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ΘΔΜΑ : Κύκλορ επιμοπθωηικών ζεμιναπίων κε ζέκα «Οι Σέσνερ ζηην 

Δκπαίδεςζη»  

 

Τν Σμήμα Πολιηιζηικών Θεμάηων ηεο Γηεύζπλζεο Π.Δ. Αραΐαο, δηα ηεο ππεπζύλνπ 

Βαζηιηθήο Μαληδνπξάηνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζεαηξνπαηδαγσγηθή νκάδα ΠΑηΘέΑ 

δηνξγαλώλεη Δπηκνξθσηηθά Σεκηλάξηα, δηάξθεηαο 13 (δεκαηπιών) διδακηικών ωπών, κε 

ζέκα: «Οι Σέσνερ ζηην εκπαίδεςζη».  

Τα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα απεςθύνονηαι ζε εκπαιδεςηικούρ ΠΔ 60 θαη ΠΔ 70 νη 

νπνίνη: 

 επιθςμούν να ςλοποιήζοςν ηε θεηηλή ρξνληά Πολιηιζηικό Ππόγπαμμα με 

κάποια από ηιρ θεμαηικέρ ηων επγαζηηπίων πος πεπιγπάθονηαι ζηη ζςνέσεια  

 δελ επηζπκνύλ λα πινπνηήζνπλ ηε θεηηλή ρξνληά Π.Π. αιιά ενδιαθέπονηαι 

θενικόηεπα για ηα θέμαηα ηων επγαζηηπίων  

Ο απιθμόρ ζπκκεηερόλησλ ζα είλαη πεπιοπιζμένορ θαη ζα ηεξεζεί ζειπά 

πποηεπαιόηηηαρ. Οι εκπαιδεςηικοί έσοςν ηο δικαίωμα να δηλώζοςν ζςμμεηοσή ζε 

οποιοδήποηε ζεμινάπιο επιθςμούν ανεξαπηήηος απιθμό ζεμιναπίων. Μποπούν να 

δηλώζοςν δηλαδή από μια έωρ και όλερ ηιρ θεμαηικέρ ανάλογα με ηα ενδιαθέπονηά ηοςρ. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πάξνπλ εξεζίζκαηα από δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο θαη ηδέεο 

άκεζεο ελζσκάησζεο θαη αμηνπνίεζεο απηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Οι δηλώζειρ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

 

Yπεύθυνη    : Βασιλική Μαντζουράτου 

Σαχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

Σαχ. Κωδ. : 26221 
Σηλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  
 

ΠΑΣΡΑ, 17/01/2019 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δημοτικών Σχολείων-Νηπ/γείων, Α/θμιασ Εκπ/ςησ  
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 

ΚΟΙΝ: 
1. Περιφ/κή Δ/νςη ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςησ Δυτ. Ελλάδασ 
2.  ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδασ 

 

mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr


 

2 

 

ζςμμεηοσήρ θα γίνοςν για κάθε ζεμινάπιο ζηη θόπμα πος αναθέπεηαι ζηο ηέλορ ηηρ 

πεπιγπαθήρ κάθε ζεμιναπίος.  

Ο θύθινο επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ κε ζέκα «Οη ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε» ζα 

ολοκληπωθεί θαη κε ένα ακόμα επιμοπθωηικό επγαζηήπιο ζσεηικά με ηο Θέαηπο ζηην 

Δκπαίδεςζη, ην νπνίν ζα αλαθνηλσζεί πξνζερώο κε ζρεηηθή λέα εγθύθιην. Σπλεπώο θαη ζα 

απμεζεί ν ζπλνιηθόο αξηζκόο δηδαθηηθώλ σξώλ επηκόξθσζεο. 

Οι ημεπομηνίερ και ηα πεπιεσόμενα ηων επιμοπθωηικών ζεμιναπίων θα είναι ηα 

ακόλοςθα:  

1. Δπιμοπθωηικό Δπγαζηήπιο πςθμολογίαρ δηάξθεηαο 6 (έμη)  δηδαθηηθώλ σξώλ κε ζέκα: 

«Δπγαζηήπιο Ρςθμολογίαρ. Μια βιωμαηική εμπειπία με επγαλείο ένα κποςζηό μοςζικό 

όπγανο». 

 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα γίλεη από ην έπγιο Βούλγαπη, 

εθπαηδεπηηθό Π.Δ. 70 (δείηε ζύληνκν βηνγξαθηθό ζην ζπλ. αξρείν). Σο επγαζηήπιο έσει 

ζηόσο ηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε θαη νηθεηνπνίεζε ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηελ έλλνηα ηνπ 

ξπζκνύ θαζώο θαη κε ηα δνκηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην 

εξγαζηήξην ζα έρνπλ ηελ επθαηξία κε εξγαιείν έλα θξνπζηό κνπζηθό όξγαλν λα 

κεηνπζηώζνπλ ην ξπζκό από πξόζεζε θαη ιόγν ζε ερεηηθή αλαπαξάζηαζε. Οη 

ζπκκεηέρνληεο δελ απαηηείηαη λα έρνπλ θακία γλώζε πεξί κνπζηθήο ή λα έρνπλ καδί ηνπο 

θαλέλα θξνπζηό κνπζηθό όξγαλν. Όξγαλα ζα είλαη δηαζέζηκα ζην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

Τν εξγαζηήξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζα νινθιεξσζεί ζε δςο ημέπερ: Σεηάπηη 

23 Ιανοςαπίος 2019, ώπερ 6:30-8:30μ.μ και Πέμπηη 31 Ιανοςαπίος 2019, ώπερ 6:30-

8:30μ.μ. ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 16
ος

 Γημοηικού σολείος Παηπών (Κ. Παιακά 

95). ημειώνοςμε όηι για ηο ζςγκεκπιμένο επγαζηήπιο οι ζςμμεηέσονηερ ππέπει να 

είναι παπόνηερ και ηιρ δςο ημέπερ ηος επγαζηηπίος.  

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ για ηο επγαζηήπιο 

πςθμολογίαρ ζα ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθά μέσπι και ηιρ 23 Ιανοςαπίος 2019 

(ΠΡΟΟΥΗ: έωρ 10:00 π.μ.) ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα: https://goo.gl/pyeYK2  

 

 

2. Δπιμοπθωηικό Δικαζηικό Δπγαζηήπιο δηάξθεηαο 3 (ηξηώλ)  δηδαθηηθώλ σξώλ κε ζέκα: 

«Οι Δικαζηικέρ Σέσνερ δημιοςπγούν ζκηνικά Θεάηπος». 

https://goo.gl/pyeYK2


 

3 

 

 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα γίλεη από ηε Υπςζάνθη 

Βανηαπάκη, Π.Δ. 08, πηπρηνύρν Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θεζζαινλίθεο, Σρνιή 

Καιώλ Τερλώλ, θαηεύζπλζε δσγξαθηθή, Πξόεδξν Έλσζεο Δηθαζηηθώλ Πάηξαο θαη κέινο 

ηνπ Καιιηηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (δείηε ζύληνκν βηνγξαθηθό ζην ζπλ. αξρείν).  

Δίλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλν όηη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο ζπληεινύλ ηόζν ζηελ 

σξίκαλζε ηνπ εγθέθαινπ ησλ παηδηώλ, όζν θαη  ζηελ ςπρνινγηθή αλάπηπμε ηνπο αθνύ, σο 

δεκηνπξγνί ηα ίδηα αληηιακβάλνληαη θαιύηεξα έλλνηεο πνπ κπνξεί - ζηελ ειηθία πνπ 

βξίζθνληαη-  λα κελ είλαη αθόκα θαηαλνεηέο. Δπηπιένλ, ε δύλακε ηεο εηθόλαο είλαη 

ηδηαίηεξα κεγάιε από ηε βξεθηθή ειηθία γηα απηό θαη παξεκβάζεηο κέζσ ησλ εηθαζηηθώλ 

δεκηνπξγηώλ ζπληεινύλ απνηειεζκαηηθόηεξα αθελόο ζηελ απνζαθήληζε ελλνηώλ θαη 

αθεηέξνπ, ζηελ αλάπηπμε θαη θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ  ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.  

ηα πλαίζια ηος ζςγκεκπιμένος επγαζηηπίος  ε ζρεδηαζηηθή ηθαλόηεηα, ε 

αληίιεςε ηνπ ρξώκαηνο θαη ε δπλακηθή ηεο ζύλζεζεο είλαη κεξηθά από ηα ζηνηρεία πνπ ζα 

αλαπηπρζνύλ, έηζη ώζηε λα κπνξέζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο λα κεηαδώζνπλ ζηα παηδηά ηηο 

ηζνξξνπίεο εθείλεο πνπ ρξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελόο εηθαζηηθνύ έξγνπ κε θαλόλεο θαη 

θαληαζία.  ηόσορ ηος ζςγκεκπιμένος επγαζηηπίος είλαη κέζα από ην εηθαζηηθό παηρλίδη 

λα δημιοςπγηθούν μακέηερ θεαηπικών ζκηνικών ή πποζωπείων (μάζκα).   Οη 

εθπαηδεπηηθνί  ζα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο γλώζεηο απηέο ζηε ζπλέρεηα ζηηο 

ζρνιηθέο  αίζνπζεο θαη  λα ζπλδξάκνπλ κε απηέο ζε εκδηλώζειρ ηος ζσολείος ηόζο ζε 

θεαηπικά δπώμενα, όζο και ζε εικαζηικέρ παποςζιάζειρ ζηα πλαίζια ηων διδακηικών 

ανηικειμένων. Σην εηθαζηηθό εξγαζηήξην πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε, ε θιίκαθα ζα είλαη 

κηθξή ζηα εηθαζηηθά έξγα σζηόζν, ζην ζρνιείν ζα κπνξνύλ λα ηελ πξαγκαηνπνηήζνπλ θαη 

ζε κεγαιύηεξα κεγέζε.  

Οι ζςμμεηέσονηερ αν είναι εύκολο θα σπειαζηεί λα θέξνπλ άρξεζηα πξάγκαηα 

καδί ηνπο (όπσο ζύξκα, πθάζκαηα, ραξηνλάθηα από ραξηί πγείαο, πιαζηηθά θνπηάιηα, 

ραξηνθνύηηα δηαθόξσλ κεγεζώλ θαη κεγάια, ρξσκαηηζηά ραξηηά πνπ είλαη γηα πέηακα, 

θνλζεξβνθνύηηα ηύπνπ ηόλνπ θαη ηνκαηνρπκνύ, εβαπνξέ θιπ, μπιάθηα από ζνπβιάθηα θαη 

πεξηνδηθά)  

Τν εξγαζηήξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάπηη 20 Φεβποςαπίος 2019, ώπερ 

5:00-7:30μ.μ ζην 16ο Γημοηικό σολείο Παηπών (Κ. Παιακά 95). 
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ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ για ηο εικαζηικό 

επγαζηήπιο ζα ππνβιεζνύλ μέσπι και ηιρ 13 Φεβποςαπίος 2019 ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα: 

https://docs.google.com/forms/d/1KUeeiAjXBhvmUmGwv99jbYSry02x4yexSM6mJV

Dv5Pk/edit   

 

 

3. Δπιμοπθωηικό εμινάπιο δηάξθεηαο 4 (ηεζζάξσλ) δηδαθηηθώλ σξώλ κε ζέκα: 

« Ο κινημαηογπάθορ ζηα θπανία -  Ππακηικέρ ςλοποίηζηρ» 

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα γίλεη από ην Θανάζη 

Μπακαζηάθη, εθπαηδεπηηθό Π.Δ. 70 (δείηε ζύληνκν βηνγξαθηθό ζην ζπλ. αξρείν).  Τν 

εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο πνπ επηζπκνύλ λα ελζαξξύλνπλ θαη λα 

εκπλεύζνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ κέζσ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Οη ζπκκεηέρνληεο 

ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ  θηλεκαηνγξαθηθή γιώζζα  θαη λα 

γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ζηάδηα  παξαγσγήο κηαο ηαηλίαο κηθξνύ κήθνπο. Πξαθηηθέο  ηδέεο, 

πξνηάζεηο,  κηθξά κπζηηθά, ηερληθέο πνπ ζα ρξεηαζηνύλ γηα ηε δεκηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο 

ηαηλίαο. Δπίζεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ θαη καζεηηθέο ηαηλίεο , νη 

νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη σο αθνξκή γηα ζπδήηεζε θαη πξνβιεκαηηζκό.  

Τν επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάπηη 06 Μαπηίος 2019, 

ώπερ 5:30-8:30μ.μ ζην 16
ο
 Γημοηικό σολείο Παηπών (Κ. Παιακά 95). 

ΓΗΛΩΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ: Οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ για ηο επιμοπθωηικό 

ζεμινάπιο ηος κινημαηογπάθος ζα ππνβιεζνύλ μέσπι και ηιρ 13 Φεβποςαπίος 2019 ζηελ 

ειεθηξνληθή θόξκα: https://docs.google.com/forms/d/1ObIts4OX3HMsq4eAwrAM-

yIY0qbdd8Isv_PFJMJqnn8/edit  

Η όιε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ θύθινπ ησλ ζεκηλαξίσλ, θαζώο θαη ε 

κεηαθίλεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα γίλεη σωπίρ δαπάνη γηα ην Γεκόζην. Σηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην ζεκηλάξην ζα δνζνύλ Βεβαιώζειρ ζςμμεηοσήρ. 

 
 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ 

ΠΑΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΥΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

Παπακαλούμε, ηηρ εγκύκλιος να λάβοςν γνώζη με πποώθηζη ζηα πποζωπικά ηοςρ emails 

όλοι οι  εκπαιδεςηικοί ηος ζσολείος. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1KUeeiAjXBhvmUmGwv99jbYSry02x4yexSM6mJVDv5Pk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1KUeeiAjXBhvmUmGwv99jbYSry02x4yexSM6mJVDv5Pk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ObIts4OX3HMsq4eAwrAM-yIY0qbdd8Isv_PFJMJqnn8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ObIts4OX3HMsq4eAwrAM-yIY0qbdd8Isv_PFJMJqnn8/edit
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