Αγαπητού φύλοι,
Σο τεϑχοσ 141 τησ Νϋασ Παιδεύασ κυκλοφϐρηςε. Μϋροσ των κειμϋνων ϋχει δημοςιευτεύ
ςτην ιςτοςελύδα του περιοδικοϑ.

Σεϑχοσ 142
ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΙΕΡΨΜΑ
Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ
ΣΟ ΣΕΤΦΟ ΑΤΣΟ ΣΙΘΕΣΑΙ ΕΝΑ ΚΕΝΣΡΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ
ΖΗΣΗΜΑ:
ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑΣΙ ΑΠΕΡΡΙΧΑΝ ΙΨΠΗΛΑ ΣΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΗ
ΙΣΟΡΙΑ;
Η ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ ΚΑΣ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΑΘΜΟ
ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.
υνημμϋνα θα βρεύτε τα περιεχϐμενα του τεϑχουσ 142.

ΤΝΕΔΡΙΑ

 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 Έλληνεσ Υιλοςϐφουσ προσ τισ
Παγκϐςμιεσ Μουςικϋσ Κοινϐτητεσ) θα πραγματοποιηθεύ ςτο Μϋγαρο Μουςικόσ
Θεςςαλονύκησ ςτισ 15-20 Ιουλύου 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

 Σο Κϋντρο Κρητικόσ Λογοτεχνύασ και ο Δόμοσ Ανωγεύων οργανώνουν ςτα Ανώγεια
Μυλοποτϊμου Κρότησ, ςτισ 28, 29 και 30 επτεμβρύου 2012 ςυνϋδριο με θϋμα «Ο
παροιμιακϐσ και γνωμικϐσ λϐγοσ ςτην Κρότη». Οι δηλώςεισ ςυμμετοχόσ και οι
περιλόψεισ των ανακοινώςεων (300 – 500 λϋξεισ ) θα πρϋπει να ςταλοϑν μϋχρι τισ 30
Ιουνύου 2012 ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη kostasmoutzouris@hotmail.gr. Σηλϋφωνα
επικοινωνύασ: 6973434555, 2821063086 και 2821059049
 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
 «Η εκπαύδευςη ςτην εποχό των Σ.Π.Ε». Σο ςυνϋδριο, που οργανώνεται απϐ την
Επιςτημονικό Ένωςη 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.
 Θουκυδύδησ, ο κορυφαύοσ ιςτορικϐσ τησ Αρχαιϐτητασ και η επύδραςό του μϋχρι
ςόμερα: Ετόςιο ςυνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ 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
 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
 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.
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 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.
 6ο ΤΝΕΔΡΙΟ τησ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., «Η Εκπαύδευςη για το Περιβϊλλον και την Αειφορύα
ςτη ςημερινό πραγματικϐτητα», 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

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
 The World of Greek Drama: Summer School, 24 - 25 July 2012. Πληροφορύεσ.
 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
 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

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 Athens Debate Summer Camp 2012 για μαθητϋσ 14-19 ετών απϐ την Ελλϊδα και το
εξωτερικϐ, 26-29 Ιουνύου 2012 ςτο St Lawrence College ςτην Αθόνα. Πληροφορύεσ.
 Ένασ μόνασ καλοκαύρι: Kϑκλοσ καλλιτεχνικών εργαςτηρύων για ανόλικουσ και
ενόλικουσ, 18 Ιουνύου με 15 Ιουλύου 2012. το εργαςτόριο μποροϑν να
ςυμμετϊςχουν ενόλικοι απϐ οποιοδόποτε χώρο εργαςύασ, ϋφηβοι και παιδιϊ (η ηλικύα
που θεωρεύται οριακό εύναι τα πϋντε χρϐνια περύπου).. Μαθόματα θεατρικόσ
ϋκφραςησ/ υποκριτικόσ αγωγόσ λϐγου/ απαγγελύασ, τραγουδιοϑ, κύνηςησ. Εγγραφϋσ
ϋωσ 15/6/2012 ςτο Απολλώνιο Ψδεύο, τηλ. 210 8815219 Fax.210 8833843,
www.apollonioodeio.gr www.artislife.n.nu
 Σο Κϋντρο Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ οργανώνει αυτοχρηματοδοτοϑμενο ετόςιο
διαπανεπιςτημιακϐ διαδικτυακϐ 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
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ςυμμετοχόσ θα γύνονται online μϋςω τησ ιςτοςελύδασ ςτη διεϑθυνςη: www.kedek.gr
μϋχρι 20 επτεμβρύου 2011.
 Σο Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ & Αειφϐρου Ανϊπτυξησ, ςε ςυνεργαςύα με το Køge
Business College τησ Δανύασ και με την υποςτόριξη του Δόμου Ιθϊκησ, θα
πραγματοποιόςει τον Ιοϑλιο του 2012 Θερινϐ Πανεπιςτόμιο ςτην Ιθϊκη, με θϋμα
«Ομαδοςυνεργατικό μϊθηςη και μϋθοδοσ Project». Για την εγγραφό ςασ
ςυμπληρώςτε την αύτηςη και ςτεύλτε την με e-mail ςτο summer08@otenet.gr ό
info@diavima.edu.gr. Πληροφορύεσ: 6985641418 και 6975515476 (9.00-17.00, 18.0021.00), 6985641418 (17.00-20.00). Δεύτε τη ςχετικό ιςτοςελύδα.
 Η Πανελλόνια Ένωςη 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». Πληροφορύεσ 210-5243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr,
www.p-e-f.gr
 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.

ΗΜΕΡΙΔΕ
 Η Πανελλόνια Ένωςη Υιλολϐγων ςασ προςκαλεύ να παρευρεθεύτε ςτην φιλολογικό
εκδόλωςη με θϋμα «Η διδαςκαλύα τησ ελληνικόσ γλώςςασ ωσ μητρικόσ, ωσ
δεϑτερησ και ωσ ξϋνησ», που θα πραγματοποιηθεύ την Σρύτη, 12 Ιουνύου 2012, ώρα
18.30 ςτη τοϊ του Βιβλύου, Αθόνα.
 Ο Πανελλόνιοσ ϑλλογοσ Καθηγητών Γαλλικόσ Γλώςςασ και Υιλολογύασ Αποφούτων
Πανεπιςτημύου (ΠΑ.Τ.ΚΑ.ΓΑ.) προκειμϋνου να βοηθόςει τουσ ςυναδϋλφουσ γαλλικόσ,
αλλϊ και τουσ ςυναδϋλφουσ ϐλων των ειδικοτότων, να εμπλουτύςουν τισ διδακτικϋσ
πρακτικϋσ τουσ, ώςτε να ανταπεξϋλθουν ικανοποιητικϊ ςτισ απαιτόςεισ των Νϋων
Αναλυτικών Προγραμμϊτων πουδών, διοργανώνει το ϊββατο, 23 Ιουνύου 2012, ,
ςτην αύθουςα «Γαλϊτεια αρϊντη» του Τπουργεύου Παιδεύασ (Ανδρϋα Παπανδρϋου 37,
ΣΚ15180, Μαροϑςι), ημερύδα επιμϐρφωςησ, με ανακοινώςεισ που ςτοχεϑουν ςτην
ανϊπτυξη βαςικών δεξιοτότων και γνώςεων για τισ Ερευνητικϋσ Εργαςύεσ (project),
καθώσ και ςτην παρουςύαςη καινοτϐμων διδακτικών πρακτικών. Πληροφορύεσ:
apelf@hotmail.com και 6937353626, 6937353624, 6937353622 καθημερινϊ 18.00 με
21.00.

ΕΚΔΗΛΨΕΙ
Δώςτε πύςω τα Μϊρμαρα! Διϊλογοσ για την επιςτροφό των Μαρμϊρων του
Παρθενώνα. Ανόκουν νϐμιμα τα Μϊρμαρα του Παρθενώνα ςτο Βρετανικϐ Μουςεύο; Θα
μποροϑςε η Ελλϊδα να τα φροντύςει, αν επϋςτρεφαν ςόμερα ςτην Αθόνα; Σα δυο αυτϊ
ερωτόματα βρύςκονται ςτο επύκεντρο ενϐσ debate που διαρκεύ περιςςϐτερα απϐ 200
χρϐνια. Σην Δευτϋρα, 11 Ιουνύου 2012 ϐμωσ, επανϋρχονται ςτο τραπϋζι ενϐσ debate
που θα λϊβει χώρα ςτο Λονδύνο. τισ 20.20 τησ ύδιασ ημϋρασ, ςτο Μουςεύο Ακρϐπολησ, η
Intelligence Squared Greece θα παρουςιϊςει το debate ςε αποκλειςτικό ζωντανό
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μετϊδοςη. Η εύςοδοσ εύναι δωρεϊν με απαραύτητη την προκρϊτηςη θϋςεων.
Παρακαλεύςθε να κϊνετε την κρϊτηςη ςασ το ςυντομϐτερο δυνατϐν λϐγω
περιοριςμϋνων θϋςεων. Κρατόςεισ ςτο τηλ. 210 3310213 και ςτην ηλεκτρονικό
διεϑθυνςη rsvp@iq2.gr Πληροφορύεσ
Σο Πολιτιςτικϐ τϋκι του Προγρϊμματοσ Απεξϊρτηςησ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΗ ςασ προςκαλεύ
ςτισ βραδιϋσ αφόγηςησ που οργανώνονται για ϋβδομη ςυνεχό χρονιϊ, απϐ τισ 4 ΜαϏου
ϋωσ τισ 20 Ιουλύου 2012, ςτισ 20.30. Η εύςοδοσ εύναι ελεϑθερη.
Απϐ την Κυριακό, 13 ΜαϏου 2012 και για ϋξι ςυνεχϐμενεσ Κυριακϋσ, το Α.Π.Θ.
μετατρϋπεται ςτο μεγαλϑτερο εκπαιδευτικϐ πϊρκο τησ χώρασ, προςφϋροντασ
δωρεϊν τισ υποδομϋσ του ςτο κοινϐ τησ πϐλησ. Μουςεύα, ςυλλογϋσ, εργαςτόρια και
αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ ανούγουν για πρώτη φορϊ ςτην κοινωνύα τησ Θεςςαλονύκησ,
εξοικειώνοντασ μικροϑσ και μεγϊλουσ με την ϋρευνα και τη γνώςη. Πληροφορύεσ.
Σο Εργαςτόριο Λϐγου και Πολιτιςμοϑ (Κατεϑθυνςη Λογοτεχνύασ) του Π.Σ.Π.Ε. του
Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ, ο Πανελλόνιοσ Όμιλοσ Υύλων Αφόγηςησ (Π.Ο.Υ.Α), το
EUMOF (European Mobility folktales)και το ΚΠΕ Αν. Ολϑμπου, διοργανώνουν το 5ο
Υεςτιβϊλ Αφόγηςησ Ολϑμπου, ςτισ 29 & 30 Ιουνύου 2012, ςτην Καλλιπεϑκη και
ςτον Παλ. Παντελεόμονα. Σο πρϐγραμμα περιλαμβϊνει: Επιςτημονικϋσ ανακοινώςεισ,
Εργαςτόρια, αφηγόςεισ για ενόλικεσ και παιδιϊ, μουςικό, τραγοϑδι, χορευτικϊ δρώμενα
και ψυχοπαιδαγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ για παιδιϊ, θϋατρο ςκιών κ.α. Εύςοδοσ
ελεϑθερη. Πληροφορύεσ.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 Καλοκαύρι ςτο Παιδικϐ Μουςεύο: προγρϊμματα για παιδιϊ ηλικύασ 5-12 ετών, 18 Ιουνύου 13 Ιουλύου 2012. Για εγγραφϋσ και πληροφορύεσ 2103312995, www.hcm.gr
 Σο καλοκαύρι τα παιδιϊ ςτη τϋγη: Εργαςτόρια για παιδιϊ, νϋουσ και οικογϋνειεσ.
Πληροφορύεσ http://www.sgt.gr/gr/stegi/21,103,105

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ
Μϋςα ςτον Ιοϑνιο, ο κϐςμοσ του διαδικτϑου και τησ εκπαύδευςησ υποδϋχονται τη
Υιλογνωςύα (www.philognosia.gr). Εύναι ο πρώτοσ υψηλών προδιαγραφών
ιςτϐτοποσ για δαςκϊλουσ, φιλολϐγουσ, φοιτητϋσ και μαθητϋσ. Όραμα και φιλοδοξύα
τησ εύναι να προςφϋρει διδακτικϐ ό μαθηςιακϐ υλικϐ εγγυημϋνησ ποιϐτητασ για
ϐλεσ τισ τϊξεισ και για ϐλα τα φιλολογικϊ μαθόματα, καθώσ και για το διαγωνιςμϐ του
Α..Ε.Π. Επιπλϋον, η Υιλογνωςύα ςταδιακϊ θα διευρϑνει το υλικϐ και τισ
δραςτηριϐτητϋσ τησ. Θα καλϑψει και ϊλλεσ ανϊγκεσ τησ ςχολικόσ και φοιτητικόσ ζωόσ,
τησ επιμϐρφωςησ, του επαγγελματικοϑ προςανατολιςμοϑ και των ςπουδών, τησ διϊ
βύου μϊθηςησ, ακϐμα και τησ δημιουργικόσ αξιοπούηςησ του ελεϑθερου χρϐνου ϐλων
μασ. Πληροφορύεσ: filognosia@gmail.com
Goethe-Guerilla 2012: Σο project Goethe-Guerilla εύναι μια πρωτοβουλύα που
επιθυμεύ να δώςει ςε νϋουσ ανθρώπουσ με καλλιτεχνικϋσ και κοινωνικϋσ ανηςυχύεσ μια
πλατφϐρμα ϋκφραςησ. Δικαιοϑνται να ςυμμετϊςχουν νϋοι μεταξϑ 20 ϋωσ 25 ετών,
που μϋνουν ςτην Αθόνα, ενδιαφϋρονται για την τϋχνη και τον πολιτιςμϐ, διαθϋτουν
αρκετϐ χρϐνο για την εβδομαδιαύα ςυνϊντηςη και το ςχεδιαςμϐ και την εφαρμογό
των δραςτηριοτότων, γνωρύζουν Γερμανικϊ ςε επύπεδο Β2. Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ
ϋωσ τισ 6 Ιουνύου 2012. Πληροφορύεσ.
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Φρύςτοσ Σςολϊκησ: «Σα ςχολεύα υπηρετοϑν την αγορϊ εργαςύασ». Διαβϊςτε το
ϊρθρο.
Αναρτόθηκαν τα βύντεο απϐ την εκδόλωςη τησ τϋγησ Γραμμϊτων και Σεχνών για τα
'κομμϋνα' εγχειρύδια τησ Ιςτορύασ. ΕΔΨ (μενοϑ δεξιϊ)
Απϐ την Αρχαύα Ολυμπύα ςτο Λονδύνο.
8η Πανεπιςτημιϊδα Θεϊτρου ςτισ ϋρρεσ. Πληροφορύεσ
Σα ψηφιακϊ Πρακτικϊ του Δ΄ Ευρωπαώκοϑ υνεδρύου Νεοελληνικών πουδών, που
πραγματοποιόθηκε ςτο Πανεπιςτόμιο τησ Γρανϊδασ (9-12 επτεμβρύου 2010), ϋχουν
αναρτηθεύ ςτον ιςτϐτοπο τησ Ευρωπαώκόσ Εταιρεύασ Νεοελληνικών πουδών (ΕΕΝ).
Πληροφορύεσ.
Σα τελευταύα χρϐνια υπϊρχει μεγϊλο ενδιαφϋρον για την ελληνικό παρουςύα ςτην
Ιβηρικό
Φερςϐνηςο.
Μϋςα
απϐ
την
δημιουργύα
τησ
ιςτοςελύδασ
www.iberiagraeca.org παρουςιϊζονται ϐλα τα αρχαιοελληνικϊ ευρόματα τησ Ιβηρικόσ
χερςονόςου, με αναλυτικϊ ςτοιχεύα για το καθϋνα, καθώσ και ϐλη η ςχετικό
βιβλιογραφύα.
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
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