ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ
ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012
Αγαπητοί φίλοι,
Συνημμένα θα βρείτε τα περιεχόμενα του τεύχους 143, που θα κυκλοφορήσει
στα τέλη Σεπτέμβρη.
Στο επόμενο τεύχος:



Θέματα Ειδικής Αγωγής

Τεχνολογία και εκπαιδευτικό περιβάλλον

Επίσης, συνημμένη θα βρείτε ανακοίνωση για μαθήματα κινεζικής, τουρκικής
και νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Καλή χρονιά!

ΤΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕ

 Ημερίδα με θϋμα τη ζωό και το ϋργο του Ιταλού αρχαιολόγου Giuseppe Gerola
(1877-1938) που διοργανώνουν το Ινςτιτοϑτο Ιςτορικών Ερευνών του Εθνικοϑ
Ιδρϑματοσ Ερευνών και το Ιταλικϐ Μορφωτικϐ Ινςτιτοϑτο Αθηνών, ςε ςυνεργαςύα με
το Σμόμα Αρχαιολογύασ του Πανεπιςτημύου τησ Μπολϐνιασ και το Κϋντρο Βυζαντινών
Ερευνών του Αριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ, 3 επτεμβρίου 2012,
Αμφιθϋατρο «Λεωνύδασ Ζϋρβασ», Εθνικϐ Ίδρυμα Ερευνών, Αθόνα.
 Η Ϊνωςη Εκπαιδευτικών Εικαςτικών Μαθημϊτων διοργανώνει Ετήςιο υνέδριο με
θέματα Καλλιτεχνικήσ Παιδείασ και Εργαςτηριακών Εφαρμογών. Σο υνϋδριο θα
πραγματοποιηθεύ ςτην Αθόνα, απϐ 4 έωσ 8 επτεμβρίου 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 Κέντρο Κρητικήσ Λογοτεχνίασ και ο Δόμοσ Ανωγεύων οργανώνουν ςτα Ανώγεια
Μυλοποτϊμου Κρότησ, ςτισ 28, 29 και 30 επτεμβρίου 2012 ςυνϋδριο με θϋμα «Ο
παροιμιακόσ και γνωμικόσ λόγοσ ςτην Κρήτη». Οι δηλώςεισ ςυμμετοχόσ ςτην
ηλεκτρονικό διεϑθυνςη kostasmoutzouris@hotmail.gr. Σηλϋφωνα επικοινωνύασ:
6973434555, 2821063086 και 2821059049
 Eπιςτημονικό Hμερύδα: 4η e-LearningExpo, 6-7 Οκτώβριου 2012, Ίδρυμα Ευγενύδου,
Αθόνα. τϐχοσ τησ ημερύδασ εύναι να παρουςιαςτοϑν ςϑγχρονεσ προςεγγύςεισ που
διαςφαλύζουν ϐτι ϐλο και περιςςϐτεροι ϊνθρωποι απϐ διϊφορεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ
μποροϑν να ϋχουν πρϐςβαςη ςε υψηλόσ ποιϐτητασ υπηρεςύεσ, τεχνολογικϊ
υποςτηριζϐμενησ μϊθηςησ. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ϋκθεςη, τισ
παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ, τισ χορηγύεσ και κρατόςεισ χώρων, επικοινωνόςτε με τον Δ.
Καραγιϊννη ςτο 2104223330 elearningexpo@elearningexpo.gr, www.elearningexpo.gr
 Με την ευκαιρύα τησ ςυμπλόρωςησ εκατϐ ετών απϐ την απελευθϋρωςη τησ
Θεςςαλονύκησ, ο Δόμοσ Θεςςαλονύκησ θα διοργανώςει ςτισ 18-21 Οκτωβρίου 2012
διεθνϋσ επιςτημονικϐ ιςτορικϐ ςυνϋδριο με θϋμα «Θεςςαλονίκη: Μια πόλη ςε
μετάβαςη, 1912-2012/Thessaloniki: A City in Transition, 1912-2012».
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ
 «Η εκπαίδευςη ςτην εποχή 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 Οκτωβρίου
2012 ςτον ςυνεδριακϐ χώρο του Πολυχώρου "Απϐλλων" τησ Νομαρχύασ Πειραιϊ.
Πληροφορύεσ.
 Θουκυδίδησ, ο κορυφαίοσ ιςτορικόσ τησ Αρχαιότητασ και η επίδραςή του μέχρι
ςήμερα: Ετόςιο ςυνϋδριο τησ Πανελλόνιασ Ϊνωςησ Υιλολϐγων, Αθόνα, 22-24
Νοεμβρίου 2012. Σηλ.: 210-5243434, 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 αδελφοί Grimm και το λαΰκό
παραμύθι: αφηγήςεισ, αναγνώςεισ, μεταμορφώςεισ», Αθόνα, 22 ‐ 24 Νοεμβρίου
2012. www.phil.uoa.gr./grimm_conference.html
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 Σο Ιςτορικϐ Αρχεύο Προςφυγικοϑ Ελληνιςμοϑ του Δόμου Καλαμαριϊσ διοργανώνει
ςυνϋδριο για τα 100 χρϐνια απϐ την απελευθϋρωςη τησ Θεςςαλονύκησ «Θεςςαλονίκη
πρωτεύουςα των προςφύγων. Οι πρόςφυγεσ ςτην πόλη από το 1912 μέχρι
ςήμερα», Καλαμαριϊ, 23 - 25 Νοεμβρίου 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: «Θέατρο & Εκπαίδευςη: δεςμοί αλληλεγγύησ», ςτην Αθόνα,
23-25 Νοεμβρίου 2012. info@theatroedu.gr. Πληροφορύεσ.
 6ο ΤΝΕΔΡΙΟ τησ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., «Η Εκπαίδευςη για το Περιβάλλον και την Αειφορία
ςτη ςημερινή πραγματικότητα», Θεςςαλονύκη, 30 Νοεμβρίου-1 & 2 Δεκεμβρίου
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
 ΓΛΨΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ: 4α ΣΖΑΡΣΖΑΝΕΙΑ, με θϋμα «Οι γεωγραφικέσ και
κοινωνικέσ ποικιλίεσ τησ Νέασ Ελληνικήσ και η παρουςία τουσ ςτην
εκπαίδευςη», Σϑρναβοσ (Εμμανουόλειο Πνευματικϐ Κϋντρο), 7-9 Δεκεμβρίου 2012.
Οι ειςηγόςεισ θα ϋχουν διϊρκεια 20 λεπτών, με ϊλλα 10 λεπτϊ για ερωτόςεισ και
ςυζότηςη. Όςοι/Όςεσ ενδιαφϋρονται να παρουςιϊςουν ειςόγηςό τουσ ςτο ςυνϋδριο,
παρακαλοϑνται να υποβϊλουν περύληψη μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2012 με
ηλεκτρονικό αποςτολό, και ςτισ δϑο διευθϑνςεισ: greeklanglab@gmail.com
tzartzaneia12@gmail.com. Για κϊθε πρϐςθετη πληροφορύα, μπορεύτε να επιςκϋπτεςτε
την ιςτοςελύδα του υνεδρύου http://tzartzaneia2012.weebly.com ό να επικοινωνεύτε
με το Εργαςτόριο Ελληνικόσ Γλώςςασ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ 2421074653,
που ςυνδιοργανώνει το υνϋδριο.
 Η Εταιρεύα Ειδικόσ Παιδαγωγικόσ Ελλϊδοσ ςε ςυνεργαςύα με τον Σομϋα Χυχολογύασ
του Σμόματοσ Υ.Π.Χ. τησ Υιλοςοφικόσ χολόσ του Εθνικοϑ & Καποδιςτριακοϑ
Πανεπιςτημύου Αθηνών, ανακοινώνουν την υλοπούηςη του 3ου Πανελλήνιου
υνεδρίου Ειδικήσ Εκπαίδευςησ, με τύτλο «Διλόμματα και Προοπτικϋσ
ςτην Ειδικό Εκπαύδευςη», 11-14 Απριλίου 2013 ςτη Υιλοςοφικό χολό Αθηνών,
Πανεπιςτημιϐπολη, Ιλύςια. Πληροφορύεσ.

ΔΙΕΘΝΗ
 υνϋδριο μεταπτυχιακών φοιτητών ςτο UCL ςτο Λονδύνο, με τύτλο “Educating the
future generation: teaching, learning, and antiquity”, 13-14 επτεμβρίου 2012.
Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα
 Cultural Encounters and Northern Reflections, ϑνοδοσ του World Alliance for Arts
Education (WAAE), 7-9 Νοεμβρύου 2012, Rovaniemi, Υινλανδύα. Πληροφορύεσςυμμετοχϋσ.
 8th World Congress on Drama/Theatre and Education, Paris, France, 8-13 July 2013.
Call for participation
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ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 ειρά on-line ςεμιναρίων για την εξειδύκευςη ςτη Διδαςκαλύα τησ Ελληνικόσ ωσ ξϋνησ/
δεϑτερησ γλώςςασ: «Ο χεδιαςμόσ μιασ διδακτικήσ Ενότητασ και μιασ ειράσ
Μαθημάτων με βάςη τισ ανάγκεσ και τα χαρακτηριςτικά των ςπουδαςτών τησ νέασ
ελληνικήσ» (15 ώρεσ). Μπορεύτε να επιλϋξετε ανϊμεςα ςτισ εξόσ ημερομηνύεσ: 3 - 28
επτεμβρίου 2012, 3 - 28 Δεκεμβρίου 2012. Εκπαιδεύτριεσ: Ιφιγένεια Γεωργιάδου,
Έφη τεργίου. Πϋρα απϐ τη μελϋτη ςϑμφωνα με το χρονοδιϊγραμμα, θα γύνουν δϑο (2)
online ςυναντόςεισ ςϑγχρονησ εκπαύδευςησ με τουσ εκπαιδευτϋσ του ςεμιναρύου μϋςω
skype, ενώ το αργϐτερο ςε μύα εβδομϊδα οι εκπαιδευτϋσ θα απαντοϑν ςτα e-mail. Οι
ςυναντόςεισ δεν εύναι υποχρεωτικϋσ, ϐπωσ καμύα ϊλλη δραςτηριϐτητα του ςεμιναρύου,
αλλϊ οι εκπαιδευϐμενοι μποροϑν να ςυμμετϋχουν για να επιλϑουν τυχϐν απορύεσ και να
«ςυναντοϑν» online τουσ ϊλλουσ ςυνεκπαιδευϐμενουσ. Οι εκπαιδευτϋσ θα εύναι ςτη διϊθεςό
των εκπαιδευϐμενων ώςτε να επικοινωνοϑν μαζύ τουσ μϋςω Skype, τηλεφώνου ό e-mail.
Κόςτοσ: 60 ευρώ. Πληροφορύεσ: Κϋντρο Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ, υντονύςτρια
Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων: Βϊςια Κϐςςυβα, Δεριγνϑ 18, 10432 Αθόνα. Σηλ: 210
5238149, Fax: 210 8836494, e-mail: vassia@hcc.edu.gr www.hcc.edu.gr
 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξειδίκευςησ ςτη Μουςικοθεραπεία Bonny Method of
Guided Imagery & Music (GIM): Η «ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: Διεπιςτημονικό Εταιρύα Χυχολογικόσ
Παρϋμβαςησ» ςε ςυνεργαςύα με το European Bonny Method GIM Training Program,
διοργανώνουν πλόρη εκπαιδευτικϐ κϑκλο επαγγελματικόσ εξειδύκευςησ ςτη
Μουςικοθεραπεύα GIM, εγκεκριμϋνο διεθνώσ απϐ το Association for Music and Imagery
(USA). A’ ειςαγωγικϐσ κϑκλοσ εξειδύκευςησ (Level I-introductory, 35ώρεσ)
Αθήνα, 5-9 επτεμβρίου 2012, Σμόμα Νοςηλευτικόσ, Εθνικϐ Καποδιςτριακϐ
Πανεπιςτόμιο Αθηνών . Για λεπτομϋρειεσ εγγραφόσ, διαδικαςύα και δϐςεισ πληρωμόσ,
παρακαλοϑμε επικοινωνόςτε ςτο 210 8025536 & 697 2234171, papaniev@gmail.com

 Σο Κϋντρο Ελληνικόσ Γλώςςασ ανακοινώνει τη διοργϊνωςη ςεμιναρίου εξειδίκευςησ
ςτη Μεςαιωνική Λεξικογραφία (διϊρκειασ 35 ωρών) για ϋναν πολϑ περιοριςμϋνο
αριθμϐ ϋωσ 20 ατϐμων. Σο ςεμινϊριο εξειδύκευςησ θα πραγματοποιηθεύ ςτη
Θεςςαλονύκη, ςτισ εγκαταςτϊςεισ του ΚΕΓ, Καραμαοϑνα 1, Πλατεύα κρα, Καλαμαριϊ.
Διϊρκεια εμιναρύου: 3 - 13 επτεμβρίου 2012. Οι ενδιαφερϐμενοι θα πρϋπει να εύναι
φοιτητϋσ ό απϐφοιτοι 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".
 4ο Ετήςιο Επιμορφωτικό εμινάριο κατάρτιςησ ςτην ειδική αγωγή & εκπαίδευςη
ατόμων με αναπηρία ή με ειδικέσ εκπαιδευτικέσ ανάγκεσ, ακαδημαώκϐ ϋτοσ: 20122013. Διοργϊνωςη: Μονϊδα Αναπτυξιακόσ Παιδιατρικόσ τησ Β΄ Παιδιατρικόσ Κλινικόσ του
Πανεπιςτημύου Αθηνών. Διϊρκεια εμιναρύου: 410 ώρεσ. Σο εμινϊριο περιλαμβϊνει α)
Θεωρητικό Κατϊρτιςη πρακτικοϑ χαρακτόρα (βιωματικϋσ αςκόςεισ, εκπαύδευςη με Video,
εκπαύδευςη με νϋεσ τεχνολογύεσ, ομϊδεσ εργαςύασ με εποπτεύα), β) Πρακτικό εξϊςκηςη ςε 1.
δημϐςιουσ φορεύσ ειδικόσ αγωγόσ και 2. ςχεδιαςμϐ προγραμμϊτων παρϋμβαςησ &
υποςτόριξησ. Σηλϋφωνα επικοινωνύασ: 213 2009186, 213 2009198. Ιςτοςελύδα email:
developmentalhealth@yahoo.com, irene.laiou@gmail.com, http://www.2pediatric.gr

 Η Βαρδϊκειοσ χολό Ερμοϑπολησ διοργανώνει ςτη ϑρο κύκλο εντατικών
μαθημάτων ελληνικήσ γλώςςασ για ξενόγλωςςουσ (επίπεδο Β1). Σο ςεμινϊριο θα
πραγματοποιηθεύ απϐ τισ 17 έωσ τισ 28 επτεμβρίου 2012 και θα διαρκϋςει 20
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ώρεσ. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να επικοινωνόςετε με τη γραμματεύα
τησ ςχολόσ καθημερινϊ 10.00- 14.30 ςτο τηλ.2281082573, ςτο e-mail
vardakeios@gmail.com ό ςτο http://vardakeios.wordpress.com/
 Πρόγραμμα: Εκπαίδευςη για την αειφόρο ανάπτυξη, απϐ τη χολό Ανθρωπιςτικών
Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, ςε τρεισ θεματικοϑσ κϑκλουσ απϐ 1/10/2012 έωσ
24/5/2013. Η εγγραφό ςτο Πρϐγραμμα γύνεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του
Προγρϊμματοσ κατά ςειρά προτεραιότητασ. Κατϊ την εγγραφό, ανϊμεςα ςτα ϊλλα, ο/η
ενδιαφερϐμενοσ/η δηλώνει τισ διδακτικϋσ ενϐτητεσ που επιθυμεύ να παρακολουθόςει ανϊ
κϑκλο Προγρϊμματοσ. Οι υποψόφιοι/εσ ενημερώνονται ςχετικϊ με τη ςυμμετοχό τουσ απϐ
τη Γραμματεύα του Προγρϊμματοσ, ϋωσ και 15 ημϋρεσ πριν την ϋναρξη των μαθημϊτων. Για
τη ςυμμετοχό ςτο πρϐγραμμα οι ενδιαφερόμενοι/εσ πρέπει να διαθέτουν ςϑγχρονο
ηλεκτρονικϐ υπολογιςτό, με multimedia δυνατϐτητεσ (μικρϐφωνο, ηχεύα, ακουςτικϊ,
κϊμερα βύντεο, κτλ), καθώσ και ςϑνδεςη ADSL για πρϐςβαςη ςτο διαδύκτυο. Πληροφορύεσ:
Κώςτασ Γαβριλϊκησ, Γεωργύα Λιαρϊκου, τηλϋφωνο: 2251036022, cgav@aegean.gr
liarakou@rhodes.aegean.gr και ςτη ςχετικό ιςτοςελύδα.

 Ελεύθερο Πανεπιςτήμιο τησ τοάσ του Βιβλίου-18οσ κϑκλοσ - Οκτώβριοσ Δεκϋμβριοσ 2012. http://www.stoabibliou.gr/ep/
 Σο Κϋντρο Διαπολιτιςμικόσ Εκπαύδευςησ οργανώνει αυτοχρηματοδοτοϑμενο ετόςιο
διαπανεπιςτημιακϐ διαδικτυακό ςεμινάριο ειδίκευςησ ςτη Διαπολιτιςμική
Εκπαίδευςη και Έρευνα με ϋμφαςη ςτη Διδακτικό και Διδαςκαλύα τησ Ελληνικόσ ωσ
δεϑτερησ ό ξϋνησ γλώςςασ ςε μαθητϋσ και ενόλικεσ, διϊρκειασ 450 ωρών. Δηλώςεισ
ςυμμετοχόσ θα γύνονται online μϋςω τησ ιςτοςελύδασ ςτη διεϑθυνςη: www.kedek.gr
μϋχρι 20 επτεμβρύου 2011.
 «χόλη» ςτισ Εκδόςεισ Πατάκη: Γ΄ Κϑκλοσ Εργαςτηρύων Δημιουργικόσ Γραφόσ.
Έναρξη: 22 Οκτωβρίου 2012. Διευθυντόσ πουδών: τρατόσ Φαβιαρϊσ του Harvard
University. Ενημέρωςη - γνωριμία: Βιβλιοπωλείο Πατάκη (Ακαδημίασ 65), 29
επτεμβρίου 2012, 12.00 Διϊρκεια εργαςτηρύων: Κϊθε θεματικϐσ κϑκλοσ διεξϊγεται
μύα φορϊ την εβδομϊδα απϐ τισ 5.00 μ.μ. ϋωσ τισ 8.00 μ.μ. υνολικϊ για κϊθε θεματικϐ
κϑκλο θα διεξαχθοϑν 10 ςυναντόςεισ. Για τη Θεατρικό Γραφό θα διεξαχθοϑν 8
ςυναντόςεισ. Σϐποσ διεξαγωγόσ: Εκδϐςεισ Πατϊκη, Παν. Σςαλδϊρη (πρώην Πειραιώσ)
38, μετρϐ ΟΜΟΝΟΙΑ. Κϐςτοσ ςυμμετοχόσ: 350 ευρώ για κϊθε θεματικό ενϐτητα
(Θεατρικό Γραφό 280 ευρώ), 300 ευρώ για δεϑτερη επιλογό την ύδια περύοδο, για
παλαιοϑσ μαθητϋσ που ςυνεχύζουν και ςτον επϐμενο κϑκλο τησ χϐλησ ό για φοιτητϋσ
και ανϋργουσ (Θεατρικό Γραφό 240 ευρώ). Εγγραφϋσ και πληροφορύεσ ςτο
www.patakis.gr και ςτα 210.36.50.010, 210.36.50.073.
 Εργαςτήριο θεατρικήσ μετάφραςησ: Μεταφρϊζοντασ θϋατρο: Μονϐλογοσ &
Διϊλογοσ, οι μορφϋσ επικοινωνύασ με τουσ θεατϋσ. 3 Οκτωβρύου ϋωσ τισ 5 Δεκεμβρύου
2012. Κϐςτοσ: 250 ευρώ & 200 ευρώ για τα μϋλη του Ε.Κ.Δ.Ι.Θ. Αποςτολό βιογραφικών
Ϊωσ 6 επτεμβρύου 2012 ςτο office@hellastheatre.gr

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ
 Με τη ςυμπλόρωςη 90 χρϐνων απϐ τη Μικραςιατικό Καταςτροφό το Κϋντρο πουδόσ
και Ανϊδειξησ Μικραςιατικοϑ Πολιτιςμοϑ (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.) προκηρϑςςει πανελλήνιο
λογοτεχνικό διαγωνιςμό ενηλίκων για ανϋκδοτο μυθιςτόρημα με θϋμα τισ
Αληςμϐνητεσ πατρύδεσ τησ Ανατολόσ και τα 90 χρϐνια μνόμησ τησ. Καταληκτικό
ημερομηνύα αποςτολόσ των ϋργων ορύζεται η 5η επτεμβρίου 2012. Πληροφορύεσ.
 Η αςτικό μη κερδοςκοπικό εταιρεύα προώθηςησ πολιτιςμοϑ ARTSPOT προκηρϑςςει
τον 3ο Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό Διηγήματοσ «ΛογωΣϋχνησ 2012», με την
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υποςτόριξη των Εκδϐςεων ΚΑΛΕΝΣΗ. Ψσ ημερομηνύα ϋναρξησ του Διαγωνιςμοϑ
ορύζεται η 15η Ιουλύου 2012 και ωσ ημερομηνία λήξησ η 15η επτεμβρίου 2012. Σο
θϋμα του διαγωνιςμοϑ εύναι ελεϑθερο, ϐμωσ οι ςυμμετϋχοντεσ θα πρϋπει να
ςυμπεριλϊβουν ςτην πλοκό του διηγόματϐσ τουσ τισ ακϐλουθεσ ϋντεκα ςυγκεκριμϋνεσ
λϋξεισ. email contest@artspot.gr. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ με ϋνα κλικ.
 Οι Εκδϐςεισ ΚΕΔΡΟ διοργανώνουν διαγωνιςμϐ ελεϑθερησ καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ με
αφορμό το βιβλύο του Νύκου Θϋμελη Η αναζήτηςη. τϐχοσ, η δημιουργικό επαφό των
εφόβων με ϋνα απϐ τα κορυφαύα μυθιςτορόματα τησ ςϑγχρονησ ελληνικόσ
πεζογραφύασ. το διαγωνιςμϐ μποροϑν να λϊβουν μϋροσ μαθητϋσ των τριών τάξεων
του Λυκείου, ϐλων των ςχολεύων τησ χώρασ, οι οπούοι, με αφορμό την ανϊγνωςη του
βιβλύου, θα δημιουργόςουν πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο. Σο ϋργο αυτϐ μπορεύ να
ϋχει μια απϐ τισ ακϐλουθεσ μορφϋσ: λογοτεχνικϐ ϋργο μυθοπλαςύασ ό τεκμηρύωςησ
(πεζογραφύα, πούηςη, θεατρικϐ κεύμενο), μουςικϐ (ςϑνθεςη ό τραγοϑδι),
κινηματογραφικϐ (ταινύα μικροϑ μόκουσ μυθοπλαςτικό, τεκμηρύωςησ ό κινουμϋνων
ςχεδύων), θεατρικϐ (θεατρικό παρϊςταςη), εικαςτικϐ (ζωγραφικό, γλυπτικό,
εγκατϊςταςη), αρχιτεκτονικϐ (καταςκευό μακϋτασ), φωτογραφύα, video-art, κϐμικ.
Κϊθε διαγωνιζϐμενοσ μπορεύ να ςυμμετϊςχει με ϋνα ϋργο. Οι ςυμμετοχϋσ μπορεύ να
εύναι ατομικϋσ ό ομαδικϋσ. Ο διαγωνιςμόσ ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2012 και
δεκτά γίνονται τα έργα που θα υποβάλλονται ςτισ Εκδόςεισ Κέδροσ έωσ τισ 29
Μαρτίου 2013. Σα αποτελϋςματα θα αναρτηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα www.kedros.gr και
η τελετό απονομόσ των βραβεύων θα πραγματοποιηθεύ το Μϊιο του 2013. Πληροφορύεσ
210 3809712.
 Η Ομϊδα Υύλων Ελληνικοϑ Πολιτιςμοϑ τουτγϊρδησ διοργανώνει υπϐ την Αιγύδα του
Γενικοϑ Προξενεύου τησ Ελλϊδασ ςτη τουτγϊρδη Διεθνή Λογοτεχνικό Διαγωνιςμό
με ςκοπϐ την οικονομικό ενύςχυςη του Εθελοντικοϑ Οργανιςμοϑ "Σο Φαμϐγελο του
Παιδιοϑ". Πληροφορύεσ.
ΕΚΠΑΙΔ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

 Σο Ίδρυμα Αικατερίνησ Λαςκαρίδη, ςτο πλαύςιο τησ Διϊ Βύου Μϊθηςησ, ανακούνωςε
τη διοργϊνωςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων για την Ε’-Σ’ Δημοτικοϑ, το Γυμνϊςιο
και το Λϑκειο για το ςχολικϐ ϋτοσ 2012-2013, με θϋματα ϐπωσ α) δημιουργικό γραφό,
παραμϑθι, ςταυρϐλεξο, ςυναιςθηματικό ανθεκτικϐτητα, η ιςτορύα τησ μουςικόσ,
θϋατρο, περιβαλλοντικό εκπαύδευςη-τα δϊςη, μουςειοπαιδαγωγικϐ πρϐγραμμα για τη
θϊλαςςα [πρωτοβϊθμια εκπαύδευςη] β) θϋατρο, ςχολικϐσ εκφοβιςμϐσ, τεχνολογικϐσ
γραμματιςμϐσ, δημιουργύα ιςτορικοϑ κινηματογραφικοϑ αφιερώματοσ, παραγωγό
γραπτοϑ και προφορικοϑ κειμϋνου, γλώςςα και πούηςη, ταυτϐτητα του νεοελληνιςμοϑ
και ϋντυπο βιβλύο, αρχαύα τραγωδύα και ςϑγχρονα προβλόματα, αρχαύα ελληνικό
τεχνολογύα, οι Ϊλληνεσ και η ναυτιλιακό ιςτορύα κ.λπ. [δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη].
Επύςησ ϋχουν προγραμματιςτεύ ςυναντόςεισ με την Κικό Δημουλϊ και τον Βαςύλειο
Μαρκεζύνη. Πληρ. Κ. Κυπαρύςςη info@laskaridou.gr. Πλόρεσ πρϐγραμμα ςτην
ιςτοςελίδα.
 Πρόςκληςη ςε παρουςίαςη: Σο Μουςείο Ηρακλειδών προςκαλεύ τουσ
εκπαιδευτικοϑσ ϐλων των βαθμύδων ςτην παρουςύαςη του Εκπαιδευτικοϑ
Προγρϊμματοσ «Σέχνη και Μαθηματικά»® το οπούο απευθϑνεται ςε ςχολικϋσ ομϊδεσ
τησ πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Σην Παραςκευό, 7 επτεμβρύου
και ώρα 19:30 θα γύνει η παρουςύαςη των ενοτότων που αφοροϑν ςτην πρωτοβϊθμια
εκπαύδευςη, Νηπιαγωγεύο και Δημοτικϐ. Σην Παραςκευό, 14 επτεμβρύου και ώρα
19:30 θα γύνει η παρουςύαςη των ενοτότων που αφοροϑν ςτο Γυμνϊςιο και το Λϑκειο.
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Ειςηγητϋσ θα εύναι οι επιςτημονικού υπεϑθυνοι του προγρϊμματοσ Αποςτϐλησ
Παπανικολϊου και Ωρησ Μαυρομμϊτησ, καθηγητϋσ Μαθηματικών.
Εκπαιδευτικά προγράμματα: Θεματικέσ ενότητεσ πρωτοβάθμιασ εκπαίδευςησ:
χόματα, χρώματα & μορφϋσ, παραλληλύα & καθετϐτητα: το παιχνύδι των ευθειών
γραμμών, οι οφθαλμαπϊτεσ τησ Σϋχνησ & η μαθηματικό βεβαιϐτητα, μουςικό & αριθμού,
ομοιϐτητα - Λϐγοι & αναλογύεσ κ.α. Θεματικέσ ενότητεσ δευτεροβάθμιασ εκπαίδευςησ:
Ειςαγωγό ςτην αλληλεπύδραςη τϋχνησ και μαθηματικών, οι διαςτϊςεισ του χώρου και η
προοπτικό, μεταςχηματιςμού, ςυμμετρύεσ και γεωμετρικϊ μοτύβα, ο θαυμαςτϐσ κϐςμοσ
των fractals, μη-Ευκλεύδειεσ γεωμετρύεσ «επύ τϊπητοσ», λϐγοσ, αναλογύα, χρυςό τομό, το
ϊπειρο και το ϐριο ςτην Σϋχνη και ςτα Μαθηματικϊ κ.α. Κρατόςεισ και πληροφορύεσ
Ελϋνη Μ. Νομικοϑ (Δευτ. - Παρ. 09:00-13:00), τηλ.: 210 34 61 981 (εςωτ. 201), email:
enomikou@herakleidon-art.gr και ςτην ιςτοςελίδα.

ΕΚΔΗΛΩΕΙ
 Έκθεςη φωτογραφίασ με θϋμα τη ζωό και το ϋργο του Ιταλοϑ αρχαιολϐγου Giuseppe
Gerola (1877-1938) «Αρχαιολογικέσ διαδρομέσ από το Αιγαίο ςτη Ραβέννα», 3-29
επτεμβρίου 2012. Οι θεματικϋσ ενϐτητεσ τησ Ϊκθεςησ παρουςιϊζουν την
ςταδιοδρομύα και το επιςτημονικϐ ϋργο του Giuseppe Gerola, τισ αποςτολϋσ του ςτην
Κρότη (1900-1902), ςτισ Κυκλϊδεσ και ςτα Δωδεκϊνηςα (1912), τη φωτογραφικό
τεκμηρύωςη ωσ εργαλεύο ςτισ αρχειακϋσ και αναςκαφικϋσ ϋρευνεσ, τη δρϊςη του ςτο
Veneto και ςτο Trentino, το ϋργο του ςτο Εθνικϐ Μουςεύο τησ Ραβϋννασ και πολλϋσ
ακϐμη πρωτοποριακϋσ δραςτηριϐτητεσ για τη μελϋτη και τη διαχεύριςη των μνημεύων
του πρώιμου μεςαύωνα και τησ ρωμανικόσ εποχόσ. Εκθεςιακϐσ χώροσ, Εθνικϐ Ίδρυμα
Ερευνών, Αθόνα. Εύςοδοσ ελεϑθερη. Πληροφορύεσ: 2107273501/-516, e-mail:
gramma@eie.gr, mkont@eie.gr, http://www.eie.gr
 1ο Υεςτιβάλ ύγχρονησ Ποίηςησ «Ποιητϋσ για τον Νικηφϐρο Βρεττϊκο», 31
Αυγοϑςτου - 1η επτεμβρύου 2012, Πλοϑμιτςα Λακωνύασ, ςυνδιοργϊνωςη του
Ιδρϑματοσ Βρεττϊκου και του περιοδικοϑ (.poema..)

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ
H Υιλογνωςία (www.philognosia.gr) εύναι ϋνασ νϋοσ και εντελώσ διαφορετικϐσ ςτη
φιλοςοφύα του ςυνδρομητικόσ ιςτότοποσ, πολϑ υψηλών προδιαγραφών.
Απευθϑνεται ςε δαςκϊλουσ, φιλολϐγουσ, φοιτητϋσ και μαθητϋσ, καθώσ και ςε ϐποιον
ϊλλο ενδιαφϋρεται για θϋματα διδαςκαλύασ, εκπαύδευςησ και πολιτιςμοϑ. Προςφϋρεται
διδακτικϐ και μαθηςιακϐ υλικϐ εγγυημϋνησ ποιϐτητασ και εγκυρϐτητασ, για ϐλεσ τισ
τϊξεισ και για ϐλα τα φιλολογικϊ μαθόματα, καθώσ και για το διαγωνιςμϐ του Α..Ε.Π ό
τα μαθόματα του Ε.Α.Π. ταδιακϊ, θα καλϑψει και ϊλλουσ τομεύσ και 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. Μϋροσ του υλικοϑ θα διατύθεται δωρεάν ςτα
εγγεγραμμϋνα μϋλη τησ Υιλογνωςύασ.
Ϊνα βίντεο του υλλϐγου Ελλόνων Αρχαιολϐγων για την προςταςύα τησ πολιτιςτικόσ
κληρονομιϊσ, που ‘κϐπηκε’ απϐ το Κεντρικϐ Αρχαιολογικϐ υμβοϑλιο.
«Σϐλμη και ϐραμα» του Ευγϋνιου Σριβιζϊ (ςχϐλιο για την τελετό ϋναρξησ των
Ολυμπιακών Αγώνων ςτο Λονδύνο)
Εκπαιδευτικϐ υλικϐ Μϋςησ Εκπαύδευςησ (Κϑπροσ)
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Χηφιακϐσ θηςαυρϐσ ελληνικόσ ιςτορύασ και πολιτιςμοϑ Πανδέκτησ
Χηφιακό Βιβλιοθόκη
Εθνικϐσ υλλογικόσ Κατάλογοσ Επιςτημονικών Περιοδικών που αναπτϑςςει και
διαθϋτει το ΕΚΣ ςε νϋο διαδικτυακϐ περιβϊλλον, με online αναζότηςη ςε 30.500 τύτλουσ
περιοδικών που διαθϋτουν 230 ελληνικϋσ βιβλιοθόκεσ. Δελτύο τϑπου με ϋνα κλικ.
Ϊρευνα και Καινοτομύα ςτο Διαδύκτυο
Drama OnLine: ψηφιακό βιβλιοθόκη για θεατρικϊ ϋργα, μελϋτεσ, παραςτϊςεισ. Ξεκινϊ
επύςημα τον Οκτώβριο του 2012.
Οι Εκδϐςεισ αϏτα ςασ καλοϑν να ςυμμετϋχετε (ϋωσ 30/11/2012) ςτο πρώτο ςυλλογικϐ
ψηφιακϐ βιβλύο (e-book) των Εκδϐςεων αϏτα με θϋμα «Σο ταξίδι ενόσ
χαρτονομίςματοσ». http://www.saitapublications.gr/2012/08/opencall.html
Τποτροφύεσ FULBRIGHT για το ακαδημαώκϐ ϋτοσ 2013-2014
Δωρεϊν ξανϊ η εύςοδοσ για εκπαιδευτικοϑσ ςε μουςεύα και αρχαιολογικοϑσ χώρουσ
Αξιολϐγηςη εκπαιδευτικοϑ ϋργου (Τπουργεύο Παιδεύασ)
Θεςςαλονίκη: το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο θα λειτουργόςει Κοινωνικό
Υροντιςτήριο, παρϋχοντασ δωρεϊν μαθόματα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ απϐ ϋμπειρουσ
καθηγητϋσ ςε μαθητϋσ λυκεύου ενϐψει των πανελλαδικών. Η διδαςκαλύα αφορϊ τα εξόσ
μαθόματα: Έκθεςη για Β΄ και Γ΄ Λυκείου, Αρχαία Ελληνικά – Άγνωςτο Κείμενο για Β΄ και
Γ΄ Λυκείου, Αρχέσ Οικονομικήσ Θεωρίασ και Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ
Επιχειρήςεων (ΑΟΔΕ) για Γ΄ Λυκείου. Για οποιαδόποτε πληροφορύα οι ενδιαφερϐμενοι
μποροϑν να απευθυνθοϑν ςτο Βαφοποϑλειο Πνευματικϐ Κϋντρο, ςτη διεϑθυνςη
Γ.Βαφϐπουλου 3, τηλ. 2310.424-132/133, 425-800, 416-606. Τπεϑθυνοι: Μαρύα
Σαβανύδου και Ελϋνη Σςιτςιμύκλη, απϐ 09.00 ϋωσ 14.00.
Σο 6ο Διεθνϋσ Υεςτιβϊλ ART4MORE απευθϑνει ανοιχτό πρϐςκληςη ςε θεατρικϋσ
ομϊδεσ για να ςυμμετϋχουν ςτο «απτικϐ» φεςτιβϊλ που θα πραγματοποιηθεύ ςτο
πλαύςιο τησ φετινόσ διοργϊνωςησ, ςτισ 12-14 Οκτωβρίου 2012 ςτο χώρο του Pop Up
123, ςτην Αθόνα. Σο φεςτιβϊλ ART4MORE, υπϐ τη διοργϊνωςη τησ Κ..Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»,
πραγματοποιεύται ετηςύωσ με αφορμό την Παγκϐςμια Ημϋρα Χυχικόσ Τγεύασ (10η
Οκτωβρύου) και εύναι αφιερωμϋνο ςτη ςϑνδεςη τησ Σϋχνησ με την Χυχικό Τγεύα και
καύριουσ κοινωνικοϑσ προβληματιςμοϑσ. Οι θεατρικϋσ ομϊδεσ καλοϑνται να ςτεύλουν
portfolios με δρϊςεισ που ϋχουν υλοποιηθεύ ό εύναι υπϐ μορφό πρϐταςησ, καθώσ και ϋνα
βιογραφικϐ ςημεύωμα. Σο υλικϐ θα πρϋπει να ςταλεύ ςε ψηφιακό μορφό μέχρι και τισ
10 επτεμβρίου 2012 ςτη διεϑθυνςη arts.edra@gmail.com

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΕΤΦΗ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ θα βρείτε
ςτο βιβλιοπωλείο των εκδόςεων Πατάκη,
Ακαδημίασ 65, Αθήνα.

Παραγγελίεσ ςτα τηλ. 2103811850, 2103811740
και ςτο fax: 2103811940.
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