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          ΘΕΜΑ:   Ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων - βιωματικό εργαστήριο  

“Λόγοι και αντίλογοι. Προσεγγίζοντας αθέατες όψεις της Επανάστασης του 1821 μέσα   

από τον ρόλο της τέχνης” 

 

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

πευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων,  διοργανώνει  ημερίδα - βιωματικό εργαστήριο με τίτλο:   

“Λόγοι και αντίλογοι. Προσεγγίζοντας αθέατες όψεις της Επανάστασης του 1821 μέσα από 

τον ρόλο της τέχνης”               

         Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, κατά τις ώρες  17:30 – 
20:30, στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής ( Λυκούργου & Αρτέμωνος, τηλ. 
2106012914, όπως φαίνεται και στο χάρτη, εδώ)   για 30 εκπαιδευτικούς. 

Στo εργαστήριο world café εισηγήτρια θα είναι η κα Ευαγγελία Κουνέλη, Δασκάλα, 
Δρ Διδακτικής της Ιστορίας. 
         Στο βιωματικό μας εργαστήριο θα έχουμε την ευκαιρία να αναστοχαστούμε τεχνι-
κές επικοινωνίας και διαλόγου της συγκεκριμένης μεθόδου ( ενν. του εργαστηρίου, world 
café), αλλά και να συζητήσουμε κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την ταυτότητα της Επανά- 
στασης του 1821 μέσα από τον ρόλο της τέχνης. 
          Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβά-
ρυνση. Επειδή ο αριθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένος (30) θα τηρη-
θεί σειρά προτεραιότητας με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να αποστείλουν  e-mail στο politistikab@gmail.com   μέχρι τις 11 Μαρτίου 2020  
αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, ειδικότητα, το τηλέφωνό τους και το σχολείο στο 
οποίο υπηρετούν. 
      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοι-
νωνούν με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ελένη Κατσούφη στο τηλ. 693 6398486.  

                                                                                                         
  
 Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π. Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣ  

 
 
 
                                                                                                             Αθανάσιος Ηρ. Ανδρώνης 

            
ΠΡΟΣ :  κ.κ. Δ/ντες & Εκπαιδευτικούς Δη-

μόσιων και Ιδιωτικών Δημοτικών Σχολείων 

&  κ.κ. Προϊσταμένες & Εκπαιδευτικούς 

Νηπ/ων της Δ/νσης Π.Ε. Β΄ Αθήνας 

ΚΟΙΝ: κ.κ. Συντονιστές/ιστριες 2 ου ΠΕΚΕΣ 
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