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ΘΕΜΑ:  Ημερίδα Πολιτιςτικών Θεμάτων 

Επιμορφωτική ξενάγηςη – Βιωματικό Εργαςτήριο ςτην Εικαςτική Ζκθεςη του Τπουργείου 

Παιδείασ   

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι θ Διεφκυνςθ Π.Ε. Βϋ Ακινασ,  ςε ςυνεργαςία με τισ Δ/νςεισ 

Π.Ε. Αττικισ (δια των Τπευκφνων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων) και τθ χολι Καλϊν Σεχνϊν ςτο 

πλαίςιο τθσ Ζκκεςθσ Εικαςτικϊν που λειτουργεί ςτουσ χϊρουσ του Τπουργείου, προτίκεται 

να υλοποιιςει  θμερίδα – επιμορφωτικι ξενάγθςθ και βιωματικό εργαςτιριο, με ςτόχο τθ 

γνωριμία των Εκπαιδευτικϊν με τθν Ζκκεςθ και τθν επιμόρφωςι τουσ ςε κζματα Σζχνθσ. 

 Θ Ζκκεςθ περιλαμβάνει ζργα ηωγραφικισ, γλυπτικισ, χαρακτικισ και 

εγκαταςτάςεισ Ελλινων καλλιτεχνϊν, όλων αποφοίτων τθσ ΑΚΣ, που διατζκθκαν από τθ 

μεγάλθ ςυλλογι τθσ χολισ ςτο Τπουργείο και κα παραμείνουν ωσ επιςκζψιμθ ζκκεςθ 

ςτουσ  χϊρουσ του. Κατά τθ διάρκειά τθσ θμερίδασ κα υπάρχουν ομιλίεσ και εργαςτιρια, τα 

οποία κα υλοποιθκοφν από Κακθγθτζσ και ςτελζχθ τθσ χολισ Καλϊν Σεχνϊν και από τον κ. 

Νίκο Ζξαρχο, Τπεφκυνο των Εργαςτθρίων που γίνονται για τουσ μακθτζσ ςτο Τπουργείο.  

Θ θμερίδα κα πραγματοποιθκεί ςτον ιςόγειο χώρο του Τπουργείου και ςτθν 

αίκουςα Ηακλίν Ντε Ρομιγί,  το άββατο, 28 Απριλίου και ώρεσ 10:00–14:00.  

               Θ ςυμμετοχι ςτθν θμερίδα είναι προαιρετικι και χωρίσ καμία οικονομικι 

επιβάρυνςθ. Επειδι ο αρικμόσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν είναι περιοριςμζνοσ (20) κα 

τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ με βάςθ τισ δθλϊςεισ ςυμμετοχισ. 

              Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να αποςτείλουν  e-mail ςτο politistikab@gmail.com 

μζχρι τισ 25 Απριλίου 2018, αναγράφοντασ το ονοματεπϊνυμό τουσ, το τθλζφωνό τουσ και 

το ςχολείο ςτο οποίο υπθρετοφν. ε περίπτωςθ που ζρκετε με το αυτοκίνθτό ςασ, 

καταγράψτε τον αρικμό τθσ πινακίδασ ςασ για να παρκάρετε ςτο  χϊρο του Τπουργείου.      
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Προσ:  Ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ μζςω 

των Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν χολικϊν Μονάδων 
τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Βϋ Ακινασ  

Κοιν: κ.κ. χ. υμβοφλουσ  Δ.Ε.- Π.Α.-Ε.Α 
Ειδικοτιτων 
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Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να 

επικοινωνοφν με τθν Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων κ. Ελζνθ Κατςοφφθ ςτα τθλ. 210 

6392249 και 693 6398486. 
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