Ενθμερωτικό δελτίο - Νζα Παιδεία

5

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Δράςεισ τθσ Ρζασ Παιδείασ

3

υνζδρια – θμερίδεσ

5

Διεκνι νζα

7

εμινάρια

7

Διαγωνιςμοί

8

Εκδθλϊςεισ

9

Βιβλία

9

Ενδιαφζροντα

10

ΠΑΡΑΡΣΘΠΑ

10

Εκπαιδευτικά προγράμματα

10

Παραςτάςεισ

11

ΔΡΑΕΙ ΣΘ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
Θ Ρζα Παιδεία ςυμμετζχει ςτθ ςυηιτθςθ για τθν εκπαίδευςθ, ςτθ τζγθ Γραμμάτων και
Σεχνϊν, τθν Σρίτθ, 6 Μαΐου 2014, ϊρα 19.00, με κζμα «Σο ςχολείο του αφριο - μια ανάγκθ του ςιμερα». Είςοδοσ ελεφκερθ. Ομιλθτζσ: Pasi Sahlberg: Ξακθγθτισ, Πανεπιςτιμιο
Harvard, Γιϊργοσ Σςιάκαλοσ: Ομότιμοσ Ξακθγθτισ Παιδαγωγικισ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, Νατάςα Μερκοφρθ: Eπόπτρια φιλολόγων ςτθ Ρζα Γενιά Ηθρίδθ,
μζλοσ του Δ.. τθσ Ρζασ Παιδείασ. υντονιςμόσ: Χριςτίνα Κουλοφρθ: Ξακθγιτρια Ρεότερθσ και φγχρονθσ Λςτορίασ, Ξοςμιτορασ τθσ χολισ Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, Διευκφντρια
Ξζντρου Ζρευνασ Ρεότερθσ Λςτορίασ (ΞΕΡΛ), Πάντειο Πανεπιςτιμιο Ξοινωνικϊν και Πολιτικϊν Επιςτθμϊν. Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
Ξυκλοφόρθςε το τεφχοσ 149. τθ ςελίδα 4 του ενθμερωτικοφ κα βρείτε τα περιεχόμενα.
Ξεντρικι διάκεςθ: Βιβλιοπωλείο εκδόςεων Πατάκθ, Ακαδθμίασ 65, Ακινα. Παραγγελίεσ
ςτα τθλ. 2103811850, 2103811740 και ςτο fax: 2103811940.
Θ Ρζα Παιδεία ςυμμετζχει ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα του Λδρφματοσ Οαςκαρίδθ με
ςεμινάρια για μακθτζσ τθσ Α’ και τθσ Β’ Ουκείου (Δθμιουργώντασ ζνα ιςτορικό κινθματογραφικό αφιζρωμα ςτο ςχολείο και τθν τάξθ, Αποκρυπτογραφώντασ τα ποικίλα «κείμενα» του διαδικτφου, Λογοτεχνία και Ιςτορία)
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Σο «Μδρυμα Αικατερίνθσ Οαςκαρίδθ» προκθρφςςει 2ο Πανελλινιο Λογοτεχνικό Διαγωνιςμό
Πρωτόλειου Διθγιματοσ ςτθ μνιμθ τθσ Ξαίτθσ Οαςκαρίδθ για τθ ςχολικι χρονιά 2013 - 2014. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ζχουν οι μακθτζσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλων των ςχολείων τθσ Ελλάδασ.
Όςοι κα ςυμμετάςχουν κα υποβάλουν το ζργο τουσ μζχρι τισ 30 Μαΐου 2014.
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτθν ιςτοςελίδα του Λδρφματοσ.
ΠΡΟΣΑΕΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΘΣΕ Αϋ
ΚΑΙ Βϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΣΟ 2013-2014
ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΚΑΡΙΔΟΤ
ΙΣΟΡΙΑ:
Δθμιουργϊντασ ζνα ιςτορικό κινθματογραφικό αφιζρωμα ςτο ςχολείο και τθν τάξθ
Πε απλό τρόπο αλλά μζςα ςε επιςτθμονικά και καλλιτεχνικά πλαίςια οι μακθτζσ κα μάκουν
τθν πορεία παραγωγισ και δθμιουργίασ ενόσ ιςτορικοφ κινθματογραφικοφ αφιερϊματοσ ςτο
ςχολείο τουσ*.
τόχοσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ θ αναβάκμιςθ τθσ ιςτορικισ παιδείασ των μακθτϊν αλλά και θ
επαφι τουσ με τθν τζχνθ του κινθματογράφου.
Σο προτεινόμενο πρόγραμμα μπορεί να ενταχκεί και ςτο μάκθμα τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ
ςτο Οφκειο.
Ειςθγθτζσ: Ξϊςτασ Αγγελάκοσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ Παιδαγωγικϊν ςτο Σμιμα Λςτορίασ του
Λονίου Πανεπιςτθμίου, Ρατάςα Περκοφρθ, Φιλόλογοσ
ΓΛΩΑ:
Αποκρυπτογραφϊντασ τα ποικίλα «κείμενα» του διαδικτφου: από τθν κριτικι ανάγνωςθ των
ιςτοςελίδων ςτα ποικίλα οπτικοακουςτικά και άλλα κείμενα του Youtube, του Facebook και
του Twitter.
Αξιοποίθςθ των κειμζνων αυτϊν ςτο μάκθμα τθσ Ρεοελλθνικισ Γλϊςςασ (Ψθφιακόσ Γραμματιςμόσ)
Ζνα διερευνθτικό ταξίδι με τουσ μακθτζσ ςτον πολυδαίδαλο κόςμο των κειμζνων του διαδικτφου με ςτόχο: τθν καλλιζργεια ικανοτιτων κριτικισ ανάγνωςθσ από τουσ μακθτζσ
Ειςθγθτζσ: Ξϊςτασ Αγγελάκοσ, Επίκουροσ Ξακθγθτισ Παιδαγωγικϊν ςτο Σμιμα Λςτορίασ του
Λονίου Πανεπιςτθμίου, Ρατάςα Περκοφρθ, φιλόλογοσ
Λογοτεχνία και ιςτορία
Αναγνϊςεισ και αφθγιςεισ για τθν κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ Λςτορίασ – Οογοτεχνίασ από τουσ
μακθτζσ ςτθν τάξθ, μζςα από πλευρζσ του λογοτεχνικοφ ζργου ενόσ ςυγγραφζα, με αφορμι τα
90 χρόνια από τθν καταςτροφι τθσ μφρνθσ.
Ειςθγθτισ: Ξϊςτασ Ακρίβοσ, ςυγγραφζασ
Πλθροφορίεσ και κρατιςεισ κ. Ξυπαρίςςθ info@laskaridou.gr.
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Φωτεινι Κραμπουλίδου, Ξλεοπάτρα ωτθρίου: Μνιμθ Χρόνθ Μίςςιου
(1930-2012)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤΧΟΤ 149

Άλκθςτθ Χρονάκθ, Η ςυμβολι τθσ ανάγνωςθσ μυκιςτορθμάτων ςτθ
ςυγκρότθςθ του υποκειμζνου

ΚΤΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Δικαιώματα και υποχρεώςεισ

ΧΟΛΙΑ

ΠΑ ΙΔΑ ΓΩ ΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ ΚΑ Ι ΕΡΕΤΝ ΘΣΙΚΕ ΔΡΑ ΕΙ

Ξ. Ππαλάςκασ, Χορθγοί τθσ εκπαίδευςθσ
Ξ. Ππαλάςκασ, Μνιμθ Κώςτα Τοποφηθ (1927 - 2011)

Κοδωρισ Οτηάκογλου, Εκπαίδευςθ & Αξιολόγθςθ: Αντώνυμα

Γ. Ππαςλισ, Μακθτζσ και χιονοδρομικά κζντρα
Αναςταςία Δ. Βακαλοφδθ, Σχεδιαςμόσ και μζκοδοσ διδακτικισ του μακιματοσ τθσ «Ερευνθτικισ εργαςίασ». Η διδακτικι και παιδαγωγικι
ςυμβολι των Τεχνολογιών Πλθροφορίασ και Επικοινωνίασ

Γ. Ππαςλισ, Τα αναγνωςτικά του δθμοτικοφ πριν και μετά το 1976
Α. τζφοσ, 23ο Παγκόςμιο Συνζδριο Φιλοςοφίασ ςτθν Ακινα
Β. Σςάφοσ, Πολλαπλζσ εκπαιδευτικζσ αναδιπλώςεισ ςε μια εξαιρετικά
κρίςιμθ φάςθ

Θ ΠΑ ΙΔΕΙΑ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

Α Φ ΙΕΡΩ ΜΑ

Γράφει θ Ρατάςα Περκοφρθ
Θνωμζνο Βαςίλειο: «Παρουςιάςτε, αρμ!»

ΚΡΙΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΣΘ ΜΕΛΕΣΘ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
ΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΘΜΑΣΩΝ

Β ΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΚΕ

Βαςίλθσ Φυντίκογλου, Εξ όνυχοσ τον λζοντα: τα λατινικά ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ με αφορμι το «Ψθφιακό Βοικθμα» για το μάκθμα

Ξοφλα Αδαλόγλου Οι δφο πρωταγωνιςτζσ, Ελζνθ Οόππα, Οι Εμιγκρζ
(ιςτορίεσ ανκρώπων), εκδ. Γαβριθλίδθσ, 2013

Βαγγζλθσ Παλμζν, Μια πρόταςθ για τθ διδαςκαλία του κατθγορουμζνου: αξιοποίθςθ των ςφγχρονων γραμματικών

«ΦΩΣΛΗΕΛ ΠΕ ΣΘ ΔΛΞΘ ΣΟΤ ΟΠΣΛΞΘ ΣΛ ΔΛΑΦΟΡΕ ΟΨΕΛ ΣΟΤ ΔΘΠΟΣΛΞΟΤ ΣΡΑΓΟΤΔΛΟΤ», Πολίτθσ Αλζξθσ, Το δθμοτικό τραγοφδι. Πανεπιςτθμιακζσ εκδόςεισ Ξριτθσ, Θράκλειο, 2010, ςελ. 433. Γράφει ο Γιάννθσ
Ππαςλισ

Ξϊςτασ Ξαβανόηθσ, Μανόλθσ Αναγνωςτάκθσ, Στο παιδί μου. «Πρζπει
να λζμε τθν αλικεια ςτα παιδιά;»
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ΤΝΕΔΡΙΑ-ΘΜΕΡΙΔΕ
 ΝΕΟ: Θμερίδα Φιλαναγνωςίασ ςτθν Ευαγγελικι χολι, Οζςβου 4, Ρζα μφρνθ, το άββατο,
10 Παΐου 2014, ϊρα 10.30 – 18.00. Πλθρ. Για το πρόγραμμα doramenti968@gmail.com
 Πανελλινιο υνζδριο «Νζοσ Παιδαγωγόσ» - (Προςεγγίςεισ τθσ ςχολικισ διαδικαςίασ μζςα
από τα νεότερα των παιδαγωγικϊν επιςτθμϊν), Ακινα, 10-11/5/2014. Σο ςυνζδριο διατελεί υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ και Κρθςκευμάτων. Πλθροφορίεσ:
http://neospaidagogos.gr. Επικοινωνία: sec@neospaidagogos.gr
 ΝΕΟ: Σο Σμιμα Σεχνϊν Ιχου και Εικόνασ του Λονίου Πανεπιςτθμίου διοργανϊνει, ςτο πλαίςιο του 8ου Φεςτιβάλ Οπτικοακουςτικϊν Σεχνϊν «Δζκα Χρόνια ΣΣΘΕ», Ξζρκυρα, 14-18
Μαΐου 2014, διθµερίδα (Πεταμορφϊςεισ τθσ ωματικότθτασ: Σζχνθ-ϊμα-Σεχνολογία) με
κεωρθτικζσ ειςθγιςεισ και παρουςιάςεισ δθμιουργικοφ ζργου. Πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο email av-fest@ionio.gr
 Σο Διεκνζσ υνζδριο Ψθφιακισ Αφιγθςθσ «Θ ψθφιακι αφιγθςθ ςε περιόδουσ κρίςθσ»
διοργανϊνεται ςτθν Ακινα, 8 - 10 Μαΐου 2014, από το Εργαςτιριο Ρζων Σεχνολογιϊν ςτθν
Επικοινωνία, τθν Εκπαίδευςθ και τα Πζςα Παηικισ Ενθμζρωςθσ και το Ερευνθτικό Πανεπιςτθμιακό Λνςτιτοφτο Εφθρμοςμζνθσ Επικοινωνίασ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνοαμερικανικι Ζνωςθ. Επίςθμοσ ιςτοχϊροσ ςυνεδρίου: http://dst.ntlab.gr.
Επίςθμοσ Λςτοχϊροσ Εργαςτθρίου Ρζων Σεχνολογιϊν ςτθν Επικοινωνία, τθν Εκπαίδευςθ και
τα Π.Π.Ε.: http://www2.media.uoa.gr/medialab/
 Ο Σομζασ Γλωςςολογίασ του Σμιματοσ Φιλολογίασ του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ διοργανϊνει τθν επετειακι 35θ υνάντθςθ Εργαςίασ ςτισ 9-10 Μαΐου 2014. Σα
κεµατικά πεδία του ςυνεδρίου κα είναι: Κεωρία τθσ Γλϊςςασ, περιγραφι τθσ ελλθνικισ
Γλϊςςασ, Λςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, Εφαρμοςμζνθ amgl35_2014@lit.auth.gr. Πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
 τισ 23-25 Μαΐου 2014 κα πραγματοποιθκεί το Διεκνζσ υνζδριο Μεταπτυχιακϊν Φοιτθτϊν Γλωςςολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν. Σο υνζδριο κα διεξαχκεί ςτο υνεδριακό
και Πολιτιςτικό Ξζντρο του Πανεπιςτθμίου. picgl3@upatras.gr Πλθροφορίεσ
picgl3.wordpress.com
 Θ Παιδαγωγικι χολι (Π.Σ.Δ.Ε. & Σ.Ε.Π.Α.Ε.) του Α.Π.Κ. και θ ομάδα «Πολφδρομο» ςασ
προςκαλοφν να ςυμμετάςχετε ςτο 3ο Διεκνζσ υνζδριο «ταυροδρόμι γλωςςϊν & πολιτιςμϊν: Ηθτιματα Δι/Πολυγλωςςίασ, Διαγλωςςικότθτασ και Γλωςςικϊν Πολιτικϊν ςτθν
Εκπαίδευςθ» που διοργανϊνεται ςτισ 30-31 Μαΐου 2014 ςτον Πφργο τθσ Παιδαγωγικισ
χολισ του Α.Π.Κ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, επικοινωνιςτε με τθν ομάδα ‘Πολφδρομο’ polydromo@polydromo.gr ι το ΣΕΠΑΕ, ΑΠΚ, κ. Γαηάνθ: egazani@nured.auth.gr
 2ο Διεκνζσ υνζδριο Ζρευνασ με τίτλο «Εξερευνϊντασ Αδοκίμαςτεσ Ιδζεσ», ςτισ 27-29 Ιουνίου
2014
ςτο
Sheraton
Rhodes
Resort
τθσ
Ρόδου.
Πλθροφορίεσ
mainoffice@untestedideas.com director@untestedideas.com
 Σο Εργαςτιριο Ιςτορικοφ Αρχείου Νεοελλθνικισ και Διεκνοφσ Εκπαίδευςθσ διοργανϊνει
το 7ο υνζδριο Λςτορίασ Εκπαίδευςθσ από 27-30 Ιουνίου 2014 ςτο υνεδριακό και Πολιτιςτικό Ξζντρο του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν με κζμα: «Ποια γνϊςθ ζχει τθν πιο μεγάλθ αξία;
ιςτορικζσ-ςυγκριτικζσ προςεγγίςεισ». Email evsynedrio@upatras.gr
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 ΝΕΟ: Διθμερίδα με κζμα «Θ ελλθνικι γλϊςςα ςτθν προφορικι επικοινωνία», 18-19 επτεμβρίου 2014, ςτθ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Κεςςαλονίκθσ. Τποβολι περιλιψεων: θλεκτρονικά ωσ αρχείο Microsoft Word ςε δφο αντίτυπα (ζνα επϊνυμο και ζνα ανϊνυμο), ςτθ διεφκυνςθ GR-TiI_ins@phil.auth.gr ζωσ τισ 15 Μαΐου 2014. Θ επιλογι των ανακοινϊςεων προβλζπεται να ζχει ολοκλθρωκεί ζωσ τισ 15 Λουνίου 2014.
 Θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία Νεοελλθνικϊν πουδϊν (ΕΕΡ), ςε ςυνεργαςία με τα Σμιματα Φιλολογίασ και Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ χολισ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου Κεςςαλονίκθσ, με τα Σμιματα Βαλκανικϊν, λαβικϊν και Ανατολικϊν πουδϊν
και Πουςικισ Επιςτιμθσ και Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Πακεδονίασ, και με τθ χολι Ανκρωπιςτικϊν πουδϊν του Διεκνοφσ Πανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, οργανϊνει το Εϋ πανευρωπαϊκό υνζδριο νεοελλθνικϊν ςπουδϊν «υνζχειεσ, αςυνζχειεσ, ριξεισ ςτον ελλθνικό
κόςμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιςτορία, λογοτεχνία», Κεςςαλονίκθ, 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 ΕΕΕΠΔΣΠΕ με κζμα: «Θ εκπαίδευςθ ςτθν εποχι των Σ.Π.Ε. – Προςεγγίςεισ τθσ ςχολικισ διαδικαςίασ μζςα από τθν ψθφιακι διάςταςθ», 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 Κεςςαλονίκθσ ανακοινϊνει τθ διοργάνωςθ του 1ου Πανελλινιου υνεδρίου με Διεκνι υμμετοχι με κζμα: «Ανα-τοχαςμοί για τθν Παιδικι Θλικία». 31 Οκτωβρίου 2014 και 1 Νοεμβρίου 2014, ςτον Πφργο τθσ Παιδαγωγικισ του Α.Π.Κ.
 ΝΕΟ: «Θ αρχαία λυρικι ποίθςθ και θ διαχρονικι τθσ επίδραςθ»: 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 "Θ εκπαίδευςθ ςτθν εποχι των Σ.Π.Ε." - Προςεγγίςεισ τθσ
ςχολικισ διαδικαςίασ μζςα από τθν ψθφιακι διάςταςθ - και θμερομθνίεσ πραγματοποίθςισ του: 22 & 23 Νοεμβρίου 2014, ςτθν Ακινα (Ευγενίδειο). Δείτε πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα.
 NEO: Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο με κζμα Δρόμοι του Δεκεμβρίου: από τον Λίβανο
ςτθν Ακινα, 1944. Φορζασ διοργάνωςθσ: Σομζασ Ρεότερθσ και φγχρονθσ Λςτορίασ, Οαογραφίασ και Ξοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Σμιμα Λςτορίασ και Αρχαιολογίασ, Αριςτοτζλειο
Πανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ. Κεςςαλονίκθ, 5-7 Δεκεμβρίου 2014. Όςοι/εσ επικυμοφν να
ςυμμετζχουν ςτο ςυνζδριο με ανακοίνωςθ κα πρζπει να αποςτείλουν θλεκτρονικά τον τίτλο τθσ ανακοίνωςισ τουσ και περίλθψθ 300-400 λζξεων ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
Dekemvriana2014@gmail.com ι ςτο loukhass@hist.auth.gr Θ προκεςμία υποβολισ προτάςεων είναι θ 15θ Απριλίου 2014. Οι ενδιαφερόμενοι/εσ κα ενθμερωκοφν για τθν αποδοχι
ι μθ τθσ πρόταςισ τουσ μζχρι τισ 31 Παΐου 2014.
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Για άμεςθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ ςτα εκπαιδευτικά κζματα επιςκεφκείτε τθν εκπαιδευτικι πφλθ www.esos.gr
ΔΙΕΘΝΘ
 NEO: 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.icmc14smc14.net/, email: info@icmc14-smc14.net
 NEO: 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
 τισ 24 Παΐου 2014 το τμιμα Βυηαντινϊν, Οκωμανικϊν και Ρεοελλθνικϊν πουδϊν του
Πανεπιςτθμίου του Birmingham τθσ Αγγλίασ, διεξάγει ζνα διεκνζσ μεταπτυχιακό ςυνζδριο
με κζμα: Language as Culture in the Eastern Mediterranean (330-2013). Σο ςυνζδριο διοργανϊνεται υπό τθν αιγίδα τθσ Βρετανικισ Εταιρείασ Ελλθνικϊν πουδϊν ενϊ θ κεντρικιεναρκτιρια ομιλία κα δοκεί από τθν κυρία Παρία Γεωργοποφλου, διευκφντρια τθσ Γενναδείου Βιβλιοκικθσ των Ακθνϊν. Οι ενδιαφερόμενοι κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετάςχουν, να προβάλλουν το ερευνθτικό τουσ ζργο και να γνωρίςουν από κοντά το ακαδθμαϊκό
προςωπικό ςτο Birmingham, εφόςον μποροφν να καλφψουν τα ζξοδα μετακίνθςθσ και διαμονισ. Θ εγγραφι είναι δωρεάν. Email: GTM036@bham.ac.uk
 NATIONALISM, PATRIOTISM, ANCIENT AND MODERN - Sponsored by Warwick University
HRC. Saturday 10th May 2014, University of Warwick. More info here and
a.g.peck@warwick.ac.uk .
 The Centre for Oral History and Digital Storytelling in Montreal and the Scottish Oral History
Centre in Glasgow are co-organizing an interdisciplinary conference on "Deindustrialization
and Its Aftermath: Class, Culture and Resistance." The conference will be held in Montreal
from May 1-4, 2014. information: www.postindustrialmontreal.ca
 Summer School in Homer, 30 June - 4 July 2014, London. The UCL Department of Greek and
Latin is organising a five-day Summer School in Homer for students who are interested in
studying the Homeric epics. There will be lectures, seminars, workshops and events on a
wide variety of Homeric topics with classicists, librarians and museum curators in the Wellcome Trust, the UCL Main Library and the Petrie Museum. Email the Summer School: homersummerschool@ucl.ac.uk
 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: Διεκνισ Θερινι Ακαδθμία Δθμιουργικισ Γραφισ 2014, Ακινα, 2-28 Ιουνίου 2014,
ςτο British Council, Πλατεία Ξολωνακίου 17. το πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Κερινισ Ακαδθμίασ
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Δθμιουργικισ Γραφισ κα διοργανωκοφν, επίςθσ, μια ςειρά από διαλζξεισ με κζμα τθ ςφγχρονθ βρετανικι λογοτεχνία και τζχνθ ςτθν Ελλάδα. Σα μακιματα και οι ομιλίεσ κα διεξαχκοφν ςτα Αγγλικά. Email επικοινωνίασ: Maria.Papaioannou@britishcouncil.gr.
 ειρά εμιναρίων ςτο Ολλανδικό Λνςτιτοφτο Ακθνϊν 2014: «Διερευνϊντασ τισ αφθγιςεισ
για τθν ελλθνικι κρίςθ». Σο Ολλανδικό Λνςτιτοφτο Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με το Σμιμα Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Λςτορίασ του Παντείου Πανεπιςτθμίου και το Πανεπιςτιμιο του Αμςτερνταμ διοργανϊνουν πζντε διαλζξεισ για τθν ελλθνικι κρίςθ. Οι διαλζξεισ κα γίνονται
ςτα αγγλικά ςτο χϊρο του Λνςτιτοφτου Πακρι 11 (ςτάςθ Πετρό Ακρόπολθ) από το Φεβρουάριο ωσ τον Λοφνιο 2014. Δείτε το πρόγραμμα. «Heritage and identities in a changing
urban landscape: a biography of Tophane, an Istanbul neighborhood», 19 Μαΐου 2014,
19.00, διάλεξθ τθσ κ. Karin Schuitema.
 Σο Εργαςτιριο Πειραματικισ Παιδαγωγικισ του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Ε.Ξ.Π.Α.) διοργανϊνει επιμορφωτικά ςεμινάρια με κζματα εκπαιδευτικοφ και βιωματικοφ περιεχομζνου.
Ενδεικτικά, για τθν Άνοιξθ 2014 αναφζρουμε τα εξισ ςεμινάρια μεταξφ άλλων: Δυςλεξία,
Δυςορκογραφία, Δυςαρικμθςία, Ψυχαναλυτικζσ και ςυςτθμικζσ προςεγγίςεισ του εκπαιδευτικοφ ζργου, φγχρονοι Διδακτικοί Προβλθματιςμοί, Σο Διακεματικό χζδιο Εργαςίασ Ανάπτυξθ και εφαρμογι για εκπαιδευτικοφσ A'κμιασ και B'κμιασ Eκπαίδευςθσ . Πλθροφορίεσ για όλα τα ςεμινάρια μπορείτε να βρείτε από τθν αρχικι ςελίδα του Εργαςτθρίου:
www.ergastirio.ppp.uoa.gr επιλζγοντασ από το μενοφ αριςτερά τον ςφνδεςμο «Σρζχοντα»
ςεμινάρια
 Σο Παιδαγωγικό Σμιμα Νθπιαγωγϊν του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων ςε ςυνεργαςία με τον
φνδεςμο Φιλολόγων ν. Λωαννίνων διοργανϊνει και φζτοσ τα "Μικρά εμινάρια Γραμματικισ και φνταξθσ". Πρόκειται για τον δεφτερο κφκλο εβδομαδιαίων μακθμάτων γραμματικισ, ορκογραφίασ και ςφνταξθσ που απευκφνονται ςτουσ φοιτθτζσ του Σμιματοσ όλων των
ετϊν με ςτόχο τον εμπλουτιςμό των γνϊςεϊν τουσ ςτα ςυγκεκριμζνα πεδία. 31/3-5/5/2014.
Πλθροφορίεσ – Δθλϊςεισ υμμετοχισ: Ρικολζττα Σςιτςανοφδθ – Παλλίδθ, Επιςτθμονικι
Τπεφκυνθ, ϊρεσ γραφείου, nitsi@cc.uoi.gr
 Σο Κζντρο Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ διοργανϊνει προγράμματα online εκμάκθςθσ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ και τα κακιερωμζνα ςεμινάρια εξειδίκευςθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ωσ
ξζνθσ/ δεφτερθσ γλϊςςασ. Ξζντρο Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ, Δεριγνφ 18, 10434 Ακινα. Σθλ:
210 5238149, Fax: 210 8836494, e-mail: vassia@hcc.edu.gr
 Ανακοίνωςθ Προγραμμάτων για Ενιλικεσ Πολίτεσ - 4οσ κφκλοσ: το πλαίςιο τθσ Πράξθσ
«Ακαδθμία Πλάτωνοσ - Θ Πολιτεία και ο Πολίτθσ», Τποζργο 1 «Εκπαίδευςθ Ενθλίκων»,
Δράςθ 1 «Εκπαιδευτικά προγράμματα βραχείασ διάρκειασ για ενιλικεσ πολίτεσ», διοργανϊνεται ςτο Εκνικό και Ξαποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν ο τζταρτοσ (4οσ) κφκλοσ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων βραχείασ διάρκειασ για ενιλικεσ πολίτεσ με αντικείμενο τθ φιλοςοφία, το ρόλο τθσ ςτθν κακθμερινι ηωι και το αξιακό ςφςτθμα τθσ κοινωνίασ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ


Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν διοργανϊνει τον 33ο Πανελλινιο Διαγωνιςμό (60οσ
Πανευρωπαϊκόσ) Γραπτϊν και Ξαλλιτεχνικϊν Εργαςιϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Θμζρασ χολείων με
γενικό κζμα «Πϊσ κα ικελα να ηω ςτθν Ευρϊπθ». Οι Διευκυντζσ των ςχολείων, αφοφ ςυγκεντρϊςουν τισ εργαςίεσ, κα τισ αποςτείλουν μζχρι 30 Μαΐου 2014 με διαβιβαςτικό ζγγραφο, όπου κα εμφανίηονται όλα τα ςτοιχεία του χολείου (Διεφκυνςθ, Σθλζφωνα, φαξ και
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email) και τα ονοματεπϊνυμα των μακθτϊν που ςυμμετζχουν, ςτα Γραφεία τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ Εκπαιδευτικϊν ςτθ διεφκυνςθ: ΕΤΡΩΠΑΝΞΘ ΕΡΩΘ ΕΞΠΑΛΔΕΤΣΛΞΩΡ, Ηαλόγγου 10Α,
106 78 ΑΚΘΡΑ (Τπόψθ κ. Χρ. Ξολλόκα) ι τρ. Ξαραϊςκάκθ 10, 12461 Χαϊδάρι (Τπόψθ κ. Π.
Ξαραδιμα). Πλθροφορίεσ


ΝΕΟ: Θ Ζδρα UNESCO Διαπολιτιςμικισ Πολιτικισ για μια δραςτιρια και αλλθλζγγυα ικαγζνεια του Πανεπιςτθμίου Πακεδονίασ και το Ελλθνικό Ξολλζγιο Κεςςαλονίκθσ, με τθν υποςτιριξθ του Όμιλου Κεςςαλονίκθσ για τθν UNESCO και του Ξζντρου για τισ Γυναίκεσ και τθν
Ειρινθ ςτα Βαλκάνια, υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Εκνικισ Επιτροπισ για τθν UNESCO προκθρφςςουν Πανελλαδικό Πακθτικό Διαγωνιςμό Πεηοφ και Ποιθτικοφ Οόγου με κζμα τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ. Πλθρ. www.afroditi.uom.gr/chaireunesco http://www.helleniccollege.gr/



1οσ Διαγωνιςμόσ Σεχνο-Ανακφκλωςθ - Αρχαία Ελλθνικι Σεχνολογία. "Από τθν κοφπα του
Πυκαγόρα, καταςκευάςτε, με ανακυκλϊςιμα υλικά, το ξυπνθτιρι του Πλάτωνα". το διαγωνιςμό μποροφν να ςτείλουν τισ εργαςίεσ τουσ μακθτζσ Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ και
φοιτθτζσ. Δείτε τισ λεπτομζρειεσ του διαγωνιςμοφ ςτο www.technorecycle.gr

ΕΚΔΘΛΩΕΙ


«Σα τείχθ εντόσ τθσ πόλθσ»: υηιτθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παράςταςθσ "No Man’s Land" και του
1ου Fast Forward Festival, Παραςκευι, 2 Παΐου 204, ϊρα 20.00, Ξτιριο υλλόγου Ελλινων
Αρχαιολόγων, Ερμοφ 134-136, «No Man’s Land: Οι "ου τόποι" του ςιμερα»: υηιτθςθ ςτο
πλαίςιο τθσ παράςταςθσ "No Man’s Land" και του 1ου Fast Forward Festival, Σετάρτθ, 7
Παΐου 2014, ϊρα 20.00, Ξτιριο υλλόγου Ελλινων Αρχαιολόγων, Ερμοφ 134-136.



Σο ςχολείο του αφριο - μια ανάγκθ του ςιμερα, 6 Παΐου 2014, ϊρα 19.00, τζγθ Γραμμάτων
και Σεχνϊν.



Σο Λςτορικό Αρχείο τθσ Εκνικισ Σράπεηασ και το κεραπευτικό πρόγραμμα ΞΕΚΕΑ τροφι, ςε
ςυνεργαςία με εικαςτικοφσ και μουςικοφσ καλλιτζχνεσ και το Δίκτυο για τα Δικαιϊματα του
Παιδιοφ, διοργανϊνουν εκδθλϊςεισ ςτο πλαίςιο τθσ Διεκνοφσ Θμζρασ Μουςείων 2014 «Οι
ςυλλογζσ των μουςείων μάσ ενϊνουν». ε αυτό το πλαίςιο προγραμματίηονται εκδθλϊςεισ
για μικροφσ και μεγάλουσ για το βράδυ του αββάτου 10 Μαΐου 2014, από τισ 6 το απόγευμα ζωσ τα μεςάνυχτα, που περιλαμβάνουν εικαςτικζσ εγκαταςτάςεισ, ζκκεςθ πρωτότυπου
υλικοφ αντλθμζνου από το Λςτορικό Αρχείο, εκκζςεισ κοφκλασ και εικαςτικϊν αντικειμζνων,
ξεναγιςεισ, προβολι βίντεο και καλλιτεχνικζσ δράςεισ. Θ είςοδοσ είναι ελεφκερθ. Σθλζφωνο
επικοινωνίασ: 2108807799



Ο Δ.Ρ. Παρωνίτθσ, τθν Παραςκευι 2 Μαΐου ςτισ 8 το απόγευμα, και το άββατο, 3 Μαΐου
ςτθ 1 το μεςθμζρι, ςτο Πολφεδρο (Ξανακάρθ 147, Πάτρα), κα μιλιςει με κζμα "Από τθν Ιλιάδα ςτθν Οδφςςεια, ομθρικζσ μορφζσ : Ερμισ, Ακθνά – Αχιλλζασ".



Situation Rooms - Ζνα ηωντανό βιντεοπαιχνίδι των Rimini Protokoll με πολλαπλζσ ταυτόχρονεσ οπτικζσ, Λνςτιτοφτο Goethe Ακινασ, 27/04/2014–03/05/2014, Σθλ.: 210 900 5 800

ΒΙΒΛΙΑ
Ξαρακάςθσ, Χ. (2014), Ειςαγωγι ςτον κινθματογράφο, Ακινα, Εκδόςεισ Ξουίντα
Αδαλόγλου, Ξ. (2013), Οδυςςζασ τρόπον τινά, Κεςςαλονίκθ, Εκδόςεισ αιξπθρικόν
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Ξατςιαμποφρα, Η. (2013), Λςτορίεσ τθσ μανιάσ, Ακινα, Εκδ. Γαβριθλίδθ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ
 τθν ιςτοςελίδα Travelogues (www.travelogues.gr) παρουςιάηεται για πρϊτθ φορά ςτο διαδίκτυο ο Ξόςμοσ των Περιθγθτϊν, ζνα πρωτοποριακό ζργο του «Λδρφματοσ Αικατερίνθσ Οαςκαρίδθ». τθν ιςτοςελίδα προβάλλεται ςθμαντικό εικονογραφικό υλικό, το οποίο περιζχεται ςτισ εκδόςεισ των περιθγθτϊν από τον 15ο ϊσ και τον 19ο αιϊνα. Θ ιςτοςελίδα Travelogues προςφζρεται ιδθ ςτο διαδίκτυο ςτθν ελλθνικι και αγγλικι γλϊςςα και από τον Πάιο
του 2014 και ςτθν τουρκικι.
 Poorer pupils forced to drop arts subjects due to the costs of studying
 «Κα ξαναγίνω δάςκαλοσ των μακθτϊν μου ςτθν άλλθ ηωι»
 Σα «αναςτάςιμα παποφτςια» των προςφφγων του ουδάν
 Θ δεφτερθ πατρίδα

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Κδρυμα Λαςκαρίδθ: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν Ε’-Σ’ Δθμοτικοφ, το Γυμνάςιο και το
Οφκειο 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. Ξ. Ξυπαρίςςθ info@laskaridou.gr. Πλιρεσ πρόγραμμα ςτθν
ιςτοςελίδα.
Σο 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. 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 κακθγθτζσ και μακθτζσ γυμναςίου. Όλο το διακζςιμο ςιμερα υλικό είναι
ελεφκερα προςβάςιμο ςτθν ιςτοςελίδα: http://foundation.parliament.gr/ Πλθροφορίεσ Α. Ξαηάκοσ 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 Πουςείο τθσ Ελλάδοσ, τθλ.: 210 3225582, Φαξ.: 210 3231577, E-mail:
otreveza@jewishmuseum.gr ιςτοςελίδα: www.jewishmuseum.gr
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ActionAid: 1) Ξακθμερινά εκπαιδευτικά εργαςτιρια ςτο κζντρο "Ζνασ Κόςμοσ Άνω Κάτω"τθν καρδιά όλων των προγραμμάτων βρίςκεται ο ενεργόσ πολίτθσ του κόςμου που ενθμερϊνεται, προβλθματίηεται και διαμορφϊνει ςτάςθ απζναντι ςτα παγκόςμια ηθτιματα και ςυμμετζχει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ κόςμου δίκαιου και βιϊςιμου. Δείτε τα προγράμματα και κρατιςτε
κζςθ ςτθν ιςτοςελίδα και ςτο τθλ. 210-9212321 2) Εκπαιδευτικζσ δανειςτικζσ βαλίτςεσ αποκλειςτικά για τα ςχολεία τθσ επαρχίασ. Δείτε τθν ιςτοςελίδα. Σθλ. 210 9211029.
Μουςείο Θρακλειδϊν: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
aviouteet@uowm.gr και ςτθν ιςτοςελίδα..

Πλθροφορίεσ:

2385055057,

di-

Μουςείο Παιδικισ Σζχνθσ: εικαςτικά εργαςτιρια για γονείσ και παιδιά 2,5-4,5 ετϊν, Zoom ςτθ
Πουςικι + Ηωγραφικι (υνεργαςία του Πουςείου με τθν Παρίηα Ξωχ), Ηωγραφικι ςτο εργαςτιριο του Πουςείου, Εγγραφζσ ςτο πρωτοετζσ 8μθνθσ διάρκειασ εικαςτικό εργαςτιριο. Για τισ
τιμζσ, τισ εκπτϊςεισ και τισ κρατιςεισ κζςεων επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία ΣρίτθΠαραςκευι 10.00-14.00 ςτα 2103312621, 2103312750, www.childrensartmuseum.gr
Κεματικζσ παρουςιάςεισ: Σο Μουςείο Ακρόπολθσ 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 Πουςείου. Κα 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

ΠΑΡΑΣΑΕΙ
τζγθ Γραμμάτων και Σεχνϊν: Εκπαιδευτικά προγράμματα ςχετικά με το κζατρο και το χορό,
αλλά και προγράμματα ςχετικά με τον τεχνικό εξοπλιςμό του κεάτρου, τθν τεχνικι προετοιμαςία και το ςτιςιμο μιασ παράςταςθσ. Δείτε το ΠΡΟΓΡΑΠΠΑ.
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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