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          ΘΕΜΑ:   Ημερίδα Πολιτιστικών Θεμάτων και βιωματικό εργαστήριο στο 

                                           Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  

 

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

της Υπευθύνου Πολιτιστικών Θεμάτων ,  σε συνεργασία με το  τμήμα Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης , διοργανώνουν  ημερίδα  και βιωματικό 

εργαστήριο με τίτλο:  

              «Παραμύθι και δημιουργικότητα. Από τον λόγο στην πράξη» 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14  Νοεμβρίου 2019, κατά τις ώρες  16:30 – 

20:00, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι (Σταθμός  Μετρό 

Ευαγγελισμός ή Σύνταγμα)  για 25 εκπαιδευτικούς. 

Στην ημερίδα- βιωματικό εργαστήριο εισηγήτριες θα είναι η κα Μαρίνα Πλατή,  

διευθύντρια του τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΜΚΤ , η κα Αντωνία Βέλλιου, 

αφηγήτρια παραμυθιών και η κα  Δέσποινα Σακελλαρίου, αναπτυξιακή Ψυχολόγος. 

Στο βιωματικό μας εργαστήριο οι εκπαιδευτικοί θα εμπλακούν στη βασική δομή ενός 

εργαστηρίου παραμυθιού και δημιουργικότητας με στόχο να αντλήσουν ιδέες για τη δική 

τους τάξη. Από τον λόγο στη φαντασία, από τη φαντασία στην πράξη και ξανά πίσω στον 

λόγο. Με αυτόν τον τρόπο η εμπειρία είναι κυκλική και ολοκληρωμένη με αρχή, μέση και 

τέλος, με μία ροή που μπορούν οι εκπαιδευτικοί να την επαναλάβουν ολόκληρη ή 

τμηματικά στο ημερήσιο πρόγραμμα τους.  

Με αφορμή το θέμα του φετινού διαγωνισμού στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 

«ΕΙΜΑΙ…Πώς βλέπω τον εαυτό μου»  https://cycladic.gr/paidikos-diagonismos  θα 

περιηγηθούμε στην έκθεση «Σκηνές από την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα», θα 

παίξουμε παιχνίδια αυτοσχεδιασμού, θα εξερευνήσουμε τις βασικές αρχές της 
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αφηγηματικής τέχνης, θα δημιουργήσουμε ιστορίες, θα πειραματιστούμε με διάφορες 

τεχνικές και υλικά και, στο τέλος, θα φτιάξουμε κόσμους και πορτρέτα διαφορετικά.  

 

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. 
Επειδή ο αριθμός συμμετοχής των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένος (25) θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας με βάση τις δηλώσεις συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
αποστείλουν  e-mail στο politistikab@gmail.com   μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2019 
αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους, ειδικότητα, το τηλέφωνό τους και το σχολείο στο 
οποίο υπηρετούν. 
     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Ελένη Κατσούφη στο τηλ. 693 
6398486.  
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