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Πανελλήνιος  Μαθητικός  Διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ  

«Προσεγγίζουμε κριτικά το παρελθόν»  
 

Τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ: ΕΔΩ 

Δείτε το σχετικό άρθρο στην Ελευθεροτυπία ΕΔΩ 

το απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων ΕΔΩ 

το άρθρο της Χριστίνας Κουλούρη «Κανένα πρωτοσέλιδο για την παιδεία» 

 

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το κείμενο του Παντ. Μπουκάλα με τίτλο  

«Τα μυστήρια των Αθηνών» 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ  2013 
Ενημερωτικό δελτίο 

Νέα Παιδεία 

http://www.ert.gr/paidiko/diagonismoi#.UaO7m9iUkp1
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=363698
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=foXfNbz9f1c
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=513403
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 Διήμερο Επιστήμης & Διάδρασης: Διγλωσσία/Πολυγλωσσία & Εκπαίδευση. Η 

διαπανεπιστημιακή ομάδα για τη διγλωσσία και τον πολυπολιτισμό στην εκπαίδευση 
και την κοινωνία «Πολύδρομο», προσκαλεί όλα τα παλιά και νέα μέλη και 
συνδρομητές/τριές του να λάβουν μέρος σε ένα διήμερο με επιστημονικές συζητήσεις, 
στρογγυλές τράπεζες, ερευνητικές εργασίες (ανακοινώσεις ή πόστερ) και διαδραστικά 
σεμινάρια. Την Παρασκευή 31/5 & το Σάββατο 1/6 2013 μοιραζόμαστε βιώματα, 
πρακτικές και ερωτηματικά που αφορούν τη διγλωσσία/πολυγλωσσία και 
προτείνουμε τρόπους σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τη μάχιμη εκπαίδευση και 
την ευρύτερη κοινωνία. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Παιδαγωγική 
Σχολή, ΑΠΘ (10ος όροφος). Παράλληλα οι βραδιές του διημέρου πλαισιώνονται με 
μουσική, ανάγνωση παραμυθιών για μικρά και μεγάλα παιδιά και Food4Thought, 
γιορτάζουμε τα 5 χρόνια δράσης της ομάδας Πολύδρομο και την έκδοση του 6ου 
τεύχους Πολύδρομο. Πληροφορίες, 

 Το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών, έχοντας ως 
στόχο να συμβάλει στην αναβάθμιση της διοίκησης στο χώρο της Εκπαίδευσης σε 
σχέση με τη διαπολιτισμική πραγματικότητα, διοργανώνει το 16ο Διεθνές Συνέδριο με 
θέμα «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διαπολιτισμικότητα και τα 
ελληνικά ως ξένη γλώσσα», στην Πάτρα στις 28-30 Ιουνίου 2013.   Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα και 16synedrio@gmail.com. 

 Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά Άρτας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνουν 
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Το ενδιαφέρον για την Ελλάδα και τους 
Έλληνες απʼ το 1821 έως σήμερα».  Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα και 
στο Πέτα, 5-7 Ιουλίου 2013. Πληροφορίες mandilanna@hotmail.com, 
nikolaou@cc.uoi.gr 

 ΝΕΟ: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος ανακοινώνει στα 
μέλη της Εταιρείας και τους ενδιαφερόμενους ότι προγραμματίζει, σε συνεργασία με τo 
Τ.Ε.Ι. του Πειραιά, το ΙΕ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος– 
International Scientific Conference eRA-8 με θέμα: «Η Συμβολή της Τεχνολογίας 
στην Επιστήμη, την Οικονομία, την Κοινωνία και την Εκπαίδευση», κατά το 
διάστημα 23-25 Σεπτεμβρίου 2013 στον Πειραιά (T.E.I. Πειραιά, Π. Ράλλη και 
Θηβών 250, Αιγάλεω). Σημαντικές ημερομηνίες: 30 Ιουλίου 2013 Λήξη προθεσμίας 
υποβολής περιλήψεων, 30 Αυγούστου 2013 Ανακοίνωση περιλήψεων που έγιναν 
δεκτές, 30 Οκτωβρίου 2013 Λήξη προθεσμίας υποβολής πλήρους κειμένου. 
Περισσότερες πληροφορίες www.pee.gr και www.era.teipir.gr. Επικοινωνία: Αν. 
Παμουκτσόγλου: τηλ: 6932-301641 και 210-2433407e-mail: anastpamouk@gmail.com  

 Το Εποπτικό Επιστημονικό Συμβούλιο και οι φιλόλογοι του Πρότυπου Πειραματικού 
Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά ανακοινώνουν τη διοργάνωση Συνεδρίου με 
θέμα «Η δημοκρατική αγωγή: διδάσκοντας, εκπαιδεύοντας, καλλιεργώντας...», 
28-30 Σεπτεμβρίου 2013. Το Συνέδριο θα περιλαμβάνει επιστημονικές ανακοινώσεις, 
εργαστήρια διδακτικής και δράσεις των μαθητών του Λυκείου. Θεματικοί άξονες 1. Η 
πολιτειότητα και η δημοκρατική αγωγή στην Ιστορία, στα Κείμενα της Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας και στη Σύγχρονη Λογοτεχνία 2. Η ταυτότητα του πολίτη μέσα 
από την Πολιτική Αγωγή και την Κοινωνιολογία 3. Η καλλιέργεια της ελληνικής και της 
ευρωπαϊκής πολιτειακής ταυτότητας. Τέλος Ιουνίου θα σταλούν οι εγκρίσεις και τέλος 
Ιουλίου θα πρέπει να κατατεθούν τα πλήρη κείμενα των ανακοινώσεων ή 
εργαστηρίων. Οι ανακοινώσεις θα απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Τα εργαστήρια θα 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ 

http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/Diimero_Epistimis_Diadrasis_Polydromo.pdf
http://www.kedek.inpatra.gr/an3.php?$sr=2
mailto:16synedrio@gmail.com
mailto:mandilanna@hotmail.com
mailto:nikolaou@cc.uoi.gr
http://www.pee.gr/
http://www.era.teipir.gr/
mailto:anastpamouk@gmail.com
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απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και θα αποτελούν διδακτικές 
προτάσεις. ionideios.ppgel@yahoo.com 

 Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), σε συνεργασία με τα 
Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τα Τμήματα Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, και με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος, οργανώνει το Ε΄ πανευρωπαϊκό Συνέδριο νεοελληνικών σπουδών 
«Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσµο (1204-2014): οικονοµία, 
κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία», από 2 έως και 5 Οκτωβρίου 2014 στη 
Θεσσαλονίκη.  Πληροφορίες στην ιστοσελίδα και στο email synedrio2014@eens.org 

 ΝΕΟ: Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε  συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Κολλέγιο Αθηνών  –  Κολλέγιο Ψυχικού»  ανακοινώνουν τη 
διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα «Δημιουργική Γραφή» από τις 4 
έως τις  6 Οκτωβρίου 2013, στην Αθήνα,  στους χώρους του Κολλεγίου. Δείτε 
περισσότερες πληροφορίες. creative_writing_conference@outlook.com Βακάλη Άννα 
23850-55091, 6945965782 και Βασιλική Νάνου 23850-55125, 693738975 

 Ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, «Ευριπίδης, ο τραγικώτατος 
των ποιητών και από από σκηνής φιλόσοφος», Σπάρτη, 7-9 Νοεμβρίου 2013. Οι 
εισηγήσεις θα έχουν τη μορφή προφορικής εισήγησης, διάρκειας 20΄. Θα επιλεγούν 25 
εισηγήσεις περίπου. Οι προτάσεις για συμμετοχή στο Συνέδριο πρέπει να σταλούν 
ταχυδρομικώς  ή ηλεκτρονικώς το αργότερο ως τις 20 Ιουνίου 2013. H πρόταση θα 
περιλαμβάνει τον τίτλο της εισήγησης, περίληψη μιας σελίδας, ιδιότητα, διεύθυνση και 
τηλέφωνο του εισηγητή. Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα εκδοθούν σε ειδικό τόμο της 
Π.Ε.Φ. και οι εισηγητές θα πρέπει να παραδώσουν εγκαίρως το κείμενό τους. τηλ.: 210-
5243434,  fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr 

 ΝΕΟ: Ι΄ Πανιόνιο Συνέδριο, 21-25 Μαΐου 2014, Κέρκυρα. Συμμετοχές θα γίνονται 
δεκτές μέχρι την 20η Μαΐου 2013. Πληροφορίες: Δημήτρης Κονιδάρης 6945 074944 
(κάθε μέρα, μετά την 11η πρωινή, dimit.konidaris@gmail.com Fax (Περικλής 
Παγκράτης, 26610 38330) και στην ιστοσελίδα. 

Για άμεση και έγκυρη ενημέρωση στα εκπαιδευτικά θέματα 
επισκεφθείτε την εκπαιδευτική πύλη 

www.esos.gr 

 
 

 

 Faculty of Medieval and Modern Languages, University of Oxford, Cavafy Week, 3-8 
June 2013 

 Framing Classical Reception Studies, 6-8 June 2013, Nijmegen, The Netherlands. 
framingcrs@gmail.com. 

 ΝΕΟ: The School of Education, Trinity College, Dublin in association with TYA (Theatre 
for Young Audiences) Ireland and Barnstorm Theatre Company will present a unique 
two-day exploration of The Role of Fairytale in Contemporary Theatre as part of 

ΔΙΕΘΝΗ 

mailto:ionideios.ppgel@yahoo.com
http://www.eens.org/?page_id=3006
mailto:synedrio2014@eens.org
http://dim-grafi.uowm.gr/index.php/synedrio-2013
mailto:creative_writing_conference@outlook.com
mailto:p-e-f@otenet.gr
mailto:dimit.konidaris@gmail.com
http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2013/04/26/5158.html
http://www.esos.gr/
http://www.mod-langs.ox.ac.uk/cavafy-week
mailto:framingcrs@gmail.com
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Ireland’s presidency of the European Union, Dublin, 7-8 June 2013. Contact 
Symposium Co-ordinator Niamh Barrett at symposium.dublin@gmail.com  or on +353 
(0)86 2857212. Philip Hardy can be contacted at +353 (0)56 77 51266 or 
philip@barnstorm.ie . More info. 

 ΝΕΟ: Corporate Voices: Institutional and Organisational Oral Histories. Ετήσιο 
συνέδριο της βρετανικής εταιρίας προφορικής ιστορίας και αφορά στην προφορική 
ιστορία επιχειρήσεων. Sussex, 5-6 Ιουλίου 2013. Πληροφορίες. 

 Contemporary Greek Film Cultures 2013: an interdisciplinary, international 
conference, Hellenic Centre, London, 5-6 July 2013 
contemporarygreekfilm2013@gmail.com. More INFO. 

 Plato's Academy: a gateway for applied philosophy in sciences, Athens 14 - 28 
July 2013. Summer School of Philosophy and Applied Research, 
summerschool@fhw.gr  

 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο για το Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση, Παρίσι, 8-13 
Ιουλίου 2013. Πληροφορίες. 

 Summer School about "Counterculture and 'Counterconcept'" being held at 
Innsbruck University (Austria) 15-19 July 2013. Organisers are the Research Platform 
CEnT (Cultural Encounters and Transfers) and the newly founded doctorate program 
"Figuration 'Counterculture'". Postgraduates from Humanities and Social Sciences are 
welcome to participate. Further information can be found on the following web-page  

 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. Dr Elzbieta Olechowska, elzbieta.olechowska@gmail.com . 

 ΝΕΟ: Το Centre international d'étude de la religion grecque antique (CIERGA) 
διοργανώνει το 14ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα "Pureté et purification en Grèce 
ancienne: conceptions et pratiques". Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 10-12 
Οκτωβρίου 2013 στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης. Contact: Jan-Mathieu Carbon, 
jmcarbon@ulg.ac.be 

 Antiquities under Attack: cultural heritage in times of war, October 23rd -26th 
2013, Lebanese American University in Beirut/Byblos. Lydia.langerwerf@lau.edu.lb 

Info.  

 

 ΝΕΟ: Το Εργαστήριο Λαογραφίας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει στο χωριό Άνω Πεδινά Ζαγορίου (στο κτήριο 
της Λαμπριαδείου Οικοκυρικής Σχολής ), το Γ' Φθινοπωρινό Σχολείο με θέμα την 
ιστορία , την κοινωνία και τον πολιτισμό της εργασίας, 7 / 9 - 14 /9 /2013. 
Ημερομηνία λήξης της κατάθεσης των αιτήσεων : 31 Ιουλίου 2013-05-16. Πληροφορίες 
εδώ.  

 ΝΕΟ: Το Σάββατο, 1 Ιουνίου 2013 και ώρα 10 π. μ. στο χώρο του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Καρύστου θα πραγματοποιηθεί βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Βασικές 
αρχές του Εκπαιδευτικού Δράματος στο Δημοτικό Σχολείο και στο 
Νηπιαγωγείο» από τον εκπαιδευτικό κ. Αμοιρόπουλο Κώστα, υποψήφιο Διδάκτωρ 
του Birmingham City University (Μ. Α. Drama in Education). Το σεμινάριο 
πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της O.M.E.P. (Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής 
Αγωγής) του παραρτήματος Αθηνών. Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν. Για 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

mailto:symposium.dublin@gmail.com
mailto:philip@barnstorm.ie
http://www.tya-ireland.org/world-day-2013/
http://www.ohs.org.uk/conferences/2013.php
mailto:contemporarygreekfilm2013@gmail.com
http://contemporarygreekcinema2013.wordpress.com/
http://summerschool.fhw.gr/plato/2013/index.html
mailto:summerschool@fhw.gr
http://www.idea-paris-2013.org/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=76&lang=en
file:///C:/Users/Natasa/Documents/NEA_PAIDEIA/NP-Newsletters/%09www.uibk.ac.at/cent/summerschool
mailto:elzbieta.olechowska@gmail.com
mailto:jmcarbon@ulg.ac.be
mailto:Lydia.langerwerf@lau.edu.lb
http://www.lau.edu.lb/news-events/conferences/antiquities/
http://users.uoi.gr/gramisar/kosmosergasias/autumnschool_anopedinon/
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την ένταξή σας σε ομάδα εργαστηρίου, απαιτείται δήλωση συμμετοχής 
syllogosprotkaristou@windowslive.com  

 NEO: Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργανώνει 
έναν κύκλο μαθημάτων Παγκόσμιας Ιστορίας με τίτλο: «Δεκαέξι μικρά μαθήματα 
για έναν μεγάλο κόσμο». Τα μαθήματα προσφέρονται από την κ. Μαρία Ευθυμίου, 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνονται σε 
κάθε ενδιαφερόμενο. Τα μαθήματα ξεκινούν από την Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και 
θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή 15.30-18.30 και Σάββατο 14.00-17.00 στον 
χώρο του Κεντρικού Αναγνωστηρίου, Πανεπιστημίου 32, Αθήνα.  Η παρακολούθηση 
των μαθημάτων είναι δωρεάν. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων δίδεται βεβαίωση 
παρακολούθησης από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Για τη συμμετοχή στα 
μαθήματα, είναι απαραίτητη η υποβολή αίτησης στο e-mail: politistika@nlg.gr ή 
τηλεφωνικά στο: 210 3382528, 210 3382582 

 Θερινό σχολείο για τον εθνικισμό και τη βία, Θεσσαλονίκη, 1-12/7/2013. Πληροφορίες 

 Η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων σε συνεργασία με το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών 
και το Δήμο Ιθάκης διοργανώνει, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, το ΚΗ΄ 
Σεμινάριο Ομηρικής Φιλολογίας και το ΙΒ΄Διεθνές Συνέδριο για την Οδύσσεια, με θέμα: 
Έγκλημα και τιμωρία στον Όμηρο και στη αρχαϊκή ποίηση (Ομηρικοί Ύμνοι-
Επικός Κύκλος-Ησίοδος), που θα πραγματοποιηθεί στην Ιθάκη, από 2-7 
Σεπτεμβρίου 2013. Οι φιλόλογοι της Β/θμιας Εκπ/σης θα συμμετάσχουν στο 
Σεμινάριο με ολιγόλεπτες παρεμβάσεις και εισηγήσεις, ώστε να επιτευχθεί μια 
ευρύτερη προετοιμασία , με διαλογική συζήτηση, για τη θεματική του Διεθνούς 
Συνεδρίου, στο οποίο θα συμμετέχουν, στη συνέχεια, ως σύνεδροι. Θα επιλεγούν 20 
περίπου παρεμβάσεις και εισηγήσεις, για το Σεμινάριο, διάρκειας 5-15΄, στην ελληνική 
γλώσσα. Συνεπώς, καλούνται οι συνάδελφοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
συμμετοχή αποστέλλοντας, ηλεκτρονικώς ή ταχυδρομικώς, τον τίτλο του θέματος και 
σύντομη περίληψη, ως τις 15 Μαΐου 2013, ώστε να εξασφαλισθεί η άδεια από το 
Υπουργείο Παιδείας. Τηλ.: 210-5243434,  fax: 210-5228231, e-mail: p-e-f@otenet.gr 
http://www.p-e-f.gr 

 Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο 
πλαίσιο των προγραμμάτων δια βίου μάθησης του Πανεπιστημίου, διοργανώνει το 
πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης «Σπουδαστήριο Ιστορίας και 
Ιστοριογραφίας», το οποίο προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση σε ζητήματα 
ιστορίας και ιστοριογραφίας και απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Φιλοσοφικών 
Σχολών και Σχολών Κοινωνικών Επιστημών. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε 
στον οδηγό σπουδών 2012-2013 του προγράμματος στη διεύθυνση. 

 Διεθνές Σεμινάριο - Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών στο 
Δημοτικό Σχολείο. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο σεμινάριο, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα, κατεβάστε την αίτηση και στείλτε τη συμπληρωμένη είτε ηλεκτρονικά στο 
gr.primarymusic@gmail.com, fax στο 210 3312994. Κόστος συμμετοχής: 100 €. 
Φοιτητές και μέλη της ΕΕΜΑΠΕ: 80 €. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
καλέσετε στα 210 3312992και 210 3312993 

 Το E-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει σε ένα νέο 
κόσμο Γνώσης,  Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Τα νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα 
εντάσσονται στο πλαίσιο δημιουργίας μιας νέας γενιάς εξ αποστάσεως δια-
δραστικών προγραμμάτων μέσω μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων και συζητήσεων 
ανάμεσα στους πιο έγκριτους επιστήμονες και εξειδικευμένους στο εκάστοτε 
αντικείμενο καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πληροφορίες στο email elearn-

mailto:syllogosprotkaristou@windowslive.com
mailto:politistika@nlg.gr
http://www.ihu.edu.gr/attachments/LLP_at_IHU/2013-07_Religion-Nationalism-Violence_leaflet.pdf
mailto:p-e-f@otenet.gr
http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/pub/history.pdf
http://primarymusic.gr/index.php/conferences-seminars/seminars/102-in-service-training-programme-in-greece-european-music-portfolio
mailto:gr.primarymusic@gmail.com
mailto:elearn-secretariat@elke.uoa.gr
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secretariat@elke.uoa.gr  και στην ιστοσελίδα. Τηλ : 210 3689354, 210 3689381, Fax : 
210 3689352 

 Το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια με θέματα εκπαιδευτικού και βιωματικού 
περιεχομένου. Ενδεικτικά, για την περίοδο Χειμώνας-Άνοιξη 2012-2013: 
Ψυχοπαθολογία Σχολικής και Εφηβικής Ηλικίας, Φιλοσοφική Θεραπευτική: 
Εφαρμογές της Φιλοσοφίας και της Τέχνης στην Θεραπεία και στην Εκπαίδευση, 
Μαθησιακές Δυσκολίες και Προγράμματα Παρέμβασης, Το Διαθεματικό Σχέδιο 
Εργασίας-Ανάπτυξη και εφαρμογή στη Α’θμια και Β’θμια Εκπαίδευση. Πληροφορίες 
www.ergastirio.ppp.uoa.gr επιλέγοντας από το μενού αριστερά τον σύνδεσμο 
«Τρέχοντα» σεμινάρια και ergastirio@ppp.uoa.gr  

 Τα Εργαστήρια Δημιουργικής Έκφρασης των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του 
Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ. βάζουν πλώρη για ένα δημιουργικό ταξίδι 
στην ακαδημαϊκή χρονιά ’12 – ’13, με την έναρξη των εγγραφών σε οχτώ εργαστήρια. 
Για ενηλίκους: Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής, Εργαστήρι Σεναρίου, Ιστορίας 
Τέχνης – Λογοτεχνία – Λέσχη Βιβλίου. Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Αγ. Δημητρίου 
159Α, 54636, Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: 2310991615, 2310994878, 231024711 και 
στην ιστοσελίδα. 

 Από την αισθητική της Τέχνης στη λογική των Μαθηματικών: Β' Κύκλος 
Μορφωτικών Διαλέξεων – Σεμιναρίων. Moυσείο Ηρακλειδών, Πληροφορίες Ελένη Μ. 
Νομικού (Δευτ. - Παρ. 09:00-13:00) τηλ.: 210 34 61 981 (εσωτ. 201), κιν.: 6947 277 
697 email: enomikou@herakleidon-art.gr 

 
 Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών 2013 www.greekfestival.gr/gr/  

 
 Αλέξης Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. «Το ανακοπτόμενο άλμα». 

Τάσεις και αντιστάσεις στην ελληνική εκπαίδευση 1833-2000, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2013 

 Γιάννης Κουβαράς, Της μη συμμορφώσεως άγιοι. Εμπειρίκος-Γκόρπας-Καρυωτάκης, 
Εκδόσεις Γαβριηλίδης 

 Αικατερίνη Μαργαρίτη, Κατάθεση ψυχής. Ερινύες και Ευμενίδες μιας φιλολόγου, εκδ.  

 Γιάννης Σκ. Πικραμένος, Πάτρα, 2013  

 Νίκος Σιδέρης, Μιλώ για την κρίση με το παιδί, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2013 

 
 Πρακτικά διημερίδας: Ερμηνεύοντας την ιστορική εμπειρία του φασισμού στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 13-14/3/2013  

 Απορίες και προτάσεις για την εξέταση της μετάφρασης και το "αδίδακτο κείμενο" στο 
λύκειο, του Λ. Πόλκα 

 Το νέο ντοκιμαντέρ του Κέν Λόουτς The spirit of ‘45 

 Ειρήνη Ανδριοπούλου: Παιδεία στα Μέσα και Ελληνική Κρίση: Ρυθμιστικά Πρότυπα 
και Προτάσεις Εθνικής Πολιτικής 

 «Οι χάρτες του Οδυσσέα», πολιτιστικά αξιοθέατα της Δυτικής Ελλάδας - Απουλία 
Ιταλίας 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 

mailto:elearn-secretariat@elke.uoa.gr
http://elearn.elke.uoa.gr/etvedu/01/index01.html
http://www.ergastirio.ppp.uoa.gr/
mailto:ergastirio@ppp.uoa.gr
http://www.auth.gr/news/anouncements/7924
mailto:enomikou@herakleidon-art.gr
http://www.greekfestival.gr/gr/
http://www.metaixmio.gr/products/2309--1833-2000.aspx
http://www.biblionet.gr/book/177963/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82,_%CE%93%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82/%CE%A4%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%B7_%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82_%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CE%B9
http://www.protoporia.gr/katathesi-psychis-p-343992.html
http://www.biblionet.gr/book/186187/%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CF%8E_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%BA%CF%81%CE%AF%CF%83%CE%B7_%CE%BC%CE%B5_%CF%84%CE%BF_%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%AF
http://www.arch.uoa.gr/anakoinoseis-drasthriothtes-kai-prokhry3eis/drasthriothtes/proboli-drasthriothtas-tmimatos/praktika-dihmeridas-ermhneyontas-thn-istoriki-empeiria-toy-fasismoy-sth-deyteroba8mia-ekpaideysh-13-14-3-2013.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/education/translation/support_theory/page_002.html
http://www.thespiritof45.com/Trailer
http://crisisobs.gr/2013/05/%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1/
http://crisisobs.gr/2013/05/%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CE%BD%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%B1/
http://www.ecumenes-upatras.gr/
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 NEO: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά: Φτιάξε το δικό σου βιβλίο. Πληροφορίες. 

 Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για 
σχολικές ομάδες παιδιών Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού: «Εγώ το 
παιδί, ο κόσμος μου κι ο κόσμος όλος», «Αν τα δέντρα, μιλούσαν…». Από τον Οκτώβριο 
του 2012 έως και τον Ιούνιο του 2013, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος», το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης προσφέρει τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που πλαισιώνουν και τις 2 εκθέσεις που παρουσιάζονται στο χώρο του, 
σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, δωρεάν.. Τηλ.: Τρ., Τετ. και 
Παρ. 10.00-14.00210 3312 621, 210 3312 750. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα. 

 Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, ανακοίνωσε 
τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού, το Γυμνάσιο 
και το Λύκειο για το σχολικό έτος 2012-2013, με θέματα όπως α) δημιουργική γραφή, 
παραμύθι, σταυρόλεξο, συναισθηματική ανθεκτικότητα, η ιστορία της μουσικής, 
θέατρο, περιβαλλοντική εκπαίδευση-τα δάση, μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για τη 
θάλασσα [πρωτοβάθμια εκπαίδευση] β) θέατρο, σχολικός εκφοβισμός, τεχνολογικός 
γραμματισμός, δημιουργία ιστορικού κινηματογραφικού αφιερώματος, παραγωγή 
γραπτού και προφορικού κειμένου, γλώσσα και ποίηση, ταυτότητα του νεοελληνισμού 
και έντυπο βιβλίο, αρχαία τραγωδία και σύγχρονα προβλήματα, αρχαία ελληνική 
τεχνολογία, οι Έλληνες και η ναυτιλιακή ιστορία κ.λπ. [δευτεροβάθμια εκπαίδευση]. 
Επίσης έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με την Κική Δημουλά και τον Βασίλειο 
Μαρκεζίνη. Πληρ. Κ. Κυπαρίσση info@laskaridou.gr. Πλήρες πρόγραμμα στην 
ιστοσελίδα. 

 Μουσείο Ηρακλειδών - Εκπαιδευτικά προγράμματα: Κρατήσεις και πληροφορίες 
Ελένη Μ. Νομικού (Δευτ. - Παρ. 09:00-13:00), τηλ.: 210 34 61 981 (εσωτ. 201), email: 
enomikou@herakleidon-art.gr και στην ιστοσελίδα. 

 Ελληνικό Παιδικό Μουσείο: Προγράμματα για εκπαιδευτικούς, παιδιά προσχολικής 
ηλικίας, μαθητές δημοτικού και παιδιά με αναπηρία. Στην ιστοσελίδα επιλέξτε Για 
εκπαιδευτικούς-Εκπαιδευτικά προγράμματα 2012-2013.  

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 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  

http://www.greek-language.gr/greekLang/portal/blog/archive/2013/04/29/5160.html
http://www.childrensartmuseum.gr/sxoleio.html
mailto:info@laskaridou.gr
http://www.laskaridou.gr/article.php?view=306
mailto:enomikou@herakleidon-art.gr
http://www.herakleidon-art.gr/el/index.cfm?get=programs
http://www.hcm.gr/BIGFrame/BIGFramesMainFirstPage.asp?LANG=GR
http://www.patakis.gr/ViewShopCategory.aspx?Id=42541

