@CombinedHistory: Teachers on Spring Break, ca. 1910
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ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
Θ Νζα Παιδεία ςυμμετζχει ςτο 5ο Διεκνζσ υνζδριο που διοργανϊνει θ ΕΕΜΑΠΕ με
κζμα «Διεθνείσ και Ευρωπαϊκζσ Σάςεισ ςτην Εκπαίδευςη: Οι επιρροζσ τουσ ςτο
Ελληνικό Εκπαιδευτικό φςτημα (EduPolicies 2014)», Ακινα, 26 – 28 επτεμβρίου
2014. Πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα. Επικοινωνία: gr.primarymusic@gmail.com
Επί του πιεςτθρίου το τεφχοσ 150.
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ΤΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕ
 ΝΕΟ: 3θ Διεκνισ υνάντθςθ Εργαςίασ με κζμα: «SCHOOLS as LEARNING
ORGANIZATIONS (Η χολική Μονάδα ωσ ζνασ Οργανιςμόσ που Μαθαίνει Προςεγγίςεισ και εφαρμογζσ)», που κα πραγματοποιθκεί ςτισ 12, 13, 14 επτζμβρη
2014, ςτο Πνευματικό Κζντρο Διμου Ακθναίων - Αμφικζατρο ‘Αντϊνθσ Σρίτςθσ’
Ακαδθμίασ 50, 10679 Ακινα. Θ υνάντθςθ διοργανϊνεται από: α) το Εργαςτιριο
Ζρευνασ ςτθ Διδαςκαλία των Μακθματικϊν, Παιδαγωγικό Σμιμα Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ, Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, β) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν:
"Μοντζλα χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων", Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ
Προςχολικισ Αγωγισ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ, Πανεπιςτθμίου Αιγαίου και γ)
το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Πατρϊν. Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να
ςυμμετζχουν με παρουςίαςθ δράςθσ ι να παρακολουκιςουν τθ υνάντθςθ μποροφν να
ενθμερϊνονται από τον ςφνδεςμο: http://3rdinternationalwo.wix.com/athens
 Διθμερίδα με κζμα «Η ελληνική γλϊςςα ςτην προφορική επικοινωνία», 18-19
επτεμβρίου 2014, ςτθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Θεςςαλονίκθσ.
 Θ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικϊν πουδϊν (ΕΕΝ), ςε ςυνεργαςία με τα Σμιματα
Φιλολογίασ και Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Αριςτοτζλειου
Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, με τα Σμιματα Βαλκανικϊν, λαβικϊν και Ανατολικϊν
πουδϊν και Μουςικισ Επιςτιμθσ και Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, και με τθ
χολι Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, οργανϊνει το
Εϋ πανευρωπαϊκό υνζδριο νεοελλθνικϊν ςπουδϊν «υνζχειεσ, αςυνζχειεσ, ρήξεισ ςτον
ελληνικό κόςμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιςτορία, λογοτεχνία», Θεςςαλονίκθ,
2-5 Οκτωβρίου 2014. Πλθροφορίεσ synedrio2014@eens.org και ςτθν ιςτοςελίδα
 Θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ για τθ Διάδοςθ των Σεχνολογιϊν
Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ ςτθν Εκπαίδευςθ διοργανϊνει Πανελλινιο υνζδριο
ΕΕΕΠ- ΔΣΠΕ με κζμα: «Η εκπαίδευςη ςτην εποχή των Σ.Π.Ε. – Προςεγγίςεισ τησ
ςχολικήσ διαδικαςίασ μζςα από την ψηφιακή διάςταςη», Ακινα, 18 & 19 Οκτωβρίου
2014. Πλθροφορίεσ http://synedrio1.com και sec@synedrio1.com
 Σο Σμιμα Επιςτθμϊν Προςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ τθσ Παιδαγωγικισ χολισ
του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ανακοινϊνει τθ διοργάνωςθ του 1ου
Πανελλήνιου υνεδρίου με Διεκνι υμμετοχι με κζμα: «Ανα-τοχαςμοί για την
Παιδική Ηλικία». 31 Οκτωβρίου 2014 και 1 Νοεμβρίου 2014, ςτον Πφργο τθσ
Παιδαγωγικισ του Α.Π.Θ.
 «Η αρχαία λυρική ποίηςη και η διαχρονική τησ επίδραςη»: Ετιςιο ςυνζδριο τθσ
Πανελλινιασ Ζνωςθσ Φιλολόγων, Ακινα, Νοζμβριοσ 2014. Οι προτάςεισ για ςυμμετοχι
ςτο υνζδριο πρζπει να ςταλοφν ταχυδρομικϊσ ι θλεκτρονικϊσ το αργότερο ωσ τισ 25
Ιουνίου 2014. H πρόταςθ κα περιλαμβάνει τον τίτλο τθσ ειςιγθςθσ, περίλθψθ μιασ
ςελίδασ, ιδιότθτα, διεφκυνςθ και τθλζφωνο του ειςθγθτι. Οι ειςθγιςεισ του ςυνεδρίου
κα εκδοκοφν ςε ειδικό τόμο τθσ Π.Ε.Φ. και οι ειςθγθτζσ κα πρζπει να παραδϊςουν
εγκαίρωσ το κείμενό τουσ. Πλθροφορίεσ p-e-f@otenet.gr
 Θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Πρωτοβάκμιασ για τθ διάδοςθ των Σ.Π.Ε. ςτθν
εκπαίδευςθ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, για κατάκεςθ εργαςιϊν τουσ
ςτο Πανελλινιο υνζδριο, με τίτλο "Η εκπαίδευςη ςτην εποχή των Σ.Π.Ε." 3

Προςεγγίςεισ τθσ ςχολικισ διαδικαςίασ μζςα από τθν ψθφιακι διάςταςθ - και
θμερομθνίεσ πραγματοποίθςισ του: 22 & 23 Νοεμβρίου 2014, ςτθν Ακινα (Ευγενίδειο).
Δείτε πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
 Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο με κζμα Δρόμοι του Δεκεμβρίου: από τον Λίβανο ςτην
Αθήνα, 1944. Φορζασ διοργάνωςθσ: Σομζασ Νεότερθσ και φγχρονθσ Ιςτορίασ,
Λαογραφίασ και Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Σμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ,
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ. Θεςςαλονίκθ, 5-7 Δεκεμβρίου 2014,
loukhass@hist.auth.gr.

Για άμεςθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ ςτα
εκπαιδευτικά κζματα επιςκεφκείτε τθν
εκπαιδευτικι πφλθ www.esos.gr
ΔΙΕΘΝΗ
 ΝΕΟ: Σο Balliol College του Πανεπιςτθμίου τθσ Οξφόρδθσ διοργανϊνει διεκνζσ
ςυμπόςιο για τθν παγκόςμια ανϊτατη εκπαίδευςη ςτον 21ο αιϊνα, ςτισ 27-29
Αυγοφςτου 2014. τόχοσ του ςυμποςίου είναι θ δθμιουργία μιασ πλατφόρμασ που κα
αποτελείται από επιςτιμονεσ, βιομιχανουσ και φορείσ χάραξθσ πολιτικισ οι οποίοι κα
ςυηθτιςουν τι ζχει επιτευχκεί και τι ακριβϊσ χρειάηεται ακόμα να γίνει ςτθν
εκπαίδευςθ υπό το φωσ των παγκόςμιων γεγονότων που επθρεάηουν τθν παιδεία
διςεκατομμυρίων ανκρϊπων παγκοςμίωσ. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
 ΝΕΟ: The Faculty of English Language and Literature , National and Kapodistrian
University of Athens, Greece in cooperation with the Hellenic Association for American
Studies (HELAAS), invites scholars to submit proposals for the international conference to
be held in Athens between 27-29 November 2014 “The War on the Human: Human as
Right, Human as Limit and the Task of the Humanities”.
 EUROCLIO offers university students in the final stage of their University Bachelor degree
or in their Master degree the opportunity to enrich their knowledge with the practical
experience of working for an International NGO in the field of History Education.
Traineeships.
 The London Summer School in Classics (8-17 July, 2014) offers 8 days of intensive
teaching in Greek or Latin, along with additional lectures, workshops and a debate.
Language classes are offered at all levels from beginners to advanced. This year we are
also offering beginners' classes in Syriac, Coptic and Biblical Hebrew. The course is nonresidential and costs £150. Full-fee bursaries and travel grants will be available. The
deadline for applications is 30 May, 2014. To register for this course, please contact the
Classics Department: E-mail: lssc@kcl.ac.uk
 The joint ICMC|SMC|2014 Conference will take place in Athens, Greece, from 14 to 20
September 2014 and, for the first time, it will bring on the cross-road two well
established events: the 40th International Computer Music Conference (ICMC) joint with
the 11th Sound & Music Computing conference (SMC). The main theme of the
Conference is "Music Technology meets Philosophy: From Digital Echos to Virtual
Ethos". http://www.icmc14-smc14.net/, email: info@icmc14-smc14.net
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 The History Department of Ghent University is organising a conference on Historical
Network Research, to take place 15-19 September 2014. To propose a paper, panel, or
poster, please email hnr2014@ugent.be by May 10, 2014. info
 XVIII Congress of the International Oral History Association “Power and Democracy: the
many voices of Oral History”. Barcelona, Spain, 9-12 July 2014. The deadline for
submitting proposals has been extended until September 15, 2013. Info:
iohabarcelona2014@gmail.com and http://2014iohacongress.wordpress.com/

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 ΝΕΟ: τισ 5-6 Ιουλίου 2014 θ ΕΠΙ διοργανϊνει ςεμινάριο προφορικισ ιςτορίασ ςτο
Εκνολογικό Μουςείο Θράκθσ τθσ Αλεξανδροφπολθσ, με διδάςκουςεσ τθ Ρίκθ Βαν
Μποφςχοτεν και τθν Ποκθτι Χαντηαροφλα. Θ ςυμμετοχι είναι 20 Ευρϊ για μθ μζλθ τθσ
ΕΠΙ (10 Ευρϊ για φοιτθτζσ) και δωρεάν για τα μζλθ τθσ ΕΠΙ. Για περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ γράψτε ςτο jkoukmas@emthrace.org.
 ΝΕΟ: Εργαςτιριο «Σο ντοκιμαντζρ ωσ εργαλείο ςτην Εκπαίδευςη». ΕΙΘΓΘΣΘ: Βαςίλθσ
Λουλζσ, ςκθνοκζτθσ. Διάρκεια: 30 ϊρεσ. 13-23 Ιουλίου 2014. Δείτε πλθροφορίεσ.
 Σο Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «δια βίου Μάκθςθ»,
ανακοινϊνει νζο πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, με τίτλο:
«Θεωρία, Σεχνολογία και Εφαρμογζσ τησ Ψηφιακήσ Αφήγηςησ». Oι εκπαιδευόμενοι κα
αναπτφξουν τθν ικανότθτα να δθμιουργοφν και να δθμοςιεφουν αποτελεςματικζσ
ψθφιακζσ αφθγιςεισ για εφαρμογζσ ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ, του πολιτιςμοφ, τθσ
επικοινωνίασ, τθσ πολιτικισ, των δθμοςίων ςχζςεων, τθσ προϊκθςθσ προϊόντων και
υπθρεςιϊν. Σο πρόγραμμα κα υλοποιθκεί ςτο διάςτθμα 6/10/2014-15/2/2015. Θ
παρακολοφκθςθ παρζχει αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά και αποδίδει πιςτωτικζσ
μονάδεσ ECVET. Περιςςότερα ςτο επιςυναπτόμενο ενθμερωτικό δελτίο ι ςτον δικτυακό
τόπο του προγράμματοσ: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=83723
 Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ειςαγωγι ςτο Π.Μ.. του Π.Σ.Δ.Ε. του
Πανεπιςτθμίου Αιγαίου με τίτλο "Επιςτήμεσ τησ Αγωγήσ- Εκπαίδευςη με Χρήςη Νζων
Σεχνολογιϊν"
για
το
ακαδθμαϊκό
ζτοσ
2014-2015.
Πλθροφορίεσ
http://www.pre.aegean.gr/pms-nt.
 ΝΕΟ: Σο Κζντρο Δια Βίου Μάκθςθσ του Σμιματοσ Ψθφιακϊν υςτθμάτων του
Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ (https://elearning.ds.unipi.gr/) διοργανϊνει τον νζο Κφκλο
Προγραμμάτων με ζναρξθ ςτισ 02/06/2014.
 MathemARTics Camp-εργαςτιρια για παιδιά: το πρϊτο Math & Art Camp τθσ Ακινασ,
ςτο Μουςείο Θρακλειδϊν, (14 ζωσ 25 Ιουλίου 2014). Πλθρ. Ελζνθ Νομικοφ (Δευτ. - Παρ.
09:00-13:00), τθλ.: 210 34 61 981 (εςωτ. 201), mob.: 6947 277 697, email:
enomikou@herakleidon-art.gr
 8θ ANIMART-Βιωματικό χολείο Σεχνϊν, Μονοδζνδρι (και Σςεπζλοβο) Ιωαννίνων, 13 - 23
Ιουλίου 2014. http://animartgreece.eu/
 Σο Κζντρο Ελληνικοφ Πολιτιςμοφ διοργανϊνει προγράμματα online εκμάκθςθσ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ και τα κακιερωμζνα ςεμινάρια εξειδίκευςθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ
ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/ δεφτερθσ γλϊςςασ. Κζντρο Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ, Δεριγνφ 18,
10434 Ακινα. Σθλ: 210 5238149, Fax: 210 8836494, e-mail: vassia@hcc.edu.gr
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ΕΚΔΗΛΩΕΙ


Πρόςκλθςθ ςε προβολι ταινιϊν ντοκιμαντζρ μικροφ μικουσ: «The Life of the Others»,
ςτο Ινςτιτοφτο Goethe – Oμιρου 14-16, Ακινα, τθ Δευτζρα, 7 Ιουλίου 2014, 18.00 –
21.00. Σα ντοκιμαντζρ δθμιουργικθκαν από 143 νζουσ (16 -25 ετϊν) το 2014 ςε 5
χϊρεσ : Ελλάδα, Παλαιςτίνθ, Μάλτα, Αλγερία και Μαρόκο. Πρωταγωνιςτζσ ςτισ ταινίεσ οι
Αλλοι, οι διαφορετικοί, οι οποίοι ηουν μαηί μασ: πρόςφυγεσ, μετανάςτεσ, άτομα με
αναπθρία, κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ.



«Καλοκαιρινζσ ιςτορίεσ: Σι αφήνω πίςω; Σι προςδοκϊ;». Σθν Πζμπτη, 3 Ιουλίου 2014,
ςτισ 9.00 μ.μ., 6 ςκθνοκζτεσ και 5 ςυγγραφείσ απαντοφν και παρουςιάηουν ζνα ζργο
τουσ. Μία αςυνικιςτθ ςυνάντθςθ κινθματογράφου και λογοτεχνίασ ςτθν καλοκαιρινι
Ακινα ςτο νζο, ανεξάρτθτο χϊρο προβολισ ταινιϊν «Cinemarian» (Γενναίου
Κολοκοτρϊνθ 42, 11741, Κουκάκι-Ακινα).



Σθν Πζμπτη, 3 Ιουλίου 2014 και ϊρα 19.30 μ.μ. κα πραγματοποιθκεί εκδιλωςθ ςυηιτθςθ με κζμα: Θ επζλαςθ τθσ ροη λογοτεχνίασ. Θ ςυγγραφζασ του βιβλίου Εφα
τάμου ςυηθτά με τουσ Γ. Δαρδανό και Χ. Βλαβιανό για τθ λογοτεχνία, τθν
παραλογοτεχνία και τισ αναγνωςτικζσ μασ ςυνικειεσ. Θ εκδιλωςθ κα γίνει ςτο
βιβλιοπωλείο Free Thinking Zone (κουφά 64 και Γριβαίων, Κολωνάκι).

 Κφκλοσ προβολϊν: Βλζμμα ςτο φαςιςμό II-μια ταινία, μια ειςιγθςθ, ςτθν Σαινιοκικθ
τθσ Ελλάδοσ, κάκε Σετάρτθ από τισ 14 Μαΐου ζωσ τισ 9 Ιουλίου 2014.

ΒΙΒΛΙΑ


Μζλπω Αξιϊτθ (2014), République-Bastille, Eκδόςεισ Άγρα



Ελζνθ Παπάηογλου (2014), Το πρόςωπο του πένθουσ. Η Ηλέκτρα του Σοφοκλή ανάμεςα
ςτο κείμενο και την παράςταςη, Πόλισ



Εκδόκθκε ο Σόμοσ που περιλαμβάνει τα Πρακτικά του διιμερου Πανελλθνίου
Επιςτθμονικοφ υνεδρίου με κζμα «Σο Μάκθμα των Θρθςκευτικϊν: Προβλθματιςμοί επιςθμάνςεισ – προτάςεισ», που διοργανϊκθκε το 2013 από το Εργαςτιριο
Παιδαγωγικισ – Χριςτιανικισ Παιδαγωγικισ του Σμιματοσ Ποιμαντικισ & Κοινωνικισ
Θεολογίασ ΑΠΘ ςτθ Θεςςαλονίκθ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ
 Καλό ταξίδι ςτον παιδαγωγό που ςφράγιςε τθν εκπαιδευτικι μασ ταυτότθτα
 Ο διμοσ Θεςςαλονίκθσ απευκφνει ανοικτι πρόςκλθςθ ςτουσ πολίτεσ που επικυμοφν να
ςυμβάλλουν ςτο πρόγραμμα «Europeana 1914-1918 / υλλογή και ψηφιοποίηςη
αντικειμζνων και ιςτοριϊν του Αϋ Παγκοςμίου Πολζμου από την Ελλάδα» (ςτθν
Κεντρικι Δθμοτικι Βιβλιοκικθ ςτισ 27 και 28 Ιουνίου 2014, κατά τισ ϊρεσ 10:00 ζωσ
17:00). Δείτε τισ πλθροφορίεσ.
 Θμερίδα: Ο διαγωνιςμόσ ωσ τρόποσ επιλογισ των μακθτϊν για τθν είςοδο ςε δθμόςια
γυμνάςια και λφκεια. Διεκνείσ εμπειρίεσ, πρότυπα, πειραματικά ςχολεία. Οι ειςθγιςεισ.
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 «Σο Δίςτομο δεν υπάρχει για τουσ Γερμανοφσ. Ασ φτιάξουμε κοινό βιβλίο Ιςτορίασ μαηί
τουσ»
 Σμιμα Μακθματικϊν ΕΚΠΑ: Προκιρυξθ - Επιλογι μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν για το ακαδ.
ζτοσ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ


Κδρυμα Λαςκαρίδη: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν Ε’-Σ’ 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. Πλθρ. Κ. Κυπαρίςςθ info@laskaridou.gr. Πλιρεσ πρόγραμμα ςτθν
ιςτοςελίδα.



Σο Κδρυμα τησ Βουλήσ των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τη Δημοκρατία
ανακοίνωςε ότι υλοποιεί το νζο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημοκρατία και
Εκπαίδευςη», κεωρϊντασ ότι θ καλλιζργεια τθσ πολιτικισ και δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ
των νζων αποτελεί, ςιμερα ιδιαίτερα, προτεραιότθτα αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ. Σο
πρόγραμμα αυτό απευκφνεται ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται και
προβλθματίηονται για τθ δθμοκρατικι διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν τουσ. τθν
παροφςα φάςθ το προςφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό απευκφνεται κυρίωσ ςε
καθηγητζσ και μαθητζσ γυμναςίου. Όλο το διακζςιμο ςιμερα υλικό είναι ελεφκερα
προςβάςιμο ςτθν ιςτοςελίδα: http://foundation.parliament.gr/ Πλθροφορίεσ Α.
Καηάκοσ 210 3692442, Φαξ: 210 3692451, democracy@parliament.gr



Σο Εβραϊκό Μουςείο ζχει ςχεδιάςει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, που
απευκφνονται ςε μακθτζσ Πρωτοβάκμιασ 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 Ηρακλειδϊν: Εκπαιδευτικά προγράμματα. Πλθροφορίεσ: 2385055057,
diaviouteet@uowm.gr και ςτθν ιςτοςελίδα..



Μουςείο Παιδικήσ Σζχνησ: εικαςτικά εργαςτιρια για γονείσ και παιδιά 2,5-4,5 ετϊν,
Zoom ςτθ Μουςικι + Ηωγραφικι (υνεργαςία 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 Σρίτθ-Παραςκευι 10.00-14.00 ςτα 2103312621,
2103312750, www.childrensartmuseum.gr
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Θεματικζσ παρουςιάςεισ: Σο Μουςείο Ακρόπολησ δίνει ςτουσ επιςκζπτεσ τθ
δυνατότθτα να ςυμμετάςχουν ςε παρουςιάςεισ επιλεγμζνων εκκεμάτων από τουσ
Αρχαιολόγουσ – Φροντιςτζσ. Παράλλθλα, 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. Σθλ.: 210 9000900, email: info@theacropolismuseum.gr

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΕΤΧΗ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ θα βρείτε
ςτο βιβλιοπωλείο των εκδόςεων Πατάκη,
Ακαδημίασ 65, Αθήνα.
Παραγγελίεσ ςτα τηλ. 2103811850, 2103811740 και ςτο fax: 2103811940.
http://www.patakis.gr/ViewShopCategory.aspx?Id=42541
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