André Chénier, Opera on the lake, Bregenz Festival 2012
Tὸ μότε ἄναρχον μότε δεςποτοϑμενον
ἀςτοῖσ περιςτϋλλουςι βουλεϑω ςϋβειν
καὶ μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πϐλεωσ ἔξω βαλεῖν.
Σύσ γὰρ δεδοικὼσ μηδὲν ἔνδικοσ βροτῶν;
Τουσ φρόνιμουσ πολίτεσ ςυμβουλεύω
να μην ανέχονται την αναρχία και το δεςποτιςμό
και να μη διώξουν κάθε φόβο απ’ την πόλη.
Γιατί ποιοσ άνθρωποσ είναι δίκαιοσ ςαν δεν φοβάται τίποτα;
Αιςχϑλου Ευμενίδεσ, 696-9

ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ
ΜΑΪΟ 2012
Αγαπητού φύλοι,
Σο επϐμενο τεϑχοσ τησ Νϋασ Παιδεύασ (τεϑχοσ 141) κυκλοφϐρηςε. Επιςυνϊπτουμε τα
περιεχϐμενα. Μϋροσ των κειμϋνων ϋχει δημοςιευτεύ ςτην ιςτοςελύδα του περιοδικοϑ.
ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΑ ΣΕΤΦΗ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ θα βρεύτε ςτο βιβλιοπωλεύο των εκδϐςεων
Πατϊκη, Ακαδημύασ 65, Αθόνα.
Αν δεν ςασ εύναι εϑκολη η πρϐςβαςη, μπορεύτε να τα παραγγεύλετε ςτα τηλ. 2103811850,
2103811740 και ςτο fax: 2103811940.

ΤΝΕΔΡΙΑ

 Σο Παιδαγωγικϐ Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Αθηνών ανακοινώνει
την οργϊνωςη Πανελληνύου υνεδρύου με διεθνό ςυμμετοχό με θϋμα: «Η ποιϐτητα
ςτην εκπαύδευςη: Σϊςεισ και Προοπτικϋσ», κατϊ το διϊςτημα 4 ϋωσ 6 ΜαϏου 2012 ςτην
Αθόνα. Σηλ. 210 368 8395 και 210 368 8394, e-mail: ptde2012@gmail.com Πληρ.
www.primedu.uoa.gr
 Σο Κϋντρο υμβουλευτικόσ και Προςανατολιςμοϑ τησ Διεϑθυνςησ Δευτεροβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ Μαγνηςύασ ςε ςυνεργαςύα με το Επιμελητόριο Μαγνηςύασ διοργανώνουν το
Διακρατικϐ υνϋδριο Επαγγελματικοϑ Προςανατολιςμοϑ με θϋμα «Επαγγελματικϐσ
προςανατολιςμϐσ και οικονομικό κρύςη», Βϐλοσ, 4-5 ΜαϏου 2012,
careerguidance2012@econ.uth.gr, πληροφορύεσ
 Η Παιδαγωγικό χολό (Π.Σ.Δ.Ε. & Σ.Ε.Π.Α.Ε.) του Α.Π.Θ. και η ομϊδα «Πολϑδρομο» ςασ
προςκαλοϑν να ςυμμετϊςχετε ςτο 2ο διεθνϋσ ςυνϋδριο «ταυροδρϐμι γλωςςών &
πολιτιςμών: ελληνο-αλβανικό επαφό» που διοργανώνουν ςτισ 18-19 ΜαϏου 2012 ςτον
Πϑργο τησ Παιδαγωγικόσ χολόσ του Α.Π.Θ. Σο ςυνϋδριο απευθϑνεται ςε ερευνητϋσ/τριεσ
που αςχολοϑνται με την επαφό και τη διγλωςςύα ανϊμεςα ςτην ελληνικό και την αλβανικό
γλώςςα και οργανώνεται ςε δϑο θεματικοϑσ ϊξονεσ που θα αντιςτοιχοϑν ςτισ δϑο μϋρεσ του
ςυνεδρύου: Ϊρευνεσ ςτην Ελλϊδα ςχετικϊ με την επαφό τη ελληνικόσ και τησ αλβανικόσ
γλώςςασ, εκπαιδευτικϊ και ερευνητικϊ ζητόματα απϐ την Αλβανύα. Πληροφορύεσ:
info@polydromo.gr, 6970676377, Ροϑλα Σςοκαλύδου

 Σην Πϋμπτη, 24/05/2012 και την Παραςκευό, 25/05/2012 ςτο Σμόμα Ιςτορύασ του
Ιϐνιου Πανεπιςτημύου θα πραγματοποιηθεύ ςυνϋδριο ςτην μνόμη τησ Εϑησ Ολυμπύτου με
θϋμα «Tοπικϋσ κοινωνύεσ ςτον θαλϊςςιο και ορεινϐ χώρο ςτα νϐτια Βαλκϊνια τον
18ο και 19ο αιώνα». Πληροφορύεσ
 Σο 6ο Διεθνϋσ υνϋδριο για τισ ϑγχρονεσ Σϊςεισ ςτην Κλαςικό Υιλολογύα θα διεξαχθεύ ςτη
Θεςςαλονύκη ςτισ 25-27 ΜαϏου 2012 (Κϋντρο Διϊδοςησ Ερευνητικών ΑποτελεςμϊτωνΚΕΔΕΑ, Λεωφ. 3ησ επτεμβρύου). Σο φετινϐ ςυνϋδριο, που διοργανώνεται απϐ το Σμόμα
Υιλολογύασ του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ και τον Σομϋα Κλαςικών
πουδών του Πανεπιςτημύου του Cambridge, εύναι αφιερωμϋνο ςτην ελληνιςτικό πούηςη
και ϋχει τύτλο "Hellenistic Studies at a Crossroads: Exploring Texts, Contexts and
Metatexts" («Οι ελληνιςτικϋσ ςπουδϋσ ςε ςταυροδρϐμι: κεύμενα, ςυγκεύμενα και
μετακεύμενα»). Γλώςςα του ςυνεδρύου θα εύναι η αγγλικό. Πληροφορύεσ, sistakou@otenet.gr

 «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.
 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 λαώκϐ
παραμϑθι: αφηγόςεισ, αναγνώςεισ, μεταμορφώςεισ», Αθόνα, 22 ‐ 24 Νοεμβρύου
2012. www.phil.uoa.gr./grimm_conference.html
 Θουκυδύδησ, ο κορυφαύοσ ιςτορικϐσ τησ Αρχαιϐτητασ και η επύδραςό του μϋχρι
ςόμερα: Ετόςιο ςυνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Υιλολϐγων, Αθόνα, 22-24
Νοεμβρύου 2012. Οι προτϊςεισ για ςυμμετοχό ςτο υνϋδριο πρϋπει να ςταλοϑν
ταχυδρομικώσ ό ηλεκτρονικώσ το αργϐτερο ωσ τισ 15 Ιουνύου 2012. Σηλ.: 2105243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr, www.p-e-f.gr
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 Η Εργαςτηριακό Μονϊδα Οικολογικόσ Χυχολογύασ και Βιωματικόσ, Ευρετικόσ και
Διαλογικόσ-Επικοινωνιακόσ Χυχοπαιδαγωγικόσ ςε ςυνεργαςύα με το Διδαςκαλεύο του
Παιδαγωγικοϑ Σμόματοσ Προςχολικόσ Εκπαύδευςησ τησ χολόσ Επιςτημών Αγωγόσ
του Πανεπιςτημύου Κρότησ διοργανώνουν το ςυνϋδριο με τύτλο «Η Αποϑςα Παρουςύα
του ώματοσ ςτισ Κοινωνικϋσ Επιςτόμεσ, την Σϋχνη και ςτισ Επιςτόμεσ Αγωγόσ
και Τγεύασ: Μεθοδολογικϊ Ζητόματα και Νϋεσ Προοπτικϋσ», Ρϋθυμνο, 23-24
Ιουνύου 2012. Πληροφορύεσ, τηλ. 6936550791, mpourkos@gmail.com
 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 Κοινϐτητεσ) θα πραγματοποιηθεύ ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ
Θεςςαλονύκησ ςτισ 15-20 Ιουλύου του 2012. Ση διοργϊνωςη ϋχει αναλϊβει η Ελληνικό
Ϊνωςη για τη Μουςικό Εκπαύδευςη. Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα και ςτα τηλ.
6939560404, info@eeme.gr, fax 2310 858658
 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 πϐλη ςε
μετϊβαςη, 1912-2012/Thessaloniki: A City in Transition, 1912-2012».
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ
 Σο Ιςτορικϐ Αρχεύο Προςφυγικοϑ Ελληνιςμοϑ του Δόμου Καλαμαριϊσ διοργανώνει
ςυνϋδριο για τα 100 χρϐνια απϐ την απελευθϋρωςη τησ Θεςςαλονύκησ «Θεςςαλονύκη
πρωτεϑουςα των προςφϑγων. Οι πρϐςφυγεσ ςτην πϐλη απϐ το 1912 μϋχρι
ςόμερα», Καλαμαριϊ, 23 - 25 Νοεμβρύου 2012. Πληροφορύεσ.
 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 αλληλεγγϑησ», ςτην Αθόνα,
23-25 Νοεμβρύου 2012. Τποβολό προτϊςεων ϋωσ 10 Ιουνύου 2012 ςτο
info@theatroedu.gr. Πληροφορύεσ.
 Σο τμόμα Αγγλικόσ Υιλολογύασ του ΑΠΘ διοργανώνει ςυνϋδριο με τύτλο «The Viewing
of Politics and the Politics of Viewing: Theatre Challenges in the Age of Globalized
Communities», ςτισ 18‐21 Απριλύου 2013 ςτη Θεςςαλονύκη. Τποβολό προτϊςεων
ϋωσ τισ 13 Αυγοϑςτου 2012. Πληροφορύεσ
 Β΄ Θεατρολογικϐ υνϋδριο του Πανελλόνιου Επιςτημονικοϑ υλλϐγου Θεατρολϐγων
Αθόνα, 28-31 Μαρτύου 2012. ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΔΙΕΘΝΗ
 Διεθνϋσ ςυνϋδριο με τύτλο “The Ethical Challenge of Multidisciplinarity: Reconciling
‘The Three Narratives’—Art, Science, and Philosophy” διοργανώνει το
Πανεπιςτόμιο Κϑπρου, 2-6 Ιουλύου 2012, ςτη Λευκωςύα. Πληροφορύεσ:
http://issei2012.haifa.ac.il edmari@ucy.ac.cy και ISSEI@nachshonim.org.il
 Καλοκαιρινϐ ςεμινϊριο για καθηγητϋσ αρχαύασ Ιςτορύασ GCSE ςτο Πανεπιςτόμιο του
Liverpool, 7-9 Αυγοϑςτου 2012. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςτο tehh@liv.ac.uk
(Thomas Harrison) και ςτην ιςτοςελύδα
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 υνϋδριο μεταπτυχιακών φοιτητών ςτο UCL ςτο Λονδύνο, με τύτλο “Educating the
future generation: teaching, learning, and antiquity”, 13-14 επτεμβρύου 2012.
Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα
 Summer School in Greek Metrics and Rhythmic-l’Università degli Studi di Urbino
 Understanding Excellence in Arts Education
 Ancient and Modern Olympics: blog

 υλλογό υπογραφών για το L’ Année Philologique

ΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕ
4
 Ελεϑθερο Πανεπιςτόμιο τησ τοϊσ του Βιβλύου, 17οσ κϑκλοσ, Μϊιοσ - Ιοϑνιοσ 2012,
http://www.stoabibliou.gr/ep
 Διεθνόσ Ημερύδα Οπτικοακουςτικόσ Παιδεύασ & το Πρϐγραμμα ΒιντεοΜουςεύα,
4 ΜαϏου 2012, Ινςτιτοϑτο Goethe, Αθόνα. Η ημερύδα απευθϑνεται ςε εκπαιδευτικοϑσ,
φοιτητϋσ, νϋουσ κινηματογραφιςτϋσ και περιλαμβϊνει ειςηγόςεισ, παρουςιϊςεισ
μαθητικών ταινιών και βιωματικϊ εργαςτόρια. Εύςοδοσ ελεϑθερη. Θϋςεισ
περιοριςμϋνεσ. Πληροφορύεσ και didanpep@sch.gr.
 Η Ελληνικό Σρϊπεζα Αναμνόςεων ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ προγρϊμματοσ "Οι
αναμνόςεισ μου, η Ιςτορύα μασ" και ςε ςυνεργαςύα με την ιταλικό Banca della
memoria, διοργανώνει εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο με ςκοπϐ την παρουςύαςη των
ςκοπών του προγρϊμματοσ, αλλϊ και του ςχετικοϑ εκπαιδευτικοϑ πακϋτου, το οπούο
δημιουργόθηκε για να καθοδηγόςει εκπαιδευτικοϑσ ςτην πραγματοπούηςη
βιωματικοϑ μαθόματοσ ςτην τϊξη τουσ, με τη βοόθεια των αναμνόςεων, ςτισ 18
ΜαϏου 2012, 16.00-20.00, ςτον χώρο Βρυςϊκι, οδϐσ Βρυςακύου 17, κοντϊ ςτο ςταθμϐ
Μοναςτηρϊκι. Οι θϋςεισ εύναι περιοριςμϋνεσ και θα τηρηθεύ χρονολογικό ςειρϊ
προτεραιϐτητασ. Δόλωςη ςυμμετοχόσ (ϋωσ τισ 12 ΜαϏου) και πληροφορύεσ ςτο
info.gr@memoro.org ό ςτο τηλϋφωνο 6984278479.
 Ο Σομϋασ Ανθρωπιςτικών πουδών-Πρϐγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Διδακτική
Γλώςςασ-Λογοτεχνία-Θέατρο και Εκπαίδευςη θα πραγματοποιόςει ημερύδα
Μεταπτυχιακών Υοιτητών και Τποψηφύων Διδακτϐρων με θϋμα «Η δϑναμη τησ
Λογοτεχνύασ: Διδακτικϋσ προςεγγύςεισ-Αξιοπούηςη διδακτικοϑ υλικοϑ»
(Δημοτικϐ-Γυμνϊςιο-Λϑκειο) την Σρύτη, 22 ΜαϏου 2012, ώρα 15:00-20:00 ςτο
Αμφιθϋατρο του Μαρϊςλειου Διδαςκαλεύου, Μαραςλό 4 - Αθόνα, (ςτϊςη μετρϐ
«Ευαγγελιςμϐσ»). Εύςοδοσ ελεϑθερη. Απαραύτητη η δόλωςη ςυμμετοχόσ. Κρατόςεισ
mail@2dimaei-ptde.att.sch.gr . Πληροφορύεσ.
 Εργαςτόριο καταςκευόσ και εμψϑχωςησ κοϑκλασ “μαρϐτ” για εκπαιδευτικοϑσ
και επιμορφωτϋσ απϐ την ομϊδα Ανταμαπανταχοϑ, ςτην Πϊτρα και τη Θεςςαλονύκη,
26-27 ΜαϏου 2012. Πληροφορύεσ: 6932274208 και antamapantahou@gmail.com
 Η Πανελλόνια Ϊνωςη Υιλολϐγων και το Κϋντρο Οδυςςειακών πουδών, ςε
ςυνεργαςύα µε τον Δόµο Ιθϊκησ, διοργανώνουν το ΚΖ' εμινϊριο Οµηρικόσ Υιλολογύασ,
µε θϋμα, «Όψεισ τησ οικογϋνειασ ςτα οµηρικϊ ϋπη: θεςµικϐ πλαύςιο, ςχϋςεισ,
ρϐλοι». Οι προτϊςεισ για ςυμμετοχό ςτο ςεμινϊριο πρϋπει να ςταλοϑν ταχυδρομικώσ
ό ηλεκτρονικώσ, µϋχρι τισ 20 ΜαϏου 2012. Η πρϐταςη θα περιλαμβϊνει τον τύτλο τησ
ειςόγηςησ, περύληψη ωσ μια ςελύδα, ιδιϐτητα, διεϑθυνςη και τηλϋφωνο του ειςηγητό.
Πληροφορύεσ 210-5243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr, www.p-e-f.gr
 Σο Κϋντρο Επαγγελματικόσ Κατϊρτιςησ (ΚΕΚ) του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ
διοργανώνει τρύμηνο επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο βαςιςμϋνο ςτη μεθοδολογύα τησ εξ

αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ και με τύτλο «Διγλωςςύα και Ειδικό Αγωγό», ΜϊρτιοσΜϊιοσ 2012. Πληροφορύεσ και galantomos@aegean.gr, andreou@uth.gr
 1οσ κϑκλοσ βιωματικών ςεμιναρύων τησ Ελληνικόσ Ϊνωςησ για την Προώθηςη τησ
Ρητορικόσ ςτην Εκπαύδευςη. Σα ςεμινϊρια απευθϑνονται κυρύωσ ςε εκπαιδευτικοϑσ
ϐλων των βαθμύδων, εκπαιδευτϋσ ρητορικόσ, εκπαιδευτϋσ ενηλύκων αλλϊ και ςε κϊθε
ενδιαφερϐμενο. Μϊρτιοσ-Μϊιοσ 2012. Πληροφορύεσ enosiritorikis@gmail.com
6977307730 (Σρύτη και Πϋμπτη, 6-7 μ.μ.).
 Για 3η χρονιϊ διοργανώνεται ςτην Επύδαυρο το Kufstein Summer School με τύτλο
«INNOVATING CULTURE – Approaches towards a New Arts Management» πϊνω
ςτην Πολιτιςτικό Διαχεύριςη απϐ το Αυςτριακϐ πανεπιςτόμιο FH Kustein, 29/04 ϋωσ
05/05/2012. Πληροφορύεσ: Ms. Angela Scalet, summerschool@fh-kufstein.ac.at και ςτην
ιςτοςελύδα.
 Η Science View διοργανώνει εκπαιδευτικϐ ςεμινϊριο (διϊρκειασ μύασ εβδομϊδασ) τον
Ιοϑλιο του 2012. Θα πραγματοποιηθεύ ςτην Ελλϊδα, Ηρϊκλειο Κρότησ ςτισ 02.07.12 07.07.12, και θα επαναληφθεύ ςτην Ιταλύα, Matera Ferrandina ςτισ 09.07.12 - 14.07.12.
Σο ςεμινϊριο ϋχει τον τύτλο "Classroom 2.0: Enhanced ways of teaching integrating
web2.0 tools in your classroom, Overall view and practical tips". Λεπτομϋρειεσ
ςχετικϊ με τη διαδικαςύα υποβολόσ αιτόςεων καθώσ και με το πρϐγραμμα του
ςεμιναρύου μπορεύτε να βρεύτε εδώ.

ΕΚΔΗΛΩΕΙ
υμπϐςιο/ φεςτιβϊλ μαθητικόσ και καλλιτεχνικόσ δημιουργύασ: «Ως ναυάγια αι
λέξεις - Αλϋξανδροσ Παπαδιαμϊντησ, Δημιουργικό ανϊγνωςη και μεταγραφό του
αφηγηματικοϑ λϐγου» ςτο Απολλώνιο Ψδεύο απϐ τισ 2 - 5 ΜαϏου 2012 το οπούο
ςυνδιοργανώνει με το Ε.Κ.Π.Α., την Εταιρεύα Παπαδιαμαντικών πουδών, την
Παιδαγωγικό Εταιρεύα Ελλϊδασ, το Δόμο κιϊθου και τον Πολιτιςτικϐ Υορϋα «Εν
θεϊτρω ϋκφραςισ», υπϐ την αιγύδα του ΤΠ. ΠΟ. Σ. Σο Υεςτιβϊλ εύναι η δεϑτερη και
καταληκτικό δραςτηριϐτητα του Εκπαιδευτικοϑ Προγρϊμματοσ «Αλϋξανδροσ
Παπαδιαμϊντησ, Δημιουργικό ανϊγνωςη και μεταγραφό του αφηγηματικοϑ λϐγου», το
οπούο ολοκλόρωςε την πρώτη φϊςη επιμϐρφωςησ των εκπαιδευτικών Α/θμιασ και
Β/θμιασ Εκπαύδευςησ τον Υεβρουϊριο του 2012. Πληροφορύεσ για ςυμμετοχϋσ:
amfartist@gmail.com, etefragi@hotmail.gr. Η παρακολοϑθηςη του ςυμποςύου για τουσ
μαθητϋσ εύναι δωρεϊν.
Σο Ιςτορικϐ Αρχεύο-Μουςεύο Ύδρασ εγκαινιϊζει την ϋκθεςη εικονογρϊφηςησ παιδικοϑ
βιβλύου "Κϐκκινη κλωςτό", απϐ 7/4/2012 ϋωσ 31/5/2012. Πληροφορύεσ
ΚϑΚΛΟ ςτο ΚϋΝΣΡΟ - 6 ποιητικϋσ ςυναντόςεισ. Ο Οργανιςμϐσ Πολιτιςμοϑ,
Αθλητιςμοϑ, Νεολαύασ και Ωθληςησ του Δόμου Αθηναύων (Ο.Π.Α.Ν.) και ο Κϑκλοσ
Ποιητών διοργανώνουν 6 ποιητικϋσ ςυναντόςεισ τιμώντασ τρεισ Ϊλληνεσ και τρεισ
ξϋνουσ κορυφαύουσ ποιητϋσ, με ειςηγόςεισ, αναγνώςεισ και προβολϋσ. Κϊθε δεϑτερη
Δευτϋρα, απϐ τον Ιανουϊριο ωσ τον Ιοϑνιο 2012, ςτισ 7μμ το βρϊδυ, ςτο Πνευματικϐ
Κϋντρο του Δόμου Αθηναύων (Ακαδημύασ 50). Πρϐγραμμα.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 Βιομηχανικό κληρονομιϊ: πολλαπλϐτητα και πολυςχιδύα: Εργαςτόριο για τη
βιομηχανικό κληρονομιϊ με τη ςυνεργαςύα του Ελληνικοϑ Σμόματοσ τησ Διεθνοϑσ
Επιτροπόσ για τη Διατόρηςη τησ Βιομηχανικόσ Κληρονομιϊσ και του Πολιτιςτικοϑ
Ιδρϑματοσ Ομύλου Πειραιώσ. Επιςτημονικϐσ ςυντονιςμϐσ: Ελϋνη Μπενϋκη
Οι ςυναντόςεισ πραγματοποιοϑνται μηνιαύωσ, ςϑμφωνα με το πρϐγραμμα, 17:00-19:00,
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ςτην Αύθουςα Πολλαπλών Φρόςεων του Πολιτιςτικοϑ Ιδρϑματοσ Ομύλου Πειραιώσ,
Αγγϋλου Γϋροντα 6, Πλϊκα, τηλ. 210 3256932.
 Σο Μουςεύο Μπενϊκη ςυμμετϋχοντασ ςτο ευρωπαώκϐ πρϐγραμμα “Witness the Past”
θα υποδϋχεται απϐ αυτϐν τον Δεκϋμβριο και μϋχρι το τϋλοσ τησ ςχολικόσ χρονιϊσ,
κϊθε Δευτϋρα και Πϋμπτη, 10.00- 11.30, μαθητϋσ 9-18 ετών για να τουσ γνωρύςει τη
ςυγκύνηςη τησ αρχαιολογικόσ ανακϊλυψησ αλλϊ και να τουσ βοηθόςει να καταλϊβουν
τισ ςυνϋπειεσ τησ λεηλαςύασ των αρχαιοτότων. 2103671044 και 2103671070 κϊθε
μϋρα εκτϐσ αββϊτου και Κυριακόσ.
 Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα απϐ τον Ελληνικϐ Κϐςμο.
 Οι δϊςκαλοι τησ πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ μποροϑν να φϋρουν τουσ μαθητϋσ τουσ
ςτο Θϋατρο "Δϐρα τρϊτου" για το εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα "Φορϐσ, μουςικό,
φορεςιϊ - Παιχνύδι” καθημερινϊ 09:30 - 12:00. Σηλ. 210 324 4395, 210 9214650, 210
921 2866.
 Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου οργανώνει ςειρϊ προγραμμϊτων για μαθητϋσ πρωτοβϊθμιασ
και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ με ποικύλα θϋματα. Πληρ. Κ. Κυπαρύςςη
info@laskaridou.gr. Πλόρεσ πρϐγραμμα των προγραμμϊτων ςτην ιςτοςελύδα.
 Σο πρϐγραμμα τησ Βιβλιοθόκησ του «Ιδρϑματοσ Αικατερύνησ Λαςκαρύδου»
«Δημιουργικϊ Πρωινϊ του αββϊτου». το πρϐγραμμα θα ςυμμετϊςχουν μαθητϋσ
τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ, χωριςμϋνοι 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 εργαςτόριο με τύτλο «υλλογικϐ Θϋατρο 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). Σο πρϐγραμμα διεξϊγεται κϊθε Δευτϋρα (10:0012:00) 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 Λεντϊκη,
πραγματοποιοϑνται εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα με ποικύλη θεματολογύα και
απευθϑνονται ςε μαθητϋσ απϐ την Α΄ Δημοτικοϑ μϋχρι και την Γ΄ Γυμναςύου. Σα
προγρϊμματα εκπονοϑνται και εφαρμϐζονται απϐ μουςειοπαιδαγωγοϑσ. 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 «Υύλοι του Μουςεύου Γουλανδρό Υυςικόσ Ιςτορύασ» 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: Σϋχνη και Μαθηματικϊ. 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

6

ΠΑΡΑΣΑΕΙ
το Studio Μαυρομιχϊλη θα παρουςιϊζεται το ϋργο «Ριχϊρδοσ ο Σρύτοσ- Μϐνο τησ
φόμησ το πρϐςκαιρο κενϐ», μια παρϊςταςη βαςιςμϋνη ςτο ϋργο του Ουύλιαμ αύξπηρ
Ριχάρδοσ ο Τρίτοσ, ςτο Studio Μαυρομιχϊλη, Μαυρομιχϊλη 134, Εξϊρχεια. Οι μϋχρι τώρα
ιςτορικϋσ ϋρευνεσ, αντύθετα, παρουςιϊζουν ϋναν Ριχϊρδο, που δεν ϋχει κϊνει πολλοϑσ
απϐ τουσ φϐνουσ που του «χρεώνει» ο αύξπηρ και τϐςο φιλϐδοξο, ϐςο και οι ϊλλοι
γϑρω του. την παρϊςταςη ιςτορικϊ ςτοιχεύα ϋρχονται να ανατρϋψουν την αφόγηςη
του αύξπηρ και η ποιητικό φλϋβα του δημιουργοϑ, ϋρχεται να φωτύςει ςκοτεινϊ ςημεύα
τησ πραγματικόσ ιςτορύασ. Παραςτϊςεισ για ςχολεύα (Γυμνϊςια και Λϑκεια) κατϐπιν
ςυνεννοόςεωσ, ςε ειδικϋσ ημϋρεσ, ώρεσ και τιμϋσ. Σηλ. 6977-254780
Σο Θϋατρο «Ελεϑθερη Ϊκφραςη» ανεβϊζει το ϋργο του Αλϋξανδρου Παπαδιαμϊντη Η
Νοςταλγϐσ, ςε ςκηνοθεςύα Δόμου Αβδελιώδη. Απϐ 15 Δεκεμβρύου 2011 καθημερινϊ
για ςχολεύα. Ώρα παρϊςταςησ: 10:00 – 12:00. Επύςησ, ςυνεχύζει για τρύτη χρονιϊ την
παρϊςταςη Ζητεύται ελπύσ, ςε ςκηνοθεςύα Μ. Ιγγλϋςη. Απϐ 1 Δεκεμβρύου 2011
καθημερινϊ για ςχολεύα. Ώρα παρϊςταςησ: 10:00 – 12:00. Μετϊ την εκδόλωςη
ενδιαφϋροντοσ, θα αποςταλεύ ςτο ςχολεύο εκπαιδευτικϐ υλικϐ για την προετοιμαςύα
των παιδιών για την παρϊςταςη. Πληρ. 210 8645400, 211 7052380-1, 6932 302817,
6932 133 764, email eleftheriekfrasi@gmail.com
Α) Η χώρα του τίποτα: Ποια χώρα ϋχει διώξει ϐλουσ τουσ κατούκουσ τησ, ϋχει πετϊξει
ϋξω ϐλα τα χρώματα, τα ϐνειρα, τισ φωνϋσ και τα τραγοϑδια; Ποια χώρα θϋλει να
κλεύςει την πϐρτα τησ ςτα παιδιϊ τησ περιπλϊνηςησ; Ποια παιδιϊ δεν ϋχουν ϑπνο; Ποια
εύναι η μικρό χαραμϊδα απ’ ϐπου μπορεύ να ειςβϊλει αυτϐσ «που ςφυρύζει»; Εύναι το
βαςύλειο του ΣΙΠΟΣΑ. Κϊθε Κυριακό πρωύ, ςτισ 11.00 B) Αλϋξανδροσ Παπαδιαμϊντησ ,
«Εις το πνεύμα του το υποβρύχιον….» (με εκπαιδευτικϐ υλικϐ) ςτο θϋατρο Κνωςϐσ.
κηνοθεςύα:
Μ
Υραγκό.
Σηλ:
2108677070,
8624463,
www.ete.n.nu,
etefragi@hotmail.gr
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 πρωινϋσ παραςτϊςεισ για ςχολεύα κατϐπιν ςυνεννϐηςησ.
Σιμό ειςιτηρύου: 8 ευρώ. Θϋατρο Θηςεύο, Σουρναβύτου 7, Χυρρό, 2107226347,
6944960790, efiviko@lykofos.org

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ-ΤΠΟΣΡΟΥΙΕ
Σο μη κερδοςκοπικϐ Ίδρυμα Λϊςκαρη, που χορηγεύ υποτροφύεσ για την εκμϊθηςη
τησ Αγγλικόσ ςτην Ελλϊδα, δϋχεται εκ νϋου αιτόςεισ για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 20122013 μϋχρι τισ 4 ΜαϏου 2012. Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να απευθυνθοϑν ςτον
αριθμϐ 210 72 99 171-2 ό ςτην ιςτοςελύδα www.lascaristrust.gr, με e-mail:
info@lascaristrust.gr ό ςτη διεϑθυνςη: Ίδρυμα Τποτροφιών Μιχαόλ Λϊςκαρη Βας.
οφύασ 27, Αθόνα 106 74.
Διαςχολικϐσ διαγωνιςμϐσ ςκύτςου «κιτςοφρϋνεια 2012» απϐ τα εκπαιδευτόρια Νϋα
Γενιϊ Ζηρύδη, πϊτα Αττικόσ. Πληροφορύεσ για ςυμμετοχϋσ: Γιϊννησ Κοςμϊσ email
kosmasyiannis@gmail.com 6941588867
Σο Ίδρυμα Λαςκαρύδου προκηρϑςςει το λογοτεχνικϐ διαγωνιςμϐ πρωτϐλειου
διηγόματοσ «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,
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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 ιςτοςελύδα.
Νϋοσ κϑκλοσ υποτροφιών του Ιδρϑματοσ Fulbright για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 20122013: προκόρυξη για τα νϋα προγρϊμματα υποτροφιών για Ϊλληνεσ πολύτεσ,
καθηγητϋσ/ ερευνητϋσ, εκπαιδευτικοϑσ και καλλιτϋχνεσ που αφοροϑν ςπουδϋσ,
διαλϋξεισ, επιμορφωτικϊ προγρϊμματα και ϋρευνα ςτισ Ηνωμϋνεσ Πολιτεύεσ τησ
Αμερικόσ.
Πληροφορύεσ
ςτο
e-mail
greekprogram@fulbright.gr
(Σατιϊνα
Φατζηεμμανουόλ) και ςτην ιςτοςελύδα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
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την ιςτοςελύδα του ΠΜ ϋχει αναρτηθεύ η πρϐςκληςη υποβολόσ αιτόςεων υποψηφύων
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών πουδών
«Πολιτικό Επιςτόμη» και «Νεϐτερη Ελληνικό Ιςτορύα» για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 201213. Οι αιτόςεισ με τα απαραύτητα δικαιολογητικϊ υποβϊλλονται κϊθε Δευτϋρα 13.0015:00 και Σετϊρτη 17:00-19:00, απϐ 30 Απριλύου ϋωσ και 16 ΜαϏου 2012, ςτη
Γραμματεύα του Π.Μ.., "Νϋο Κτόριο" του Παντεύου Πανεπιςτημύου, 6οσ ϐροφοσ, γραφεύο
Σ 16, τηλ. 210- 9201821 stpapag@panteion.gr panteiopms@gmail.com



την ιςτοςελύδα του Σ.Ε.Α.Π.Η. ϋχει αναρτηθεύ η πρϐςκληςη υποβολόσ αιτόςεων
υποψηφύων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Κοινοϑ Προγρϊμματοσ Μεταπτυχιακών
πουδών «Εκπαύδευςη και Ανθρώπινα Δικαιώματα» για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2012-13.

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ
Αρχαιολογικϋσ ταινύεσ και ειδικϋσ προβολϋσ απϐ 7 ΜαϏου 2012 ςτην Σαινιοθόκη
τησ Ελλϊδοσ. Πρϐγραμμα
ΕΚΘΕΗ: A Balkan Tale, 5 φωτογρϊφοι και 7 ιςτορικού παρουςιϊζουν 50 μνημεύα τησ
οθωμανικόσ περιϐδου και ςυνϊμα μια αςυνόθιςτη αφόγηςη τησ ιςτορύασ των
Βαλκανύων. Ϊωσ 08/05/2012 ςτο Λουτρϐ των Αϋριδων (Κυρρόςτου 8, Πλϊκα).
Υεςτιβϊλ Αθηνών 2012
Ελλϊσ-Γερμανύα: ςυμμαχύα. Δεύτε το ϊρθρο.
Η ενϐτητα τησ 'Νεοελληνικόσ Λογοτεχνύασ'' τησ Πϑλησ εμπλουτύςτηκε με τον δικτυακϐ
τϐπο http://www.openbook.gr/2011/10/anoikth-bibliothhkh.html, που επιτρϋπει ελεϑθερη
πρϐςβαςη ςε λογοτεχνικϊ βιβλύα. Όλα τα βιβλύα που περιϋχονται ςτον κατϊλογο τησ
Ανοικτόσ Βιβλιοθόκησ διανϋμονται ελεϑθερα και νϐμιμα ςτο Διαδύκτυο απϐ τουσ
δημιουργοϑσ ό τουσ εκδοτικοϑσ ούκουσ. Σα ϋργα τησ ενϐτητασ Κλαςικό Λογοτεχνύα
εύναι ελεϑθερα πνευματικών δικαιωμϊτων. Επύςησ, ςτον δικτυακϐ τϐπο
περιλαμβϊνονται, μεταξϑ των ϊλλων, ςϑνδεςμοι για ψηφιακϋσ βιβλιοθόκεσ,
λογοτεχνικϊ περιοδικϊ και ιςτολϐγια.
Σο περιοδικϐ «Σο Παραμϑθι» διεξϊγει πανελλαδικό ϋρευνα με θϋμα «Σο
παραδοςιακϐ ελληνικϐ λαώκϐ παραμϑθι». την ϋρευνα, που διεξϊγεται ςε αςτικϋσ,
ημια‐ςτικϋσ και αγροτικϋσ περιοχϋσ των 51 νομών τησ χώρασ, παύρνουν μϋροσ ςχολεύα,
νοςοκομεύα, ειδικϊ ςχολεύα, παιδιϊ, γονεύσ, εκπαιδευτικού και νοςηλευτικϐ
προςωπικϐ. Για τη διεξαγωγό τησ ϋρευνασ απαιτεύται η ςυνεργαςύα 300
εκπαιδευτικών και 20 ςυνεργατών (απϐφοιτοι πανεπιςτημιακών ςχολών, τμημϊτων
ψυχολογύασ, εκπαιδευτικού κ.α.) τησ ΜΚΟ «Όναρ μϋςω τϋχνησ» και του Περιοδικοϑ
«Σο Παραμϑθι». Θα τηρηθεύ αυςτηρϊ ςειρϊ προτεραιϐτητασ ανϊ νομϐ. Δηλώςεισ
ςυμμετοχόσ και πληροφορύεσ: 210‐7750653, 6972331383 και info@onar‐paidi.gr

Σο Σμόμα Πολιτιςτικών Θεμϊτων τησ Β/θμιασ Εκπ/ςησ Ν. ΑχαϏασ διοργανώνει μονοόμερο
φεςτιβϊλ προβολόσ πολιτιςτικών προγραμμϊτων Γυμναςύων και Λυκεύων του Nομοϑ
την Σετϊρτη, 2 ΜαϏου 2012 ςτον πολυχώρο τησ «ΠΟΛΙΣΕΙΑ» (μεγϊλη αύθουςα),
ςυνεχύζοντασ και εδραιώνοντασ το θεςμϐ του ςχολικοϑ πολιτιςτικοϑ φεςτιβϊλ που
λειτοϑργηςε για πρώτη φορϊ το ςχολικϐ ϋτοσ 2008-2009. Πληροφορύεσ: Σηλ: 2610278796, Fax: 2610-271418, E-mail: politismos@dide.ach.sch.gr
Σα βιβλύα τησ κατηγορύασ «Μεςαιωνικό και νϋα ελληνικό λογοτεχνύα: κεύμενα
και μελϋτεσ» προςφϋρονται ςε ϐλα ανεξαιρϋτωσ τα μϋλη τησ εκπαιδευτικόσ
κοινϐτητασ (καθηγητϋσ, δαςκϊλουσ, φοιτητϋσ, μαθητϋσ) ςε μοναδικϋσ τιμϋσ. Η
προςφορϊ ιςχϑει ωσ τισ 31 ΜαϏου 2012.
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