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Με τισ ευχϋσ μασ τη νϋα χρονιϊ «να τραβοϑμ’ εμπρϐσ».
Κωνςταντύνοσ Καβϊφησ: Εν μεγϊλη Ελληνικό αποικύα, 200 π.X.
Ότι τα πρϊγματα δεν βαύνουν κατ’ ευχόν ςτην Aποικύα
δεν μϋν’ η ελαχύςτη αμφιβολύα,
και μ’ ϐλο που οπωςοϑν τραβοϑμ’ εμπρϐσ,
ύςωσ, καθώσ νομύζουν ουκ ολύγοι, να ϋφθαςε ο καιρϐσ
να φϋρουμε Πολιτικϐ Aναμορφωτό.
Όμωσ το πρϐςκομμα κ’ η δυςκολύα
εύναι που κϊμνουνε μια ιςτορύα
μεγϊλη κϊθε πρϊγμα οι Aναμορφωταύ
αυτού. (Ευτϑχημα θα όταν αν ποτϋ
δεν τουσ χρειϊζονταν κανεύσ.) Για κϊθε τι,
για το παραμικρϐ ρωτοϑνε κ’ εξετϊζουν,
κ’ ευθϑσ ςτον νου τουσ ριζικϋσ μεταρρυθμύςεισ βϊζουν,
με την απαύτηςι να εκτελεςθοϑν ϊνευ αναβολόσ.
Ϊχουνε και μια κλύςι ςτεσ θυςύεσ.
Παραιτηθεύτε απϐ την κτόςιν ςασ εκεύνη·
η κατοχό ςασ εύν’ επιςφαλόσ:
η τϋτοιεσ κτόςεισ ακριβώσ βλϊπτουν τεσ Aποικύεσ.
Παραιτηθεύτε απϐ την πρϐςοδον αυτό,
κι απϐ την ϊλληνα την ςυναφό,
κι απϐ την τρύτη τοϑτην: ωσ ςυνϋπεια φυςικό·
εύναι μεν ουςιώδεισ, αλλϊ τύ να γύνει;
ςασ δημιουργοϑν μια επιβλαβό ευθϑνη.
Κι ϐςο ςτον ϋλεγχϐ τουσ προχωροϑνε,
βρύςκουν και βρύςκουν περιττϊ, και να παυθοϑν ζητοϑνε·
πρϊγματα που ϐμωσ δϑςκολα τα καταργεύ κανεύσ.
Κι ϐταν, με το καλϐ, τελειώςουνε την εργαςύα,
κι ορύςαντεσ και περικϐψαντεσ το παν λεπτομερώσ,
απϋλθουν, παύρνοντασ και την δικαύα μιςθοδοςύα,
να δοϑμε τι απομϋνει πια, μετϊ
τϐςη δεινϐτητα χειρουργικό.—
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Ίςωσ δεν ϋφθαςεν ακϐμη ο καιρϐσ.
Να μη βιαζϐμεθα· εύν’ επικύνδυνον πρϊγμα η βύα.
Σα πρϐωρα μϋτρα φϋρνουν μεταμϋλεια.
Ϊχει ϊτοπα πολλϊ, βεβαύωσ και δυςτυχώσ, η Aποικύα.
Όμωσ υπϊρχει τι το ανθρώπινον χωρύσ ατϋλεια;
Και τϋλοσ πϊντων, να, τραβοϑμ’ εμπρϐσ.
(Απϐ τα Ποιόματα 1897-1933, Ίκαροσ 1984)
Εν μεγάλη Eλληνική αποικία, 200 π.X. (ανάγνωςη)
(διαβάζει: Σαββίδησ Γ. Π., K.Π. Kαβάφη, Ποιήματα, II, (1919-1933), Διόνυςοσ)(ςτο:
http://www.kavafis.gr/lections/content.asp?id=37&author_id=

2013: Έτοσ Καβϊφη
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Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιςτορική Ζρευνα, Διδακτική και Νζεσ Σεχνολογίεσ» του
Ιονίου Πανεπιςτημίου, η επιςτημονική ζνωςη ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και η ΕΡΣ προκηρφςςουν
Πα ν ελ λ ι ν ι ο Μα κ θτι κ ό Δι α γω ν ι ς μ ό Ι ς τορι κ οφ Ντ οκ ι μ α ν τζρ
μ ε κ ζμ α

«Προςεγγίηουμε κριτικά το παρελκόν».
Θεματικό πεδίο του διαγωνιςμοφ είναι
η Νεότερη και φγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιςτορία.
Στθν ιςτοςελίδα του περιοδικοφ ζχει δθμοςιευτεί υποςτθρικτικό υλικό για τουσ
μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ www.neapaideia-glossa.gr
τα ςυνημμζνα αρχεία θα βρείτε
ςεμινάρια για μακθτζσ και εκπαιδευτικοφσ,
που υλοποιοφνται ςτο Κδρυμα Λαςκαρίδη

 Σο Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων, η Εταιρεύα Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.), το Ίδρυμα
Μελετών Ιονύου και Αδριατικοϑ Φώρου (ΙΜΙΑΦ) και το Ίδρυμα Ιωςόφ και Εςθόρ Γκανό,
με την ευκαιρύα τησ ςυμπλόρωςησ 100 χρϐνων απϐ την απελευθϋρωςη των Ιωαννύνων
και τησ Ηπεύρου, διοργανώνουν ςτα Ιωϊννινα κατϊ το 3ο δεκαόμερο του
Ιανουαρύου του 2013 το Α΄ Πανηπειρωτικϐ υνϋδριο με θϋμα: "Ιςτορύα-Λογιοςϑνη:
Η Ήπειροσ και τα Ιωϊννινα απϐ το 1430 ϋωσ το 1913". Πληροφορύεσ ςτα τηλ.
2651025233, φαξ 0030 26510 20980, E-mail: ehm@otenet.gr και στην ιςτοςελύδα.
 Μαθηματικό Εβδομϊδα 2013, Θεςςαλονύκη, 27-31 Μαρτύου 2013. Η 5η Διεθνόσ
Μαθηματικό Εβδομϊδα ϋχει ωσ ςτϐχο να προςεγγύςει με ςϑγχρονο τρϐπο και να
απαντόςει ςε ερωτόματα που ϋντονα απαςχολοϑν ςόμερα την μαθηματικό κοινϐτητα
και ιδιαύτερα ςε αυτϊ που θϋτει η ςτενό ςχϋςη των Μαθηματικών με ϊλλεσ επιςτόμεσ
και με ςημαντικϋσ ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ. Θα δώςει, εκτϐσ των ϊλλων, την
ευκαιρύα να τονιςτεύ και ο ανθρωπιςτικϐσ χαρακτόρασ των Μαθηματικών και να
μελετηθεύ η διαχρονικό τουσ ςυμβολό ςτουσ διϊφορουσ κλϊδουσ του πολιτιςμοϑ.
Καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ εργαςιών: 25 Ιανουαρύου 2013. Πληροφορύεσ
ςτην ιςτοςελύδα και ςτα 2310285377, emethes@otenet.gr
 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 Πανελλόνιου
υνεδρύου Ειδικόσ Εκπαύδευςησ, με τύτλο «Διλόμματα και Προοπτικϋσ
ςτην Ειδικό Εκπαύδευςη», 11-14 Απριλύου 2013 ςτη Υιλοςοφικό χολό Αθηνών,
Πανεπιςτημιϐπολη, Ιλύςια. Πληροφορύεσ.
 Σο τμόμα Αγγλικόσ Υιλολογύασ του ΑΠΘ διοργανώνει ςυνϋδριο ςτισ 18-21 Απριλύου
2013 με τύτλο: The Viewing of Politics and the Politics of Viewing: Theatre
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Challenges in the Age of Globalized Communities. Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα
spats@enl.auth.gr, detsi@enl.auth.gr
 Σο 8ο πανελλόνιο ςυνϋδριο «Η διδακτικό φυςικών επιςτημών και νϋων
τεχνολογιών ςτην εκπαύδευςη» θα διεξαχθεύ ςτο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλύασ ςτον
Βϐλο, ςτισ 26-28 Απριλύου 2013. Σο ςυνϋδριο διοργανώνει η ΕΝΕΥΕΣ ςε ςυνεργαςύα
με το Παιδαγωγικϐ Σμόμα Ειδικόσ Αγωγόσ του Πανεπιςτημύου Θεςςαλύασ.
Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα και ςτο email 8sefepet@uth.gr.
 Σο πρώτο Ιςτορικϐ υνϋδριο επύ του Νεωτϋρου Ελληνιςμοϑ θα ςυγκληθεύ ςτην Αθόνα,
24-26 ΜαϏου 2013 με θϋμα: «Λϐγιοι τησ Σουρκοκρατύασ». Τπϐ τον γενικϐ αυτϐν
τύτλο περιλαμβϊνονται θϋματα προςωπογραφικϊ, θεολογικϊ, φιλοςοφικϊ,
κωδικολογικϊ, ςχολεύων και διδαςκϊλων, ορθϐδοξησ παιδεύασ και λογιοςϑνησ,
νεοελληνικοϑ διαφωτιςμοϑ, εκδϐςεων, τυπογραφεύων κ.λπ Περιςςϐτερεσ
πληροφορύεσ ςτο email joas@otenet.gr και ςτην ιςτοςελύδα.

 8ο Παγκϐςμιο υνϋδριο για το Θϋατρο/Δρϊμα ςτην Εκπαύδευςη, Παρύςι, 8-13
Ιουλύου 2013. Πληροφορύεσ.
 Framing Classical Reception Studies, 6-8 June 2013, Nijmegen, The Netherlands.
Abstracts in English (maximum 500 words) to framingcrs@gmail.com (deadline: 30
January 2013).

 Classics and Class: Teaching Latin and Greek behind the Iron Curtain, University of
Ljubljana, 26–28 September 2013. Organized by the Department of Classical
Philology, University of Ljubljana and the Faculty of “Artes Liberales,” University of
Warsaw. Short description of the proposed paper (300 words) and a CV to Dr Elzbieta
Olechowska, elzbieta.olechowska@gmail.com (deadline: 15 January 2013).

 Δεύτε ςτο ϊλλο ςυνημμϋνο αρχεύο τρύα ςεμινϊρια για μαθητϋσ που υλοποιοϑνται ςτο
Ίδρυμα Λαςκαρύδη.
 Η Βαρδϊκειοσ χολό Ερμοϑπολησ ςτο πλαύςιο του Ευρωπαώκοϑ τομεακοϑ
Προγρϊμματοσ Grundtvig του Προγρϊμματοσ Δια Βύου Μϊθηςη, διοργανώνει
εργαςτόριο με θϋμα "Γνωρύζω την ελληνικό γλώςςα και τον ελληνικϐ
πολιτιςμϐ μϋςα απϐ τα μϊτια των μεταναςτών/ Επύπεδο Α2-Β1/ 1726/6/2013". Σο ϋργο επιχορηγεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (Πρϐγραμμα
Grundtvig). Kαλϑπτει πλόρωσ τα ϋξοδα μετακύνηςησ, διαμονόσ και ςυμμετοχόσ για 15
εκπαιδευομϋνουσ απϐ χώρεσ τησ Ε.Ε. που ςυμμετϋχουν ςτο Πρϐγραμμα Δια Βύου
Μϊθηςη, εκτϐσ απϐ αυτόν του φορϋα υλοπούηςησ. Οι ενδιαφερϐμενοι καλοϑνται να
υποβϊλλουν αύτηςη ςυμμετοχόσ απευθεύασ ςτον φορϋα υλοπούηςησ του
προγρϊμματοσ μϋχρι τισ 7 Ιανουαρύου 2013. Σηλ. επικοινωνύασ: 2281082573/
6936497398 vardakeios@gmail.com http://vardakeios.wordpress.com/
 Σο E-learning του Κϋντρου υνεχιζϐμενησ Εκπαύδευςησ και Επιμϐρφωςησ του
Εθνικοϑ και Καποδιςτριακοϑ Πανεπιςτημύου Αθηνών ςασ καλωςορύζει ςε ϋνα νϋο
κϐςμο Γνώςησ, Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ. Σα νϋα εκπαιδευτικϊ αντικεύμενα
εντϊςςονται ςτο πλαύςιο δημιουργύασ μιασ νϋασ γενιϊσ εξ αποςτϊςεωσ διαδραςτικών προγραμμϊτων μϋςω μαγνητοςκοπημϋνων διαλϋξεων και ςυζητόςεων
ανϊμεςα ςτουσ πιο ϋγκριτουσ επιςτόμονεσ και εξειδικευμϋνουσ ςτο εκϊςτοτε

4

αντικεύμενο καθηγητϋσ τριτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Η νϋα γενιϊ προγραμμϊτων
οργανώθηκε και ςχεδιϊςτηκε με ςκοπϐ να καλϑψει τισ διαρκώσ αυξανϐμενεσ ανϊγκεσ
επιμϐρφωςησ ςε θϋματα με ιδιαύτερο επιςτημονικϐ και φιλοςοφικϐ ενδιαφϋρον.
Πληροφορύεσ ςτο email elearn-secretariat@elke.uoa.gr και ςτην ιςτοςελύδα. Σηλ : 210
3689354, 210 3689381, Fax : 210 3689352
 Σο Εργαςτόριο Πειραματικόσ Παιδαγωγικόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών
διοργανώνει επιμορφωτικϊ ςεμινϊρια με θϋματα εκπαιδευτικοϑ και βιωματικοϑ
περιεχομϋνου. Ενδεικτικϊ, για την περύοδο Φειμώνασ-Ωνοιξη 2012-2013:
Χυχοπαθολογύα χολικόσ και Εφηβικόσ Ηλικύασ (αιτόςεισ ϋωσ 30/12/2012),
Υιλοςοφικό Θεραπευτικό: Εφαρμογϋσ τησ Υιλοςοφύασ και τησ Σϋχνησ ςτην Θεραπεύα
και ςτην Εκπαύδευςη, Μαθηςιακϋσ Δυςκολύεσ και Προγρϊμματα Παρϋμβαςησ, Σο
Διαθεματικϐ χϋδιο Εργαςύασ-Ανϊπτυξη και εφαρμογό ςτη Α’θμια και Β’θμια
Εκπαύδευςη. Πληροφορύεσ www.ergastirio.ppp.uoa.gr επιλϋγοντασ απϐ το μενοϑ
αριςτερϊ τον ςϑνδεςμο «Σρϋχοντα» ςεμινϊρια και ergastirio@ppp.uoa.gr
 Απϐ την αιςθητικό τησ Σϋχνησ ςτη λογικό των Μαθηματικών: Β' Κϑκλοσ
Μορφωτικών Διαλϋξεων – εμιναρύων. «Vasarely, απϐ το καλλιτεχνικϐ ρεϑμα τησ
op art και τη ςχϋςη τησ με τη ψυχολογύα τησ μορφόσ (Gestalt), ςτη μαθηματικό
αλόθεια» την Παραςκευό, 7 Δεκεμβρύου 2012, ώρα 19:00-21:30. Κϐςτοσ ςυμμετοχόσ
15€. Moυςεύο Ηρακλειδών, Πληροφορύεσ Ελϋνη Μ. Νομικοϑ (Δευτ. - Παρ. 09:0013:00) τηλ.: 210 34 61 981 (εςωτ. 201), κιν.: 6947 277 697 email:
enomikou@herakleidon-art.gr
 Σο Φαροκϐπειο Πανεπιςτόμιο (Εργαςτόριο Οικονομικόσ και Κοινωνικόσ Ανϊλυςησ
τησ Οικογϋνειασ και του Καταναλωτό του Σμόματοσ Οικιακόσ Οικονομύασ &
Οικολογύασ) οργανώνει επιμορφωτικϐ ςεμινϊριο, διϊρκειασ 100 ωρών, ςτο θεματικϐ
πεδύο “ϑμβουλοι Μικρών Οικονομικών Μονϊδων”. Ημερομηνύα Ϊναρξησ: 8
Δεκεμβρύου 2012. υνολικό Διϊρκεια Επιμορφωτικοϑ εμιναρύου: 2 μόνεσ, χώροσ
διεξαγωγόσ: Φαροκϐπειο Πανεπιςτόμιο. Κϐςτοσ : 220,00€ / ϊτομο. Πληροφορύεσ ςτην
ιςτοςελύδα ό ςτο email ekarage@hua.gr
 Διεθνϋσ εμινϊριο - Εφαρμογό του Ευρωπαώκοϑ Portfolio Γλωςςών ςτο
Δημοτικϐ χολεύο. Για να δηλώςετε ςυμμετοχό ςτο ςεμινϊριο, επιςκεφθεύτε την
ιςτοςελύδα, κατεβϊςτε την αύτηςη και ςτεύλτε τη ςυμπληρωμϋνη εύτε ηλεκτρονικϊ ςτο
gr.primarymusic@gmail.com, fax ςτο 210 3312994. Κϐςτοσ ςυμμετοχόσ: 100 €.
Υοιτητϋσ και μϋλη τησ ΕΕΜΑΠΕ: 80 €. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ μπορεύτε να
καλϋςετε ςτα 210 3312992και 210 3312993
 Ο χολικϐσ ϑμβουλοσ, ςε ςυνεργαςύα με το ΙΣΤΕ, το 6ο ΓΕΛ Ν. μϑρνησ και την
εκπαιδευτικϐ κλ. ΠΕ04 του 1ου ΓΕΛ Μοςχϊτου κα. Μϊρθα Γεωργύου, διοργανώνουν
ςεμινϊριο με θϋμα: «Αξιοπούηςη τεχνικών αςϑγχρονησ και εξ’ αποςτϊςεωσ
διδαςκαλύασ μϋςα απϐ το περιβϊλλον ηλεκτρονικόσ μϊθηςησ Moodle». Σο
ςεμινϊριο, διϊρκειασ ενϐσ πλόρουσ ημερολογιακοϑ εξαμόνου, θα υλοποιηθεύ με τη
«μεικτό» μϋθοδο διδαςκαλύασ, ςυνδυϊζοντασ 5 εκπαιδευτικϋσ ςυναντόςεισ και 26
εβδομϊδεσ εκπαύδευςησ απϐ απϐςταςη με χρόςη υπολογιςτό. Οι 5 ςυναντόςεισ θα
γύνουν ςτο εργαςτόριο Πληροφορικόσ του 6ου ΓΕΛ Ν. μϑρνησ, 12/11-22/4/2013. Σο
ςεμινϊριο απευθϑνεται ςτουσ εκπαιδευτικοϑσ ϐλων των ειδικοτότων Δευτεροβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ, θα πραγματοποιηθεύ με τη λειτουργύα ενϐσ τμόματοσ 15
εκπαιδευϐμενων. Οι ενδιαφερϐμενοι εκπαιδευτικού θα πρϋπει να υποβϊλλουν αύτηςη
ηλεκτρονικϊ ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη http://elearning.ilei.sch.gr/aitisi/2012 ϋωσ
και 2/11/2012. Πληροφορύεσ Μϊρθα Γεωργύου mgeorgiou1020@gmail.com.
 εμινϊρια για εκπαιδευτικοϑσ απϐ το Μουςεύο Ελληνικόσ Παιδικόσ Σϋχνησ:
Γνωριμύα με τη θεραπεύα μϋςω των Εικαςτικών-Art Therapy. Σο ςεμινϊριο
επιδιώκει να βοηθόςει μϋςα απϐ ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα και εφαρμογϋσ τουσ
εκπαιδευτικοϑσ (νηπιαγωγοϑσ, δαςκϊλουσ και δαςκϊλουσ καλλιτεχνικών μαθημϊτων)
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με ςκοπϐ να προςεγγύςουν το μϊθημα των εικαςτικών ςτο ςχολεύο, να αποκτόςουν
γνώςεισ ώςτε να εντϊξουν τα εικαςτικϊ ςτην εκπαιδευτικό διαδικαςύα, να
δημιουργόςουν το κατϊλληλο πλαύςιο και να διαμορφώςουν τισ απαραύτητεσ
ςυνθόκεσ ςτο ςχολικϐ περιβϊλλον ώςτε τα παιδιϊ να δημιουργόςουν τα προςωπικϊ
τουσ ϋργα, να πειραματιςτοϑν με ποικύλα υλικϊ και τεχνικϋσ ζωγραφικόσ. Τπεϑθυνη:
τελλϊτου Μαρύνα, ζωγρϊφοσ. Απαραύτητη η τηλεφωνικό κρϊτηςη θϋςησ, λϐγω
περιοριςμϋνου αριθμοϑ ςυμμετοχών. Σ. 210 3312 621, 210 3312 750 / Σρύτη, Σετϊρτη
και Παραςκευό 10.00-14.00. το τϋλοσ του εμιναρύου χορηγεύται βεβαύωςη
παρακολοϑθηςησ. Ϊκπτωςη 15% ςε εκπαιδευτικοϑσ του ύδιου ςχολεύου που
εγγρϊφονται ςτο ςεμινϊριο. Πληροφορύεσ www.childrensartmuseum.gr ςτην ενϐτητα
«υμβαύνει τώρα».
 Σα Εργαςτόρια Δημιουργικόσ Ϊκφραςησ των Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων του
Σελλογλεύου Ιδρϑματοσ Σεχνών Α.Π.Θ. βϊζουν πλώρη για ϋνα δημιουργικϐ ταξύδι
ςτην ακαδημαώκό χρονιϊ ’12 – ’13, με την ϋναρξη των εγγραφών ςε οχτώ εργαςτόρια.
Για ενηλύκουσ: Εργαςτόρι Δημιουργικόσ Γραφόσ, Εργαςτόρι εναρύου, Ιςτορύασ
Σϋχνησ – Λογοτεχνύα – Λϋςχη Βιβλύου. Σελλϐγλειο Ίδρυμα Σεχνών Α.Π.Θ. Αγ. Δημητρύου
159Α, 54636, Θεςςαλονύκη. Πληροφορύεσ: 2310991615, 2310994878, 231024711 και
ςτην ιςτοςελύδα.
 Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Ανθρωπολογύασ και Ιςτορύασ του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, ςτο
πλαύςιο των προγραμμϊτων δια βύου μϊθηςησ του Πανεπιςτημύου, διοργανώνει το
πρϐγραμμα εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ «πουδαςτόριο Ιςτορύασ και
Ιςτοριογραφύασ», το οπούο προςφϋρει εξειδικευμϋνη κατϊρτιςη ςε ζητόματα
ιςτορύασ και ιςτοριογραφύασ και απευθϑνεται κυρύωσ ςε πτυχιοϑχουσ Υιλοςοφικών
χολών και χολών Κοινωνικών Επιςτημών. Για περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ανατρϋξτε
ςτον οδηγϐ ςπουδών 2012-2013 του προγρϊμματοσ ςτη διεϑθυνςη.
 Εργαςτόρια για την τϋχνη του δρϊματοσ ςτην εκπαύδευςη απϐ τισ Δια-ΔΡΩ-μϋσ:
Απευθϑνονται εύτε ςε εκπαιδευτικοϑσ –ανεξϊρτητα απϐ βαθμύδα ό ειδικϐτητα-, εύτε ςε
ϐςουσ-εσ εργϊζονται και δραςτηριοποιοϑνται με παιδιϊ, νϋουσ ό ενόλικεσ, ςε
οποιοδόποτε πλαύςιο ςυναφϋσ με την ψυχαγωγύα, τη δημιουργικό απαςχϐληςη, το
θϋατρο, τη θεατρικό αγωγό, κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ κ.α. Έναρξη: 1η Οκτωβρύου 2012.
Σηλ: 210 7218860, 6978909244, diadromes.die@gmail.com και ςτην ιςτοςελύδα.
 Απολλώνιο Ψδεύο – Artislifeworld: Μεταπτυχιακϐσ κϑκλοσ μαθημϊτων εξειδύκευςησ
ςτη ςκηνικό πρϊξη. Α΄ Εξϊμηνο (Οκτώβριοσ 2012 – Ιανουϊριοσ 2013) . Πρώτο
εξϊμηνο κατοχυρώνεται με 30 ώρεσ ειδικών και γενικών μαθημϊτων και με επιτυχεύσ
εργαςύεσ.
http://www.artislife.n.nu/educational
Πληροφορύεσ:
6974063805,
2108815219.
 4ο Ετόςιο Επιμορφωτικϐ εμινϊριο κατϊρτιςησ ςτην ειδικό αγωγό &
εκπαύδευςη ατϐμων με αναπηρύα ό με ειδικϋσ εκπαιδευτικϋσ ανϊγκεσ,
ακαδημαώκϐ ϋτοσ: 2012-2013. 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
 Πρϐγραμμα: Εκπαύδευςη για την αειφϐρο ανϊπτυξη, απϐ τη χολό Ανθρωπιςτικών
Επιςτημών του Πανεπιςτημύου Αιγαύου, ςε τρεισ θεματικοϑσ κϑκλουσ απϐ 1/10/2012
ϋωσ 24/5/2013. Η εγγραφό ςτο Πρϐγραμμα γύνεται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ
ιςτοςελύδασ του Προγρϊμματοσ κατϊ ςειρϊ προτεραιϐτητασ. Κατϊ την εγγραφό,

6

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 ενδιαφερϐμενοι/εσ πρϋπει να διαθϋτουν 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 2251036022, cgav@aegean.gr liarakou@rhodes.aegean.gr και ςτη
ςχετικό ιςτοςελύδα
 Ελεϑθερο Πανεπιςτόμιο τησ τοϊσ του Βιβλύου-19οσ κϑκλοσ (Ιανουϊριοσ-Μϊρτιοσ
2013). http://www.stoabibliou.gr/ep/
 Εργαςτόρια θεατρικόσ μαριονϋτασ, εμψϑχωςησ κοϑκλασ, μηχανικόσ και
κουκλοθεϊτρου απϐ το Κουκλοθϋατρο «Αγιοϑςαγια» με τον τϊθη Μαρκϐπουλο.
Πληροφορύεσ ςτα 6977150305 ayusayapup@gmail.com.

 Σο Μεταπτυχιακϐ Πρϐγραμμα πουδών «Ιςτορικό ϋρευνα, Διδακτικό και Νϋεσ
Σεχνολογύεσ» του Σμόματοσ Ιςτορύασ και του Σμόματοσ Πληροφορικόσ του Ιονύου
Πανεπιςτημύου προκηρϑςςει εξετϊςεισ για τουσ φοιτητϋσ του ακαδημαώκοϑ κϑκλου
ςπουδών 2013 – 2015. Τποβολό αιτόςεων: ϋωσ 21 Ιανουαρύου 2013. Πληροφορύεσ:
Βαςιλικό Βϊρδα 2661087326 2009vasiliki@gmail.com, Πϋτροσ Πιζϊνιασ 6932612262,
pizvax@yahoo.gr. http://history.ionio.gr/postgraduate/hdnt/
 Σο μεταπτυχιακϐ πρϐγραμμα «Ελληνικό Γλώςςα και Λογοτεχνύα» του Ανοικτοϑ
Πανεπιςτημύου Κϑπρου δϋχεται αιτόςεισ ωσ τισ 15 Ιανουαρύου 2013 ηλεκτρονικϊ ςτο
http://portal.ouc.ac.cy/applicants.aspx. Πληροφορύεσ stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy

 ϑγχρονοι μελετητϋσ τησ Παγκϐςμιασ Πούηςησ παρουςιϊζουν το ϋργο δϋκα ςημαντικών
ποιητών του 20ου αιώνα. Η εκδόλωςη θα πραγματοποιηθεύ τη Δευτϋρα, 7 Ιανουαρύου
2013, ςτο πουδαςτόριο Νεοελληνικόσ Πούηςησ "Σϊκησ ινϐπουλοσ". Πληροφορύεσ ςτο
ΕΚΕΒΙ.

 ΠΑΡΑΣΑΗ: Οι Εκδϐςεισ ΚΕΔΡΟ και τα βιβλιοπωλεύα διοργανώνουν διαγωνιςμϐ
ελεϑθερησ καλλιτεχνικόσ ϋκφραςησ με αφορμό το βιβλύο του Νύκου Θϋμελη Η
αναζήτηςη. το διαγωνιςμϐ μποροϑν να λϊβουν μϋροσ μαθητϋσ των τριών τϊξεων
του Λυκεύου, ϐλων των ςχολεύων τησ χώρασ, οι οπούοι, με αφορμό την ανϊγνωςη του
βιβλύου, θα δημιουργόςουν πρωτϐτυπο καλλιτεχνικϐ ϋργο. 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 διαγωνιςμϐσ ξεκινϊ την 1η Οκτωβρύου 2012 και δεκτϊ
γύνονται τα ϋργα που θα υποβϊλλονται ςτισ Εκδϐςεισ Κϋδροσ ϋωσ τισ 28 Υεβρουαρύου
2013. Σα αποτελϋςματα θα αναρτηθοϑν ςτην ιςτοςελύδα www.kedros.gr. Οι
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ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να βρουν πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα www.kedros.gr, ςτο
ςυνημμϋνο με το ενημερωτικϐ αρχεύο και ςτο τηλ 210 3809712.
 Η «Ελληνικό Ένωςη για την Αξιοπούηςη των ΣΠΕ ςτην Εκπαύδευςη» (e-ΔύκτυοΣΠΕ-Ε) και η Πανελλόνια Ένωςη εκπαιδευτικών για τισ Υυςικϋσ Επιςτόμεσ
«Μιχϊλησ Δερτοϑζοσ» ςε ςυνεργαςύα με το Πανελλόνιο χολικϐ Δύκτυο (ΠΔ)
προκηρϑςςουν τον 6ο Πανελλόνιο Διαγωνιςμϐ Εκπαιδευτικών Διαδικτυακών
τϐπων: α) χολικών μονϊδων πρωτοβϊθμιασ εκπαύδευςησ (Νηπιαγωγεύων,
Δημοτικών), β) χολικών μονϊδων δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ (Γυμναςύων, Γενικών
Λυκεύων, ΕΠΑΛ), γ) Τποςτηρικτικών δομών τησ εκπαύδευςησ (ΚΕΠΛΗΝΕΣ, ΕΚΥΕ, Ν,
ΚΠΕ, ΕΚ, ΚΕΔΔΤ κ.α), δ) Διοικητικών μονϊδων Διευθϑνςεων Εκπαύδευςησ και
Περιφερειακών Διευθϑνςεων Εκπαύδευςησ καθώσ και ε) Προςωπικών Ιςτοςελύδων
Εκπαιδευτικών. Καταληκτικό ημερομηνύα αύτηςησ ςυμμετοχόσ ορύζεται η 28
Υεβρουαρύου 2013. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για την αύτηςη ςυμμετοχόσ και τον
τρϐπο αξιολϐγηςησ ϋχουν αναρτηθεύ ςτισ διευθϑνςεισ http://www.eduwebawards.gr
 Σο Τπουργεύο Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, Πολιτιςμοϑ και Αθλητιςμοϑ εγκρύθηκε ο
42οσ Διεθνόσ Διαγωνιςμϐσ Έκθεςησ των ΕΛΣΑ - 2013, ο οπούοσ διοργανώνεται απϐ
την Παγκϐςμια Σαχυδρομικό Ϊνωςη (Universal Post Union -U.P.U.- Π.Σ.Ε.) και
απευθϑνεται ςε μαθητϋσ και μαθότριεσ των Γυμναςύων τησ Δευτεροβϊθμιασ
Εκπαύδευςησ ϐλησ τησ χώρασ ηλικύασ μϋχρι 15 ετών. Σο θϋμα του διαγωνιςμοϑ, που
επιλϋχθηκε για το ϋτοσ 2013, εύναι: «Γρϊψτε μύα επιςτολό ςτην οπούα θα εξηγεύτε
γιατύ το νερϐ εύναι πολϑτιμο». ημειώνεται ϐτι το φετινϐ θϋμα ςυμπύπτει με τη
διεθνό δεκαετύα δρϊςησ «Νερϐ για τη Ζωό» (2005-2015) και καλεύ τουσ νϋουσ
ανθρώπουσ να εκφρϊςουν τισ ςκϋψεισ τουσ ςχετικϊ με τη ςημαςύα του νεροϑ για την
ανθρώπινη υγεύα και τη διατόρηςη του φυςικοϑ πλοϑτου αλλϊ και να
προβληματιςτοϑν με το γεγονϐσ ϐτι 11% του πληθυςμοϑ τησ γησ εξακολουθεύ να μην
ϋχει πρϐςβαςη ςε αςφαλεύσ πηγϋσ πϐςιμου νεροϑ. Οι τρεισ πρώτοι νικητϋσ ςε
παγκϐςμιο επύπεδο θα βραβευθοϑν με χρυςϐ μετϊλλιο ο πρώτοσ, με αςημϋνιο ο
δεϑτεροσ και με χϊλκινο ο τρύτοσ, με ςφραγύδα του Διεθνοϑσ Γραφεύου τησ Π.Σ.Ε.
 5o Νεανικϐ Υεςτιβϊλ ταινιών μικροϑ μόκουσ Λϊριςασ/Artfools video festival 2013,
8– 17 Υεβρουαρύου 2013, Λϊριςα. Περιλαμβϊνει: Ελληνικϐ Διαγωνιςτικϐ (Σαινύεσ
μϋχρι 25 λεπτϊ), Διεθνϋσ Διαγωνιςτικϐ (ταινύεσ μϋχρι 25 λεπτϊ), Μαθητικϐ
Διαγωνιςτικϐ (ταινύεσ μϋχρι 15 λεπτϊ), Διαγωνιςτικϐ « Η ϊγνωςτη Θεςςαλύα» (ταινύεσ
μϋχρι 20 λεπτϊ). Παρϊλληλεσ εκδηλώςεισ: Εβδομϊδα Νεανικοϑ ινεμϊ,
προγραμματιςμϐσ του 5ου Νεανικοϑ Υεςτιβϊλ ταινιών μικροϑ μόκουσ Λϊριςασ,
ςεμινϊρια ςχετικϊ με τον Κινηματογρϊφο, η τϋχνη και η τεχνικό του animation
(ςυνεργαςύα με το τμόμα γραφιςτικόσ του ΣΕΙ Αθόνασ), δημιουργύα βιντεοκλιπ,
καλλιτεχνικϐ μοντϊζ, μεικτϋσ πρακτικϋσ θεϊτρου και κινηματογρϊφου. Διοργϊνωςη:
ARTFOOLS. υνδιοργανωτϋσ: Περιφϋρεια Θεςςαλύασ, Περιφερειακό Ενϐτητα Λϊριςασ,
ΣΕΙ Λϊριςασ, Γαλλικϐ Ινςτιτοϑτο Λϊριςασ, Δύκτυο ΜΚΟ Θεςςαλύασ. Αναλυτικϊ οι ϐροι
ςυμμετοχόσ και η αύτηςη ςυμμετοχόσ ςτο : www.artfoolsvideofestival.gr


Σο Εθνικϐ Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθϋριοσ Κ. Βενιζϋλοσ» ςτοχεϑοντασ ςτην
ανϊδειξη τησ προςωπικϐτητασ, του ϋργου και τησ εποχόσ του Ελευθερύου Βενιζϋλου
προκηρϑςςει τον ΙΑ΄ Πανελλόνιο Μαθητικϐ Διαγωνιςμϐ Δοκιμύου «Ελευθϋριοσ
Βενιζϋλοσ» με θϋμα: «1913-2013: 100 χρϐνια απϐ την ϋνωςη τησ Κρότησ με την
Ελλϊδα». Ο διαγωνιςμϐσ απευθϑνεται ςτουσ μαθητϋσ τησ Γ΄ τϊξησ των Γυμναςύων ϐλησ
τησ χώρασ, οι οπούοι καλοϑνται να αναφερθοϑν ςτην ϋνωςη τησ Κρότησ με την Ελλϊδα.
Οι μαθητϋσ μποροϑν να ανατρϋξουν για ενδεικτικό βιβλιογραφύα ςτην ιςτοςελύδα του
Ιδρϑματοσ: http://www.venizelos-foundation.gr/. Σα γραπτϊ δοκύμια θα υποβληθοϑν
ςτο ςχολεύο μϋχρι τισ 25 Ιανουαρύου 2013. Σα ςχολεύα θα διαβιβϊςουν τα δοκύμια
των μαθητών ςτισ αρμϐδιεσ Διευθϑνςεισ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, προκειμϋνου να
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τα αποςτεύλουν ταχυδρομικϊ ςτην Επιτροπό Αξιολϐγηςησ του Διαγωνιςμοϑ του
Ιδρϑματοσ ςτη διεϑθυνςη: Εθνικϐ Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθϋριοσ Κ.
Βενιζϋλοσ» Πλατεύα Ϊλενασ Βενιζϋλου, Φαλϋπα 731 33 Φανιϊ μϋχρι τισ 4 Υεβρουαρύου
2013. e-mail: avatsaki@venizelos-foundation.gr (Τπϐψη Αργυρώσ Βατςϊκη), τηλ.
28210-56008, 28210-51555, Fax: 28210-56009.


Σα Εκπαιδευτόρια Δοϑκα διοργανώνουν τον 17ο Πανελλόνιο Μαθητικϐ Διαγωνιςμϐ
μϋςω Internet, "ΛΤΙΑ", ο οπούοσ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ τησ Πρωτοβϊθμιασ (Δ΄, Ε΄
και τ΄ Σϊξεων Δημοτικοϑ) και τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. Για περιςςϐτερεσ
πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα εγγραφόσ-ςυμμετοχόσ, το χρϐνο και τουσ
κανϐνεσ διεξαγωγόσ, καθώσ και τα βραβεύα-δώρα, οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να
επιςκϋπτονται την ιςτοςελύδα www.lysias.gr ό να απευθϑνονται ςτην ηλεκτρονικό
διεϑθυνςη info@lysias.gr και ςτο τηλ. 210-6186000 (ες. 0523).

 Σο ηλεκτρονικϐ περιοδικϐ «Αρχαιολογύα και Σϋχνεσ» ςυνεχύζοντασ ανανεωμϋνο την
εκδοτικό του πορεύα, που ξεπερνϊ τα 30 χρϐνια, και την προςφορϊ του ςε ϐςουσ
αγαποϑν την ιςτορύα, τον τϐπο και τον ϊνθρωπο, ςτοχεϑοντασ να αξιοποιόςει τισ
δυνατϐτητεσ τησ ηλεκτρονικόσ τεχνολογύασ προσ ϐφελοσ των παιδιών, απϐ ϐλα τα μϋρη
τησ Ελλϊδασ, αποφϊςιςε να θεςπύςει ϋνα ετόςιο «φεςτιβϊλ» μαθητικών βύντεο
ςχετικών με την πολιτιςτικό μασ κληρονομιϊ. Πληροφορύεσ www.arxaiologia.gr
 Σο Περιοδικϐ Κλεψϑδρα και η Λϋςχη Πολιτιςμοϑ Έναςτρον ανακοινώνουν
Διαγωνιςμϐ Διηγόματοσ για πρωτοεμφανιζϐμενουσ ςτην Πεζογραφύα. Θεματικϐ
πλαύςιο: Μεταβιομηχανικού τϐποι. Μνόμεσ ακμόσ και ςημϊδια παρακμόσ ςτα
ςϑγχρονα ελληνικϊ αςτικϊ κϋντρα. Απϐ την ουτοπύα τησ βιομηχανικόσ ανϊπτυξησ του
20οϑ αιώνα ςτην δυςτοπύα τησ μεταβιομηχανικόσ ανεργύασ και ερημοπούηςησ του
21ου. Ϊνα παρελθϐν που ϋδειχνε ϐτι θα οδηγοϑςε ςε ϋνα καλϑτερο μϋλλον. ημεύωςη:
ωσ μεταβιομηχανικού τϐποι νοοϑνται οι αςτικϋσ περιοχϋσ ςτισ οπούεσ αναπτϑχθηκαν
βιομηχανικϋσ ζώνεσ που δεν υφύςτανται πλϋον (π.χ. Ξϊνθη, Θεςςαλονύκη, Καβϊλα,
Βϐλοσ, Λαϑριο, Πϊτρα, Αύγιο, ϑροσ κ.ϊ). Ϊκταςη κειμϋνου: 3000-3500 λϋξεισ. Φρϐνοσ
Τποβολόσ: ωσ 31 Δεκεμβρύου 2012. Σα δϋκα καλϑτερα διηγόματα του διαγωνιςμοϑ
θα κυκλοφορόςουν ςε αυτϐνομο τϐμο, απϐ τισ εκδϐςεισ Ϊναςτρον. Τποβολό ςτην
ηλεκτρονικό διεϑθυνςη vivlio@enastron.com.gr



Αναςταςύα Βακαλοϑδη, Μέθοδοι διδακτικήσ και αξιολόγηςησ ςτο ςύγχρονο ςχολείο,
Εκδ. ταμοϑλησ, Θεςςαλονύκη, 2012.



Σεϑκροσ Μιχαηλύδησ, Ο μέτοικοσ και η ςυμμετρία, Εκδϐςεισ Πϐλισ, Αθόνα 2012.



Αναςταςύα Μπακογιϊννη, Electra, ancient and modern: aspects of the reception of the
tragic heroine, BICS (Supplement 113), Λονδίνο, 2012.



Γιώργοσ Κϐκκινοσ, Η ςκουριά και το πυρ. Η ςχέςη ιςτορίασ, τραύματοσ και
μνήμησ, Gutenberg, Αθόνα 2012

Αποχαιρετιςμϐσ ςτον Μϊνο Φαριτϊτο.
Landfill Harmonic-ςτην Παραγουϊη
απορρύμματα. Δεύτε το βύντεο.

καταςκευϊζουν

μουςικϊ

ϐργανα

απϐ

Διδαςκαλύα τησ κινεζικόσ, τουρκικόσ και νϋασ ελληνικόσ ωσ δεϑτερησ/ξϋνησ
γλώςςασ απϐ τισ εκδϐςεισ Περύ Δικαύου, 6972662114 info@peridikaiou.gr
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Αρχεύο Κωνςταντύνου Καβϊφη - Ίδρυμα Ωνϊςη. τϐχοσ του Ιδρϑματοσ Ψνϊςη,
εύναι να καταςτόςει το αρχεύο ςημεύο αναφορϊσ για κϊθε ενδιαφερϐμενο.
Επενδϑοντασ ςτην ψηφιακό του ανϊπτυξη ςτοχεϑει ςτην προςβαςιμϐτητϊ του ςε
ϐλουσ και ϐχι μϐνο ςτο χώρο τησ επιςτημονικόσ κοινϐτητασ. ε χώρο τησ τϋγησ
Γραμμϊτων & Σεχνών θα εκτύθενται επύ μονύμου βϊςεωσ προςωπικϊ αντικεύμενα και
χειρϐγραφα του αλεξανδρινοϑ ποιητό. Σα εκθϋματα θα εναλλϊςςονται και η μελϋτη
του τρϐπου παρουςύαςόσ τουσ θα απαντϊ ςτισ ςϑγχρονεσ μουςειολογικϋσ πρακτικϋσ
και προςεγγύςεισ. Δεύτε πληροφορύεσ ςτο ϊρθρο.
Θεςςαλονύκη: το Βαφοποϑλειο Πνευματικϐ Κϋντρο θα λειτουργόςει Κοινωνικϐ
Υροντιςτόριο. Δωρεϊν μαθόματα ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ απϐ ϋμπειρουσ
καθηγητϋσ ςε μαθητϋσ λυκεύου ενϐψει των πανελλαδικών: 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.
Πληροφορύεσ: 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.

 Έφηβοι ςτη τϋγη: Δεύτε δϑο προγρϊμματα με τύτλουσ «Απϐ τη φανταςύα ςτην
κινοϑμενη εικϐνα» και «Μουςικϐ λαμπορατϐριο: ϋνα ανοιχτϐ πεδύο ϋκφραςησ
με τουσ όχουσ του περιβϊλλοντϐσ μασ». Θα διεξϊγονται απϐ τον Ιανουϊριο ϋωσ το
Μϊρτιο του 2013. Κϐςτοσ: 80 ευρώ. Πληροφορύεσ 213-017-8034, education@sgt.gr.
Μυρτώ Λϊβδα
 Σο Ίδρυμα Αικατερύνησ Λαςκαρύδη, 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 ιςτοςελύδα.
 Με αφορμό τη θεματολογύα των 2 εκθϋςεων ςτο Μουςεύο Ελληνικόσ Παιδικόσ
Σϋχνησ, τα ςτελϋχη του Εκπαιδευτικοϑ τμόματϐσ του, μελετοϑν, ςχεδιϊζουν και
υλοποιοϑν εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα για ςχολικϋσ ομϊδεσ παιδιών Νηπιαγωγεύου
και ϐλων των τϊξεων του Δημοτικοϑ: «Εγώ το παιδί, ο κόςμοσ μου κι ο κόςμοσ όλοσ»,
«Αν τα δέντρα, μιλούςαν…». Απϐ τον Οκτώβριο του 2012 ϋωσ και τον Ιοϑνιο του
2013, χϊρη ςτη δωρεϊ του Ιδρϑματοσ «ταϑροσ Νιϊρχοσ», το Μουςεύο Ελληνικόσ
Παιδικόσ Σϋχνησ προςφϋρει τα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα που πλαιςιώνουν και τισ 2
εκθϋςεισ που παρουςιϊζονται ςτο χώρο του, ςε ϐλα τα δημϐςια νηπιαγωγεύα και
δημοτικϊ ςχολεύα, δωρεϊν. Σα προγρϊμματα πραγματοποιοϑνται, ςτο Μουςεύο, απϐ
τα ςτελϋχη του Εκπαιδευτικοϑ τμόματοσ, ςτουσ αντύςτοιχουσ εκθεςιακοϑσ χώρουσ,
Δευτϋρα-Παραςκευό 9.15-10.45, δϑο παρϊλληλα προγρϊμματα και 11.00-12.30, δϑο
παρϊλληλα προγρϊμματα. (Σο εκπαιδευτικϐ πρϐγραμμα «Εγώ το παιδί, ο κόςμοσ μου
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κι ο κόςμοσ όλοσ», θα πραγματοποιεύται απϐ ςτϋλεχοσ του Εκπαιδευτικοϑ τμόματοσ
του Μουςεύου Ελληνικόσ Παιδικόσ Σϋχνησ, ςτο περιβϊλλον τησ τϊξησ δωρεϊν κϊθε
Σρύτη και Πϋμπτη, 8.15-11.30. Απαραύτητη προϒπϐθεςη για την πραγματοπούηςη τησ
ςυγκεκριμϋνησ δρϊςησ εύναι το ςχολεύο που προςκαλεύ ςτο χώρο του το Μουςεύο, να
προγραμματύςει την κϊλυψη τησ πραγματοπούηςησ των προγραμμϊτων 8.15-11.30,
ςε διαφορετικϋσ τϊξεισ ό τμόματα την ύδια ημϋρα.) Σηλ.: 210 3312 621, 210 3312 750.
Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα.


To Μουςεύο Ιςτορύασ Πανεπιςτημύου Αθηνών ςυμμετϋχει ςτη δρϊςη του ΤΠΠΟ
«Παντϋχνου πυρϐσ ςϋλασ-Λαμπερϋσ ιςτορύεσ φωτιϊσ». 6 Δεκεμβρύου 2012: «Ο
κυρύαρχοσ όλιοσ και οι επιπτώςεισ του: διαςτημικϐσ καιρϐσ», Όλγα
Μαλανδρϊκη, Ειδικϐσ επιςτόμονασ του Εθνικοϑ Αςτεροςκοπεύου Αθηνών. Για
περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ και δηλώςεισ ςυμμετοχόσ: Υαύη Σςύτου, τηλ.: 210
3689506 & 210 3689502-9, e-mail: museum@uoa.gr website: http://www.historymuseum.uoa.gr/



ΑΝΣΙΓΟΝΗ: Θεατρικϐ βιωματικϐ εργαςτόριο για μαθητϋσ Β' Λυκεύου, 1 Οκτωβρύου
2012 - 31 ΜαϏου 2013 Αμφιθϋατρο Ιδρϑματοσ Β & Μ Θεοχαρϊκη. Σο πρϐγραμμα
αυτϐ απευθϑνεται ςε μαθητϋσ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ και μπορεύ να ενταχθεύ
ςτο επύςημο αναλυτικϐ πρϐγραμμα. τϐχοσ του ςυγκεκριμϋνου θεατρικοϑ
εργαςτηρύου εύναι να ςυμβϊλει ςε μύα αναβαθμιςμϋνη διδαςκαλύα τησ Αντιγϐνησ του
οφοκλό, που δημιουργεύ το πλαύςιο για μύα ςυμμετοχικό διερεϑνηςη των
πολιτειακών θεμϊτων που πραγματεϑεται. Ο θεατρικϐσ χώροσ γύνεται μύα
μικρογραφύα τησ δημϐςιασ ςφαύρασ, που ευνοεύ την ενεργό διερεϑνηςη των
πολιτειακών θεμϊτων, καθώσ και τη ςυςχϋτιςη τουσ με τισ ςϑγχρονεσ κοινωνύεσ. Με
τη θεατροπαιδαγωγϐ, Μυρτώ Πύγκου-Ρεποϑςη. Σο πρϐγραμμα ξεκινϊει την 1η
Οκτωβρύου 2012, διεξϊγεται κϊθε Δευτϋρα (10:00-12:00), κϐςτοσ ςυμμετοχόσ για
κϊθε μαθητό εύναι 6 ευρώ. Πληροφορύεσ-Κρατόςεισ: Κϊτια Παπαςπηλιοποϑλου, 2103611206 (ες. 1042) kpapaspiliopoulou@theocharakis-foundation.gr



Σο Πολιτιςτικϐ Ίδρυμα Ομύλου Πειραιώσ υποςτηρύζει διαρκώσ τη διδακτικόεκπαιδευτικό διϊςταςη των μουςεύων του δικτϑου του. Οι εκπαιδευτικϋσ δρϊςεισ
ςτοχεϑουν να δημιουργηθεύ ϋνασ ζωντανϐσ δεςμϐσ, ϋνα δύκτυο, ςχολεύων-μουςεύων,
γεγονϐσ το οπούο ενιςχϑεται απϐ το ϐτι τα μουςεύα αυτϊ βρύςκονται ςτην ελληνικό
επαρχύα. το πλαύςιο αυτϐ, πρωτϐτυπεσ εκδηλώςεισ διοργανώνονται με αφορμό τη
ςυμμετοχό του ΠΙΟΠ ςε ευρωπαώκϋσ και διεθνεύσ διοργανώςεισ (Διεθνόσ Ημϋρα
Μουςεύων, Ευρωπαώκϋσ Ημϋρεσ Πολιτιςτικόσ Κληρονομιϊσ, Νϑχτα των Μουςεύων).
Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα για μαθητϋσ τησ πρωτοβϊθμιασ και τησ
δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ ςυνδεδεμϋνα με διαδικαςύεσ του τεχνικοϑ πολιτιςμοϑ
που παρουςιϊζονται ςε κϊθε μουςεύο, υλοποιοϑνται ςυςτηματικϊ κατϐπιν ραντεβοϑ
ςτα μουςεύα που θα βρεύτε ςτην ιςτοςελύδα. Πληρ. 210 3256922, φαξ: 210 3218145,
karagianniou@piraeusbank.gr (Καραγιϊννη Ουρανύα)



Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα και επιςκϋψεισ μαθητών/φοιτητών ϐλων των
βαθμύδων τησ εκπαύδευςησ ςτο Ιςτορικϐ Αρχεύο τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ
Ελλϊδοσ (IA/ETE): Ιςτορία του ελληνικού χαρτονομίςματοσ. Μια διαδρομή, 1822-2002,
Αρχεία. Πηγέσ γνώςησ, πηγέσ μνήμησ, Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σχολικού
Επαγγελματικού Προςανατολιςμού. Πληρ. 210.88.07.804 και 210.88.07.805, φαξ
210.88.07.787, email ha-nbg@ethnodata.gr. Ώρεσ λειτουργύασ αύθουςασ ερευνητών:
9:00-14:00. Ώρεσ επιςκϋψεων των μϐνιμων και περιοδικών εκθϋςεων: Δευτϋρα-Σρύτη
10:00-13:00, Σετϊρτη-Πϋμπτη 17:00-20:00. Ομαδικϋσ ξεναγόςεισ κατϐπιν
ςυνεννϐηςησ.
Εύςοδοσ
ελεϑθερη.
Περιςςϐτερα
ςτην
ιςτοςελύδα
http://ha.nbg.gr/ekpaid_progr.html



Σα Εργαςτόρια Δημιουργικόσ Ϊκφραςησ των Εκπαιδευτικών Προγραμμϊτων του
Σελλογλεύου Ιδρϑματοσ Σεχνών Α.Π.Θ. βϊζουν πλώρη για ϋνα δημιουργικϐ ταξύδι
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ςτην ακαδημαώκό χρονιϊ ’12 – ’13, απϐ τη Δευτϋρα, 17 επτεμβρύου, με την ϋναρξη
των εγγραφών ςε οχτώ εργαςτόρια. Απευθϑνονται ςε παιδιϊ απϐ την ηλικύα των
τεςςϊρων ετών, αλλϊ και ςε ενόλικεσ, με τισ ανϊλογεσ θεματικϋσ ενϐτητεσ. Για παιδιϊ
«Ουρϊνιο Σϐξο», Θεατρικϐ Παιχνύδι και Δραματοπούηςη, Καταςκευό Κοϑκλασ και
Καραγκιϐζη, Ζωγραφικό – Θϋατρο, Σελλϐγλειο – Σϋχνη – Σαυτϐτητα. Πληροφορύεσ:
2310991615, 2310994878, 231024711 και ςτην ιςτοςελύδα.


Μουςεύο Ηρακλειδών- Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα: 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@herakleidonart.gr και ςτην ιςτοςελύδα.

 Ελληνικϐ Παιδικϐ Μουςεύο: Προγρϊμματα για εκπαιδευτικοϑσ, παιδιϊ προςχολικόσ
ηλικύασ, μαθητϋσ δημοτικοϑ και παιδιϊ με αναπηρύα. την ιςτοςελύδα επιλϋξτε Για
εκπαιδευτικούσ-Εκπαιδευτικά προγράμματα 2012-2013.
 Η καςτροπολιτεύα του Μυςτρϊ-μια περιπϋτεια για μικροϑσ εξερευνητϋσ: απϐ το
ΤΠΠΟ. Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα.
 H υπϐςχεςη: Η φιλύα, ο αποχωριςμϐσ, η δϑναμη τησ μνόμησ ςτα χρϐνια τησ
Μικραςιατικόσ καταςτροφόσ, ϋνα πρωτϐτυπο παραμϑθι τησ Anna Conomos, με
αναφορϊ τα ιςτορικϊ γεγονϐτα τησ ανταλλαγόσ των πληθυςμών μεταξϑ Ελλϊδασ και
Σουρκύασ μετϊ τη Μικραςιατικό Καταςτροφό (1922-3). Σο παραμϑθι δημιουργόθηκε
ςτα πλαύςια τησ ϋκθεςησ «Δυο Υορϋσ Ξϋνοσ» που φιλοξενεύται ςτο Μουςεύο
Μπενϊκη (19/9-25/11/2012). Κυκλοφορεύ ςε παιδικϐ βιβλύο απϐ τισ εκδϐςεισ
Ποταμϐσ και την ΑΝΕΜΟΝ. Περιλαμβϊνει video-DVD με την αφόγηςη του παραμυθιοϑ
και CD με ςχϋδια μαθημϊτων και προτϊςεισ προσ εκπαιδευτικοϑσ για την Ε’ και Σ’
Δημοτικοϑ (ευϋλικτη ζώνη και ιςτορύα) και ςχϋδιο μαθημϊτων αγγλικόσ γλώςςασ
(intermediary to advanced level) που ϋχουν δημιουργηθεύ απϐ την Φριςτύνα Κουλοϑρη
(καθηγότρια Νεϐτερησ και ϑγχρονησ Ιςτορύασ ςτο Σμόμα Πολιτικόσ Επιςτόμησ &
Ιςτορύασ του Παντεύου Πανεπιςτημύου) και την Κατερύνα Βλϊχου (εκπαιδευτικϐ,
καθηγότρια τησ αγωγόσ του προφορικοϑ λϐγου). Σα ςχϋδια μαθημϊτων κϊνουν χρόςη
του video με την αφόγηςη του παραμυθιοϑ που διατύθεται προσ θϋαςη ςτο διαδύκτυο
και περιλαμβϊνεται ςτην ϋκδοςη βιβλύου. Διϊθεςη εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ:
Anemon Productions, οδϐσ τηςιχϐρου 5, 10674 Αθόνα, τηλ 210 7211073,
info@anemon.gr, Σιμό εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ (περιλαμβϊνει το βιβλύο, DVD
και CD): 12 ευρώ. Πληροφορύεσ και κρατόςεισ για επιςκϋψεισ ςχολεύων ςτην ϋκθεςη
τηλ. 210 3671 067-070 www.twiceastranger.net
 Βιωματικϊ εργαςτόρια θεϊτρου και δημιουργικόσ γραφόσ για παιδιϊ και νϋουσ
απϐ το Γϋναθλον: Ομϊδα εφόβων 12-17: Σο Εργαςτόρι θα ςυνεχιςτεύ ανϊ 15όμερο,
ώρα 17:00-19:30. Ομϊδα παιδιών 8-11 ετών: Σο Εργαςτόρι θα ςυνεχιςτεύ ανϊ
15όμερο, ώρα 12:00-14:00. Ομϊδα ενηλύκων 18 plus...: Παραςκευό 12 Οκτωβρύου ςυνϊντηςη ανοιχτό, ενημερωτικό και γνωριμύασ - ώρα 19:00. Πληροφορύεσ ςτην
ιςτοςελύδα και ςτο info@genathlon.gr
 Η παρουςύαςη ςτη τϋγη Γραμμϊτων και Σεχνών του ϋργου του Helmut Newton
αποτελεύ την πρώτη αναδρομικό ϋκθεςό του ςτη χώρα μασ. Η ϋκθεςη φιλοξενεύται
απϐ τισ 13 Νοεμβρύου 2012 ϋωσ τισ 3 Μαρτύου 2013. Κϊθε Δευτϋρα και Σρύτη απϐ
τα μϋςα Νοεμβρύου 2012 ϋωσ τϋλη Υεβρουαρύου 2013 απϐ τισ 10:00 ϋωσ τισ
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12:00 πραγματοποιοϑνται διαδραςτικϋσ ξεναγόςεισ και εργαςτόρια, ϐπου οι
μαθητϋσ φτιϊχνουν το δικϐ τουσ ϋργο τϋχνησ, το οπούο παύρνουν μαζύ τουσ.
Οι ξεναγόςεισ και τα εργαςτόρια απευθϑνονται ςε μαθητϋσ Γυμναςύου, ενώ ςτουσ
μαθητϋσ Λυκεύου πραγματοποιεύται μϐνο ξενϊγηςη. Πληροφορύεσ ςτην ιςτοςελύδα και
τηλ: 213-017-8034, education@sgt.gr

 Ελένη του Ευριπύδη Η Εταιρεύα Θεϊτρου Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ παρουςιϊζει την τραγωδύα
Ελϋνη του Ευριπύδη, ςε ςκηνοθεςύα Ωρη Μιχϐπουλου, ςτο Ίδρυμα «Μιχϊλησ
Κακογιϊννησ», Πειραιώσ 206 Σαϑροσ, Αθόνα. Η Ελένη παρουςιϊζεται με μεγϊλη
επιτυχύα για τϋταρτη χρονιϊ ςε ειδικϋσ πρωινϋσ παραςτϊςεισ για μαθητϋσ. Ημϋρεσ
παραςτϊςεων: Δευτϋρα ϋωσ και Παραςκευό, ώρα ϋναρξησ: 10:00π.μ.. Πληροφορύεσκρατόςεισ: ταματύα Αντωνϊτου, 210 3418584 (πρωινϋσ ώρεσ), 697 4926755. Δεύτε
την ιςτοςελύδα.
 Η ομϊδα θεϊτρου ΠΑΤΙ ςϊσ ενημερώνει για την παρϊςταςη των μονϐπρακτων
ϋργων του Μπϋρτολτ Μπρεχτ Αυτόσ που λέει ναι- Αυτόσ που λέει όχι ςτο
θϋατρο Αλκμόνη (Αλκμόνησ 8, Γκϊζι, μετρϐ Κεραμεικϐσ, τηλ. 210 3428650) την
καλλιτεχνικό περύοδο 2012-2013. Εmail: anastasiadou.ann@gmail.com. Tηλ.
επικοινωνύασ: 6946887644, 6977832273
 Ρωμαίοσ + Ιουλιέττα (teen spirit). Γιατύ αυτϐ το ϋργο ςόμερα; Σο ϋργο μιλϊει για τον
απϐλυτο ϋρωτα, και θϋτει το ερώτημα αν αξύζει να πιςτεϑει κανεύσ ς’αυτϐν, και να
αγωνύζεται γι’ αυτϐ. Σην παρϊςταςη ςυνοδεϑει ϋντυπο υλικϐ και θεατροπαιδαγωγικϐ
πρϐγραμμα. Θηςεύον - ϋνα θϋατρο για τισ τϋχνεσ, Σουρναβύτου 7, Χυρρό. Πρωινϋσ
παραςτϊςεισ για ςχολεύα κατϐπιν ςυνεννϐηςησ. Πληροφορύεσ: Αθηνϊ Μπερδϋκα
efiviko@lykofos.org, τηλ.: 210 7226347, 6944 960790 και ςτην ιςτοςελύδα.
 H θεατρικό ομϊδα GAFF παρουςιϊζει για δεϑτερη χρονιϊ το ϋργο του Εμμ. ΡοϏδη
Ψυχολογία Συριανού ςυζύγου. Δύνονται οργανωμϋνεσ παραςτϊςεισ ςτο θϋατρο του
Νϋου Κϐςμου (Αντιςθϋνουσ 7 και Θαρϑπου, απϋναντι απϐ το κτύριο του ΥΙΞ απϐ την
πλευρϊ τησ Καλλιρϐησ). Τπϊρχει δυνατϐτητα μεταφορϊσ τησ παρϊςταςησ ςτο
ςχολεύο,ςε περύπτωςη που διατύθεται κατϊλληλοσ χώροσ. Σηλϋφωνα επικοινωνύασ
2105139593, 6947409435
 Εφηβικϐ θϋατρο εντϐσ των τειχών: 1) Όνειρο καλοκαιρινήσ νύχτασ (Πρεμιϋρα: 15
Δεκεμβρύου 2012) 2) Όρνιθεσ- μια ροκ παράςταςη για εφήβουσ. Οι παραςτϊςεισ
παύζονται τισ καθημερινϋσ ςε ςχολεύα τησ Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, ςε αυλϋσ
ςχολεύων και ϊλλων κοινωφελών οργανιςμών, ςε ανοιχτοϑσ χώρουσ και θϋατρα και
ςυνοδεϑονται απϐ θεατροπαιδαγωγικϐ πρϐγραμμα για τουσ θεατϋσ. Πληροφορύεσ 2110
120 322, 212 10 25977, 6940 551319 email: e.molyva@yahoo.com

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΕΤΦΗ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ θα βρεύτε
ςτο βιβλιοπωλεύο των εκδϐςεων Πατϊκη,
Ακαδημύασ 65, Αθόνα.
Παραγγελύεσ ςτα τηλ. 2103811850, 2103811740
και ςτο fax: 2103811940.
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