Travelogues, Με το βλζμμα των περιθγθτών
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ
ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014
ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Δράςεισ τθσ Νζασ Ραιδείασ
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ΡΑΑΤΘΜΑ
Εκπαιδευτικά προγράμματα
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ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
 Το Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα «Ιςτορικι Ζρευνα, Διδακτικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ» του
Ιονίου Ρανεπιςτθμίου και θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ «Νζα Ραιδεία» προκθρφςςουν τον 2ο
Πανελλινιο Μακθτικό και Φοιτθτικό Διαγωνιςμό Ιςτορικοφ Ντοκιμαντζρ με κζμα
«Προςεγγίηουμε κριτικά το παρελκόν: τιγμζσ του 20ου και του 21ου αιώνα». Θεματικό
πεδίο του διαγωνιςμοφ είναι θ φγχρονθ Ελλθνικι, Ευρωπαϊκι και Παγκόςμια Ιςτορία και
ειδικότερα:
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΘΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕ: Ο 20οσ αιϊνασ, ο αιϊνασ των αντιφάςεων.
ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΙΤΘΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕ: Θ Ελλάδα τθσ κρίςθσ-από το παρελκόν ςτο παρόν
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα.

 ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΕΙ: Οι εκδόςεισ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ και θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
διοργανϊνουν Ρανελλινιουσ Μακθτικοφσ Διαγωνιςμοφσ που απευκφνονται ςε μακθτζσ και
μακιτριεσ τθσ Αϋ, Βϋ και Γϋ Γυμναςίου: α) δθμιουργία ςκίτςου, γελοιογραφίασ ι κόμικσ, β)
ςυγγραφι αςτυνομικισ ιςτορίασ, γ) δθμιουργικι γραφι (επιςτθμονικι φανταςία), δ)
διαφθμιςτικό ςποτ με κοινωνικό μινυμα. Ρλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
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ΤΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕ
 Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο με κζμα Δρόμοι του Δεκεμβρίου: από τον Λίβανο ςτθν
Ακινα, 1944. Φορζασ διοργάνωςθσ: Τομζασ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Ιςτορίασ,
Λαογραφίασ και Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ,
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ. Θεςςαλονίκθ, 5-7 Δεκεμβρίου 2014,
loukhass@hist.auth.gr.
 ΝΕΟ: Θ Ελλθνικι Εταιρεία Συμβουλευτικισ και Ρροςανατολιςμοφ (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Ρ.) και ο
Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ
(Ε.Ο.Ρ.Ρ.ΕΡ.) διοργανϊνουν ςυνζδριο ςτισ 6 & 7 Δεκεμβρίου 2014 με κζμα «Η
Επιχειρθματικότθτα ωσ Επαγγελματικι Επιλογι & θ υμβουλευτικι ταδιοδρομία». Το
Συνζδριο είναι αφιερωμζνο ςτθ ςυμβολι του Κακθγθτι Μιχάλθ Καςςωτάκθ ςτθν
ανάπτυξθ του κεςμοφ τθσ Συμβουλευτικισ και Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ ςτθν
Ελλάδα.
 Με αφορμι τθ ςυμπλιρωςθ 190 χρόνων από τθν ίδρυςθ τθσ Ιονίου Ακαδθμίασ, το
Τμιμα Ιςτορίασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου διοργανϊνει Επιςτθμονικι Θμερίδα ςτισ 10
Δεκεμβρίου 2014.
 1ο υνζδριο τθσ Μονάδασ Μεκοδολογίασ, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωςθσ,
Κόρινκοσ, 20-22 Φεβρουαρίου 2015. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
 ΝΕΟ: 1ο Συνζδριο τθσ ΡΑ.Ρ.Ε.Δ.Ε.: «Καλζσ πρακτικζσ και καινοτομία ςτθ
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ», Ακινα, 14-15 Μαρτίου 2014. Ρλθροφορίεσ για
ειςθγιςεισ: papede.wordpress.com, email: 4papede@gmail.com, τθλ. 2106390592.
Οργάνωςθ: Ρανελλινια Ραιδαγωγικι Εταιρεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.
Συνδιοργάνωςθ: Τμιμα Κοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ Ρανεπιςτθμίου
Ρελοποννιςου, Ελλθνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Κολλζγιο Ακθνϊν- Κολλζγιο
Ψυχικοφ)
 Ο Τομζασ Γλωςςολογίασ του Τμιματοσ Φιλολογίασ του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου
Θεςςαλονίκθσ διοργανϊνει τθν 36θ Συνάντθςθ Εργαςίασ ςτισ 24-25 Απριλίου 2015, με
αντικείμενο τθν Ελλθνικι Διαλεκτολογία. Email amgl36_2015@lit.auth.gr
 ΝΕΟ: Pedagogy of Happiness: Towards an Unconventional School. Διεκνζσ ςυμπόςιο από
το Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, ζκυμνο, 27-30 Μαΐου 2015
 ΝΕΟ: Η εκπαίδευςθ τθν εποχι των ΣΠΕ, Ακινα, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015. Το ςυνζδριο
οργανϊνεται από τθν Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ για τθ
διάδοςθ των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ. Θα διεξαχκεί ςτουσ ςυνεδριακοφσ χϊρουσ του
Ιδρφματοσ Ευγενίδου. Το πρόγραμμα κα ανακοινωκεί ςτισ 15 Σεπτεμβρίου 2015
http://synedrio.edu.gr/2015/index.html

ΔΙΕΘΝΗ
 Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) calls for applications
from higher education institutions outside Norway in relation to lectureships in
Norwegian language and literature for the period 2015 – 2020. Application deadline:
29.10.2014. Info, email: siu@siu.no
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 Call for Papers: eisodos - Journal for Ancient Literature and Theory. For submission
guidelines and more information about eisodos visit www.eisodos.org.
 Oxbridge Classics Open Day 2015
 Modern Greek Studies Online www.moderngreek.org.uk/journal/, published by the
Society for Modern Greek Studies is an open-access, peer-reviewed journal for the Arts,
Humanities and Social Sciences that aims to promote research and scholarship on all
aspects of Modern Greek Studies. The journal will publish original work by younger
researchers as well as by established scholars, and aspires to meet the highest
international standards. All submissions, which may be in the form of articles, review
articles, or translations from Greek literary works into English, will be reviewed by two
specialists. For submission guidelines, please visit the website.

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 ΝΕΟ: Σε ςυνεργαςία με το Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο, θ Ζνωςθ Εκπαιδευτικών
Μουςικισ Αγωγισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (ΕΕΜΑΠΕ), ςτο πλαίςιο των
επιμορφωτικϊν & επιςτθμονικϊν τθσ δραςτθριοτιτων, ανακοινϊνει τθν διοργάνωςθ
ετιςιου Ρρογράμματοσ Επιμόρφωςθσ για τθν προετοιμαςία των ςτελεχϊν τθσ δθμόςιασ
εκπαίδευςθσ αλλά και για όποιον ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτθν διοίκθςθ και ςτθν
οργανωςιακι ψυχολογία τθσ εκπαίδευςθσ. Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ κα αποςτζλλονται
μζχρι 23 Δεκεμβρίου 2014 αποκλειςτικά με θλεκτρονικό ταχυδρομείο. Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτα τθλ. 211.109.72.35-38 (Γραμματεία
Ρρογράμματοσ, ΚΔΒΜ2 ΔΙΕΓΑΣΙΑ), ςτον ιςτοχϊρο τθσ ΕΕΜΑΡΕ www.primarymusic.gr
6979.34.24.01
 Το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «δια βίου Μάκθςθ»,
ανακοινϊνει νζο πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, με τίτλο:
«Θεωρία, Σεχνολογία και Εφαρμογζσ τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ». Το πρόγραμμα κα
υλοποιθκεί ςτο διάςτθμα 6/10/2014-15/2/2015. Θ παρακολοφκθςθ παρζχει
αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά και αποδίδει πιςτωτικζσ μονάδεσ ECVET. Ρεριςςότερα
ςτο επιςυναπτόμενο ενθμερωτικό δελτίο ι ςτον δικτυακό τόπο του προγράμματοσ:
http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=83723
 Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ειςαγωγι ςτο Ρ.Μ.Σ. του Ρ.Τ.Δ.Ε. του
Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου με τίτλο "Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ- Εκπαίδευςθ με Χριςθ Νζων
Σεχνολογιών"
για
το
ακαδθμαϊκό
ζτοσ
2014-2015.
Ρλθροφορίεσ
http://www.pre.aegean.gr/pms-nt.
 Θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαίδευςθσ Ενιλικων διοργανϊνει Σεμινάρια προετοιμαςίασ
για τουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων οι οποίοι πρόκειται άμεςα να ςυμμετάςχουν ςτισ
εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικισ επάρκειασ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων, οι οποίεσ
διοργανϊνονται από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. Κάκε Σεμινάριο ζχει διάρκεια 100 ωρϊν (17 ϊρεσ
δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ, 13 ϊρεσ προετοιμαςία μικροδιδαςκαλίασ, 70 ϊρεσ μελζτθ
υλικοφ). Τθλζφωνο 2106012297. Email: adulteduc2@gmail.com www.adulteduc.gr
 Το Κζντρο Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ διοργανϊνει προγράμματα online εκμάκθςθσ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ και τα κακιερωμζνα ςεμινάρια εξειδίκευςθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ
ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/ δεφτερθσ γλϊςςασ. Κζντρο Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ, Δεριγνφ 18,
10434 Ακινα. Τθλ: 210 5238149, Fax: 210 8836494, e-mail: vassia@hcc.edu.gr
 Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο, 24οσ κφκλοσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα
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ΒΙΒΛΙΑ



Γκανάσ, Μ. (2014), Τ' αγαπημένα του Μιχάλη Γκανά: Ποιήματα και αφηγήματα άλλων,
Μεταίχμιο
Μιχαθλίδθσ, Μ. (2014), Ανατολικά τησ Αττάλειασ, βόρεια τησ Λευκωςίασ, Momentum

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ
 Θ Ελλθνικι Ζνωςθ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου και του Ρολίτθ, με τθν υποςτιριξθ
του Ιδρφματοσ Friedrich Ebert, παρουςιάηει τθν ζκδοςθ «Επειδι δεν είναι όλοι όπωσ
κζλουν να φαίνονται. Ασ μιλιςουμε κακαρά για τθν Ακροδεξιά».
 Ψθφιακά εκπαιδευτικά βοθκιματα
 Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Διάςωςθσ Σχολικοφ Υλικοφ
 El libro
 Ζκδοςθ ανκολογίασ ποιθμάτων του Κ. Ρ. Καβάφθ ςε γραφι Βraille
 Το Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα Σπουδϊν «Ιςτορικι ζρευνα, Διδακτικι και Νζεσ
τεχνολογίεσ» του Τμιματοσ Ιςτορίασ και του Τμιματοσ Ρλθροφορικισ του Ιονίου
Πανεπιςτθμίου προκθρφςςει εξετάςεισ για να δεχτεί τουσ φοιτθτζσ του ακαδθμαϊκοφ
κφκλου ςπουδϊν 2015 – 2017 (με τθ ςυνεργαςία τθσ Ελλθνικισ Μακθματικισ Εταιρείασ
και του Ιδρφματοσ Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ). Ρλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα και 26610 87
326 2009vasiliki@gmail.com
 Μετά τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν πλιρουσ ανακαίνιςθσ, το κτιριο του
«Ιδρφματοσ Αικατερίνθσ Λαςκαρίδθ» επί τθσ οδοφ 2ασ Μεραρχίασ κα ανοίξει εντόσ του
Νοεμβρίου και πάλι τισ πόρτεσ του. Σε όλουσ τουσ χϊρουσ του κα ςτεγαςτεί θ μεγάλθ
ιςτορικι βιβλιοκικθ θ οποία κα είναι προςβάςιμθ ςτο κοινό. Από τισ αρχζσ του 2015 το
νζο αυτό χϊρο κα κοςμοφν ςπάνια βιβλία, πρϊτεσ εκδόςεισ και ειδικζσ κεματικζσ
ςυλλογζσ επωνφμων και κα βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των φίλων και ςυνεργατϊν μασ, τθσ
ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και όλων των ενδιαφερόμενων ερευνθτϊν, ςπουδαςτϊν και
εκπροςϊπων του επιςτθμονικοφ κοινοφ.

ΕΚΔΗΛΩΕΙ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ


«Επιςτροφι ςτα Αντικφκθρα»: Το «Κδρυμα Αικατερίνθσ Λαςκαρίδθ» με τθν ευκαιρία
τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ αϋ φάςθσ των εναλίων αναςκαφϊν ςτα Αντικφκθρα το 2014 και
του προγραμματιςμοφ των αναςκαφϊν για τα επόμενα χρόνια, ςασ προςκαλεί ςτθν
εκδιλωςθ για τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων και ςυμπεραςμάτων τθσ ζρευνασ.
10 Δεκεμβρίου 2014, ϊρα 19.00, 2ασ Μεραρχίασ 36, Ρειραιάσ



Συηιτθςθ για τθ δθμιουργικότθτα ςτθν επικοινωνία τθσ επιςτιμθσ. Ανοικτι εκδιλωςθ
από τθν Science View ςτισ 9 Δεκεμβρίου 2014, ϊρα 18.00, ςτον Ιανό, Σταδίου 24, Ακινα.



Aegean Docs: Ρροβολζσ ωσ τισ 3/12/2014



Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν, ο Διευκυντισ και οι
ερευνθτζσ του Ινςτιτοφτου Ιςτορικϊν Ερευνϊν ςασ προςκαλοφν ςτθ δζκατθ ζνατθ
ετιςια διάλεξθ αφιερωμζνθ ςτον Κ. Θ. Δθμαρά που κα πραγματοποιθκεί τθ Δευτζρα, 8
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Δεκεμβρίου 2014, ϊρα 19.00. Θ εκδιλωςθ κα γίνει ςτο Αμφικζατρο «Λεωνίδασ Ηζρβασ»
του Εκνικοφ Ιδρφματοσ Ερευνϊν (Λεωφ. Βας. Κωνςταντίνου 48, Ακινα).


Τα εκπαιδευτιρια Νζα Γενιά Ηθρίδθ, ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΔΕ Ανατολικισ Αττικισ, το
Ρολιτιςτικό Κδρυμα του Ομίλου Ρειραιϊσ και τισ εκδόςεισ ΚΕΔΟΣ προκθρφςςουν τον 2ο
Διαγωνιςμό υγγραφισ Παραμυκιοφ με τίτλο «Αλικειεσ τθσ ηωισ κρυμμζνεσ μεσ τα
παραμφκια μασ». 15 Οκτωβρίου-23 Δεκεμβρίου 2014. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για
τισ προδιαγραφζσ ςτο paramythi@ziridis.gr και ςτο www.ziridis.gr



Το Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο & Λφκειο Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ςε ςυνεργαςία με
το Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο & Λφκειο Ευαγγελικισ Σχολισ Σμφρνθσ, ςτο πλαίςιο
τθσ ςυνεργαςίασ τουσ ςε κζματα παιδείασ και πολιτιςμοφ, προκθρφςςουν λογοτεχνικό
διαγωνιςμό που απευκφνεται ςε μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου με κζμα «Ο ξζνοσ - ο
άλλοσ - ο διαφορετικόσ». Τα χρονικά όρια του διαγωνιςμοφ ορίηονται από 28
Σεπτεμβρίου 2014 ωσ 28 Ιανουαρίου 2015. Τα ζργα που κα διακρικοφν κα
παρουςιαςτοφν ςε ειδικι εκδιλωςθ που κα οργανϊςει το Φεβρουάριο το Ρρότυπο
Ρειραματικό Γυμνάςιο Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ευαγγελικι Σχολι
Σμφρνθσ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ


ΝΕΟ: Κδρυμα Λαςκαρίδθ: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν Ε’-ΣΤ’ Δθμοτικοφ, το
Γυμνάςιο και το Λφκειο για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014, με κζματα όπωσ α) δθμιουργικι
γραφι, φιλαναγνωςία, διατροφι, διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων, παραμφκι, θ ιςτορία τθσ
μουςικισ, περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ-τα δάςθ, διαφορετικότθτα κ.α. *πρωτοβάκμια+
β) κζατρο, δθμιουργία ιςτορικοφ κινθματογραφικοφ αφιερϊματοσ, αρχαιολογία,
αρχιτεκτονικι, ο μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων, κλιματικι αλλαγι, fair trade,
δθμοςιογραφία, ςχζςεισ με το άλλο φφλο, διαδίκτυο και εκπαίδευςθ κ.λπ.
*δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ+. Επίςθσ ζχουν προγραμματιςτεί επιμορφωτικά
ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ. Ρλθρ. Κ. Κυπαρίςςθ info@laskaridou.gr. Ρλιρεσ
πρόγραμμα ςτθν ιςτοςελίδα.



ΝΕΟ: Θ Διεφκυνςθ ΡΕ Δυτικισ Αττικισ, ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Δ. Ε. Δυτικισ
Αττικισ, το Μουςείο Αρχαίασ Ελλθνικισ Τεχνολογίασ Κοτςανά και το ΡΑΚΡΡΑ,
διοργανϊνει εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν τθσ Δυτικισ Αττικισ ςτο Ρολιτιςτικό
Κζντρο «Λ. Κανελλόπουλοσ», από 21/10 ωσ 18/12/14 με κζμα: «Αρχαία Ελλθνικι
Τεχνολογία». Ρλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα



Μουςείο Ιςτορίασ Πανεπιςτθμίου Ακθνών (Θόλου 5, Ρλάκα). Η φωτογραφία ωσ
ιςτορικι πθγι μζςα από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
μακθτζσ Γυμναςίου – Λυκείου. Μζςα από επιλεγμζνα εκκζματα αλλά και φωτογραφίεσ
τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ του Μουςείου (όπωσ αυτι του κακθγθτι του 19ου αιϊνα
Ξαβιζρου Λάνδερερ, ο οποίοσ αςχολικθκε με τθν καινοφρια ανακάλυψθ), κα
ξεκινιςουμε μια ςφντομθ περιιγθςθ ςτθν ιςτορία του Ρανεπιςτθμίου και του
ιςτορικοφ κτθρίου ςτο οποίο ςτεγάςτθκε για τζςςερα χρόνια (1837-1841). Θ ςυμμετοχι
είναι δωρεάν. Για κρατιςεισ παρακαλοφμε καλζςτε ςτα τθλζφωνα: 210 3689503-6,
ϊρεσ 09:00-14:00.
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ΝΕΟ: Μουςείο Ιςτορίασ Πανεπιςτθμίου Ακθνών (Θόλου 5, Ρλάκα). Ρώτα τον
Επιςτιμονα 2014-2015: δράςθ για ςχολικζσ ομάδεσ Γυμναςίου – Λυκείου Μουςείο
Ιςτορίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Θόλου 5, Ρλάκα). Ρρόκειται για μια ςειρά από
διακεματικζσ παρουςιάςεισ, με δωρεάν ςυμμετοχι, που ςτοχεφουν ςτθν εξοικείωςθ
των μακθτϊν με τθ ςφγχρονθ πρακτικι των επιςτθμϊν και τθν ιςτορία τουσ. Τθ φετινι
ςχολικι χρονιά, μακθτζσ γυμναςίου και λυκείου ςυναντοφν ςτο Μουςείο ερευνθτζσ
από διάφορα επιςτθμονικά πεδία (φυςικι, βιολογία, ιατρικι, φιλολογία, νομικι) και
ζχουν τθν ευκαιρία να ξεδιπλϊςουν μαηί τουσ, άγνωςτεσ για πολλοφσ από εμάσ, πτυχζσ
του ςυναρπαςτικοφ κόςμου των επιςτθμϊν και τθσ κακθμερινότθτασ ενόσ επιςτιμονα.
Οι δζκα δράςεισ για το 2014-15 κα πραγματοποιθκοφν για περιοριςμζνο αρικμό κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και κρατιςεισ
παρακαλοφμε καλζςτε ςτα τθλζφωνα του Μουςείου 210 3689503-4-5-6, ΔευτζραΡαραςκευι 9:00-14:00.



Εκδόςεισ Μεταίχμιο: Εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά ςχεδιαςμζνα για ςχολικζσ
ομάδεσ τθσ προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
(φιλοςοφικό εργαςτιρι, φιλαναγνωςία, Ιςτορία, κεατρικό παιχνίδι και δθμιουργικι
γραφι, graphic novel, διαφορετικότθτα κ.α.). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα
πραγματοποιοφνται όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ από τισ 9:15 το πρωί ζωσ τθ 1 το
μεςθμζρι ςε ειδικά διαμορφωμζνθ αίκουςα. Ρλθροφορίεσ και διλωςθ ςυμμετοχισ:
Μαρία Γεροςίδερθ (schools@metaixmio.gr 211 3003500, εςωτ. 523) από Δευτζρα ζωσ
Ραραςκευι, 9 το πρωί ζωσ 5 το απόγευμα. Δείτε το περιεχόμενο των προγραμμάτων
ςτθν ιςτοςελίδα.



Το Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία
ανακοίνωςε ότι υλοποιεί το νζο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δθμοκρατία και
Εκπαίδευςθ», κεωρϊντασ ότι θ καλλιζργεια τθσ πολιτικισ και δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ
των νζων αποτελεί, ςιμερα ιδιαίτερα, προτεραιότθτα αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ. Το
πρόγραμμα αυτό απευκφνεται ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται και
προβλθματίηονται για τθ δθμοκρατικι διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν τουσ. Στθν
παροφςα φάςθ το προςφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό απευκφνεται κυρίωσ ςε
κακθγθτζσ και μακθτζσ γυμναςίου. Πλο το διακζςιμο ςιμερα υλικό είναι ελεφκερα
προςβάςιμο ςτθν ιςτοςελίδα: http://foundation.parliament.gr/ Ρλθροφορίεσ Α.
Καηάκοσ 210 3692442, Φαξ: 210 3692451, democracy@parliament.gr



Το Εβραϊκό Μουςείο ζχει ςχεδιάςει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, που
απευκφνονται ςε μακθτζσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Οι
εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να τα παρακολουκιςουν, μποροφν να απευκυνκοφν
για πλθροφορίεσ και ενθμερωτικό υλικό ςτο Εβραϊκό Μουςείο τθσ Ελλάδοσ, τθλ.: 210
3225582, Φαξ.: 210 3231577, E-mail: otreveza@jewishmuseum.gr
ιςτοςελίδα:
www.jewishmuseum.gr



Μουςείο Ηρακλειδών: Εκπαιδευτικά προγράμματα. Ρλθροφορίεσ: 2385055057,
diaviouteet@uowm.gr και ςτθν ιςτοςελίδα..



Μουςείο Παιδικισ Σζχνθσ: εικαςτικά εργαςτιρια για γονείσ και παιδιά 2,5-4,5 ετϊν,
Zoom ςτθ Μουςικι + Ηωγραφικι (Συνεργαςία του Μουςείου με τθν Μαρίηα Κωχ),
Ηωγραφικι ςτο εργαςτιριο του Μουςείου, Εγγραφζσ ςτο πρωτοετζσ 8μθνθσ διάρκειασ
εικαςτικό εργαςτιριο. Για τισ τιμζσ, τισ εκπτϊςεισ και τισ κρατιςεισ κζςεων
επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία Τρίτθ-Ραραςκευι 10.00-14.00 ςτα 2103312621,
2103312750, www.childrensartmuseum.gr
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Θεματικζσ παρουςιάςεισ: Το Μουςείο Ακρόπολθσ δίνει ςτουσ επιςκζπτεσ τθ
δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςε παρουςιάςεισ επιλεγμζνων εκκεμάτων από τουσ
Αρχαιολόγουσ – Φροντιςτζσ. Ραράλλθλα, οι Αρχαιολόγοι-Φροντιςτζσ είναι ςτθ διάκεςθ
των επιςκεπτϊν, για να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ τουσ για τα εκκζματα του Μουςείου.
Θα τουσ ςυναντιςετε ανάμεςα ςτα εκκζματα κακθμερινά από τισ 9:00 π.μ. ζωσ τισ 5:00
μ.μ. και κα τουσ αναγνωρίςετε από τα ςτρογγυλά ςιματά τουσ που αναγράφουν τθν
ιδιότθτά τουσ. Τθλ.: 210 9000900, email: info@theacropolismuseum.gr

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΕΤΧΗ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ κα βρείτε
ςτο βιβλιοπωλείο των εκδόςεων Πατάκθ,
Ακαδθμίασ 65, Ακινα.
Παραγγελίεσ ςτα τθλ. 2103811850, 2103811740 και ςτο fax: 2103811940.
http://www.patakis.gr/ViewShopCategory.aspx?Id=42541
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