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  ΘΕΜΑ: Σεμινάριο εξ αποστάσεως Πολιτιστικών Θεμάτων 

«Παραμύθι-προφορικότητα και πολλαπλή νοημοσύνη» 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας και οι Διευθύνσεις Π.Ε. 

Α΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, 

διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα:  

«Παραμύθι-προφορικότητα και πολλαπλή νοημοσύνη» 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρες 17:30 – 19:30 μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας WebEx Events, η οποία παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, με 

σκοπό την κάλυψη μεγάλου αριθμού συμμετοχών. 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση μεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών προφορικής 

αφήγησης καθώς και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας του εισηγητή πάνω στα λαϊκά παραμύθια 

και τη μαθητεία της προφορικής λογοτεχνίας και αφήγησης μέσω της χρήσης πολλαπλής νοημοσύνης. Θα 

ακολουθήσει συζήτηση. Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο Δρ. Πελασγός Στέλιος, ιστορητής, 

παιδαγωγός και συγγραφέας.  

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

ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι τη 

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 στον σύνδεσμο https://forms.gle/nxqFipPtN7Qsbhkf6. (Σε περίπτωση που ο 

σύνδεσμος δεν ανοίγει, παρακαλούμε αντιγράψτε τον και επικολλήστε τον στη γραμμή διευθύνσεων του 

προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε). 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020, 

ηλεκτρονικά, στο e mail που θα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής. Στο ίδιο email θα 

πληροφορηθούν και για τον τρόπο σύνδεσής τους στην πλατφόρμα παρακολούθησης.  

 

            
ΠΡΟΣ : :   κ.κ. Δ/ντες , Πρ/μένες  & 

Εκπαιδευτικούς Δημόσιων και 

Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων και 

Νηπιαγωγείων  της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ 

Αθήνας 

  

ΚΟΙΝ: κ.κ. Συντονιστές/ιστριες 2 ου 

ΠΕΚΕΣ 
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https://forms.gle/nxqFipPtN7Qsbhkf6


 

                    

        Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με 

την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ελένη Κατσούφη(e-mail: politistikab@gmail.com, 693 

6398486).  

       Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι κ. Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς. 
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