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ΔΡΑΕΙ ΣΘ 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 «Ρδυςςζασ Ελφτθσ», Εκπαιδευτιρια Αυγουλζα
–Νιναρδάτου. (Φο πρόγραμμα κα αποςταλεί ςε επόμενο email.)
 Δείτε παρακάτω τα περιεχόμενα του τεφχουσ 152.
 Φο Ξεταπτυχιακό Σρόγραμμα «Ιςτορικι Ζρευνα, Διδακτικι και Οζεσ Φεχνολογίεσ» του Ιονίου
Σανεπιςτθμίου και θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ «Οζα Σαιδεία» 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. Σλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Σροκεςμία: 27 Φεβρουαρίου 2015

 ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΔΘΜΙΟΤΡΓΕΙ: Ρι εκδόςεισ ΜΕΣΑΙΧΜΙΟ και θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ διοργανϊνουν Σανελλινιουσ Ξακθτικοφσ 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. Σλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤΧΟΤ 152
ΚΤΡΙΟ ΑΡΘΡΟ: Δια βίου μάκθςθ
ΧΟΛΙΑ
Μ. Ξπαλάςκασ, Φζχνθ και τεχνάςματα
Μ. Ξπαλάςκασ, Ρ Θουκυδίδθσ και θ εποχι του (Ξνιμθ Ευάγγελου Υοφλθ)
Γ. Ξπαςλισ, Μομματικόσ-ςυνδικαλιςτικόσ λόγοσ, ο αγενισ
Α. Υτζφοσ, Θ ποίθςθ τθσ Μικισ Δθμουλά ςτα ΜΟΕΝ Γυμναςίου και Νυκείου
Β. Φςάφοσ, α. Απορίεσ και διλιμματα, β. Ρ ςχεδιαςμόσ νζων Σρογραμμάτων Υπουδϊν
ΑΠΟΨΕΙ ΤΝΑΔΕΛΦΩΝ: ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΣΘ ΒΑΘΜΟΛΟΓΘΘ ΣΘ ΝΕΟΕΛΛΘΝΙΚΘ ΓΛΩΑ
Σαν. Ξθτροφλιασ, Θ βακμολόγθςθ τθσ Οεοελλθνικισ Γλϊςςασ ςτισ Σανελλαδικζσ εξετάςεισ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ
Ξαίρθ Αποςτόλου, Υτόχοι Επίτευξθσ και Επίδοςθ
Αμαλία Α. Χφαντι - Ελζνθ Α. Ματςιγιάννθ, O διευκυντισ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ςτθν
Ελλάδα: κθτεία ι μονιμότθτα για τθν ενδυνάμωςθ του ςχολείου;
Υουλτάνα Ξάνεςθ, Θ διδαςκαλία των Φυςικϊν Επιςτθμϊν ςτο Οθπιαγωγείο: απόψεισ και ςτάςεισ εκπαιδευτικϊν προςχολικισ αγωγισ
Γιάννθσ Σαπαδόπουλοσ, Εργαςιακι εξουκζνωςθ των εκπαιδευτικϊν και δθμογραφικά χαρακτθριςτικά
Αικατερίνθ Φςζκου, Ρι γείτονεσ βαλκάνιοι λαοί και οι Τϊςοι ςτα ελλθνικά ςχολικά βιβλία των
Θρθςκευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ περιόδου 1974-2006: διαχρονικι ζρευνα
υπό το πρίςμα τθσ παιδαγωγικισ τθσ ειρινθσ
Υίμοσ Σαπαδόπουλοσ, Φϊτθσ Μοφςουλασ, Αριςτοτζλθσ Υιοφτθσ, Διερευνθτικι δραματοποίθςθ
και δθμιουργικι ζκφραςθ ςτο πλαίςιο τθσ μακθςιακισ – διδακτικισ πράξθσ: αποτελζςματα εμπειρικισ ζρευνασ
ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ ΣΘΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
Υοφία Ξπριςζνιου-Σαππά, Φο περιβάλλον: ζνα προνομιακό πεδίο ςπουδισ τθσ Φοπικισ Ιςτορίασ
Δθμιτρθσ Ξαυροςκοφφθσ, Γιϊργοσ Μόκκινοσ, Δθμιτρθσ Μυρίτςθσ, Απόψεισ και ςτάςεισ φοιτθτϊν για τθ διδαςκαλία των «ςυγκρουςιακϊν κεμάτων» ςτο μάκθμα τθσ Ιςτορίασ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ
Θ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ: Ancient Greeks / Modern Lives: διεκνισ διάλογοσ - Γράφει θ Οατάςα
Ξερκοφρθ
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΚΕ
Ρ λυρικόσ φιλόςοφοσ Οτίμθσ Αποςτολόπουλοσ
Υπφροσ Α. Γεωργίου, Διαφυγι απ’ το ειμαρτό: Σροςεγγίςεισ ςτο ςτοχαςμό του Οτίμθ Αποςτολόπουλου, Ξανδραγόρασ, Ακινα, 2014-Γράφει ο ΞΑΦΘΑΙΡΥ ΞΡΛΑΟΡΥ
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ΤΝΕΔΡΙΑ-ΘΜΕΡΙΔΕ
 ΝΕΟ: Θ 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 «Ρδυςςζασ Ελφτθσ», Εκπαιδευτιρια Αυγουλζα –Νιναρδάτου (Φο πρόγραμμα κα αποςταλεί ςε επόμενο email.)
 1ο υνζδριο τθσ Μονάδασ Μεκοδολογίασ, Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωςθσ,
Μόρινκοσ, 20-22 Φεβρουαρίου 2015. Σεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
 ΝΕΟ: «Ακαδθμαϊκι Αριςτεία και Χάριςμα: Νζεσ Σάςεισ ςτθν Εκπαίδευςθ του 21ου
αιώνα», Ακινα, 7 Μαρτίου 2015 (εγκαταςτάςεισ τθσ Οζασ Γενιάσ Ηθρίδθ ςτα Υπάτα). Διοργάνωςθ: Οζα Γενιά Ηθρίδθ, Φμιμα Φιλοςοφίασ, Σαιδαγωγικισ, Ψυχολογίασ (ΕΜΣΑ).
Για υποβολι προτάςεων εναλλακτικϊν καλϊν πρακτικϊν ςε μορφι εργαςτθρίου από
εκπαιδευτικοφσ με τουσ μακθτζσ τουσ δείτε πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Σροκεςμία
υποβολισ: 19 Ιανουαρίου 2015. Σλθροφορίεσ: Ηωι Τουχωτά, ziridis@ziridis.gr, τθλ.210
66 85 715. Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00 - 16:00
 1ο Υυνζδριο τθσ ΣΑ.Σ.Ε.Δ.Ε.: «Καλζσ πρακτικζσ και καινοτομία ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ», Ακινα, 14-15 Μαρτίου 2014. Σλθροφορίεσ για ειςθγιςεισ:
papede.wordpress.com, email: 4papede@gmail.com, τθλ. 2106390592. Ρργάνωςθ: Σανελλινια Σαιδαγωγικι Εταιρεία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Υυνδιοργάνωςθ: Φμιμα
Μοινωνικισ και Εκπαιδευτικισ Σολιτικισ Σανεπιςτθμίου Σελοποννιςου, Ελλθνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Μολλζγιο Ακθνϊν- Μολλζγιο Ψυχικοφ)
 ΝΕΟ: Θ Σανελλινια Ζνωςθ Υχολικϊν Υυμβοφλων (Σ.Ε.Υ.Υ) διοργανϊνει το 2ο Σανελλινιο
Υυνζδριο ςτθ Θεςςαλονίκθ ςτισ 27-29 Μαρτίου 2015, με κζμα «Εκπαιδευτικζσ πολιτικζσ
για το ςχολείο του 21ου αιώνα». Email: pess@pess.gr
 Ρ Φομζασ Γλωςςολογίασ του Φμιματοσ Φιλολογίασ του Αριςτοτελείου Σανεπιςτθμίου
Θεςςαλονίκθσ διοργανϊνει τθν 36θ Υυνάντθςθ 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
Σανεπιςτιμιο Μριτθσ, Τζκυμνο, 27-30 Ξαΐου 2015
 Θ εκπαίδευςθ τθν εποχι των ΣΠΕ, Ακινα, 7 και 8 Νοεμβρίου 2015. Φο ςυνζδριο οργανϊνεται από τθν Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Σρωτοβάκμιασ για τθ διάδοςθ των
ΦΣΕ ςτθν εκπαίδευςθ. Θα διεξαχκεί ςτουσ ςυνεδριακοφσ χϊρουσ του Ιδρφματοσ Ευγενίδου. Φο πρόγραμμα κα ανακοινωκεί ςτισ 15 Υεπτεμβρίου 2015

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 ΝΕΟ (προςοχι: αλλαγι θμερομθνιών): Σο ντοκιμαντζρ ωσ εργαλείο ςτθν Εκπαίδευςθ και όχι μόνο!: Υεμινάριο κινθματογράφου με τον Βαςίλθ Λουλζ. Κδρυμα «Ξιχάλθσ Μακογιάννθσ», Ακινα, 31 Ιανουαρίου-1 Φεβρουαρίου, 7-8 Φεβρουαρίου 2015 (πλιρθσ
κφκλοσ τεςςάρων ςυναντιςεων). Φο Εργαςτιριο απευκφνεται ςε ανιςυχουσ εκπαιδευτικοφσ κάκε βακμίδασ που κζλουν να εφοδιαςτοφν με γνϊςεισ και μεκόδουσ χριςιμεσ για
τθ δουλειά τουσ, ςε ιςτορικοφσ ερευνθτζσ, ςε μελετθτζσ τθσ προφορικισ αφιγθςθσ, ςε
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ανκρϊπουσ με γενικότερα ενδιαφζροντα που κζλουν να γνωρίςουν το ςφγχρονο ντοκιμαντζρ και τισ αναηθτιςεισ του, κακϊσ και ςε ανκρϊπουσ του κινθματογράφου (τεχνικοφσ και θκοποιοφσ) που κζλουν να διευρφνουν τισ γνϊςεισ και τθν εμπειρία τουσ. Δείτε
πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο vassilisloules@yahoo.gr.
 ΝΕΟ: Φο Σανεπιςτιμιο Ιωαννίνων και θ Ζνωςθ Ευρωπαίων Δθμοςιογράφων ανακοινϊνουν τθ διοργάνωςθ Θερινοφ Σανεπιςτθμίου με τίτλο «Θ 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. Φο ζργο υπάγεται ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν του
Σανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. Σλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
 ΝΕΟ: εμινάρια από τον ΚΑΡΠΟ: Δθμιουργία βιντεοκλίπ για εφιβουσ, Ξεγαλϊνοντασ
με κινθματογράφο και λογοτεχνία, Ρ κινθματογράφοσ και τα οπτικοακουςτικά ςτθν εκπαίδευςθ. Σλθροφορίεσ info@karposontheweb.org
 Μφκλοσ μακθμάτων «Μ.Σ. Μαβάφθσ» (για ενιλικεσ), Ακινα, Υτζγθ Γραμμάτων και Φεχνϊν
 Θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαίδευςθσ Ενιλικων διοργανϊνει Υεμινάρια 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.Ρ.Σ.Σ.Ε.Σ. Μάκε Υεμινάριο ζχει διάρκεια 100 ωρϊν (17 ϊρεσ δια
ηϊςθσ ςυναντιςεισ, 13 ϊρεσ προετοιμαςία μικροδιδαςκαλίασ, 70 ϊρεσ μελζτθ υλικοφ).
Φθλζφωνο 2106012297. Email: adulteduc2@gmail.com www.adulteduc.gr
 Φο Κζντρο Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ διοργανϊνει προγράμματα online εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και τα κακιερωμζνα ςεμινάρια εξειδίκευςθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/ δεφτερθσ γλϊςςασ. Μζντρο Ελλθνικοφ Σολιτιςμοφ, Δεριγνφ 18, 10434
Ακινα. Φθλ: 210 5238149, Fax: 210 8836494, e-mail: vassia@hcc.edu.gr

ΔΙΕΘΝΘ
 The International Institute for Holocaust Research’s: Postdoctoral Research Fellowship
Program 2015-2016. Information.
 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

ΒΙΒΛΙΑ



Σαρίςθσ, Ο. (2014), Όλα τα τρώει η ςκουριά, Momentum (Εμβόλιμο Α’)
Davies, M. (2015), The Theban Epics, Harvard University Press
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Γ. Γιατρομανωλάκθσ, Ρ χαμζνοσ κρίκοσ ςτθν ποίθςθ του Ανδρζα Εμπειρίκου, Το Βήμα,
21/12/2014
Ξπατςικανισ, Ο. (2014), Τη Γλώςςα μου ζδωςαν Ελληνική, Εκδόςεισ Βεργίνα
Goethals, M.S., Howard, R.A., Sanders, M.M. (2013), Ο αρχάριοσ εκπαιδευτικόσ ενώπιον
τησ διδαςκαλίασ, μτφ. Ακ. Αργυροποφλου, Τωξ. Ευριπίδου, Εκδόςεισ Da Vinci

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ


Δικαιϊματα και Αποκλειςμοί ςτο νζο ςχολείο τθσ κρίςθσ: Δείτε τθν ομιλία του Μ. Αγγελάκου

 Θ Ελλθνικι Ζνωςθ για τα Δικαιϊματα του Ανκρϊπου και του Σολίτθ, 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)
 "Ξιπωσ φταίω εγϊ;" αναρωτιζται θ φιλιςυχθ, πρϊθν δαςκάλα, μθτζρα του Φηίμι. "Ξιπωσ φταίω που όταν ιταν μικρόσ του ζδωςα βιβλία να διαβάςει;". Jimmy's Hall, ςκθν
Ken Loach


Φα 100 βιβλία του 2014



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



Οζοσ πρόεδροσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν ο Δ. Οανόπουλοσ, Τα Νζα, 04/12/2014

 Ψθφιακά εκπαιδευτικά βοθκιματα
 Εκνικό Μζντρο Ζρευνασ και Διάςωςθσ Υχολικοφ Χλικοφ
 Φο Ξεταπτυχιακό Σρόγραμμα Υπουδϊν «Ιςτορικι ζρευνα, Διδακτικι και Νζεσ τεχνολογίεσ» του Φμιματοσ Ιςτορίασ και του Φμιματοσ Σλθροφορικισ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου προκθρφςςει εξετάςεισ για να δεχτεί τουσ φοιτθτζσ του ακαδθμαϊκοφ κφκλου ςπουδϊν 2015 – 2017 (με τθ ςυνεργαςία τθσ Ελλθνικισ Ξακθματικισ Εταιρείασ και του Ιδρφματοσ Ξείηονοσ Ελλθνιςμοφ). Σλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα και 26610 87 326
2009vasiliki@gmail.com. Χποβολι: ζωσ 7 Ιανουαρίου 2015
 Ξετά τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν πλιρουσ ανακαίνιςθσ, το κτιριο του
«Ιδρφματοσ Αικατερίνθσ Ναςκαρίδθ» επί τθσ οδοφ 2ασ Ξεραρχίασ ΑΝΟΙΞΕ τον Οοζμβριο. Υε όλουσ τουσ χϊρουσ ςτεγάηεται θ μεγάλθ ιςτορικι βιβλιοκικθ θ οποία είναι προςβάςιμθ ςτο κοινό. Φον νζο αυτό χϊρο κοςμοφν ςπάνια βιβλία, πρϊτεσ εκδόςεισ και ειδικζσ κεματικζσ ςυλλογζσ επωνφμων και βρίςκονται ςτθ διάκεςθ των φίλων και ςυνεργατϊν μασ, τθσ ακαδθμαϊκισ κοινότθτασ και όλων των ενδιαφερόμενων ερευνθτϊν,
ςπουδαςτϊν και εκπροςϊπων του επιςτθμονικοφ κοινοφ.

ΕΚΔΘΛΩΕΙ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ


ΣΡΙΘΦΙΜΡΙ ΔΙΑΝΡΓΡΙ DE PROFUNDIS: Δευτζρα, 12 Ιανουαρίου 2015, ςτο Βιβλιοπωλείο
De Profundis των Εκδόςεων Γκοβόςτθ και ϊρα 18:30ϋ.



ΝΕΟ: Ρ Διμοσ Φυλισ, θ Ε.Υ.Ε Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και οι Ενϊςεισ Γονζων Άνω
Νιοςίων και Ηεφυρίου προκθρφςςουν μακθτικό διαγωνιςμό δοκιμιακοφ και ζντεχνου
λόγου (ςυγγραφισ δοκιμίου/ζκκεςθσ, διθγιματοσ και κεατρικοφ μονόπρακτου ζργου).
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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 Πενοφϊντοσ *Αρχαία Ελλθνικά Αϋ Νυκείου: Βιβλίο 2, Μεφ. 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/. Ρι ενδιαφερόμενοι μποροφν να
απευκφνονται ςτα τθλζφωνα 213 2042818, 213 1603433 και 210 2487894.


ΝΕΟ: Tα Εκπαιδευτιρια Δοφκα διοργανϊνουν τον 19ο Σανελλινιο Ξακθτικό Διαγωνιςμοφ μζςω Internet «ΛΤΙΑ», ο οποίοσ απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ Σρωτοβάκμιασ (Δϋ,
Εϋ και Υτϋ Φάξεων Δθμοτικοφ) και τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ www.lysias.gr, info@lysias.gr, τθλ. 210-6186000 (ες. 0523).



Φο Σρότυπο Σειραματικό Γυμνάςιο & Νφκειο Σανεπιςτθμίου Σατρϊν ςε ςυνεργαςία με
το Σρότυπο Σειραματικό Γυμνάςιο & Νφκειο Ευαγγελικισ Υχολισ Υμφρνθσ, ςτο πλαίςιο
τθσ ςυνεργαςίασ τουσ ςε κζματα παιδείασ και πολιτιςμοφ, προκθρφςςουν λογοτεχνικό
διαγωνιςμό που απευκφνεται ςε μακθτζσ Γυμναςίου και Νυκείου με κζμα «Ο ξζνοσ - ο
άλλοσ - ο διαφορετικόσ». Φα χρονικά όρια του διαγωνιςμοφ ορίηονται από 28 Υεπτεμβρίου 2014 ωσ 28 Ιανουαρίου 2015. Φα ζργα που κα διακρικοφν κα παρουςιαςτοφν ςε
ειδικι εκδιλωςθ που κα οργανϊςει το Φεβρουάριο το Σρότυπο Σειραματικό Γυμνάςιο
Σανεπιςτθμίου Σατρϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ευαγγελικι Υχολι Υμφρνθσ.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ


Κδρυμα Λαςκαρίδθ: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν Ε’-ΥΦ’ Δθμοτικοφ, το Γυμνάςιο
και το Νφκειο 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.
Σλθρ. Μ. Μυπαρίςςθ info@laskaridou.gr. Σλιρεσ πρόγραμμα ςτθν ιςτοςελίδα.



Μουςείο Ιςτορίασ Πανεπιςτθμίου Ακθνών (Θόλου 5, Σλάκα). Θ φωτογραφία ωσ ιςτορικι πθγι μζςα από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μακθτζσ Γυμναςίου – Νυκείου. Ξζςα από επιλεγμζνα εκκζματα αλλά και φωτογραφίεσ τθσ
μόνιμθσ ζκκεςθσ του Ξουςείου (όπωσ αυτι του κακθγθτι του 19ου αιϊνα Παβιζρου
Νάνδερερ, ο οποίοσ αςχολικθκε με τθν καινοφρια ανακάλυψθ), κα ξεκινιςουμε μια
ςφντομθ περιιγθςθ ςτθν ιςτορία του Σανεπιςτθμίου 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, Σλάκα). Ρώτα τον Επιςτιμονα
2014-2015: δράςθ για ςχολικζσ ομάδεσ Γυμναςίου – Νυκείου Ξουςείο Ιςτορίασ Σανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Θόλου 5, Σλάκα). Σρόκειται για μια ςειρά από διακεματικζσ πα7

ρουςιάςεισ, με δωρεάν ςυμμετοχι, που ςτοχεφουν ςτθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με
τθ ςφγχρονθ πρακτικι των επιςτθμϊν και τθν ιςτορία τουσ. Φθ φετινι ςχολικι χρονιά,
μακθτζσ γυμναςίου και λυκείου ςυναντοφν ςτο Ξουςείο 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. Ρι 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 Ξουςείου 210 3689503-4-5-6, Δευτζρα-Σαραςκευι 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.). Φα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιοφνται όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ από τισ 9:15 το πρωί ζωσ τθ 1 το μεςθμζρι ςε ειδικά διαμορφωμζνθ αίκουςα. Σλθροφορίεσ και διλωςθ ςυμμετοχισ: Ξαρία Γεροςίδερθ
(schools@metaixmio.gr 211 3003500, εςωτ. 523) από Δευτζρα ζωσ Σαραςκευι, 9 το
πρωί ζωσ 5 το απόγευμα. Δείτε το περιεχόμενο των προγραμμάτων ςτθν ιςτοςελίδα.



Φο 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. Φο πρόγραμμα αυτό απευκφνεται ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται και προβλθματίηονται για τθ δθμοκρατικι διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν τουσ. Υτθν παροφςα φάςθ
το προςφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό απευκφνεται κυρίωσ ςε κακθγθτζσ και μακθτζσ
γυμναςίου. λο το διακζςιμο ςιμερα υλικό είναι ελεφκερα προςβάςιμο ςτθν ιςτοςελίδα: http://foundation.parliament.gr/ Σλθροφορίεσ Α. Μαηάκοσ 210 3692442, Φαξ: 210
3692451, democracy@parliament.gr



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



Μουςείο Θρακλειδών: Εκπαιδευτικά προγράμματα. Σλθροφορίεσ: 2385055057, diaviouteet@uowm.gr και ςτθν ιςτοςελίδα..



Μουςείο Παιδικισ Σζχνθσ: εικαςτικά εργαςτιρια για γονείσ και παιδιά 2,5-4,5 ετϊν,
Zoom ςτθ Ξουςικι + Ηωγραφικι (Υυνεργαςία του Ξουςείου με τθν Ξαρίηα Μωχ), Ηωγραφικι ςτο εργαςτιριο του Ξουςείου, Εγγραφζσ ςτο πρωτοετζσ 8μθνθσ διάρκειασ εικαςτικό εργαςτιριο. Για τισ τιμζσ, τισ εκπτϊςεισ και τισ κρατιςεισ κζςεων επικοινωνιςτε
με τθ γραμματεία Φρίτθ-Σαραςκευι 10.00-14.00 ςτα 2103312621, 2103312750,
www.childrensartmuseum.gr



Θεματικζσ παρουςιάςεισ: Φο Μουςείο Ακρόπολθσ δίνει ςτουσ επιςκζπτεσ τθ δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςε παρουςιάςεισ επιλεγμζνων εκκεμάτων από τουσ Αρχαιολόγουσ
– Φροντιςτζσ. Σαράλλθλα, οι Αρχαιολόγοι-Φροντιςτζσ είναι ςτθ διάκεςθ των επιςκεπτϊν, για να απαντιςουν ςε ερωτιςεισ τουσ για τα εκκζματα του Ξουςείου. Θα τουσ
ςυναντιςετε ανάμεςα ςτα εκκζματα κακθμερινά από τισ 9:00 π.μ. ζωσ τισ 5:00 μ.μ. και
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κα τουσ αναγνωρίςετε από τα ςτρογγυλά ςιματά τουσ που αναγράφουν τθν ιδιότθτά
τουσ. Φθλ.: 210 9000900, email: info@theacropolismuseum.gr

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΕΤΧΘ ΣΘ 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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