Περιοδικό ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ
ΑΤΓΟΤΣΟ 2011
Αγαπητού φύλοι,
τϋλνουμε το τελευταύο ενημερωτικό δελτύο του καλοκαιριού με την ελπύδα να αντϋξουμε τη ζϋςτη,
και όχι μόνο. Επιςτρϋφουμε το επτϋμβριο με πολλϊ και ενδιαφϋροντα νϋα.
Καλό μασ δύναμη.

Δεύτε τα ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ του τεύχουσ 138, καθώσ και κϊποια από τα κεύμενα.
ΤΝΕΔΡΙΑ
 Η Πανελλόνια Ένωςη Υιλολόγων ςε ςυνεργαςύα με το Κϋντρο Οδυςςειακών πουδών και τον
Δόμο Ιθϊκησ διοργανώνουν το ΚΣ΄ εμινϊριο Ομηρικόσ Υιλολογύασ, με θϋμα: Η θϊλαςςα (ϊλσ
δύα) ςτα ομηρικϊ ϋπη (ενϊλιεσ θεϐτητεσ-θαλαςςινϊ επειςϐδια) που θα πραγματοποιηθεύ
ςτην Ιθϊκη, από 27 ϋωσ 31 Αυγοϑςτου 2011. Πληροφορύεσ ςτο e-mail: p-e-f@otenet.gr.
 Σα Σμόματα Ελληνικόσ Υιλολογύασ, Γλώςςασ, Υιλολογύασ και Πολιτιςμού Παρευξεύνιων Φωρών
(Κομοτηνό), και το Παιδαγωγικό Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ (Αλεξανδρούπολη) του
Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ διοργανώνουν το 10ο Διεθνϋσ υνϋδριο Ελληνικόσ
Γλωςςολογύασ (10ο ΔΕΓ), το οπούο θα διεξαχθεύ ςτην Κομοτηνό, 1-4 επτεμβρύου 2011:
πληροφορύεσ
 Η Εταιρεύα Κρητικών πουδών – Ίδρυμα Καψωμϋνου, με την αφορμό που προςφϋρει η επϋτειοσ
των εκατό χρόνων από τη γϋννηςη του Οδυςςϋα Ελύτη και των εξόντα χρόνων από τον θϊνατο
του Άγγελου ικελιανού, οργανώνει Διεθνϋσ Επιςτημονικό υνϋδριο με θϋμα «Άγγελοσ
ικελιανϐσ – Οδυςςϋασ Ελϑτησ. πουδό πολιτιςμικόσ αυτογνωςύασ». Σο υνϋδριο θα
πραγματοποιηθεύ από τισ 5 ϋωσ τισ 8 επτεμβρύου 2011, ςτην ϋδρα τησ Εταιρεύασ, ςτα Φανιϊ, με
ςυνδιοργανωτό το Παιδαγωγικό Σμόμα του Πανεπιςτημύου Κρότησ: πληροφορύεσ.
 Η χολό Σεχνολογικών Εφαρμογών του ΣΕΙ Πειραιϊ διοργανώνει το Διεθνϋσ Επιςτημονικό
υνϋδριο eRA-6, ςτον Πειραιϊ, 21-14 επτεμβρύου 2011. Περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςτην
υπερςύνδεςη και ςτα 2105381200/1540, Fax: 02105450967, e-mail: deana@teipir.gr
 Σο Εργαςτόριο Ιςτορικού Αρχεύου Νεοελληνικόσ και Διεθνούσ Εκπαύδευςησ διοργανώνει το 6ο
Διεθνϋσ Επιςτημονικό υνϋδριο Ιςτορύασ Εκπαύδευςησ, με θϋμα: «Ελληνικό γλώςςα και
εκπαύδευςη». Σο ςυνϋδριο θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 30 επτεμβρύου και 1, 2 Οκτωβρύου
2011, υνεδριακό και Πολιτιςτικό Κϋντρο Πανεπιςτημύου Πατρών. Δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ϋωσ 8
Ιανουαρύου 2011 ςτην υπερςύνδεςη. Πληρ. (γραμματεύα) Σηλ. και fax: 2610997685 e-mail:
bouzakis@upatras.gr
 Ο Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Θεατρολόγων διοργανώνει το 2ο Θεατρολογικό υνϋδριο με θϋμα θϋμα
«Μετανϊςτεσ και πρόςφυγεσ ςτη ςύγχρονη δραματουργύα και τη ςκηνικό πρϊξη», 29
επτεμβρύου-2 Οκτωβρύου 2011. Πληροφορύεσ – Επικοινωνύα: congress@pesyth.gr & 210
5229990, www.pesyth.gr
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 Ο Σομϋασ Μεςαιωνικών και Νϋων Ελληνικών πουδών του Σμόματοσ Υιλολογύασ του Α.Π.Θ., με
τη ςυνεργαςύα τησ Εταιρεύασ υγγραφϋων και του «Υιλολόγου» διοργανώνει ημερύδα με θϋμα «Η
διδαςκαλύα τησ Λογοτεχνύασ και τησ Δημιουργικόσ Γραφόσ ςτη δευτεροβϊθμια
εκπαύδευςη: Για ϋνα ςχολεύο αφοςιωμϋνων ποιητών», ςτο ϊββατο, 15 Οκτωβρύου 2011,
ςτην αύθουςα τελετών του Α.Π.Θ. Πληροφορύεσ για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.
 Σο Ινςτιτούτο Νεοελληνικών πουδών, ςε ςυνεργαςύα με το Εργαςτόριο Γλώςςασ και
Προγραμμϊτων Γλωςςικόσ Διδαςκαλύασ (Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Πανεπιςτόμιο Δυτικόσ
Μακεδονύασ), το Σμόμα Επιςτημών Προςχολικόσ Αγωγόσ και Εκπαύδευςησ (Αριςτοτϋλειο
Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ), το Εργαςτόριο Εφαρμοςμϋνησ Γλωςςολογύασ και Διδακτικόσ τησ
Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ (Παιδαγωγικό Σμόμα Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ, Πανεπιςτόμιο Αθηνών)
και το Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ, ςυμμετϋχει ςτη διοργϊνωςη ςυνεδρύου με τύτλο: "1976-2011:
35 χρϐνια απϐ τη Γλωςςοεκπαιδευτικό Μεταρρϑθμιςη", το οπούο θα διεξαχθεύ ςτο Δύον τησ
Πιερύασ, 4-6 Νοεμβρύου 2011. Τποβολό περιλόψεων μϋχρι τισ 25 επτεμβρύου 2011. Δεύτε τη
ςχετικό ΙΣΟΕΛΙΔΑ.
 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 «Εκπαύδευςη ατϐμων με ειδικϋσ ανϊγκεσ: μια
πρϐκληςη για το ςχολεύο και την κοινωνύα», 1-3 Δεκεμβρύου 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: 2310-891388
 Ετόςιο υνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ένωςησ Υιλολόγων με θϋμα «Αιςχϑλοσ, ο δημιουργϐσ τησ
τραγωδύασ και η διαχρονικό του επύδραςη ςτην ελληνικό και ευρωπαώκό γραμματεύα»,
Νοϋμβριοσ 2011. Πληρ. τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr, www.p-ef.gr/
 Σο Κϋντρο Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ του Πανεπιςτημύου Πατρών, ϋχοντασ ωσ ςτόχο να
ςυμβϊλει ςτην αναβϊθμιςη τησ διούκηςησ ςτο χώρο τησ Εκπαύδευςησ ςε ςχϋςη με τη
διαπολιτιςμικό πραγματικότητα, διοργανώνει το 3ο Διεθνϋσ υνϋδριο με θϋμα "Διούκηςη τησ
Εκπαύδευςησ και Διαπολιτιςμικό Πραγματικϐτητα", ςτην Πϊτρα, από 25 ϋωσ 27 Νοεμβρύου
2011. Πληροφορύεσ ςτην υπερςύνδεςη και ςτα e-mail gpant@otenet.gr, georgog@upatras.gr.
 Ο Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Μεταπτυχιακών Καθηγητών Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ διοργανώνει
το 2ο Πανελλόνιο υνϋδριο με θϋμα «Οι προκλόςεισ για τον εκπαιδευτικό ςτο ςύγχρονο Γυμνϊςιο
και Λύκειο» ςτον Πειραιϊ, 30-31 Μαρτύου 2012. 16 επτεμβρύου 2011: Σελευταύα ημερομηνύα
υποβολόσ περιλόψεων εργαςιών, 6 Οκτωβρύου 2011: Ανακούνωςη πρώτησ αποδοχόσ εργαςιών,
26 Οκτωβρύου 2011: Κατϊθεςη ολοκληρωμϋνων εργαςιών. Πληροφορύεσ για το ςυνϋδριο, τισ
θεματικϋσ, το κόςτοσ ςτα: mail@pansmekade.gr , www.pansmekade.gr 6978004463, 6974776532

 Σο Παιδαγωγικό 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 (Αύθουςα Σελετών του
Πανεπιςτημύου Αθηνών και ςτη Υιλοςοφικό χολό). Όςεσ και όςοι ενδιαφϋρεςτε να λϊβετε μϋροσ ςτο
υνϋδριο με Προφορικό ό Αναρτημϋνη Ανακούνωςη ό Θεματικό υμπόςιο, θα πρϋπει να ςτεύλετε το τελικό
κεύμενο τησ ανακούνωςόσ ςασ, το αργϐτερο μϋχρι 30 Νοεμβρύου 2011 ςε τρύα εκτυπωμϋνα αντύγραφα
και ςε ηλεκτρονικό μορφό (e-mail), για να προωθηθεύ εγκαύρωσ ςτουσ αρμόδιουσ κριτϋσ και, εφόςον
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 διεύθυνςη: Καθηγητόσ Α.
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Σριλιανόσ, Ιπποκρϊτουσ 33, 1οσ όροφοσ, 106 80 Αθόνα, e-mail: ptde2012@gmail.com Πληρ.
www.primedu.uoa.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
υπερςύνδεςη και ςτα τηλ. 6939560404, info@eeme.gr, fax 2310 858658

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 το «πύτι τησ Λογοτεχνύασ» ςτην Πϊρο οργανώνονται, όπωσ κϊθε χρόνο, ςυναντόςεισ και
ςεμινϊρια με θϋμα τη μετϊφραςη τησ ελληνικόσ λογοτεχνύασ ςτο εξωτερικό. Για το πρόγραμμα
τουσ μόνεσ Ιούλιο ϋωσ επτϋμβριο 2011, επιςκεφθεύτε την υπερςύνδεςη.
 Σο Πανελλόνιο Δύκτυο για το Θϋατρο ςτην Εκπαύδευςη διοργανώνει τη 10η Θεατρικό
Καλοκαιρινό Καταςκόνωςη-εμινϊριο, με τύτλο «Όλοσ ο κϐςμοσ μια ςκηνό», 25-30
Αυγούςτου 2011, ςτισ πϋτςεσ. Πληρ. www.TheatroEdu.gr , info@theatroedu.gr

ΕΚΔΗΛΩΕΙ






Υεςτιβϊλ Νϊξου-Less is more. Δεύτε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εκδόλωςη για το Μεςολόγγι και το αρχαύο θϋατρο των Οινιϊδων: ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
ΑΥΙΕΡΩΜΑΣΑ ςτον Παπαδιαμϊντη
Η 20η ϋκθεςη βιβλύου ςτο Ναύπλιο (29/7-21/8/2011) ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
Σο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ Κουκλοθϋατρου και Παντομύμασ του Κιλκύσ ςε ςυνεργαςύα με το
Ελληνικό παρϊρτημα τησ UNIMA προςκαλούν, για δεύτερη ςυνεχόμενη χρονιϊ, όλουσ τουσ
νϋουσ/νϋεσ Έλληνεσ κουκλοπαύκτεσ να ςυμμετϋχουν ςτην 3η Ελληνικό υνϊντηςη Νϋων
Κουκλοπαικτών, που θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 30 επτεμβρύου και 1η και 2 Οκτωβρύου 2011.
Πληροφορύεσ: 6977 635 606 (Juanjo Corrales), e-mail info@kilkis-festival.gr, www.kilkis-festival.gr

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ
 Πρϐςληψη προςωπικοϑ (Π.Δ. 407/80) ςτο Σμόμα Σεχνών Ήχου & Εικϐνασ του Ιονύου
Πανεπιςτημύου για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2011 – 2012. Yποβολό αιτόςεων: μϋχρι και την 2η
επτεμβρύου 2011. Πληροφορύεσ ςτην υπερςύνδεςη.
 ΜΜΕ ςτο χολεύο: δεύτε τα ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ τησ ϋρευνασ
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ μεταπτυχιακών ςπουδών για τισ νεοελληνικϋσ ςπουδϋσ ςτο Ελεύθερο Πανεπιςτόμιο
του Βερολύνου
 Δημιουργύα βιβλιοθηκών ςτισ φυλακϋσ από τα παλιϊ μασ βιβλύα: ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ
 Κυκλοφόρηςε το Πλανόδιον αρ. 50 (Ιούνιοσ 2011)
 Κυκλοφόρηςε το 19ο τεύχοσ του περιοδικού Γλωςςολογία
 ΒΡΑΒΕΙΑ του περιοδικού Διαβάζω για το 2011.

«Η επύγνωςη τησ ματαιότητασ δεν εμποδύζει τη δημιουργύα.»
Μ. Κακογιϊννησ
Μπορείτε να αφήςετε το μήνυμά ςασ ςτη ςχετική ιςτοςελίδα.
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