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Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  

Γ Ι Α  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ   

Σ Τ Ο Ν  Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο  Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο   

Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς – Ν ο έ μ β ρ ι ο ς  2 0 1 3  
 

Φέτος το φθινόπωρο οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ βρίσκονται στο πλευρό του εκπαι-

δευτικού περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Με μια σειρά προγραμμάτων για την 

προσχολική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαντούν στην 

επιτακτική ανάγκη για κατάρτιση και ουσιαστική επιμόρφωση μέσα σε ένα πλαίσιο 

που σέβεται τους ρυθμούς της σύγχρονης ζωής αλλά και τις δυσχερείς οικονομικές 

συνθήκες. 

Τα προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με την Επιστημονική Ένωση 

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ και ως εισηγητές αξιοποιούν επιστήμονες με βαθιά γνώση του αντι-

κειμένου αλλά και συνεχή-δημιουργική επαφή με τη διδακτική πράξη, εστιάζουν 

στη διδακτική μεθοδολογία και προσέγγιση μαθημάτων του προγράμματος σπου-

δών και απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που πιστεύουν στη διά βίου 

μάθηση, τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, και αναζητούν νόημα 

στη σχολική ζωή. 

Πραγματοποιούνται στον ανανεωμένο ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, στο κέντρο της Α-

θήνας (Ιπποκράτους 118), έναν φιλόξενο χώρο, πλήρως εξοπλισμένο για τις ανάγκες 

της σύγχρονης διδασκαλίας, Σάββατο και Κυριακή, και διαρκούν 10 διδακτικές 

ώρες. Στο διάλειμμα προσφέρεται καφές ή τσάι σε όλους τους συμμετέχοντες. Στο 

τέλος κάθε προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης με την υπο-

γραφή και τη σφραγίδα και των δύο φορέων (εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ και Επιστημονι-

κή Ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ), εφόσον οι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει το σύ-

νολο των διδακτικών ωρών. 

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Κώστας Αγγελάκος, Δημήτρης Λάππας 

 

(Σύνολο σελίδων: 6) 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
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Για τους εκπαιδευτικούς της προσχολικής αγωγής -

νηπιαγωγούς  
ΘΕΜΑ: Τα Μαθηματικά στο Νηπιαγωγείο: Μια διαφορετική προσέγγιση της πρώ-

της επαφής με τους αριθμούς 

 

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013: 14:00-19:00 

Κυριακή, 13 Οκτωβρίου 2013: 10:00-15:00 

 

Με απλό και ελκυστικό τρόπο αλλά μέσα σε επιστημονικά πλαίσια οι εκπαιδευτικοί: 

 θα ενημερωθούν για νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Μαθηματικών στο 

Νηπιαγωγείο και 

 θα συνεργαστούν  με  τους εισηγητές για να τις εφαρμόσουν στη διδακτική πρά-

ξη 

 

Εισηγητές 

 Δημήτρης Χασάπης, Καθηγητής Διδακτικής των Μαθηματικών στο Τμήμα Εκπαί-

δευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 Ευθυμία Ανδριώτη, Κωνσταντίνα Αρμενιάκου, Κατερίνα Χριστόγερου, νηπιαγω-

γοί, συγγραφείς, συνεργάτες της Επιστημονικής Ένωσης ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν με την εγγραφή τους το βιβλίο του Κώστα Ζα-

χάρου Οι μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση και η διδασκαλία τους 

 

Για τους εκπαιδευτικούς της  

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  

ΘΕΜΑ: Η γόνιμη σύνδεση της δημιουργικής γραφής με τη διδασκαλία της Γλώσ-

σας 

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013: 14:00-19:00 

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013: 10:00-15:00 

 

Στην επιμορφωτική αυτή συνάντηση θα παρουσιαστεί μια μεθοδική πρόταση έντα-

ξης της Δημιουργικής Γραφής στη διδασκαλία της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. 

 

Τα βήματα της προσέγγισης αυτής θα είναι: 

 Ο λόγος της λογοτεχνίας για τη δημιουργική γραφή. 

 Ο παιδαγωγικός λόγος για τη Δημιουργική Γραφή και τη σύνδεσή της με το 

μάθημα της Γλώσσας 

Δραστηριότητες και τεχνικές για την εξοικείωση των μαθητών με τη δημιουργική 

γραφή στο μάθημα της Γλώσσας. 
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Εισηγητές 

 Μαρίζα Ντεκάστρο, παιδαγωγός, συγγραφέας, κριτικός παιδικής λογοτεχνίας 

 Ασπασία Βασιλάκη, MD εκπαιδευτικός, συγγραφέας, συνεργάτης της Επιστημο-

νικής Ένωσης ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν με την εγγραφή τους το βιβλίο του Τζάνι Ρο-

ντάρι Γραμματική της φαντασίας, Εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες 

 

 

Για φιλολόγους Γυμνασίου και  Λυκείου  

και  μεταπτυχιακούς φο ιτητές  
 

ΘΕΜΑ: Νεοελληνική Γλώσσα: Από τα «παραδοσιακά» κείμενα στα ποικίλα «ψη-

φιακά κείμενα» του Διαδικτύου 

 

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013: 14:00-19:00 

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013: 10:00-15:00 

 

Ένα διερευνητικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα προσεγγίσει τον ενδιαφέροντα 

κόσμο των γραπτών και ψηφιακών κειμένων με στόχους: 

 Τη διαμόρφωση κριτηρίων επιλογής και αξιοποίηση γραπτών και  ψηφιακών-

οπτικοακουστικών και άλλων κειμένων (YouTube, Facebook και Twitter) στο 

μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας 

 Την παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών για την καλλιέργεια ικανο-

τήτων κριτικής ανάγνωσης και παραγωγής πρωτότυπου, γραπτού και προφορι-

κού, λόγου από τους μαθητές (Ψηφιακός Γραμματισμός) 

 

Εισηγητές 

 Κώστας Αγγελάκος, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικών στο Ιόνιο Πανεπιστή-

μιο, Διευθυντής του περιοδικού ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 Δημήτρης Λάππας, φιλόλογος, επιστημονικός συνεργάτης της ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, επιστημονική συνεργάτιδα της ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν με την εγγραφή τους το βιβλίο των Ευγένιου 

Π. Αυγερινού, Γιώργου Κόκκινου, Γεωργίου Παπαντωνάκη, Αλιβίζου Σοφού Νέες τε-

χνολογίες και επιστήμες της αγωγής. 
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Για φιλολόγους Γυμνασίου και  Λυκείου  

και  μεταπτυχιακούς φο ιτητές  

 
ΘΕΜΑ: Λογοτεχνία και Νέες Τεχνολογίες 

 

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013: 14:00-19:00 

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013: 10:00-15:00 

 

Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που φιλοδοξεί να «ταξιδέψει» τους συμμετέχοντες 

στους ιστότοπους που αναφέρονται στην Αρχαία και στη Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 

και να τους εξοικειώσει με τη χρήση και τη διδακτική αξιοποίησή τους.  

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν σχετικές διδακτικές προτάσεις και θα συζητηθούν 

πτυχές του θέματος, όπως:  

 Η διδακτική της ελληνικής λογοτεχνίας και οι ΤΠΕ. 

 Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  

 Τα ηλεκτρονικά βιβλία (e-books, audio-books) και οι εκπαιδευτικές δυνατότητες 

που προσφέρουν. 

 Η χρήση και η αξιοποίηση ιστοσελίδων και εκπαιδευτικών εργαλείων για τη δι-

δασκαλία των ομηρικών επών και της δραματικής ποίησης. 

 

Εισηγητές 

 Τιτίκα Δημητρούλια, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ, κριτικός Λογοτεχνίας 

 Δημήτρης Λάππας, φιλόλογος, επιστημονικός συνεργάτης της ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 Νατάσα Μερκούρη, φιλόλογος, επιστημονική συνεργάτιδα της ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν με την εγγραφή τους το βιβλίο του Jay David 

Bolter Οι μεταμορφώσεις της γραφής, Υπολογιστές, υπερκείμενο και αναμορφώσεις 

της τυπογραφίας. 
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Για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και  

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

όλων των ειδ ικοτήτων  
 

ΘΕΜΑ: Διαδίκτυο και καινοτομία στην εκπαίδευση 

 

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013: 14:00-19:00 

Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013: 10:00-15:00 

 

Θέμα του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η ραγδαία ανάπτυξη του Διαδικτύου 

και οι ποικίλες δυνατότητες που ανοίγει για την εκπαίδευση. Απευθύνεται σε εκ-

παιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις σε ζητή-

ματα που εγείρονται στην καθημερινή διδακτική πράξη. Για τον λόγο αυτό θα πα-

ρουσιαστούν και θα συζητηθούν ποικίλες πλευρές του θέματος, όπως: 

 Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά το Διαδίκτυο από τον εκπαιδευτικό; 

 Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά η διαδραστικότητα; 

 Ποιος είναι ο ρόλος της καινοτομίας στην εκπαίδευση και ποιο είναι το ουσια-

στικό νόημά της; 

Θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα (ελληνι-

κά και διεθνή) και θα παρουσιαστούν συγκεκριμένες εκπαιδευτικές προτάσεις. 

 

Εισηγητές 

 Άγγελος Γιαννούλας, μαθηματικός, Δρ Διδακτικής των ΤΠΕ 

 Σωκράτης Κουγέας, φιλόλογος, εκπαιδευτικός 

 Δημήτρης Λάππας, φιλόλογος, επιστημονικός συνεργάτης της ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

 

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν δωρεάν με την εγγραφή τους το βιβλίο του Μιχάλη 

Βαφόπουλου Πώς θα ζήσω με το Διαδίκτυο; Πλαίσιο συμβίωσης για γονείς, δασκά-

λους και κάθε χρήστη. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ: Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί δέκα διδακτικές ώρες και κοστί-

ζει 100 ευρώ (85 ευρώ για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή περισσό-

τερα προγράμματα). 

 

 

 

 

 



 

6 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 
 

Δηλώσεις συμμετοχής  

 στο τηλ.: 211 3003500 (εσωτ. 524)  

 στα e-mail: events@metaixmio.gr 

 

Τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου οι εκδόσεις μας και η Επιστημονική Ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

σας περιμένουμε, από τις 6:30 το απόγευμα, στον ανανεωμένο ΠΟΛΥΧΩΡΟ με 

πολλές προσφορές που αφορούν το εκπαιδευτικό σας έργο, αλλά και για να σας 

ενημερώσουμε πληρέστερα και αναλυτικότερα για τις επικείμενες αλλαγές στο 

Λύκειο, για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμά-

των, καθώς και για το υπόλοιπο πρόγραμμα του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ μέχρι και το τέλος το 

έτους.  

 

Το Σάββατο, 2 και την Κυριακή 3, Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιηθεί επιμορ-

φωτικό πρόγραμμα με τη συγγραφέα και φιλόλογο Σοφία Νικολαΐδου με θέμα Η 

Δημιουργική Γραφή στο σχολείο: Μαθαίνουμε παίζοντας, το οποίο απευθύνεται 

σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   

 

mailto:events@metaixmio.gr

