Edward Hopper, Rooms by the sea

Αγαπητού φύλοι,
Σο τεύχοσ 142 τησ Νϋασ Παιδεύασ θα κυκλοφορόςει ςτισ αρχϋσ Ιουλύου.
Μϋροσ των κειμϋνων θα βρεύτε όδη ςτην ιςτοςελύδα του περιοδικού.

Σεύχοσ 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 ΚΕΙΜΕΝΟΣΑΘΜΟ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ.

ΤΝΕΔΡΙΑ
 Σο Σριακοςτό Δεύτερο υμπόςιο Πούηςησ, με θϋμα «Πούηςη και Όνειρο», θα
πραγματοποιηθεύ ςτο Πολιτιςτικό και υνεδριακό Κϋντρο του Πανεπιςτημύου Πατρών, 5 - 8
Ιουλύου 2012 ςτην Πϊτρα. Πληροφορύεσ, info@poetrysymposium.gr

 Σο 30ο παγκόςμιο υνϋδριο τησ ISME (International Society for Music Education) με
θϋμα: «Music Paedeia: from ancient Greek philosophers towards global music
communities» (Μουςικό Παιδεύα: Από τουσ Αρχαύουσ Έλληνεσ Υιλοςόφουσ προσ τισ
Παγκόςμιεσ Μουςικϋσ Κοινότητεσ) 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
 Η Ένωςη Εκπαιδευτικών Εικαςτικών Μαθημϊτων διοργανώνει Ετόςιο υνϋδριο με
θϋματα Καλλιτεχνικόσ Παιδεύασ και Εργαςτηριακών Εφαρμογών. Σο υνϋδριο θα
πραγματοποιηθεύ ςτην Αθόνα, από 4 ϋωσ 8 επτεμβρύου 2012, ςτην Ανώτατη χολό
Καλών Σεχνών Αθόνασ (Πειραιώσ 256) και ώρεσ 09.00 - 14.00 και 16.00 - 20.00.
Πληροφορύεσ enoshkkm@otenet.gr 2108321783.

 Σο Κϋντρο Κρητικόσ Λογοτεχνύασ και ο Δόμοσ Ανωγεύων οργανώνουν ςτα Ανώγεια
Μυλοποτϊμου Κρότησ, ςτισ 28, 29 και 30 επτεμβρύου 2012 ςυνϋδριο με θϋμα «Ο
παροιμιακόσ και γνωμικόσ λόγοσ ςτην Κρότη». Οι δηλώςεισ ςυμμετοχόσ και οι
περιλόψεισ των ανακοινώςεων (300 – 500 λϋξεισ ) θα πρϋπει να ςταλούν μϋχρι τισ 30
Ιουνύου 2012 ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη kostasmoutzouris@hotmail.gr. Σηλϋφωνα
επικοινωνύασ: 6973434555, 2821063086 και 2821059049
 Με την ευκαιρύα τησ ςυμπλόρωςησ εκατό ετών από την απελευθϋρωςη τησ
Θεςςαλονύκησ, ο Δόμοσ Θεςςαλονύκησ θα διοργανώςει ςτισ 18-21 Οκτωβρύου 2012
διεθνϋσ επιςτημονικό ιςτορικό ςυνϋδριο με θϋμα «Θεςςαλονύκη: Μια πόλη ςε
μετϊβαςη, 1912-2012/Thessaloniki: A City in Transition, 1912-2012».
Περιςςότερεσ πληροφορύεσ
 «Η εκπαύδευςη ςτην εποχό των Σ.Π.Ε». Σο ςυνϋδριο, που οργανώνεται από την
Επιςτημονικό Ένωςη Εκπαιδευτικών Πρωτοβϊθμιασ για τη Διϊδοςη των Σεχνολογιών
Πληροφορύασ κι Επικοινωνύασ ςτην Εκπαύδευςη, θα διεξαχθεύ 20 και 21 Οκτωβρύου
2012 ςτον ςυνεδριακό χώρο του Πολυχώρου "Απόλλων" τησ Νομαρχύασ Πειραιϊ.
Πληροφορύεσ.
 Θουκυδύδησ, ο κορυφαύοσ ιςτορικόσ τησ Αρχαιότητασ και η επύδραςό του μϋχρι
ςόμερα: Ετόςιο ςυνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Υιλολόγων, Αθόνα, 22-24
Νοεμβρύου 2012. Οι προτϊςεισ για ςυμμετοχό ςτο υνϋδριο πρϋπει να ςταλούν
ταχυδρομικώσ ό ηλεκτρονικώσ το αργότερο 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 Εθνικού και Καποδιςτριακού Πανεπιςτημύου Αθηνών, το
Σμόμα Ιςτορύασ, Αρχαιολογύασ και Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ του Πανεπιςτημύου
Θεςςαλύασ και το Παιδαγωγικό 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 Ιςτορικό Αρχεύο Προςφυγικού Ελληνιςμού του Δόμου Καλαμαριϊσ διοργανώνει
ςυνϋδριο για τα 100 χρόνια από την απελευθϋρωςη τησ Θεςςαλονύκησ «Θεςςαλονύκη
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πρωτεύουςα των προςφύγων. Οι πρόςφυγεσ ςτην πόλη από το 1912 μϋχρι
ςόμερα», Καλαμαριϊ, 23 - 25 Νοεμβρύου 2012. Πληροφορύεσ.
 Σο Πανελλόνιο Δύκτυο για το Θϋατρο ςτην Εκπαύδευςη ςε ςυνεργαςύα με τον Διεθνό
Οργανιςμό για το Θϋατρο ςτην Εκπαύδευςη (IDEA), πανεπιςτημιακϊ τμόματα από την
Ελλϊδα και το εξωτερικό και ϊλλουσ επιςτημονικούσ, εκπαιδευτικούσ και
καλλιτεχνικούσ 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.
 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 καλούνται να ςυμμετϋχουν εκπαιδευτικού Α/θμιασ και Β/θμιασ
Εκπ/ςησ, διδϊςκοντεσ και ερευνητϋσ Ανωτϊτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων,
Ερευνητικών Ιδρυμϊτων, Ανώτατων Σεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμϊτων,
φοιτητϋσ και εκπρόςωποι 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 Κύπρου, 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.
 Καλοκαιρινό ςεμινϊριο για καθηγητϋσ αρχαύασ Ιςτορύασ GCSE ςτο Πανεπιςτόμιο του
Liverpool, 7-9 Αυγούςτου 2012. Περιςςότερεσ 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
 Ένασ μόνασ καλοκαύρι: Kύκλοσ καλλιτεχνικών εργαςτηρύων, 18 Ιουνύου με 15
Ιουλύου 2012. Μαθόματα θεατρικόσ ϋκφραςησ/ υποκριτικόσ αγωγόσ λόγου/
απαγγελύασ, τραγουδιού, κύνηςησ. Εγγραφϋσ ϋωσ 15/6/2012 ςτο Απολλώνιο Ψδεύο,
τηλ. 210 8815219 Fax.210 8833843, www.apollonioodeio.gr www.artislife.n.nu
 Η Science View διοργανώνει εκπαιδευτικό ςεμινϊριο (διϊρκειασ μύασ εβδομϊδασ) τον
Ιούλιο 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 πρόγραμμα του
ςεμιναρύου μπορεύτε να βρεύτε εδώ.

 Σο Ινςτιτούτο Πολιτιςμού και Εκπαύδευςησ και το Εργαςτόριο Γλώςςασ και
Προγραμμϊτων Γλωςςικόσ Διδαςκαλύασ του Σμόματοσ Νηπιαγωγών του Πανεπιςτημύου
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Δυτικόσ Μακεδονύασ διοργανώνει το 5ο ςεμινϊριο με θϋμα "Ετερότητα και Γλωςςικό
Διδαςκαλύα". Σο ςεμινϊριο θα πραγματοποιηθεύ ςτην Αλόννηςο Μαγνηςύασ, 5 - 8 Ιουλύου
2012. Πληροφορύεσ avakali@otenet.gr

 Σο Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ & Αειφόρου Ανϊπτυξησ, ςε ςυνεργαςύα με το Køge
Business College τησ Δανύασ και με την υποςτόριξη του Δόμου Ιθϊκησ, θα
πραγματοποιόςει τον Ιούλιο του 2012 Θερινό 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.
 Σο ‘τϋχνησ παύδευςισ’ Θεατρικό Εργαςτόριο Καρδύτςασ διοργανώνει το 9ο πανελλόνιο
θεατρικό θερινό ςεμινϊριο καταςκόνωςη “δρυϊδεσ 2012” ςτη λύμνη Ν. Πλαςτόρα,
10-15 Ιουλύου 2012. Πληροφορύεσ 6974 958683, www.theatrokar.gr, email
theatrokar@yahoo.gr

 Ακαδημύα Πλϊτωνοσ – Ανϊπτυξη τησ Γνώςησ και καινοτόμων ιδεών: θερινό ςχολεύο
“Plato's Academy: a gateway for applied philosophy in sciences”, 15-29 Ιουλύου 2012.
Πληροφορύεσ
 Καλοκαιρινό ςεμινϊριο ελλ. χορών: Για 24η χρονιϊ, Δευτϋρα με Παραςκευό 23-27
Ιουλύου 2012 κϊθε απόγευμα 4 ώρεσ ςτα αγγλικϊ. Επύ πλϋον: ξενϊγηςη ςτη ςυλλογό
φορεςιών, τη μεγαλύτερη τησ Ελλϊδασ, μϊθημα κεφαλοδεςύματοσ, παρακολούθηςη
των παραςτϊςεων, επιςκϋψεισ ςε λαογραφικϊ μουςεύα. Πληροφορύεσ: τηλ.
2103244395, 2109214650. mail@grdance.org www.grdance.org
 Η Πανελλόνια Ένωςη Υιλολόγων 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: θεςµικό πλαύςιο, ςχϋςεισ,
ρόλοι». Πληροφορύεσ 210-5243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr,
www.p-e-f.gr
 Σο Πανελλόνιο Δύκτυο για το Θϋατρο ςτην Εκπαύδευςη διοργανώνει την 11η Θεατρικό
Καταςκόνωςη- εμινϊριο με τύτλο «Σου κύκλου τα γυρύςματα» ςτη Ζϊκυνθο, 22 -27
Αυγούςτου 2012. Πληροφορύεσ email: info@theatroedu.gr

 Σο Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ ανακοινώνει τη διοργϊνωςη ςεμιναρύου εξειδύκευςησ
ςτη Μεςαιωνικό Λεξικογραφύα (διϊρκειασ 35 ωρών) για ϋναν πολύ περιοριςμϋνο
αριθμό ϋωσ 20 ατόμων. Σο ςεμινϊριο εξειδύκευςησ θα πραγματοποιηθεύ ςτη
Θεςςαλονύκη, ςτισ εγκαταςτϊςεισ του ΚΕΓ, Καραμαούνα 1, Πλατεύα κρα, Καλαμαριϊ.
Διϊρκεια εμιναρύου: 3 - 13 επτεμβρύου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να εύναι
φοιτητϋσ ό απόφοιτοι Υιλοςοφικόσ χολόσ με καλϋσ γνώςεισ Η/Τ. Πληροφορύεσ ςτα
τηλ. 2310-459101 & 2310-459106 (ώρεσ: 10:00 – 15:00) ωσ τισ 15/07/2012. Η
ολοκλόρωςη τησ κρϊτηςησ τησ θϋςησ πραγματοποιεύται με την αποςτολό ςτο ΚΕΓ τησ
αύτηςησ που ακολουθεύ και του καταθετηρύου τησ Σρϊπεζασ (για αποςτολό με φαξ:
2310-459107, για αποςτολό με e-mail: centre@komvos.edu.gr) με την ϋνδειξη:
"υμμετοχό ςτο εμινϊριο Λεξικογραφύασ". Δεύτε και ςτη ςελύδα.
 Σο Κϋντρο Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ οργανώνει αυτοχρηματοδοτούμενο ετόςιο
διαπανεπιςτημιακό διαδικτυακό ςεμινϊριο ειδύκευςησ ςτη Διαπολιτιςμικό
Εκπαύδευςη και Έρευνα με ϋμφαςη ςτη Διδακτικό και Διδαςκαλύα τησ Ελληνικόσ ωσ
δεύτερησ ό ξϋνησ γλώςςασ ςε μαθητϋσ και ενόλικεσ, διϊρκειασ 450 ωρών. Δηλώςεισ
ςυμμετοχόσ θα γύνονται online μϋςω τησ ιςτοςελύδασ ςτη διεύθυνςη: www.kedek.gr
μϋχρι 20 επτεμβρύου 2011.
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ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΙ
 Οι Εκδόςεισ ΚΕΔΡΟ διοργανώνουν διαγωνιςμό ελεύθερησ καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ με
αφορμό το βιβλύο του Νύκου Θϋμελη Η αναζήτηση. τόχοσ, η δημιουργικό επαφό των
εφόβων με ϋνα από τα κορυφαύα μυθιςτορόματα τησ ςύγχρονησ ελληνικόσ
πεζογραφύασ. το διαγωνιςμό μπορούν να λϊβουν μϋροσ μαθητϋσ των τριών τϊξεων
του Λυκεύου, όλων των ςχολεύων τησ χώρασ, οι οπούοι, με αφορμό την ανϊγνωςη του
βιβλύου, θα δημιουργόςουν πρωτότυπο καλλιτεχνικό ϋργο. Σο ϋργο αυτό μπορεύ να
ϋχει μια από τισ ακόλουθεσ μορφϋσ: λογοτεχνικό ϋργο μυθοπλαςύασ ό τεκμηρύωςησ
(πεζογραφύα, πούηςη, θεατρικό κεύμενο), μουςικό (ςύνθεςη ό τραγούδι),
κινηματογραφικό (ταινύα μικρού μόκουσ μυθοπλαςτικό, τεκμηρύωςησ ό κινουμϋνων
ςχεδύων), θεατρικό (θεατρικό παρϊςταςη), εικαςτικό (ζωγραφικό, γλυπτικό,
εγκατϊςταςη), αρχιτεκτονικό (καταςκευό μακϋτασ), φωτογραφύα, video-art, κόμικ.
Κϊθε διαγωνιζόμενοσ μπορεύ να ςυμμετϊςχει με ϋνα ϋργο. Οι ςυμμετοχϋσ μπορεύ να
εύναι ατομικϋσ ό ομαδικϋσ. Ο διαγωνιςμόσ ξεκινϊ την 1η Οκτωβρύου 2012 και
δεκτϊ γύνονται τα ϋργα που θα υποβϊλλονται ςτισ Εκδόςεισ Κϋδροσ ϋωσ τισ 29
Μαρτύου 2013. Σα αποτελϋςματα θα αναρτηθούν ςτην ιςτοςελύδα www.kedros.gr και
η τελετό απονομόσ των βραβεύων θα πραγματοποιηθεύ το Μϊιο του 2013. Πληροφορύεσ
210 3809712.
 Η Ομϊδα Υύλων Ελληνικού Πολιτιςμού τουτγϊρδησ διοργανώνει υπό την Αιγύδα του
Γενικού Προξενεύου τησ Ελλϊδασ ςτη τουτγϊρδη Διεθνό Λογοτεχνικό Διαγωνιςμό με
ςκοπό την οικονομικό ενύςχυςη του Εθελοντικού Οργανιςμού "Σο Φαμόγελο του
Παιδιού". Πληροφορύεσ.

ΕΚΔΗΛΨΕΙ
«Εύμαςτε εδώ»…. με ποιόματα και μουςικό. Εκδόλωςη πούηςησ και μουςικόσ ςτην
Πλατεύα Κλαυθμώνοσ, την Σρύτη, 3 Ιουλύου, ώρα 20.30. Πρόγραμμα.
Ση Δευτϋρα, 2 Ιουλύου 2012 ώρα 21:00 θα πραγματοποιηθεύ το 2ο Αντϊμωμα
Πολυφωνικών χημϊτων και Υωνών ςτο Κηποθϋατρο «Δόρα τρϊτου», Λόφοσ
Υιλοπϊππου. Θα εκτελεςτούν τραγούδια ςε πεντϊτονεσ ανημύτονεσ κλύμακεσ (η πιο
αρχϋγονη γραμμό αρμονύασ) από 10 ςχόματα. Πληροφορύεσ: Θϋατρο "Δόρα τρϊτου".
τηλ. 210 324 4395 και 210 921 4650. mail@grdance.org www.grdance.org
Σο Πολιτιςτικό τϋκι του Προγρϊμματοσ Απεξϊρτηςησ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΗ ςασ προςκαλεύ
ςτισ βραδιϋσ αφόγηςησ που οργανώνονται για ϋβδομη ςυνεχό χρονιϊ, από τισ 4 Μαΐου
ϋωσ τισ 20 Ιουλύου 2012, ςτισ 20.30. Η εύςοδοσ εύναι ελεύθερη.
Σα περιοδικϊ Νϋο επύπεδο, Υαρφουλϊσ και η ομϊδα Ορύζοντασ Γεγονότων,
διοργανώνουν το Β' Πανελλόνιο Υεςτιβϊλ Kόμικσ από την Παραςκευό, 29 Ιουνύου
μϋχρι και την Κυριακό, 8 Ιουλύου 2012, ςτο Πϊρκο Ελευθερύασ του Δόμου Αθηναύων, με
τον τύτλο: "ΜΟΝΟ ΣΑ ΝΕΚΡΑ ΧΑΡΙΑ ΠΑΝΕ ΜΕ ΣΟ ΡΕΤΜΑ".

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
 Καλοκαύρι ςτο Παιδικό 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
 Προγρϊμματα ςτο Ίδρυμα Μεύζονοσ Ελληνιςμού: Καλοκαύρι ςτην πόλη 2012.
Πληροφορύεσ.
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ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ
Μια ενδιαφϋρουςα ϋκδοςη για εκπαιδευτικούσ που διατύθεται δωρεϊν: "The Power of
The Story: The Voice of Witness Teacher's Guide to Oral History".
Ο ύλλογοσ Ελλόνων Αρχαιολόγων διαμαρτύρεται ϋντονα για την ςυγχώνευςη του
Τπουργεύου Πολιτιςμού με το Τπουργεύο Παιδεύασ. Δελτύο τύπου.
Μϋςα ςτον Ιούνιο, ο κόςμοσ του διαδικτύου και τησ εκπαύδευςησ υποδϋχονται τη
Υιλογνωςύα (www.philognosia.gr). Εύναι ο πρώτοσ υψηλών προδιαγραφών ιςτότοποσ
για δαςκϊλουσ, φιλολόγουσ, φοιτητϋσ και μαθητϋσ. Όραμα και φιλοδοξύα τησ εύναι να
προςφϋρει διδακτικό ό μαθηςιακό υλικό εγγυημϋνησ ποιότητασ για όλεσ τισ τϊξεισ
και για όλα τα φιλολογικϊ μαθόματα, καθώσ και για το διαγωνιςμό του Α..Ε.Π.
Επιπλϋον, η Υιλογνωςύα ςταδιακϊ θα διευρύνει το υλικό και τισ δραςτηριότητϋσ τησ.
Θα καλύψει και ϊλλεσ ανϊγκεσ τησ ςχολικόσ και φοιτητικόσ ζωόσ, τησ επιμόρφωςησ,
του επαγγελματικού προςανατολιςμού και των ςπουδών, τησ διϊ βύου μϊθηςησ, ακόμα
και τησ δημιουργικόσ αξιοπούηςησ του ελεύθερου χρόνου όλων μασ. Πληροφορύεσ:
filognosia@gmail.com
Σα βιβλύα τησ κατηγορύασ "Διδαςκαλύα τησ νϋασ ελληνικόσ ωσ δεύτερησ/ξϋνησ
γλώςςασ" προςφϋρονται ςε όλα ανεξαιρϋτωσ τα μϋλη τησ εκπαιδευτικόσ κοινότητασ
(καθηγητϋσ, δαςκϊλουσ, ςπουδαςτϋσ τησ ελληνικόσ, φοιτητϋσ, μαθητϋσ) ςε μοναδικϋσ
τιμϋσ. Η προςφορϊ ιςχύει ωσ τισ 31 Αυγούςτου 2012. Πληροφορύεσ.
Διδϊςκοντασ τον εθελοντιςμό: Εγχειρύδιο μη τυπικόσ μϊθηςησ για τον εθελοντιςμό
14ο τεύχοσ του λογοτεχνικού περιοδικού αντύ × λόγου
Κυκλοφόρηςε ο 20οσ τόμοσ του περιοδικού Γλωςςολογύα/Glossologia
Κυκλοφορεύ το 6ο τεύχοσ (καλοκαύρι-φθινόπωρο 2012) του εξαμηνιαύου περιοδικού
κουκούτςι
Νϋο τεύχοσ του περιοδικού Εντευκτόριο

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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