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ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011
Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ απαιτεύ:

Οι ςχολικϋσ βιβλιοθόκεσ δεν εύναι κτόμα ςασ.
Ανόκουν ςτουσ μαθητϋσ.
Ανούξτε τισ τώρα!
Δεύτε το κεύμενο τησ Εταιρεύασ υγγραφϋων.
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΣΕΤΦΟ 139
Κυκλοφϐρηςε 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.
Η Νέα Παιδεία ςτο Facebook: Μασ αρέςει!
Υύλοι του Facebook, μπορεύτε να βρεύτε το περιοδικϐ Νϋα Παιδεύα ςτη ςελύδα του Facebook.
τϐχοσ τησ ςελύδασ εύναι η προώθηςη του διαλϐγου πϊνω ςε θϋματα παιδεύασ και πολιτιςμοϑ.
Αν υπϊρχει πρϐβλημα με την υπερςϑνδεςη, πληκτρολογόςτε ςτην αναζότηςη Περιοδικβ Νέα
Παιδεία.
Σα μϋλη τησ ομϊδασ μπορογν να δημοςιεγουν τα μηνγματά τουσ ςτον “τοίχο” τησ
ςελίδασ. Δεν αποτελεύ παρϊπτωμα. Αντιθϋτωσ…

1

ΤΝΕΔΡΙΑ
 «Ο Εικοςτβσ αιώνασ ςτην ποίηςη του Ελγτη. Η ποίηςη του Ελγτη ςτον εικοςτβ
πρώτο αιώνα»: Η διαμϐρφωςη τησ ποιητικόσ του ταυτϐτητασ, η διαςταϑρωςό του με τα
κυρύαρχα καλλιτεχνικϊ ρεϑματα τησ Ευρώπησ, η παρουςύα τησ ελληνικόσ διαχρονύασ ςτο
ϋργο του, ο πολυςόμαντοσ ρϐλοσ τησ γλώςςασ, η φυςικό μεταφυςικό, οι ηθικϋσ αξύεσ καθώσ
η πύςτη ςτισ πολλαπλϋσ δυνατϐτητεσ τησ ποιητικόσ λειτουργύασ αποτελοϑν κυρύαρχουσ
ϊξονεσ μιασ νϋασ ερμηνευτικόσ προςϋγγιςησ ςτην πούηςη του Ελϑτη. 1-2 Νοεμβρίου 2011,
Μϋγαρο Μουςικόσ Αθηνών. Δεύτε το πρϐγραμμα.
 Η ΠΕΥ οργανώνει εκδόλωςη με θϋμα «Πρβγραμμα πουδών φιλολογικών μαθημάτων
ςτην Α΄Λυκείου» ςτο 2ο Πειραματικϐ Γυμνϊςιο Αθηνών, την Σετϊρτη, 2 Νοεμβρύου 2011.
Πληρ. www.p-e-f.gr .
 Σο Ολλανδικϐ Ινςτιτοϑτο διοργανώνει ςυνϋδριο με θϋμα “Philoxenia, Xenophobia and
Violence”, ςτισ 4 Νοεμβρίου 2011 (Μακρυγιϊννη 11, Αθόνα-ςτϊςη μετρϐ Ακρϐπολη).
Δεύτε το πρϐγραμμα εδώ. Πληροφορύεσ 210 9210760, Fax: 210 9210770, nia@nia.gr
 Η ημερύδα «Νέοι ερευνητέσ», με αφορμό τη ςυμπλόρωςη 30 χρϐνων απϐ τον θϊνατο του
Αντώνη ΜωραϏτη, θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 3 Νοεμβρίου 2011, ώρα 18.30, ςτο
Αμφιθϋατρο του Εθνικού Ιδρϑματοσ Ερευνών, Βας. Κωνςταντύνου 48, Αθόνα. Πληροφορύεσ
ςτην ιςτοςελύδα.
 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. Δεύτε
τη ςχετικό ιςτοςελύδα.
 Σο επιςτημονικϐ ςυμπϐςιο με θϋμα «Επιμορφώνοντασ τουσ εκπαιδευτικογσ για το
πολυπολιτιςμικβ ςχολείο: καινοτβμεσ πρακτικέσ και πρώτεσ εκτιμήςεισ» θα
πραγματοποιηθεύ ςτην Αθόνα το ϊββατο, 5 Νοεμβρίου (ώρεσ 10.30-15.00). Πληροφορύεσ
ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα.
 To Kϋντρο Εκπαύδευςησ και Αποκατϊςταςησ Συφλών και το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ
του Τπουργεύου Παιδεύασ, Δια Βύου Μϊθηςησ και Θρηςκευμϊτων ςυνδιοργανώνουν
ςεμινϊριο αφιερωμϋνο ςτο πρϐγραμμα με τύτλο "Πεσ μου Πώσ!- Διάχυςη του
Ευρωπαΰκογ Υακέλου Γλωςςομάθειασ για Άτομα με Μερική ή Ολική Απώλεια
Όραςησ". To ςεμινϊριο θα υλοποιηθεύ ςτη Κεντρικό Δημοτικό Βιβλιοθόκη (Εθνικόσ Αμϑνησ
27, Θεςςαλονύκη) την Πϋμπτη, 3 Νοεμβρίου 2011 και απευθϑνεται ςε
διδϊςκοντεσ/διδϊςκουςεσ τισ ξϋνεσ γλώςςεσ καθώσ και την ελληνικό ωσ ξϋνη/δεϑτερη
γλώςςα ςε ςχϋςη με το κοινϐ των μαθητών/τριών με προβλόματα ϐραςησ με ςκοπϐ να
παρουςιϊςει και να προωθόςει τη χρόςη του ειδικοϑ Ευρωπαώκοϑ Υακϋλου Γλωςςομϊθειασ
ELPBVI. Πληροφορύεσ.
 38o Ετόςιο υνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Υιλολϐγων με θϋμα: «Αιςχγλοσ, ο
δημιουργβσ τησ τραγωδίασ και η διαχρονική του επίδραςη ςτην ελληνική και
ευρωπαΰκή γραμματεία». Σο ςυνϋδριο θα πραγματοποιηθεύ ςτο Βϐλο, 10-12 Νοεμβρύου
2011. Πληρ. τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr, www.p-e-f.gr
 Η ημερύδα «Δρβμοι τησ Νγχτασ και του Υανταςτικογ» αφιερωμϋνη ςτη Λογοτεχνύα
τρϐμου, φανταςύασ και επιςτημονικόσ φανταςύασ, θα πραγματοποιηθεύ το άββατο, 12
Νοεμβρίου 2011 (10.00-13.30, 18.00-21.00) ςτην Κεντρικό Δημοτικό Βιβλιοθόκη
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Θεςςαλονύκησ, ςτο πλαύςιο των εκδηλώςεων «Ημϋρεσ Βιβλιοθηκών». Πληροφορύεσ ςτην
υπερςϑνδεςη.
 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
ιςτοςελύδα
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: 2310891388
 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. 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. 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 Έλληνεσ Υιλοςϐφουσ προσ τισ Παγκϐςμιεσ Μουςικϋσ
Κοινϐτητεσ) θα πραγματοποιηθεύ ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ Θεςςαλονύκησ ςτισ 15-20 Ιουλίου
του 2012. Ση διοργϊνωςη ϋχει αναλϊβει η Ελληνικό Ένωςη για τη Μουςικό Εκπαύδευςη.
Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα 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 τρεισ 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
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email lampidou@storydoc.gr έωσ 10 Νοεμβρίου 2011. Όροι ςυμμετοχόσ, προγρϊμματα,
διδϊςκοντεσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα.
 Εκπαιδευτικά ςενάρια ςε εικονικογσ κβςμουσ: μία ολοκληρωμένη προςέγγιςη, 12-13
Νοεμβρύου 2011. το πλαύςιο τησ ϋνταξησ των νϋων τεχνολογιών τησ πληροφορικόσ και των
επικοινωνιών ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, πρϐκειται να διοργανωθεύ ςτην Κϋρκυρα
ςεμινϊριο με αντικεύμενο την χρόςη των τεχνολογιών των εικονικών κϐςμων ςτην
εκπαύδευςη. Πληροφορύεσ ςτην 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.
 Εργαςτήριο μετάφραςησ γαλλβφωνου θεάτρου. Ειςηγητϋσ: Δόμητρα Κονδυλϊκη,
Ανδρϋασ τϊικοσ. Έναρξη: Νοϋμβριοσ 2011. Πληροφορύεσ: Δόμητρα Κονδυλϊκη, τηλ.
6974900093, e-mail: dimitrakondylaki@yahoo.gr και ςτην ιςτοςελύδα.
 Grundtvig Workshops - ICT and special music education: Music braille code and special
worksheets for people with developmental disorders, 12 – 18 February 2012, Music
School of Thessaloniki, Greece. The main activities are learning of braille code, learning of
electronic braille music code, learning of electronic code of Byzantine music, creation of
special presentations in Power Point for students with diffused developmental disorders and
learning difficulties, presentation of rewarded innovative actions on special music education
and organizing a Concert with active participation of persons with Special Educational Needs.
Info brailletheo@gmail.com
 Η τοά του Βιβλίου διοργανώνει τον 15ο κϑκλο μαθημϊτων (Οκτώβριοσ-Δεκϋμβριοσ 2011).
Πρϐγραμμα και δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα.
 Ση Δευτϋρα, 24 Οκτωβρύου ξεκύνηςε η νϋα ακαδημαΰκή χρονιά ςτο ΕΚΕΜΕΛ. Λειτουργοϑν
τμόματα λογοτεχνικόσ μετϊφραςησ, εκπαύδευςησ εξ αποςτϊςεωσ και ϋκτακτα ςεμινϊρια
επιμϋλειασ κειμϋνων και δημιουργικόσ γραφόσ. Πληροφορύεσ 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 ιςτοςελύδα, ςτο τηλ. 2103227950 και ςτο e-mail
info@bookpress.gr .
 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. Προθεςμύα
υποβολόσ αιτόςεων εγγραφόσ: 20/12/2011. Επύςησ οργανώνει ςτην Αθήνα το Νοέμβριο
δϑο ςεμινάρια εξειδίκευςησ ςτη Διδαςκαλία τησ Ελληνικήσ ωσ Ξένησ Γλώςςασ,
διϊρκειασ 16 ωρών το καθϋνα. Για εθελοντϋσ που διδϊςκουν ελληνικϊ ςε Μη Κυβερνητικϋσ
Οργανώςεισ ιςχϑει έκπτωςη 30%. Ενεργβσ ακρβαςη: Οι εκπαιδευϐμενοι ςυμμετϋχουν ωσ
ακροατέσ-βοηθοί καθηγητϋσ ςε μϊθημα που γύνεται ςτο Κϋντρο Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ ςε
πραγματικϋσ ςυνθόκεσ, δηλαδό μϊθημα ελληνικόσ γλώςςασ ςε ξενϐγλωςςουσ ςπουδαςτϋσ .
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.
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 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.

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
πανεπιςτημιακού καθηγητϋσ, ςυγγραφεύσ, καλλιτϋχνεσ, εκπαιδευτικού, θεατροπαιδαγωγού.
Πληρ. Κ. Κυπαρύςςη info@laskaridou.gr. Πλόρεσ πρϐγραμμα των προγραμμϊτων ςτην
ιςτοςελύδα.
 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 2011Μϊιοσ 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 ιςτοςελύδα.
 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 ΠύγκουΡεποϑςη. 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.
 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 5-10 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
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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
εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και οι κρατόςεισ για εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ τησ περιϐδου
Οκτωβρύου - Δεκεμβρύου 2011, ξεκύνηςαν (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 Άρη 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), 6974926755. Πληροφορύεσ ςτην
ιςτοςελύδα.



Καταλόγια II ςε ςκηνοθεςύα Θοδωρό Οικονομύδη. Μια τελετουργικό παρϊςταςη
τεςςϊρων ελληνικών παραλογών με κοινϐ θϋμα τη θυςύα. Ένα δρώμενο με τη ςυμμετοχό
κοϑκλασ, ανθρώπου και μουςικόσ (Σησ μϊνασ φϐνιςςασ, Σου γιοφυριοϑ τησ Άρτασ, Σησ
κακιϊσ πεθερϊσ, Σου νεκροϑ αδερφοϑ). Σο βαςικϐ ςτοιχεύο που χαρακτηρύζει τη
ςυγκεκριμϋνη παραγωγό εύναι η χρόςη μαςκών, κουκλοθϋατρου και θεϊτρου ςκιών, για να
αναπαραςταθοϑν οι βαςικϋσ ιςτορύεσ, τα τρύα ποιόματα. Πληροφορύεσ: 6944645797,
hutiathanasia@yahoo.com και ςτην ιςτοςελύδα. Δεύτε το βύντεο.



Φτωχοί 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.



O Αμερικάνος του Αλϋξανδρου Παπαδιαμϊντη: Μια θεατρικό διαςκευό του ομϐτιτλου
κλαςικοϑ διηγόματοσ του κιαθύτη ςυγγραφϋα, για ϋναν ηθοποιϐ και για ϋνα μουςικϐ,
υπενθυμύζει τισ διαςτϊςεισ που μπορεύ να πϊρει η ανθρώπινη μοναξιϊ και η «αθερϊπευτη»
καχυποψύα απϋναντι ςε οτιδόποτε ϊγνωςτο ό φαινομενικϊ «ξϋνο». Σετϊρτη-Κυριακό,
30/11/2011-8/01/2012 ςτο Ίδρυμα «Μιχϊλησ Κακογιϊννησ». Δεύτε τη ςχετικό ιςτοςελύδα



Οι έμποροι των εθνών του Αλ. Παπαδιαμϊντη απϐ την Ομϊδα Θεϊτρου ΟΠERA, 19
Οκτωβρύου - 6 Νοεμβρύου 2011 (εκτϐσ Δευτϋρασ & Σρύτησ) 21:00 ςτη Μικρό κηνό τησ
τϋγησ Γραμμϊτων και Σεχνών. Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα.



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
2107226347, 6944960790, efiviko@lykofos.org



Σο Εθνικϐ Θϋατρο παρουςιϊζει, με μια ευϋλικτη θεατρικό παρϊςταςη, τη Αντιγόνη του
οφοκλό για εφόβουσ. Έναρξη: 27 επτεμβρίου. Για πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ
ςυντελεςτϋσ και τισ διαθϋςιμεσ ημϋρεσ παραςτϊςεων, μπορεύτε να επικοινωνεύτε με την κ.
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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.
Έναρξη: 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 Έλληνεσ πολύτεσ, καθηγητϋσ/
ερευνητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και καλλιτϋχνεσ που αφοροϑν ςπουδϋσ, διαλϋξεισ,
επιμορφωτικϊ προγρϊμματα και ϋρευνα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ Αμερικόσ.
Τποτροφύεσ για μεταπτυχιακοϑσ φοιτητϋσ ςτην ιςτοςελύδα (Για εγγραφή και αναλυτικέσ
πληροφορίεσ των υποτροφιών Fulbright επικοινωνήςτε με τη Σύμβουλο Υποτροφιών ςτην
Αθήνα, τηλ. 2107241811- εςωτ. 3, greekprogram@fulbright.gr ή με τον Εκπαιδευτικό
Σύμβουλο ςτην Θεςςαλονίκη, τηλ. 2310242904, edadthes@fulbright.gr). Πληροφορύεσ ςτο email greekprogram@fulbright.gr (Σατιϊνα Φατζηεμμανουόλ) και ςτην ιςτοςελύδα .



Αγώνεσ Δημιουργίασ Ελληνικογ Σραγουδιογ ςτισ 16-17 Δεκεμβρύου 2011, ςτη τϋγη
Γραμμϊτων και Σεχνών. Οι Αγώνεσ Ελληνικοϑ Σραγουδιοϑ αποςκοποϑν ςτην ανϊδειξη
νϋων ςυνθετών, ςτιχουργών και τϊςεων του ϋντεχνου ελληνικοϑ τραγουδιοϑ. Τποβολή
αιτήςεων ςυμμετοχήσ: 4 Νοεμβρύου 2011. Πληροφορύεσ: Δευτϋρα ϋωσ Παραςκευό, 11:0016:00, τηλ.: 2130178286 και ςτην ιςτοςελύδα.



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 Μααου 2012. Πληροφορύεσ για τουσ ϐρουσ ςυμμετοχόσ ςτο τηλ. 210 4297540-1-2, φαξ
210 4296024 και Email: info@laskaridou.gr και ςτην ιςτοςελύδα.

ΕΚΔΗΛΩΕΙ


2ο Υεςτιβάλ Εθνογραφικογ Κινηματογράφου τησ Αθήνασ, με αφιϋρωμα ςτο νερϐ, 3-5
Νοεμβρίου 2011. την ιςτοςελύδα θα βρεύτε αναλυτικϐ πρϐγραμμα. Πληροφορύεσ
ethnofest@gmail.com 210 6544917 / 6945104788.



«Η νέα μεταρργθμιςη βλάπτει ςοβαρά την Παιδεία»: Η Tριτοβϊθμια Eκπαύδευςη ςτην
Ελλϊδα αλλϊζει. Πϊλι. Περιςςϐτεροι απϐ 250 Βουλευτϋσ ψόφιςαν υπϋρ του νϋου νϐμου.
Όμωσ οι ςχολϋσ όταν και πϊλι κλειςτϋσ ςτην φετινό εξεταςτικό. ε καιροϑσ κρύςησ, ϐπου
πολλού νϋοι αναγκϊζονται να εγκαταλεύψουν τη χώρα, αυτϐ το ερώτημα εύναι πιο επύκαιρο
απϐ ποτϋ: Σι μϐρφωςη θϋλουμε για τα παιδιϊ μασ; Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011, Κϋντρο
Πολιτιςμοϑ «Ελληνικϐσ Κϐςμοσ», Αύθουςα Αντιγϐνη, Πειραιώσ 254, Σαϑροσ, ώρα
προςϋλευςησ 18:50. Ειςιτόριο: 11 ευρώ. Πληρ. 2103310213 και ςτην ιςτοςελύδα.



Σελετό αναγϐρευςησ ςε Επύτιμο Διδϊκτορα του Géza Alföldy, Ομϐτιμου Καθηγητοϑ τησ
Αρχαύασ Ιςτορύασ του Πανεπιςτημύου τησ Φαώδελβϋργησ, για τη ςυμβολό του ςτην μελϋτη
και ερμηνεύα του Ρωμαώκοϑ κϐςμου απϐ το Ιϐνιο Πανεπιςτόμιο, την Σετάρτη, 9
Νοεμβρίου 2011, ώρα 19:00 ςτην Αίθουςα Σελετών τησ Ιονίου Ακαδημίασ.
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα.



τη τϋγη Γραμμϊτων και Σεχνών:
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α) Μια κοινωνία ςε πβλωςη: Σα ακροδεξιά αντανακλαςτικά τησ Ευρώπησ. 16
Νοεμβρύου 2011, 19:00-21:00. Η εκδόλωςη εντϊςςεται ςτον κϑκλο Εμείσ και οι Άλλοι –
Εμείσ ωσ Άλλοι που ϋχει ωσ αντικεύμενο τη μετανϊςτευςη. Σο ζότημα απαςχολεύ ϐλη την
Ευρώπη και οι ευρεύεσ ςυζητόςεισ που θα γύνουν θα επικεντρωθοϑν τϐςο ςτην ελληνικό
διϊςταςη του ζητόματοσ, ϐςο και ςτη διεθνό.
β) Η βιογραφία: Πρβκειται για ςπάνιο ή υποτιμημένο είδοσ ςτην Ελλάδα;23
Νοεμβρύου 2011, 19:00-21:00. Η εκδόλωςη εντϊςςεται ςτον κϑκλο Λογοτεχνία: Οι ιςτορίεσ
των ανθρώπων που επιχειρεύ να φωτύςει προςωπικϋσ διαδρομϋσ οι οπούεσ, μϋςα απϐ την
αποτϑπωςό τουσ ςτο χαρτύ, υπϐ μορφό βιβλύου, αποκτοϑν ϋνα μυθικϐ χαρακτόρα και
φτϊνουν να επηρεϊζουν την πολιτιςτικό, κοινωνικό, ακϐμη και πολιτικό ζωό μιασ χώρασ ό
και ευρϑτερα.
γ)Επιςτόμεσ και ανθρωπιςμϐσ: Εξανθρωπιςμβσ των Επιςτημών ή «εξεπιςτημονιςμβσ»
του ανθρωπιςμογ; 28 Νοεμβρύου 2011, 19:00-21:00. Με αφορμό το διϊλογο Από την
Κοςμογονία ςτη Γλωςςογονία και το ςυναφϋσ βιβλύο τουσ, οι ςυγγραφεύσ ςυζητοϑν για το
ρϐλο ενϐσ νϋου ανθρωπιςμοϑ, προςανατολιςμϋνου ςτα προβλόματα και τισ προκλόςεισ του
21ου αιώνα, ενϐσ ανθρωπιςμοϑ που να μπορεύ να κατανοόςει και να αξιοποιόςει τα
αςϑλληπτα επιτεϑγματα των επιςτημών, επηρεϊζοντασ δημιουργικϊ την εξϋλιξό τουσ και
οδηγώντασ ςτην «ενϐτητα των επιςτημών» και ςτην υπϋρβαςη τησ γνώςησ προσ την
πλευρϊ τόσ «ςοφύασ» με αποτροπό τησ «πανουργύασ».
δ) Η διδαςκαλία τησ ιςτορίασ ςε διαφορετικέσ εποχέσ, 30 Νοεμβρύου 2011, 19:0021:00. Η εκδόλωςη εντϊςςεται ςτον κϑκλο Η αφήγηςη τησ Ιςτορίασ και η διδαςκαλία τησ ωσ
ιςτορικά φαινόμενα που φιλοδοξεύ να αναδεύξει κρύςιμα ζητόματα ϐπωσ η διαμϐρφωςη τησ
ςυλλογικόσ ςυνεύδηςησ μϋςα απϐ την αντιμετώπιςη του μαθόματοσ τησ Ιςτορύασ ςτο
ςχολεύο και μϋςα απϐ τη δημϐςια ςυζότηςη για θϋματα ιςτορύασ, ό το ζότημα τησ
διϊςταςησ που ςυχνϊ παρατηρεύται ανϊμεςα ςτην Ιςτορύα των ειδικών ιςτορικών και την
«επύςημη» ςχολικό εκδοχό τησ ιςτορύασ αλλϊ και τη δημϐςια ιςτορύα γενικϐτερα.


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.



Ο Γιώργοσ Φρονάσ παρουςιϊζει το βιβλύο του ςτισ Εκδϐςεισ Οδϐσ Πανϐσ, με τύτλο
«άββατο», την Παραςκευό, 4 Νοεμβρύου 2011, 8.30 μ.μ. ςτο Underground Εντευκτόριο,
Δεςπεραύ 9, Θεςςαλονύκη (περιοχό Διεθνοϑσ Εκθϋςεωσ, τηλ. 2310279607). Μιλοϑν για το
βιβλύο οι: Κωνςταντύνοσ Μποϑρασ και Κώςτασ Παπαθαναςύου. Διαβϊζει ο ςυγγραφϋασ



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.

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ







Χηφιοποιημϋνεσ ςυλλογέσ Ε.Λ.Ι.Α.
Εκδβςεισ απϐ το Ιϐνιο Πανεπιςτόμιο
Εκπαιδευτικϊ περιοδικά
Διαδικτυακϊ λεξικά
τον Σζοϑλιαν Μπαρνσ το βραβεύο Μποϑκερ
Βιβλιοθήκη του Ιδργματοσ Λαςκαρίδου: γύνετε μϋλοσ ςυμπληρώνοντασ τη φϐρμα.
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