
 

 

 

Θέμα: «Eπιμορφωτική συνάντηση για Δίκτυα και Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων»  

 

   

Η Διεύθυνση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης διοργανώνει δια της Υπεύθυνης  Πολιτιστικών Θεμάτων 

και σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης ΠΕ&ΔΕ Κ. Μακεδονίας βιωματική επιμορφωτική συνάντηση για τα Δίκτυα και τα 

Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων με θέμα 

 

«Οι Τέχνες, o Τύπος και οι Νέες Τεχνολογίες ως βοηθητικά εργαλεία για την ολοκλήρωση και 

παρουσίαση των Πολιτιστικών Προγραμμάτων» 

 

στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015 και ώρες 18:00-21:00. 

 

Σκοπός της συνάντησης είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών που υλοποιούν εγκεκριμένα Πολιτιστικά 

Προγράμματα το σχολικό έτος 2014-2015 με ποικίλες τεχνικές για 

 την ολοκλήρωση των ΠΠ με ευφάνταστους τρόπους  

 την αποτελεσματική ανάδειξη των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια υλοποίησης 

       των ΠΠ  

 την παρουσίαση των ΠΠ στη σχολική ή ευρύτερη κοινότητα 

 

Πρόγραμμα: 

17:30-18:00   Προσέλευση 

18:00-19:30   Α’ μέρος εργαστηρίων 

19:30-19:45   Διάλειμμα 

19:45-21:00   Β’ μέρος εργαστηρίων 
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     Ταχ. Δ/νση: Κατσιμίδη & Μήλου 33 ΠΡΟΣ: Δ/ντές/ντριες Δημ. Σχολείων 

   
     Ταχ. Κώδικας: 54638 Θεσσαλονίκη     Προϊσταμένους/ες Νηπιαγωγείων 
     Πληροφορίες: Χαρίκλεια Τερζητάνου  

 

  
     Τηλέφωνο: 2310-954111,114 ΚΟΙΝ:   

ΚΟΙΝ:ΚΟΙ
Ν: 

1.Περιφερειακή Διεύθυνση  
     Φαξ: 2310-954112     Π.Ε.&Δ.E. Κ. Μακεδονίας 
     Ηλεκτρ. Ταχ.: mail@dipe-a.thess.sch.gr  2.Γραφείο Σχ. Συμβούλων  

 
     URL: http://dipe-a.thess.sch.gr     Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης 
    



 

Εργαστήρια (max 20 -25 ατόμων): 

 

Θέατρο:  

Τεχνικές παραγωγής θεατρικών δρώμενων για την ολοκλήρωση ή παρουσίαση ενός ΠΠ.  

Βάνα Βουρτσάκη, εκπαιδευτικός με σπουδές στο θέατρο 

Μαίρη Χατζηθεοδωρίδου, εκπαιδευτικός 

 

Κουκλοθέατρο: 

Τεχνικές εύκολης κατασκευής κούκλων και χρήσης αυτών για την ανάδειξη των δράσεων των ΠΠ και 

την παραγωγή θεατρικών δρώμενων. 

Δώρα Καραθανάση, εκπαιδευτικός θεάτρου 

  

Μουσική:  

Τεχνικές μουσικής επένδυσης ψηφιακών προϊόντων, εκθέσεων, θεατρικών δρώμενων, πολυμεσικών 

παρουσιάσεων, καθώς και γραπτών παραγώγων (κείμενα, ποιήματα) των μαθητών. Ηχοϊστορίες.  

Θανάσης Παύλου, μουσικός 

 

Εικαστικά:  

Τεχνικές δημιουργίας πλαισίων – κορνιζών για εικαστικά έργα, οργάνωσης έκθεσης ζωγραφικής και 

δημιουργίας ψηφιακής πινακοθήκης.  

Στέλλα Παπαδοπούλου, εικαστικός 

Τάσος Παπάς, εκπαιδευτικός-επιμορφωτής Β΄επιπέδου 

 

Φωτογραφία: 

Κανόνες αποτελεσματικής φωτογράφισης μαθητικών έργων και εκδηλώσεων. Απλές τεχνικές ψηφιακής 

επεξεργασίας (σμίκρυνση όγκου, τοποθέτηση πλαισίου ή κορνίζας, κάλυψη προσώπων) και 

δημιουργίας ψηφιακού άλμπουμ. Μετατροπή των δράσεων ενός ΠΠ σε φωτοϊστορία. 

Αντώνης Αθανασιάδης, εκπαιδευτικός- φωτογράφος 

 

Βίντεο – Κινηματογράφος:  

Κανόνες αποτελεσματικής βιντεοσκόπησης μαθητικών έργων και εκδηλώσεων. Απλές τεχνικές 

ψηφιακής επεξεργασίας (π.χ. αποκοπή και σύνθεση αποσπασμάτων, εισαγωγή και εξαγωγή ήχου).  

Μετατροπή των δράσεων ενός ΠΠ σε ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. 

Τριανταφυλλιά Δημοπούλου, εκπαιδευτικός θεατρικής αγωγής – κινηματογραφίστρια 

Ελευθέριος Αρβανιτάκης, απόφοιτος Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου 

 

Χορός: 

Τεχνικές κινητικής απόδοσης δράσεων των ΠΠ και χορογράφησης μουσικών και θεατρικών δρώμενων. 

Αφροδίτη Ιωάννου, εκπαιδευτικός με σπουδές στην κινησιολογία και το χορό  

 

Κόμικς: 

Τεχνικές δημιουργίας κόμικς ως τελικό παράγωγο ενός ΠΠ ή για την ανάδειξη των συνολικών δράσεων 

του ΠΠ. 

Αναστάσιος Αποστολίδης, εκπαιδευτικός – συγγραφέας 



 

Έντυπος Τύπος: 

Τεχνικές δημιουργίας μιας εφημερίδας με περιεχόμενο τις δράσεις ενός ή περισσότερων ΠΠ. Κανόνες 

σύνταξης εκπαιδευτικού ρεπορτάζ και δελτίων τύπου.  

Νίκος Δημαράς, δημοσιογράφος 

 

Ψηφιακός Τύπος: 

Λογισμικά και τεχνικές δημιουργίας ψηφιακών εντύπων (βιβλία, περιοδικά) και παρουσιάσεων με 

προφορικά και γραπτά σχόλια. Δημιουργία blog. 

Κωνσταντίνα Χατζάρα, Πληροφορικός, Υπεύθυνη Ινστιτούτου Ψηφιακής Μάθησης «ΝΟΥΣ»  

 

Οι εκπαιδευτικοί, που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο από τα εργαστήρια της επιμορφωτικής 

συνάντησης, παρακαλούνται όπως δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων, 

τηλ: 2310954111 και 114 μέχρι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 12:00. 

 

Κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα από τα δέκα τρίωρα εργαστήρια. Συνιστάται 

οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο ίδιο σχολείο, να δηλώσουν συμμετοχή σε διαφορετικά 

εργαστήρια για τη διάχυση των τεχνικών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάση των δηλώσεων 

συμμετοχής.  

 

Η κατάσταση των ονομάτων με τους συμμετέχοντες σε κάθε εργαστήριο θα κοινοποιηθεί τη Δευτέρα 

23 Μαρτίου 2015.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων  

τηλ: 2310 954114 (Τρίτη & Παρασκευή, ώρες 8:00-16:00)  

                               6946119689 (Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες 10:00-14:00, 19:00-21:00) 

 

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας που υλοποιούν 

Πολιτιστικά Προγράμματα: 

https://www.dropbox.com/s/6zm32qtiukjbpq0/Egkrish_Programmatwn_Kainotomwn_24-12-

2014.pdf?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  

της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης  

 

 

 

Άγγελος Πολυζωίδης 

https://www.dropbox.com/s/6zm32qtiukjbpq0/Egkrish_Programmatwn_Kainotomwn_24-12-2014.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6zm32qtiukjbpq0/Egkrish_Programmatwn_Kainotomwn_24-12-2014.pdf?dl=0

