Πειραιώσ 206 Σαϑροσ, Αθόνα. Η Ελένη παρουςιϊζεται με μεγϊλη
επιτυχύα για τϋταρτη χρονιϊ ςε ειδικϋσ πρωινϋσ παραςτϊςεισ για μαθητϋσ. Ημϋρεσ
παραςτϊςεων: Δευτϋρα ϋωσ και Παραςκευό, ώρα ϋναρξησ: 10:00π.μ.. Πληροφορύεσκρατόςεισ: ταματύα Αντωνϊτου, 210 3418584 (πρωινϋσ ώρεσ), 697 4926755. Δεύτε
την ιςτοςελύδα.
 Ρωμαίοσ + Ιουλιέττα (teen spirit). Γιατύ αυτϐ το ϋργο ςόμερα; Σο ϋργο μιλϊει για τον
απϐλυτο ϋρωτα, και θϋτει το ερώτημα αν αξύζει να πιςτεϑει κανεύσ ς’αυτϐν, και να
αγωνύζεται γι’ αυτϐ. Σην παρϊςταςη ςυνοδεϑει ϋντυπο υλικϐ και θεατροπαιδαγωγικϐ
πρϐγραμμα. Θηςεύον - ϋνα θϋατρο για τισ τϋχνεσ, Σουρναβύτου 7, Χυρρό. Πρωινϋσ
παραςτϊςεισ για ςχολεύα κατϐπιν ςυνεννϐηςησ. Πληροφορύεσ: Αθηνϊ Μπερδϋκα
efiviko@lykofos.org, τηλ.: 210 7226347, 6944 960790 και ςτην ιςτοςελύδα.
 H θεατρικό ομϊδα GAFF παρουςιϊζει για δεϑτερη χρονιϊ το ϋργο του Εμμ. ΡοϏδη
Ψυχολογία Συριανού ςυζύγου. Δύνονται οργανωμϋνεσ παραςτϊςεισ ςτο θϋατρο του
Νϋου Κϐςμου (Αντιςθϋνουσ 7 και Θαρϑπου, απϋναντι απϐ το κτύριο του ΥΙΞ απϐ την
πλευρϊ τησ Καλλιρϐησ). Τπϊρχει δυνατϐτητα μεταφορϊσ τησ παρϊςταςησ ςτο
ςχολεύο,ςε περύπτωςη που διατύθεται κατϊλληλοσ χώροσ. Σηλϋφωνα επικοινωνύασ
2105139593, 6947409435
 Εφηβικό θϋατρο εντόσ των τειχών: 1) Όνειρο καλοκαιρινήσ νύχτασ (Πρεμιϋρα: 15
Δεκεμβρύου 2012) 2) Όρνιθεσ- μια ροκ παράςταςη για εφήβουσ. Οι παραςτϊςεισ
παύζονται τισ καθημερινϋσ ςε ςχολεύα τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, ςε αυλϋσ
ςχολεύων και ϊλλων κοινωφελών οργανιςμών, ςε ανοιχτοϑσ χώρουσ και θϋατρα και
ςυνοδεϑονται απϐ θεατροπαιδαγωγικϐ πρϐγραμμα για τουσ θεατϋσ. Πληροφορύεσ 2110
120 322, 212 10 25977, 6940 551319 email: e.molyva@yahoo.com

ΜΕΜΟΝΨΜΕΝΑ ΣΕΤΦΗ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ θα βρεύτε
ςτο βιβλιοπωλεύο των εκδόςεων Πατϊκη,
Ακαδημύασ 65, Αθόνα.
Παραγγελύεσ ςτα τηλ. 2103811850, 2103811740
και ςτο fax: 2103811940.
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