
3ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ιστορικού Ντοκιμαντέρ 

 

Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Σε-

χνολογίες» του Ιονίου Πανεπιστημίου, η επιστημονική ένωση ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ 

και η ΕΡΣ προκηρύσσουν τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό και Υοιτητικό Δι-

αγωνισμό Ιστορικού Ντοκιμαντέρ με θέμα  

«Προσεγγίζουμε κριτικά το παρελθόν: Πρόσωπα, γεγονότα και ιδέες από 

τη νεότερη και σύγχρονη ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια Ιστορία». 

Δείτε τη σχετική ιστοσελίδα. 

 

 

Ενημερωτικό δελτίο Δεκεμβρίου 2015 

Σο Ίδρυμα Λασκαρί-

δη ανακοίνωσε τα 

εκπαιδευτικά του 

προγράμματα για το 

Λύκειο για το σχολικό 

έτος 2015-2016.  

 

Δείτε το αρχείο. 

 

υμμετέχει και η Νέα 

Παιδεία με δύο σεμι-

νάρια.  
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→ Σο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

σε συνεργασία με το ΚΕΓ 

διοργανώνει μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα Διδασκαλία της 

Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης 

Γλώσσας. 

→ Σο Κέντρο Ελληνικού Πολιτι-

σμού διοργανώνει προγράμμα-

τα online εκμάθησης της ελλη-

νικής γλώσσας. Σηλ: 210 

5238149, vassia@hcc.edu.gr  

→ Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της 

τοάς του Βιβλίου, 27ος κύ-

κλος μαθημάτων, 

→ Ματιές στην Ιστορία της 

Επιστήμης, σεμινάρια με τον 

Σεύκρο Μιχαηλίδη. 

→ Η ΕΕΕΕ διοργανώνει e-

learning σεμινάριο 200 ωρών 

με θέμα «Πολυδιάστατη μάθη-

ση».Πληρ.2106012297/6979

724757adulteduc.courses@g

mail.com 

→ 13 βιωματικά σεμινάρια 

από το Φαροκόπειο Πανεπιστή-

μιο (Οκτ.-Νοεμ.2015) με θέμα 

την ενημέρωση και εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών, γονέων και 

μαθητών για την αγωγή υγείας 

σε θέματα διατροφής.  

→ ΝΕΟ: Επιμορφωτικά σεμινά-

ρια από το Εργαστήριο Πειρα-

ματικής Παιδαγωγικής (Ε.Π.Π.) 

του Πανεπιστημίου Αθηνών  

Ρεπούσης, Γ., Υβριδικά Σύμμεικτα, Μάσκες για Αναζωογόνηση, 3η έκδοση, Αθήνα: Εκδόσεις Bona 

Fide, 2015 

Βιβλιοθήκη της Πανελλήνιας Ένωσης Υιλολόγων: Γιώργος Κοτζιούλας, Αφιέρωμα, Αθήνα: Εκδόσεις 

Δρόμων, 2015 

Καλύβας, τ. Ν., Καταστροφές και θρίαμβοι : Οι 7 κύκλοι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, μετά-

φραση Νίκος Ρούσσος, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 2015.  

Παπαδόδημα, Υ., Πωλούνται δάκρυα ελιάς, Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 2015. 

ΕΜΙΝΑΡΙΑ 

ΒΙΒΛΙΑ 

ΔΙΕΘΝΗ 

Abstracts  Submiss ions: 

2 3 / 1 0 / 2 0 1 5 .  e m a i l : 

wces.info@gmail.com   

→ 9ο Παγκόσμιο υνέδριο για 

το Θέατρο/Δράμα στην Εκπαί-

δευση, Αγκυρα, 11-17 Ιουλίου 

2016  

→ ΝΈΟ: Ancient epic in mod-

ern performance,  15 Δεκ. ’15  

 

→ Feminism and Classics VII: 

Visions, University of Washing-

ton, Seattle, 19-22 May 2016  

→ CLASSICAL RECEPTION 

AND THE HUMAN, Internation-

al Conference at the University 

of Patras, Greece, 10-12 June 

2016. Abstract: 300 words by 

15/10/2015 to classicalre-

ception.human@gmail.com  

→ 8th World Conference on 

Educational Sciences, 4 - 6 

February 2016, University of 

Alcala, Madrid, Spain. Date for 
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→ ΝΈΟ: Διδάσκοντας και εμπνέοντας εφή-

βους-Για ένα αλλιώτικο σχολείο, 4,5 & 6 

Μαρτίου 2016. Αποστολή προτάσεων για 

εισηγήσεις μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2016. 

Πληροφορίες: Εκπαιδευτήρια Πολύτροπη 

Αρμονία. Σηλέφωνο: 210 5820097 Υαξ: 

210 5820451. Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο: 

l y k e i o p a @ o t e n e t . g r  κ α ι  i n -

fo@politropiarmonia.gr 

→ ΝΈΟ: Σο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών 

και το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

διοργανώνουν το 21ο Διεθνές υνέδριο με 

θέμα «Εκπαίδευση, ετερότητα και τα ελληνι-

κά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα», στην Πάτρα 

στις 1-3 Ιουλίου 2016.   

→  Η Ένωση Ερευνητών της Διδακτικής των 

Μαθηματικών και το Παιδαγωγικό Σμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Σμήμα Επιστημών 

Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η 

Παιδαγωγική χολή του Α.Π.Θ. διοργανώνουν 

το 6ο Πανελλήνιο υνέδριο της Ένωσης Ερευ-

νητών της Διδακτικής των Μαθηματικών με 

θέμα: «Μαθηματικά Με διάκριση και ΦΨΡΙ 

διακρίσεις», 4-6/12/2015 στη Θεσσαλονίκη, 

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-

κης.  

→ ΝΈΟ: Tο Μουσείο χολικής Ζωής και Εκ-

παίδευσης του ΕΚΕΔΙΤ, η Παιδαγωγική Εται-

ρεία Ελλάδος και το PIERCE- Αμερικανικό 

Κολλέγιο Ελλάδος συνδιοργανώνουν στις 4, 5, 

6 Μαρτίου 2016 στην Αθήνα το 1ο Πανελλή-

νιο υνέδριο με τίτλο «Προγράμματα που-

δών − χολικά εγχειρίδια: Από το παρελθόν 

στο παρόν και το μέλλον».  

→ 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΜΠΟΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΤΓΓΡΑΥΕΙ ΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ «Αργολίδα, ο 

τόπος της συν-γραφής», Εκδηλώσεις υμποσί-

ου 1-18 Απριλίου 2016. Προτάσεις στο sym-

posio.syngrafeon@uop.gr. Πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα. 

 

 

→  «Οδύσσεια» του Ομήρου στο 

Εθνικό Θέατρο 

→  Σην Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 

2015, ώρα 12.00 θα πραγμα-

τοποιηθεί στο «Ίδρυμα Αικατερί-

νης Λασκαρίδη», (2ας Μεραρχί-

ας 36 & Ακτής Μουτσοπούλου 

στον Πειραιά), η τελετή απονο-

μής των βραβείων του 3ου 

Πανελλήνιου Λογοτεχνικού 

Διαγωνισμού της περιόδου 

2013-2014 στη μνήμη Καίτης 

Λασκαρίδη  

 

→  Η θέση της ιστορίας στο 

σχολείο / 04: Φριστίνα Κουλού-

ρη 

→ Η θέση της ιστορίας στο 

σχολείο / 02: Βασιλική ακκά 

→ Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Δήμου 

Ηλιούπολης: πρόγραμμα 

→ Κυκλοφόρησε το 10ο τεύχος 

των Τετραδίων Μουσειολογίας.  

→ Χηφιοποιήθηκε το Αρχείο 

του Ιδρύματος Μιχάλης Κακο-

γιάννης 

ΤΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕ 

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ - ΕΚΔΗΛΩΕΙ 

www.neapaideia-glossa.gr Σελίδα 3 

http://21synedrio.inpatra.gr/
http://21synedrio.inpatra.gr/
http://enedim6.web.auth.gr/
http://enedim6.web.auth.gr/
http://www.filologikos-istotopos.gr/2015/11/30/sinedrio-programmata-spoudon-%E2%88%92-scholika-egchiridia-apo-parelthon-sto-paron-ke-mellon/
http://www.filologikos-istotopos.gr/2015/11/30/sinedrio-programmata-spoudon-%E2%88%92-scholika-egchiridia-apo-parelthon-sto-paron-ke-mellon/
http://www.filologikos-istotopos.gr/2015/11/30/sinedrio-programmata-spoudon-%E2%88%92-scholika-egchiridia-apo-parelthon-sto-paron-ke-mellon/
http://www.upelop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3148%3A22-10-2015-1-l-r-14-18-2016-&catid=127%3A2011-05-23-09-28-14&Itemid=331&lang=el
http://www.n-t.gr/el/news/?nid=1714
http://www.laskaridou.gr/teleti-aponomis-vravion-tou-3ou-panelliniou-logotechnikou-diagonismou-protoliou-diigimatos/
http://www.laskaridou.gr/teleti-aponomis-vravion-tou-3ou-panelliniou-logotechnikou-diagonismou-protoliou-diigimatos/
http://www.laskaridou.gr/teleti-aponomis-vravion-tou-3ou-panelliniou-logotechnikou-diagonismou-protoliou-diigimatos/
http://www.laskaridou.gr/teleti-aponomis-vravion-tou-3ou-panelliniou-logotechnikou-diagonismou-protoliou-diigimatos/
https://vimeo.com/146075488
https://vimeo.com/146075488
https://vimeo.com/146035309
http://www.ilioupolis.gr/events/3293-%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%87%CF%84%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%B4%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://kaleidoscope.gr/tetradia-mouseiologias/tetradia-deka.html
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=757147#.VlblfIsXCco.facebook


→ ΝΈΟ: Ίδρυμα Λασκαρίδη: Σα 

εκπαιδευτικά προγράμματα για 

το σχολικό έτος 2015-2016 

ανακοινώθηκαν. Δείτε την 

ιστοσελίδα. Πληρ. Κ. Κυπαρίσ-

ση info@laskaridou.gr.   

→ Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 

Πειραιώς: Πληροφορίες  και 

αιτήσεις για το υλικό των προ-

γραμμάτων εδώ  

→ Μουσείο Ηρακλειδών: Πλη-

ροφορίες: 2385055057, di-

aviouteet@uowm.gr και στην 

ιστοσελίδα  

→ Tο Σμήμα Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων του Ιδρύματος 

της Βουλής των Ελλήνων για 

τον Κοινοβουλευτισμό και τη 

Δημοκρατία συνεχίζει την πα-

ρουσίαση των δύο προγραμμά-

των: «Ερευνάμε και συζητάμε 

για τη δικτατορία της 21ης 

Απριλίου 1967», εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για μαθητές Γ´ 
Γυμνασίου & Α´, Β´, Γ´ Λυκείου, 

«1974: η αποκατάσταση της 

δημοκρατίας», εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα για μαθητές Γ´ 

Γυμνασίου & Α´, Β´, Γ´ Λυκείου 

→Σο Εβραϊκό Μουσείο έχει 

σχεδιάσει και υλοποιεί εκπαι-

δευτικά προγράμματα, που 

απευθύνονται σε μαθητές Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-

ας Εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτι-

κοί που ενδιαφέρονται να τα 

παρακολουθήσουν, μπορούν 

να απευθυνθούν για πληροφο-

ρίες και ενημερωτικό τηλ.: 210 

3225582, E-mail: otreve-

z a @ j e w i s h m u s e u m . g r  

www.jewishmuseum.gr  

→ Θεματικές παρουσιάσεις: Σο 

Μουσείο Ακρόπολης δίνει 

στους επισκέπτες τη δυνατότη-

τα να συμμετάσχουν σε παρου-

σιάσεις επιλεγμένων εκθεμά-

των από τους Αρχαιολόγους – 

Υ ρ ο ν τ ι σ τ έ ς .  i n -

fo@theacropolismuseum.gr 

Σηλ.: 210 9000900   

→ Μουσείο Παιδικής Σέχνης: 

εικαστικά εργαστήρια για γο-

νείς και παιδιά 2,5-4,5 ετών, 

Για κρατήσεις θέσεων Σρίτη-

Παρασκευή 10.00 -14.00, 

21033126212103312750,w

ww.childrensartmuseum.gr.  

→ Εκπαιδευτικά προγράμματα 

για την Αρχαία Ελληνική Μουσι-

κή από το Ε.Κ.Π.Α. 

→ Σο «Ίδρυμα Αικατερίνης 

Λασκαρίδη» προκηρύσσει τον 

«4ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό 

Διαγωνισμό Πρωτόλειου Διηγή-

ματος στη μνήμη της Καίτης 

Λασκαρίδη» για το σχολικό έτος 

2015-2016. Σηλ.  210 -

4297540-1-2 (υπεύθυνοι: κ. 

Καλή Κυπαρίσση, κ. Παναγιώτα 

Δεδετζή), info@laskaridou.gr  

→ ΝΈΟ:  Σo Μουσείο Ιστορίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών διοργα-

νώνει μαθητικό διαγωνισμό 

που απευθύνεται σε μαθητές 

του νομού Αττικής των τάξεων 

→ Η «Νέα Γενιά Ζηρίδη» σε 

συνεργασία με το Πολιτιστικό 

Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς και τις 

Εκδόσεις Κέδρος διοργανώ-

νουν μαθητικό διαγωνισμό 

παραμυθιού και διηγήματος με 

τίτλο «Οι μαθητές με τη γραφί-

δα τους υφαίνουν ιστορί-

ες» (Οκτ-Δεκ.2015) για τους 

μαθητές Δημοτικών και Γυμνα-

σίων της Αττικής.Πληροφορίες 

στην ιστοσελίδα και στα 

p a r a m y t h i @ z i r i d i s . g r 

2106685600  

Γ΄ Γυμνασίου, Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου. Θέμα διαγωνισμού: 

τα χνάρια της ιστορίας των 

φυσικών επιστημών…τα εκθέ-

ματα του μουσείου μέσα από 

τα μάτια των μαθητών. Πληρ. 

210 3689505-6  

→ Η ΔΔΕ Δράμας και ο ύλλο-

γος «eκπ@ιδευτικός κύκλος» 

προκηρύσσουντον 4ο Πανελλή-

νιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 

Εφηβικού Διηγήματος και Ποίη-

σης «Γρηγόρης Πεντζίκης».  

2521351223, 2521351224, 

2521351225  

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ 

παστικό και ταυτοχρόνως εκ-

παιδευτικό ταξίδι στην ιστορία 

του αρχαίου θεάτρου στην 

Ελλάδα, προσκαλεί μαθητές 

και εκπαιδευτικούς η έκθεση 

«Ανακαλύπτουμε το αρχαίο 

θέατρο», που ανοίγει την αυλαί-

α της στο Μουσείο Παύλου και 

Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, 

στην οδό Θεωρίας 12, στην 

Πλάκα. 

→ ΝΕΟ:  Εκπαιδευτικά προ-

γράμματα για την Αρχαία Ελλη-

νική Μουσική.  

→ τέγη Γραμμάτων και Σε-

χνών: Εκπαιδευτικά προγράμ-

ματα για παιδιά, εφήβους, 

οικογένειες και ενήλικες. 

→ Καρπός: προγράμματα για 

μαθητές  Animation, ντοκιμα-

ντέρ και μοντάζ  για παιδιά και 

ενήλικες. Δείτε το πρόγραμμα. 

Σηλ.: 210 34 61 981, 

edu@herakleidon-art.gr  

→ ΝΕΟ:  Εκπαιδευτικές Επι-

σκέψεις σχολείων της Περιφέ-

ρειας Αττικής στην Έκθεση 

«Αθήνα 1940-1944. Η πόλη 

και οι άνθρωποί της. Πόλεμος, 

Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέ-

ρωση» στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους .Πληρ: 210-

67.82.278 

→ Εκπ. πρόγραμμα «Σο Λιμάνι 

και ο Άνθρωπος» υλοποιείται 

από το Βιοτεχνικό Βιομηχανικό 

Εκπαιδευτικό Μουσείου Λαυρί-

ου στον Επιβατικό ταθμό 

Λιμένος Λαυρίου, Πληροφορίες 

2292025575  

→ Σο Μουσείο Αρχαιολογίας 

και Ιστορίας της Σέχνης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών συνεχί-

ζει τις εκπαιδευτικές του δρά-

σεις για μαθητές Δημοτικού και 

Γυμνασίου. 210 727 7561, 

210 727 7946 muse-

um@arch.uoa.gr 

→  ΝΕΟ:  «Ανακαλύπτουμε το 

αρχαίο θέατρο»: ε ένα συναρ-
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Σο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Σμήματος Ιστορίας και του 

Σμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού 

κύκλου σπουδών 2016 – 2018.  

Σο Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σο Πρόγραμμα έχει διεπιστημονικό προσα-

νατολισμό, διαρκεί τέσσερα εξάμηνα και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα).    

Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Σα μαθήματα 

πραγματοποιούνται στην Κέρκυρα στο κτήριο του Σμήματος Ιστορίας. Σα μαθήματα πραγματοποιούνται και από απόσταση 

και σε πραγματικό χρόνο για τους φοιτητές που η κατοικία τους βρίσκεται σε μεγάλη  απόσταση από την έδρα του ΠΜ

(εκτός Κέρκυρας). Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών ώστε να λάβουν 

εκπαιδευτική ή άλλου είδους άδεια.  

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το αργότερο ως 29-1-2016 τα ακόλουθα: 

 Αίτηση (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜ). 

 Υωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 

 ύντομο βιογραφικό σημείωμα. 

 Υωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας (καθώς και αναγνώριση από τον ΔΟΑΣΑΠ ή αίτηση αναγνώρισης 

για όσους κατέχουν τίτλους σπουδών του εξωτερικού) 

 Συχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις και συστατικές επιστολές (προαιρετικά) 

τη διεύθυνση: 

Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Σμήμα Ιστορίας 

ΠΜ «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» 

Ι. Θεοτόκη 72, Κέρκυρα Σ.Κ. 49100 

Τπόψη Μαρίας Κωνσταντινίδη 

 

Πληροφορίες: τηλ. 26610 87 326 (κ. Β. Βάρδα, 2009 vasiliki@gmail.com) και στην ιστοσελίδα του Σμήματος Ιστορίας. 
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