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ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
 Σο περιοδικό Νζα Παιδεία και τα εκπαιδευτιρια Αυγουλζα-Λιναρδάτου διοργανϊνουν διθμερίδα επιςτθμονικοφ λόγου και παιδαγωγικοφ αναςτοχαςμοφ: α) Αναηθτώντασ δρόμουσ
δθμιουργικισ διδαςκαλίασ τθσ Επιςτιμθσ, τθσ Γλώςςασ και τθσ Σζχνθσ ςτο ςθμερινό ςχολείο β) Προςεγγίηοντασ κριτικά τα Νζα Προγράμματα πουδών του Λυκείου. άββατο,
14/2/2015 και Κυριακι, 15/2/2015, Αίκουςα εκδθλϊςεων «Οδυςςζασ Ελφτθσ», Εκπαιδευτιρια Αυγουλζα –Λιναρδάτου.
 Δείτε τα περιεχόμενα του τεφχουσ 152.
 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. Ρλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Ρροκεςμία: 27 Φεβρουαρίου 2015

 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
 ΝΕΟ: Η Νζα Παιδεία και τα εκπαιδευτιρια Αυγουλζα-Λιναρδάτου διοργανϊνουν διθμερίδα επιςτθμονικοφ λόγου και παιδαγωγικοφ αναςτοχαςμοφ: α) Αναηθτώντασ δρόμουσ δθμιουργικισ διδαςκαλίασ τθσ Επιςτιμθσ, τθσ Γλώςςασ και τθσ Σζχνθσ ςτο ςθμερινό ςχολείο β) Προςεγγίηοντασ κριτικά τα Νζα Προγράμματα πουδών του Λυκείου.
άββατο, 14/2 και Κυριακι, 15/2/2015, Αίκουςα εκδθλϊςεων «Οδυςςζασ Ελφτθσ»,
Εκπαιδευτιρια Αυγουλζα –Λιναρδάτου (Το πρόγραμμα βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα.)
 ΝΕΟ: Το Εργαςτιριο Εφθρμοςμζνθσ Γλωςςολογίασ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ (ΕΚΡΑ) και θ Ελλθνικι Ζνωςθ για τθν Ρροϊκθςθ τθσ θτορικισ ςτθν
Εκπαίδευςθ διοργανϊνουν διθμερίδα με κζμα: «Ο Λόγοσ τθσ Πεικοφσ: διεπιςτθμονικζσ
προςεγγίςεισ και διδακτικζσ προτάςεισ», 14 - 15 Φεβρουαρίου 2015. Ρεριςςότερεσ
πλθροφορίεσ ςτα enosiritorikis@gmail.com και 210-6740823.
 1ο υνζδριο τθσ Μονάδασ Μεκοδολογίασ, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωςθσ,
Κόρινκοσ, 20-22 Φεβρουαρίου 2015. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
 «Ακαδθμαϊκι Αριςτεία και Χάριςμα: Νζεσ Σάςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ του 21ου αιώνα»,
Ακινα, 7 Μαρτίου 2015 (εγκαταςτάςεισ τθσ Νζασ Γενιάσ Ηθρίδθ ςτα Σπάτα). Διοργάνωςθ: Νζα Γενιά Ηθρίδθ, Τμιμα Φιλοςοφίασ, Ραιδαγωγικισ, Ψυχολογίασ (ΕΚΡΑ). Για υποβολι προτάςεων εναλλακτικϊν καλϊν πρακτικϊν ςε μορφι εργαςτθρίου από εκπαιδευτικοφσ με τουσ μακθτζσ τουσ δείτε πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Ρροκεςμία υποβολισ: 19 Ιανουαρίου 2015. Ρλθροφορίεσ: Ηωι ουχωτά, ziridis@ziridis.gr, τθλ.210 66
85 715. Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00 - 16:00
 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)
 Θ Ρανελλινια Ζνωςθ Σχολικϊν Συμβοφλων (Ρ.Ε.Σ.Σ) διοργανϊνει το 2ο Ρανελλινιο Συνζδριο ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 27-29 Μαρτίου 2015, με κζμα «Εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ
για το ςχολείο του 21ου αιώνα». Email: pess@pess.gr
 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
 Pedagogy of Happiness: Towards an Unconventional School. Διεκνζσ ςυμπόςιο από το
Ρανεπιςτιμιο Κριτθσ, ζκυμνο, 27-30 Μαΐου 2015
 ΝΕΟ: 20ο υνζδριο τθσ Ευρωπαϊκισ Εταιρείασ Ψυχοκεραπείασ (European Association
for Psychotherapy – Ε.Α..). Το κζμα του είναι «Θζματα Φφλου ςτθν Ψυχοκεραπεία»
και αναμζνεται να φζρει ςτο προςκινιο κζματα ηωτικά που προκφπτουν είτε ςτθ διαπροςωπικι είτε ςτθν ομαδικι ψυχοκεραπευτικι εργαςία και που άπτονται τθσ ταυτότθτασ του προςϊπου και τθσ ςυνφπαρξισ του ωσ ακζραια φπαρξθ ςτον κοινωνικό ιςτό. 19 21 Ιουνίου 2015 ςτο Κδρυμα Ευγενίδου, Ακινα. Ρλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα και ςτα
email info@nopg.gr, nopg@otenet.gr
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 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

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 ΝΕΟ: ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ- «Σο ντοκιμαντζρ ωσ εργαλείο ςτθν Εκπαίδευςθ – και όχι μόνο!»
με τον Βαςίλθ Λουλζ. Το Εργαςτιριο κα αναπτυχκεί ςε 4 ςυναντιςεισ ςε δυο ςυνεχόμενα Σαββατοκφριακα: 28 Φεβρουαρίου –1 Μαρτίου 2015, 7 Μαρτίου –8 Μαρτίου
2015. Ώρεσ 10:00-17:30 Διάρκεια Εργαςτθρίου: 30 ϊρεσ. Χϊροι: Α’ Σαββατοκφριακο: Αίκουςα κινθματογράφου ΡΑΥΛΟΣ ΗΑΝΝΑΣ , Β’ Σαββατοκφριακο: Αίκουςα Μουςείου Κινθματογράφου. Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ - πλθροφορίεσ: vassilisloules@yahoo.gr και ςτο
facebook.
 Το Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και θ Ζνωςθ Ευρωπαίων Δθμοςιογράφων ανακοινϊνουν τθ
διοργάνωςθ Θερινοφ Ρανεπιςτθμίου με τίτλο «Η Ελλάδα ςιμερα: Γλώςςα, Πολιτιςμόσ
και Μζςα Μαηικισ Επικοινωνίασ». Θ κερινι ακαδθμαϊκι δράςθ κα πραγματοποιθκεί το
καλοκαίρι του 2015 ςτο νθςί τθσ Άνδρου και ςυγκεκριμζνα από 5 ζωσ και 12 Ιουλίου και
από 12 ζωσ 19 Ιουλίου 2015. Το ζργο υπάγεται ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Ρλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
 Θ Ομάδα Ρροφορικισ Ιςτορίασ Διμου Χαλανδρίου (Ο.Ρ.Ι.ΔΘ.Χ) διοργανϊνει επιμορφωτικό ςεμινάριο για τθ μεκοδολογία τθσ προφορικισ ιςτορίασ και τισ τεχνικζσ τθσ ςυνζντευξθσ, θ οποία αποτελεί το εργαλείο για τθν καταγραφι τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ
μνιμθσ.
 εμινάρια από τον ΚΑΡΠΟ: Δθμιουργία βιντεοκλίπ για εφιβουσ, Μεγαλϊνοντασ με κινθματογράφο και λογοτεχνία, Ο κινθματογράφοσ και τα οπτικοακουςτικά ςτθν εκπαίδευςθ. Ρλθροφορίεσ info@karposontheweb.org
 Κφκλοσ μακθμάτων «Κ.Ρ. Καβάφθσ» (για ενιλικεσ), Ακινα, Στζγθ Γραμμάτων και Τεχνϊν
 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

ΔΙΕΘΝΗ
 Call for Papers: eisodos - Journal for Ancient Literature and Theory. For submission guidelines and more information about eisodos visit www.eisodos.org.
 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, Hu4

manities 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

ΒΙΒΛΙΑ


Μπαγάκθσ, Γ., Σκια, Κ., (2015) (επιμ.), Διερεφνθςθ των δυνατοτιτων Επιμόρφωςθσ των
Εκπαιδευτικών ςιμερα ςτθν χώρα μασ, Εκδ. Γρθγόρθ.



Ριηάνιασ, Ρ. (2014), Η ιςτορία των νζων Ελλινων, Βιβλιοπωλείον τθσ Εςτίασ



Βάςςθσ, Λ. (2015), Ανοιχτι ςυηιτθςθ: Το πολιτιςτικό μασ "αλφαβθτάρι", εκδ. Ταξιδευτισ



Goethals, M.S., Howard, R.A., Sanders, M.M. (2013), Ο αρχάριοσ εκπαιδευτικόσ ενώπιον
τθσ διδαςκαλίασ, μτφ. Ακ. Αργυροποφλου, ωξ. Ευριπίδου, Εκδόςεισ Da Vinci

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ
 ΝΕΟ: Εκδόκθκε -δφο μζρεσ πριν τισ εκλογζσ, το ΦΕΚ με τα νζα προγράμματα ςπουδϊν
των Αρχαίων Ελλθνικϊν, Μακθματικϊν κτλ. για το Λφκειο. Οπότε το ςυνζδριο τθσ Νζασ
Ραιδείασ ςτισ 14-15 Φεβρουαρίου 2015 κα είναι ιδιαίτερα ενδιαφζρον.
 ΝΕΟ: Το Μορφωτικό Κδρυμα Εκνικισ Τραπζηθσ προκιρυξε το 2011 και απονζμει κάκε
χρόνο βραβείο ςε μεταπτυχιακό φοιτθτι τθσ νζασ ελλθνικισ ι τθσ ςυγκριτικισ φιλολογίασ, εγγεγραμμζνο ςε πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε πανεπιςτθμιακι ςχολι
ςτθν Ελλάδα ι το εξωτερικό, για τθ ςυγγραφι μιασ μελζτθσ με κζμα από τθ νεοελλθνικι
γραμματεία (ςε αυτοτελζσ είτε ςυγκριτικό πλαίςιο).
 ΝΕΟ: Το κανάλι του Ιδρφματοσ «Αικατερίνθσ Λαςκαρίδθ» ςτο youtube.
 ΝΕΟ: Ρανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Εκπαιδευτικϊν: Δεξιότθτεσ Ηωισ με τθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν. Λιξθ ςυμμετοχϊν: 2 Μαρτίου 2015. Ρλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο
email Maria.Nomikou@britishcouncil.gr
 Θεωρία και ζρευνα ςτισ επιςτιμεσ τθσ αγωγισ: περιοδικι ζκδοςθ
 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». (δωρεάν ςε μορφι pdf)


Αόρατα παιδιά: Θ παιδικι εργαςία ςτθν Ελλάδα και τον κόςμο (εκπαιδευτικό υλικό από
το Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων)

ΕΚΔΗΛΩΕΙ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ


ΝΕΟ: Με αφορμι τθν ζκδοςθ του βιβλίου Διερεφνθςθ των δυνατοτιτων Επιμόρφωςθσ
των Εκπαιδευτικών ςιμερα ςτθν χώρα μασ οι επιμελθτζσ του βιβλίου Γ. Μπαγάκθσ και Κ.
Σκια ςασ προςκαλοφν ςε ςυηιτθςθ ςτο Καφζ-Ρόλισ, το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, ϊρα
12.30 - 14.30



ΝΕΟ: Παρουςίαςθ του 19ου τόμου του λεξικοφ του Εμμανουιλ Κριαρά «Μεςαιωνικι
Ελλθνικι Δθμϊδθσ Γραμματεία 1100 – 1669» τθν Τετάρτθ, 18 / 2 /2105, ϊρα 19.00, ςτο
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κτιριο του Ιδρφματοσ "Aικατερίνθσ Λαςκαρίδθ",επί των οδϊν 2ασ Μεραρχίασ 36 & Ακτισ
Μουτςοποφλου, ςτον Ρειραιά.


ΡΟΙΘΤΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ DE PROFUNDIS: Δευτζρα, 2 Φεβρουαρίου 2015, ςτο Βιβλιοπωλείο
De Profundis των Εκδόςεων Γκοβόςτθ και ϊρα 18:30ϋ.



ΝΕΟ: Ο Διμοσ Φυλισ, θ Ε.Σ.Ε Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και οι Ενϊςεισ Γονζων Άνω
Λιοςίων και Ηεφυρίου προκθρφςςουν μακθτικό διαγωνιςμό δοκιμιακοφ και ζντεχνου
λόγου (ςυγγραφισ δοκιμίου/ζκκεςθσ, διθγιματοσ και κεατρικοφ μονόπρακτου ζργου).
Θζμα δοκιμίου/ζκκεςθσ: «Ακθναϊκι Δθμοκρατία: Πτώςθ (411 π.Χ.) και επανόρκωςθ
(404 π.Χ.)». Θζμα διθγιματοσ και μονόπρακτου/κεατρικοφ: ελεφκερο (οπωςδιποτε,
όμωσ, μζςα από τθ δθμιουργικι ανάπλαςθ των πλθροφοριϊν που αντλοφνται από το
ζργο Ελλθνικά του Ξενοφϊντοσ *Αρχαία Ελλθνικά Αϋ Λυκείου: Βιβλίο 2, Κεφ. 4, παρ. 1-17
(95-99), παρ. 18-23 (ς.106-107) και παρ. 24-36 (ς. 117-119)]. Θ υποβολι των κειμζνων
κα γίνεται από 1θ Δεκεμβρίου 2014 ζωσ 28θ Φεβρουαρίου 2015 μόνον θλεκτρονικά
ςτθν ιςτοςελίδα https://amillalogou.wordpress.com/. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
απευκφνονται ςτα τθλζφωνα 213 2042818, 213 1603433 και 210 2487894.



Tα Εκπαιδευτιρια Δοφκα διοργανϊνουν τον 19ο Ρανελλινιο Μακθτικό Διαγωνιςμοφ
μζςω Internet «ΛΤΙΑ», ο οποίοσ απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ (Δϋ, Εϋ
και Στϋ Τάξεων Δθμοτικοφ) και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ www.lysias.gr, info@lysias.gr, τθλ. 210-6186000 (ες. 0523).

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ


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: Πολιτιςτικό Κδρυμα Ομίλου Πειραιώσ: «Το ταξίδι τθσ Τζχνθσ». Το πρόγραμμα απευκφνεται ςε παιδιά τθσ Ε' και τθσ ΣΤ' τάξθσ και διδάςκεται από τθν εικαςτικό Ρθνελόπθ Ραπαϊωάννου. Τα τρίωρα εργαςτιρια, που κα ξεκινιςουν 23 Ιανουαρίου και κα
ολοκλθρωκοφν ςτισ 19 Ιουνίου (ϊρεσ 17:00 – 20:00), περιλαμβάνουν τόςο κεωρία όςο
και πράξθ. Ρλθροφορίεσ τθλ.: 210 3256927 κ. Αλεξάνδρα
Τράντα, e-mail:
TrantaA@piraeusbank.gr



ΝΕΟ: Ρρόςκλθςθ του Εβραϊκοφ Μουςείου Ελλάδοσ για εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
αφιερωμζνεσ ςτθν Εκνικι Θμζρα Μνιμθσ του Ολοκαυτϊματοσ, 27θ Ιανουαρίου 2015:
Δευτζρα 19 Ιανουαρίου - Παραςκευι 6 Φεβρουαρίου 2015. Τα προγράμματα αυτά
προςφζρονται χωρίσ καμία χρζωςθ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και δθλϊςεισ ςυμ-
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μετοχισ: κα Οριζττα Τρζβεηα, Υπεφκυνθ Εκπαίδευςθσ Ε.Μ.Ε., τθλ. 210 32 25 582, email: otreveza@jewishmuseum.gr


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.



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, Δευτζρα-Ραραςκευι 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
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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



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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