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ΘΕΜΑ:  Βιωματικό Σεμινάριο εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιδρύματος Γιάννη 

Τσαρούχη «Εικονογράφηση μιας αυτοβιογραφίας» Δεύτερο Μέρος (1940-1989) 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, δια της 

Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, 

διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με αφορμή την έκθεση 

«Εικονογράφηση μιας αυτοβιογραφίας». Το σεμινάριο που θα υλοποιηθεί από την Υπεύθυνη 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος κ. Βασιλική Τζούτη έχει στόχο να εισάγει τον 

εκπαιδευτικό στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται η ζωή και το έργο του Γιάννη Τσαρούχη. 

Οι άξονες του βιωματικού σεμιναρίου θα είναι ο διάλογος, το θεατρικό παιχνίδι και η 

ζωγραφική, μιας και με αυτόν τον τρόπο ξεδιπλώνεται στα παιδιά η ιστορία του Γιάννη 

Τσαρούχη. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι περίπου δυόμιση ώρες. 

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια. 

 

Η έκθεση που πραγματοποιείται έως 26-2-2017 στο πλαίσιο συνεργασίας του Μουσείου 

Μπενάκη με το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη, είναι το δεύτερο μέρος των αφιερωματικών 

εκθέσεων στο μεγάλο ζωγράφο (περίοδος 1940-1989). Και αυτή η έκθεση επιχειρεί την 

αποκρυπτογράφηση και την ερμηνεία της καλλιτεχνικής πορείας του δημιουργού με βασικά 

εργαλεία τα κείμενά του, τις αυτοβιογραφικές του σημειώσεις, τις προφορικές του διηγήσεις 

και βέβαια τα ίδια τα έργα του. Η επιμέλεια της έκθεσης είναι της κ. Νίκης Γρυπάρη, προέδρου 

του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη. 

 

Η ημερίδα θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 και ώρες 16:15-19:00, στο 

 Κτήριο Οδού Πειραιώς 138 του Μουσείου Μπενάκη. 
 

Η προσέλευση θα πρέπει να γίνει αυστηρά στον προβλεπόμενο χρόνο. 

 

Η συμμετοχή στην ημερίδα  είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Επειδή 

ο αριθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένος (50) θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής.  

 

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν  e-mail στο politistikab@gmail.com μέχρι τις 17 

Ιανουαρίου 2017, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, το τηλέφωνό τους και το σχολείο 

στο οποίο υπηρετούν.  

 
ΠΡΟΣ :  Τα Δημόσια και Ιδιωτικά Δημοτικά 

Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Δ/νσης  Π.Ε. 

Β΄ Αθήνας 

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Σχ. ΣυμβούλουςΠ.Ε.- Π.Α.-Ε.Α- 

Ειδικοτήτων 

Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη 
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Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με 

την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων κ. Ελένη Κατσούφη στα τηλ. 210 6392249 και 693 

6398486. 

                                                                        Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π. Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 

 

 

Αθανάσιος Ηρ. Ανδρώνης 
 


