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ΔΡΑΕΙ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ
Το Μεταπτυχιακό Ρρόγραμμα «Ιςτορικι Ζρευνα, Διδακτικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ»
του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου και θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ «Νζα Ραιδεία» προκθρφςςουν
τον 2ο Πανελλινιο Μακθτικό και Φοιτθτικό Διαγωνιςμό Ιςτορικοφ Ντοκιμαντζρ με
κζμα «Προςεγγίηουμε κριτικά το παρελκόν: τιγμζσ του 20ου και του 21ου
αιϊνα».
Θεματικό πεδίο του διαγωνιςμοφ είναι θ φγχρονθ Ελλθνικι, Ευρωπαϊκι και
Παγκόςμια Ιςτορία και ειδικότερα:
ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΘΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕ: Ο 20οσ αιϊνασ, ο αιϊνασ των αντιφάςεων.
ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΙΤΘΤΙΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕ: Θ Ελλάδα τθσ κρίςθσ-από το παρελκόν ςτο παρόν
Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ κα βρείτε ςτο ςυνθμμζνο αρχείο και ςτθν ιςτοςελίδα.
Το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Ιςτορικι Ζρευνα-Διδακτικι και Νζεσ Τεχνολογίεσ" ,το
Κδρυμα Αικατερίνθσ Λαςκαρίδθ και το περιοδικό ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΙΑ διοργανϊνουν
επιςτθμονικι ςυνάντθςθ για τθν Ιςτορία με τίτλο «Ζρευνα και Διδαςκαλία τθσ
Ιςτορίασ ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ», Ρειραιάσ, 28-29 Νοεμβρίου 2014
Το ΡΤΔΕ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν-Ρρόγραμμα "ΘΑΛΘΣ" διοργανϊνει επιςτθμονικι
ςυνάντθςθ με τίτλο «Η Πρόςβαςθ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ. Πολιτικζσ,
Κοινωνικζσ και εκπαιδευτικζσ διαςτάςεισ», Ακινα, 22 Νοεμβρίου 2014 (Στοά του
Βιβλίου)
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ΤΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕ
 Θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία Νεοελλθνικϊν πουδϊν (ΕΕΝΣ), ςε ςυνεργαςία με τα Τμιματα
Φιλολογίασ και Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ τθσ Φιλοςοφικισ Σχολισ του Αριςτοτζλειου
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ, με τα Τμιματα Βαλκανικϊν, Σλαβικϊν και Ανατολικϊν
Σπουδϊν και Μουςικισ Επιςτιμθσ και Τζχνθσ του Ρανεπιςτθμίου Μακεδονίασ, και με τθ
Σχολι Ανκρωπιςτικϊν Σπουδϊν του Διεκνοφσ Ρανεπιςτθμίου τθσ Ελλάδοσ, οργανϊνει το
Εϋ πανευρωπαϊκό Συνζδριο νεοελλθνικϊν ςπουδϊν «υνζχειεσ, αςυνζχειεσ, ριξεισ ςτον
ελλθνικό κόςμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιςτορία, λογοτεχνία», Θεςςαλονίκθ,
2-5 Οκτωβρίου 2014. Ρλθροφορίεσ synedrio2014@eens.org και ςτθν ιςτοςελίδα
 Θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ για τθ Διάδοςθ των Τεχνολογιϊν
Ρλθροφορίασ και Επικοινωνίασ ςτθν Εκπαίδευςθ διοργανϊνει Ρανελλινιο Συνζδριο
ΕΕΕΡ- ΔΤΡΕ με κζμα: «Η εκπαίδευςθ ςτθν εποχι των Σ.Π.Ε. – Προςεγγίςεισ τθσ
ςχολικισ διαδικαςίασ μζςα από τθν ψθφιακι διάςταςθ», Ακινα, 18 & 19 Οκτωβρίου
2014. Ρλθροφορίεσ http://synedrio1.com και sec@synedrio1.com
 Το Τμιμα Επιςτθμϊν Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ τθσ Ραιδαγωγικισ Σχολισ
του Αριςτοτελείου Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ανακοινϊνει τθ διοργάνωςθ του 1ου
Πανελλινιου υνεδρίου με Διεκνι Συμμετοχι με κζμα: «Ανα-τοχαςμοί για τθν
Παιδικι Ηλικία». 31 Οκτωβρίου 2014 και 1 Νοεμβρίου 2014, ςτον Ρφργο τθσ
Ραιδαγωγικισ του Α.Ρ.Θ.
 ΝΕΟ: Το Ελλθνικό Παρατθρθτιριο για τθ Διαπολιτιςμικι Παιδεία και Εκπαίδευςθ
(Ε.ΡΑ.ΔΙ.Ρ.Ε) ςε ςυνεργαςία με το Τμιμα Επιςτθμϊν Εκπαίδευςθσ ςτθν Ρροςχολικι
Θλικία του Δθμοκρίτειου Ρανεπιςτθμίου Θράκθσ και το Εργαςτιριο Μελετϊν Αποδιμου
Ελλθνιςμοφ και Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ του Ραιδαγωγικοφ Τμιματοσ Δθμοτικισ
Εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, διοργανϊνει Επιςτθμονικό Συμπόςιο με
κζμα: «Η ελλθνικι γλϊςςα ςε πολφγλωςςα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα: διδακτικζσ
και κοινωνιογλωςςολογικζσ προςεγγίςεισ» ςτθν Αλεξανδροφπολθ, ςτισ 31 Οκτωβρίου
και 1 Νοεμβρίου 2014. Εmail paratiritirio.diapolitismikis@hotmail.com
 Tο Τμιμα Θεατρικϊν Σπουδϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν
διοργανϊνει το Ε´ Ρανελλινιο Θεατρολογικό Συνζδριο, με τίτλο «Θζατρο και
Δθμοκρατία», με αφορμι τθ ςυμπλιρωςθ 40 ετϊν από τθν αποκατάςταςθ τθσ
δθμοκρατίασ (1974). Ακινα, Κεντρικό κτιριο Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 5-8 Νοεμβρίου
2014. Email: iremedia@theatre.uoa.gr
 «Η αρχαία λυρικι ποίθςθ και θ διαχρονικι τθσ επίδραςθ»: Ετιςιο ςυνζδριο τθσ
Ρανελλινιασ Ζνωςθσ Φιλολόγων, 5-8 Νοεμβρίου 2014, Ακινα. Οι ειςθγιςεισ του
ςυνεδρίου κα εκδοκοφν ςε ειδικό τόμο τθσ Ρ.Ε.Φ. και οι ειςθγθτζσ κα πρζπει να
παραδϊςουν εγκαίρωσ το κείμενό τουσ. Ρλθροφορίεσ p-e-f@otenet.gr
 ΝΕΟ: Στο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Φιλεκπαιδευτικισ Εταιρείασ με το Κζντρο
Ελλθνικϊν Σπουδϊν τοφ Ρανεπιςτθμίου τοφ Harvard, κα πραγματοποιθκεί το Σάββατο
18 Οκτωβρίου ςτθ Στοά τοφ Βιβλίου Θμερίδα με κζμα «Ψθφιακζσ ανκρωπιςτικζσ
ςπουδζσ και εφαρμογζσ ςτθν εκπαίδευςθ».
 Θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Ρρωτοβάκμιασ για τθ διάδοςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτθν
εκπαίδευςθ, καλεί τουσ ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ, για κατάκεςθ εργαςιϊν τουσ
ςτο Ρανελλινιο Συνζδριο, με τίτλο "Η εκπαίδευςθ ςτθν εποχι των Σ.Π.Ε." 3

Ρροςεγγίςεισ 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 Συνζδριο με κζμα Δρόμοι του Δεκεμβρίου: από τον Λίβανο ςτθν
Ακινα, 1944. Φορζασ διοργάνωςθσ: Τομζασ Νεότερθσ και Σφγχρονθσ Ιςτορίασ,
Λαογραφίασ και Κοινωνικισ Ανκρωπολογίασ, Τμιμα Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ,
Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ. Θεςςαλονίκθ, 5-7 Δεκεμβρίου 2014,
loukhass@hist.auth.gr.
 ΝΕΟ: Με αφορμι τθ ςυμπλιρωςθ 190 χρόνων από τθν ίδρυςθ τθσ Ιονίου Ακαδθμίασ, το
Τμιμα Ιςτορίασ του Ιονίου Ρανεπιςτθμίου διοργανϊνει Επιςτθμονικι Θμερίδα ςτισ 10
Δεκεμβρίου 2014. Αν επικυμείτε να λάβετε μζροσ ςτθν Θμερίδα με
ανακοίνωςθ/ειςιγθςθ, ςασ καλοφμε να ςτείλετε τθν πρόταςι ςασ (τίτλο και περίλθψθ
ζωσ 300 λζξεισ) ζωσ τισ 10 Οκτωβρίου 2014 ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
stiastna@gmail.com και avgeri@ionio.gr δθλϊνοντασ επίςθσ τα εξισ: ονοματεπϊνυμο,
ιδιότθτα ι/και επαγγελματικι κζςθ, e-mail και τθλζφωνο επικοινωνίασ.
 ΝΕΟ: 1ο υνζδριο τθσ Μονάδασ Μεκοδολογίασ, Πολιτικϊν και Πρακτικϊν
Επιμόρφωςθσ, Κόρινκοσ, 20-22 Φεβρουαρίου 2015. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν
ιςτοςελίδα.
 ΝΕΟ: Ο Τομζασ Γλωςςολογίασ του Τμιματοσ Φιλολογίασ του Αριςτοτελείου
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ διοργανϊνει τθν 36θ Συνάντθςθ Εργαςίασ ςτισ 24-25
Απριλίου
2015,
με
αντικείμενο
τθν
Ελλθνικι
Διαλεκτολογία.
Email
amgl36_2015@lit.auth.gr

ΔΙΕΘΝΗ
 Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU) calls for applications
from higher education institutions outside Norway in relation to lectureships in
Norwegian language and literature for the period 2015 – 2020. Application deadline:
29.10.2014. Info, email: siu@siu.no
 Call for Papers: eisodos - Journal for Ancient Literature and Theory. For submission
guidelines and more information about eisodos visit www.eisodos.org.
 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”.

ΕΜΙΝΑΡΙΑ
 Ιςτορίθσ Επίςκεψισ: Μία επαναπροςζγγιςθ τθσ Ιςτορίασ των προβλθμάτων και των
μεκόδων τθσ. Εκπαιδευτικό Ρρόγραμμα του Τμιματοσ Ιςτορίασ και Αρχαιολογίασ τθσ
Φιλοςοφικισ Σχολισ του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν για τουσ
Κακθγθτζσ τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 3/10-8/11/2014. Ρλθροφορίεσ ςτθν
ιςτοςελίδα, http://www.arch.uoa.gr, 2107277400
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 Το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «δια βίου Μάκθςθ»,
ανακοινϊνει νζο πρόγραμμα εξ αποςτάςεωσ, επαγγελματικισ κατάρτιςθσ, με τίτλο:
«Θεωρία, Σεχνολογία και Εφαρμογζσ τθσ Ψθφιακισ Αφιγθςθσ». 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. Το πρόγραμμα κα υλοποιθκεί ςτο διάςτθμα 6/10/2014-15/2/2015. Θ
παρακολοφκθςθ παρζχει αναγνωριςμζνα πιςτοποιθτικά και αποδίδει πιςτωτικζσ
μονάδεσ ECVET. Ρεριςςότερα ςτο επιςυναπτόμενο ενθμερωτικό δελτίο ι ςτον δικτυακό
τόπο του προγράμματοσ: http://e-epimorfosi.aegean.gr/e-viewpr?prpd_id=83723
 Ρρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ειςαγωγι ςτο Ρ.Μ.Σ. του Ρ.Τ.Δ.Ε. του
Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου με τίτλο "Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ- Εκπαίδευςθ με Χριςθ Νζων
Σεχνολογιϊν"
για
το
ακαδθμαϊκό
ζτοσ
2014-2015.
Ρλθροφορίεσ
http://www.pre.aegean.gr/pms-nt.
 ΝΕΟ: Θ Επιςτθμονικι Ζνωςθ Εκπαίδευςθσ Ενιλικων διοργανϊνει Σεμινάρια
προετοιμαςίασ για τουσ εκπαιδευτζσ ενθλίκων οι οποίοι πρόκειται άμεςα να
ςυμμετάςχουν ςτισ εξετάςεισ πιςτοποίθςθσ εκπαιδευτικισ επάρκειασ των εκπαιδευτϊν
ενθλίκων, οι οποίεσ διοργανϊνονται από τον Ε.Ο.Ρ.Ρ.Ε.Ρ. Κάκε Σεμινάριο ζχει διάρκεια
100 ωρϊν (17 ϊρεσ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ, 13 ϊρεσ προετοιμαςία μικροδιδαςκαλίασ, 70
ϊρεσ μελζτθ υλικοφ). Τθλζφωνο 2106012297. Email: adulteduc2@gmail.com
www.adulteduc.gr
 Το Κζντρο Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ διοργανϊνει προγράμματα online εκμάκθςθσ τθσ
ελλθνικισ γλϊςςασ και τα κακιερωμζνα ςεμινάρια εξειδίκευςθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ
ελλθνικισ ωσ ξζνθσ/ δεφτερθσ γλϊςςασ. Κζντρο Ελλθνικοφ Ρολιτιςμοφ, Δεριγνφ 18,
10434 Ακινα. Τθλ: 210 5238149, Fax: 210 8836494, e-mail: vassia@hcc.edu.gr
 ΝΕΟ: Ελεφκερο Ρανεπιςτιμιο, 24οσ κφκλοσ. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα

ΒΙΒΛΙΑ
 Οδθγόσ για τισ «Μζρεσ» του Σεφζρθ από τον Δ. Δαςκαλόπουλο
 Eaglestone, Robert. Μεταμοντερνισμός και άρνηση του Ολοκαυτώματος, μετάφραςθ
Άννυ Σπυράκου · επιμζλεια ςειράσ Βαγγζλθσ Γαλάνθσ. - 1θ ζκδ. - Τρίκαλα : Επζκεινα,
2014. Ρρόλογοσ ςτθν ελλθνικι ζκδοςθ: Γιϊργοσ Κόκκινοσ, Κακθγθτισ Ιςτορίασ και
Διδακτικισ τθσ Ιςτορίασ, Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρανεπιςτθμίου
Αιγαίου.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ
 Ο Ζλλθνασ φιλόλογοσ Εμμανουιλ Κριαράσ (1906-2014), με τθ διακικθ του που
δθμοςιεφκθκε ςτισ 4 Σεπτεμβρίου 2014 από το Ειρθνοδικείο Θεςςαλονίκθσ, κακιςτά το
Ινςτιτοφτο Νεοελλθνικϊν Σπουδϊν (Κδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδθ) τον κφριο πνευματικό
του κλθρονόμο. Ραραχωρεί ςτο Ινςτιτοφτο τθν προςωπικι του βιβλιοκικθ, με μερικζσ
χιλιάδεσ επιςτθμονικά και άλλα βιβλία. Κλθροδοτεί, επίςθσ, ςτο Ινςτιτοφτο φακζλουσ με
τα χειρόγραφα τελειωμζνων και θμιτελϊν μελετϊν του, κακϊσ και με δθμοςιευμζνεσ
κρίςεισ για το ζργο του. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Ινςτιτοφτου, ςτθ ςυνεδρίαςι του
τθσ 24θσ Σεπτεμβρίου 2014, αποδζχκθκε τθ δωρεά, θ οποία δείχνει τθ βακφτατθ
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εκτίμθςθ του Εμμ. Κριαρά για το ζργο του Ινςτιτοφτου. Με τθν ίδια διακικθ κλθροδοτεί,
επίςθσ, ςτο Κζντρο Ελλθνικισ Γλϊςςασ τα αδιάκετα αντίτυπα του Λεξικοφ τθσ
μεςαιωνικισ ελλθνικισ δθμϊδουσ γραμματείασ (1100-1669) κακϊσ και προςωπικϊν του
δθμοςιευμάτων, και ςτο Μουςείο Μπενάκθ τουσ φακζλουσ τθσ αλλθλογραφίασ του
κακϊσ και πλακζτεσ, διακρίςεισ κτλ. που του απονεμικθκαν κατά καιροφσ.


Τράπεηα Θεμάτων και Δθμοκρατία: κείμενο του Κ. Αγγελάκου

ΕΚΔΗΛΩΕΙ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ
Τα εκπαιδευτιρια Νζα Γενιά Ηθρίδθ, ςε ςυνεργαςία με τισ Διευκφνςεισ Α’ βϋκμιασ και Β’
βάκμιασ Εκπ/ςθσ Ανατολικισ Αττικισ, με το Ρολιτιςτικό Κδρυμα του Ομίλου Ρειραιϊσ και τισ
Εκδόςεισ Κζδροσ προκθρφςςουν τον 2ο Διαγωνιςμό υγγραφισ Παραμυκιοφ με τίτλο
«Αλικειεσ τθσ ηωισ κρυμμζνεσ μεσ τα παραμφκια μασ». Ο διαγωνιςμόσ ξεκινά ςτισ 15
Οκτωβρίου και λιγει ςτισ 23 Δεκεμβρίου 2014. Ρεριςςότερεσ πλθροφορίεσ για τισ
προδιαγραφζσ ςτο paramythi@ziridis.gr και ςφντομα ςτο www.ziridis.gr
Το Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο & Λφκειο Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν ςε ςυνεργαςία με το
Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο & Λφκειο Ευαγγελικισ Σχολισ Σμφρνθσ, ςτο πλαίςιο τθσ
ςυνεργαςίασ τουσ ςε κζματα παιδείασ και πολιτιςμοφ, προκθρφςςουν λογοτεχνικό
διαγωνιςμό που απευκφνεται ςε μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου με κζμα «Ο ξζνοσ - ο
άλλοσ - ο διαφορετικόσ». Τα χρονικά όρια του διαγωνιςμοφ ορίηονται από 28 Σεπτεμβρίου
2014 ωσ 28 Ιανουαρίου 2015. Τα ζργα που κα διακρικοφν κα παρουςιαςτοφν ςε ειδικι
εκδιλωςθ που κα οργανϊςει το Φεβρουάριο το Ρρότυπο Ρειραματικό Γυμνάςιο
Ρανεπιςτθμίου Ρατρϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν Ευαγγελικι Σχολι Σμφρνθσ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ


ΝΕΟ: Κδρυμα Λαςκαρίδθ: Εκπαιδευτικά προγράμματα για τθν Ε’-ΣΤ’ Δθμοτικοφ, το
Γυμνάςιο και το Λφκειο για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014, με κζματα όπωσ α) δθμιουργικι
γραφι, φιλαναγνωςία, διατροφι, διαχείριςθ ςυναιςκθμάτων, παραμφκι, θ ιςτορία τθσ
μουςικισ, περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ-τα δάςθ, διαφορετικότθτα κ.α. *πρωτοβάκμια+
β) κζατρο, δθμιουργία ιςτορικοφ κινθματογραφικοφ αφιερϊματοσ, αρχαιολογία,
αρχιτεκτονικι, ο μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων, κλιματικι αλλαγι, fair trade,
δθμοςιογραφία, ςχζςεισ με το άλλο φφλο, διαδίκτυο και εκπαίδευςθ κ.λπ.
*δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ+. Επίςθσ ζχουν προγραμματιςτεί επιμορφωτικά
ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ. Ρλθρ. Κ. Κυπαρίςςθ info@laskaridou.gr. Ρλιρεσ
πρόγραμμα ςτθν ιςτοςελίδα.



ΝΕΟ: Μουςείο Ιςτορίασ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Θόλου 5, Ρλάκα). Η φωτογραφία ωσ
ιςτορικι πθγι μζςα από τισ ςυλλογζσ του Μουςείου: εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
μακθτζσ Γυμναςίου – Λυκείου. Μζςα από επιλεγμζνα εκκζματα αλλά και φωτογραφίεσ
τθσ μόνιμθσ ζκκεςθσ του Μουςείου (όπωσ αυτι του κακθγθτι του 19ου αιϊνα
Ξαβιζρου Λάνδερερ, ο οποίοσ αςχολικθκε με τθν καινοφρια ανακάλυψθ), κα
ξεκινιςουμε μια ςφντομθ περιιγθςθ ςτθν ιςτορία του Ρανεπιςτθμίου και του
ιςτορικοφ κτθρίου ςτο οποίο ςτεγάςτθκε για τζςςερα χρόνια (1837-1841). Θ ςυμμετοχι
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είναι δωρεάν. Για κρατιςεισ παρακαλοφμε καλζςτε ςτα τθλζφωνα: 210 3689503-6,
ϊρεσ 09:00-14:00.


ΝΕΟ: Μουςείο Ιςτορίασ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Θόλου 5, Ρλάκα). Ρϊτα τον
Επιςτιμονα 2014-2015: δράςθ για ςχολικζσ ομάδεσ Γυμναςίου – Λυκείου Μουςείο
Ιςτορίασ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν (Θόλου 5, Ρλάκα). Ρρόκειται για μια ςειρά από
διακεματικζσ παρουςιάςεισ, με δωρεάν ςυμμετοχι, που ςτοχεφουν ςτθν εξοικείωςθ
των μακθτϊν με τθ ςφγχρονθ πρακτικι των επιςτθμϊν και τθν ιςτορία τουσ. Τθ φετινι
ςχολικι χρονιά, μακθτζσ γυμναςίου και λυκείου ςυναντοφν ςτο Μουςείο ερευνθτζσ
από διάφορα επιςτθμονικά πεδία (φυςικι, βιολογία, ιατρικι, φιλολογία, νομικι) και
ζχουν τθν ευκαιρία να ξεδιπλϊςουν μαηί τουσ, άγνωςτεσ για πολλοφσ από εμάσ, πτυχζσ
του ςυναρπαςτικοφ κόςμου των επιςτθμϊν και τθσ κακθμερινότθτασ ενόσ επιςτιμονα.
Οι δζκα δράςεισ για το 2014-15 κα πραγματοποιθκοφν για περιοριςμζνο αρικμό κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και κρατιςεισ
παρακαλοφμε καλζςτε ςτα τθλζφωνα του Μουςείου 210 3689503-4-5-6, ΔευτζραΡαραςκευι 9:00-14:00.



Εκδόςεισ Μεταίχμιο: Εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά ςχεδιαςμζνα για ςχολικζσ
ομάδεσ τθσ προςχολικισ, πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ
(φιλοςοφικό εργαςτιρι, φιλαναγνωςία, Ιςτορία, κεατρικό παιχνίδι και δθμιουργικι
γραφι, graphic novel, διαφορετικότθτα κ.α.). Τα εκπαιδευτικά προγράμματα
πραγματοποιοφνται όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ από τισ 9:15 το πρωί ζωσ τθ 1 το
μεςθμζρι ςε ειδικά διαμορφωμζνθ αίκουςα. Ρλθροφορίεσ και διλωςθ ςυμμετοχισ:
Μαρία Γεροςίδερθ (schools@metaixmio.gr 211 3003500, εςωτ. 523) από Δευτζρα ζωσ
Ραραςκευι, 9 το πρωί ζωσ 5 το απόγευμα. Δείτε το περιεχόμενο των προγραμμάτων
ςτθν ιςτοςελίδα.



Το Κδρυμα τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία
ανακοίνωςε ότι υλοποιεί το νζο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δθμοκρατία και
Εκπαίδευςθ», κεωρϊντασ ότι θ καλλιζργεια τθσ πολιτικισ και δθμοκρατικισ ςυνείδθςθσ
των νζων αποτελεί, ςιμερα ιδιαίτερα, προτεραιότθτα αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ. Το
πρόγραμμα αυτό απευκφνεται ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ που ενδιαφζρονται και
προβλθματίηονται για τθ δθμοκρατικι διαπαιδαγϊγθςθ των μακθτϊν τουσ. Στθν
παροφςα φάςθ το προςφερόμενο εκπαιδευτικό υλικό απευκφνεται κυρίωσ ςε
κακθγθτζσ και μακθτζσ γυμναςίου. Πλο το διακζςιμο ςιμερα υλικό είναι ελεφκερα
προςβάςιμο ςτθν ιςτοςελίδα: http://foundation.parliament.gr/ Ρλθροφορίεσ Α.
Καηάκοσ 210 3692442, Φαξ: 210 3692451, democracy@parliament.gr



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



Μουςείο Ηρακλειδϊν: Εκπαιδευτικά προγράμματα. Ρλθροφορίεσ: 2385055057,
diaviouteet@uowm.gr και ςτθν ιςτοςελίδα..



Μουςείο Παιδικισ Σζχνθσ: εικαςτικά εργαςτιρια για γονείσ και παιδιά 2,5-4,5 ετϊν,
Zoom ςτθ Μουςικι + Ηωγραφικι (Συνεργαςία του Μουςείου με τθν Μαρίηα Κωχ),
Ηωγραφικι ςτο εργαςτιριο του Μουςείου, Εγγραφζσ ςτο πρωτοετζσ 8μθνθσ διάρκειασ
εικαςτικό εργαςτιριο. Για τισ τιμζσ, τισ εκπτϊςεισ και τισ κρατιςεισ κζςεων
7

επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία Τρίτθ-Ραραςκευι 10.00-14.00 ςτα 2103312621,
2103312750, www.childrensartmuseum.gr


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

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΣΕΤΧΗ ΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ κα βρείτε
ςτο βιβλιοπωλείο των εκδόςεων Πατάκθ,
Ακαδθμίασ 65, Ακινα.
Παραγγελίεσ ςτα τθλ. 2103811850, 2103811740 και ςτο fax: 2103811940.
http://www.patakis.gr/ViewShopCategory.aspx?Id=42541
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