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  ΘΔΜΑ: Γιαδικησακό εμινάριο  Πολιηιζηικών Θεμάηων 

«Σέτνη και Μοσζείο: Παιτνίδια τωρίς ηέλος» 
 

Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Β΄ Αζήλαο θαη νη 

Γηεπζύλζεηο Π.Δ. Α΄, Γ΄, Γ΄ Αζήλαο, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο θαη Πεηξαηά, δηα ησλ Υπεπζύλσλ 

Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηo  Ίδξπκα Δηθαζηηθώλ Τερλώλ θαη Μνπζηθήο Β. & Μ. 

Θενραξάθε,  δηνξγαλώλνπλ δηαδηθηπαθό επηκνξθσηηθό ζεκηλάξην κε ζέκα:  

«Τέτνη και Μοσζείο: Παιτνίδια τωρίς ηέλος» 

Τν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σρίηη 13 Οκηωβρίοσ 2020 και ώρες 19:00 – 21:00 

μέζω ηης ηλεκηρονικής πλαηθόρμας ΕΟΟΜ με ανοιτηές κάμερες. 

  Σθνπόο ηνπ  ζεκηλαξίνπ είλαη λα πξνζθέξεη κηα βησκαηηθή πξαθηηθή εμάζθεζε θαζώο θαη 

κία βαζηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε βάζεη ζεσξεηηθώλ κνληέισλ, ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη 

ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ ζε κνπζεία, ρώξνπο ηέρλεο θαη άιιεο δνκέο 

πνιηηηζκνύ θαη εθπαίδεπζεο.  

Σπγθεθξηκέλα, ηα ζεσξεηηθά κνληέια πνπ ζα αλαιπζνύλ βαζίδνληαη ζηηο παξαθάησ ζεκαηηθέο: 

 Τξόπνη θαη ζηάδηα πξνζέγγηζεο ελόο έξγνπ ηέρλεο  

 Δμνηθείσζε ηεο ηέρλεο κε ην θνηλό   

 Αλαθαιύπηνληαο ηνλ θαιιηηέρλε θαη ην έξγν ηνπ  

 Σύλζεζε βηώκαηνο θαη κεηαβάζεηο κεηαμύ ησλ ηερλώλ  

 Αμηνινγεηηθά κνληέια θαη αμηνπνίεζε εκπεηξίαο 

Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ζεκηλάξην ζα κπνξνύλ, βάζεη ησλ 

παξαπάλσ ζεσξεηηθώλ κνληέισλ, λα ζρεδηάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη 

νπνίεο, αθελόο ζα ζπκβάινπλ ώζηε νη καζεηέο ηνπο λα απνθηήζνπλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηηο ηέρλεο θαη αθεηέξνπ ζα ηνπο νδεγνύλ ζηηο δηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο κέζα ζε έλα θιίκα 

ζπλεξγαζίαο θαη ςπραγσγίαο. 

            
ΠΡΟ: θ.θ. Γ/ληεο, Πξ/κέλεο  & 

Δθπαηδεπηηθνύο Γεκόζησλ θαη 

Ιδησηηθώλ Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ θαη 

Νεπηαγσγείσλ  ηεο Γ/λζεο Π.Δ. Β΄ 

Αζήλαο 

ΚΟΗΝ: θ.θ. Σπληνληζηέο/ηζηξηεο 2 νπ 

ΠΔΚΔΣ 

 

http://politistikabathinas.blogspot.gr


Τν ζεκηλάξην απνηειείηαη από δύν κέξε: 

Α΄ μέρος: Παίδσ κε ηηο ηέρλεο κε αθνξκή κία έθζεζε. Μία πξώηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε κε 

αθνξκή νξηζκέλεο εθζέζεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην Ίδξπκα Β. &. Μ. Θενραξάθε.  

Δηζεγεηήο: Παναγιώηης Σζιρίδης, κνπζηθνπαηδαγσγόο & ζπγγξαθέαο  

Β΄ μέρος: Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε – κεζνδνινγία.  

Δηζεγήηξηα: Καηερίνα Ρογκάκοσ, ηζηνξηθόο, παηδαγσγόο πνιηηηζκνύ, κνπζεηνπαηδαγσγόο   

Η ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην είλαη πξναηξεηηθή θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ο 

αξηζκόο ζπκκεηνρώλ από θάζε Γ/λζε νξίδεηαη ζηα 35 άηομα. Οη ελδηαθεξόκελεο/νη 

εθπαηδεπηηθνί παξαθαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ειεθηξνληθή θόξκα κέρξη ηελ Παραζκεσή, 9 

Οκηωβρίοσ 2020 ζηνλ ζύλδεζκν: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHUBmd3OpA0UWkZ2QchvaUcZ6UdflyyTh3n

8JaoXp-kZSm6w/viewform 

(Σε πεξίπησζε πνπ ν ζύλδεζκνο δελ αλνίγεη, παξαθαινύκε αληηγξάςηε ηνλ θαη επηθνιιήζηε ηνλ ζηε 

γξακκή δηεπζύλζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηήγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηε). 

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ειεθηξνληθά, ζην 

e mail πνπ ζα έρνπλ δειώζεη ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα εγγξαθήο. Σην ίδην email ζα 

πιεξνθνξεζνύλ θαη γηα ηνλ ηξόπν ζύλδεζήο ηνπο ζηελ πιαηθόξκα παξαθνινύζεζεο.           

        Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε 

ηελ Υπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ Διέλε Καηζνύθε (e-mail: politistikab@gmail.com, 693 

6398486).  

       Παξαθαινύληαη νη θ.θ. Γηεπζπληέο/ληξηεο ησλ Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ θαη νη θ. Πξντζηακέλεο ησλ 

Νεπηαγσγείσλ λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο. 

      

           

                                                                        
                                                                               Ο Γιεσθσνηής Γιεύθσνζης Π. Δ. Β΄ Αθήνας  
 
 
 
 
 
                                                                                        Γρ Υαράλαμπος Μπαμπαρούηζης 
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