
 

 

Θέμα: «Ενημέρωση για επιμορφωτικές συναντήσεις Προγραμμάτων και Δικτύων Πολιτιστικών 

Θεμάτων Ιανουαρίου -  Φεβρουαρίου - Μαρτίου» 

   

Σας ενημερώνουμε ότι για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος έχουν προγραμματιστεί οι 

παρακάτω βιωματικές επιμορφωτικές συναντήσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών (ΠΕ60,70 

και ειδικοτήτων), που υλοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα ή/και συμμετέχουν σε Δίκτυα 

Πολιτιστικών Θεμάτων: 

 

Ιανουάριος 

 

1. Δευτέρα 18-1-2016: «Δημιουργικές δράσεις στην ιδεοχώρα - συνέχεια» 

Για τους/τις εκπαιδευτικούς του Περιφερειακού Δικτύου Γερμανικών, Εικαστικών και Θεάτρου 

«Δημιουργικοί εκπαιδευτικοί και μαθητές χτίζουν συνεργατικά γέφυρες επικοινωνίας». 

Επιμορφώτριες: Γιάννα Κερκινοπούλου, Σχολική Σύμβουλος Γερμανικών & Χαρίκλεια 

Τερζητάνου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων   

Εγκύκλιος: http://dipe-

a.thess.sch.gr/dipea/images/docs_2015/politistika/diktya/prosklisi_diktyou_60_14012016.pdf  

 

2. Σάββατο 23-1-2016: «Δημιουργώ τα δικά μου κόμικς» (σενάριο, εικόνα, λόγος, παραγωγή 

έντυπων κόμικς,  λογισμικά για ψηφιακά κόμικς) 

Για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που υλοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα ή 

συμμετέχουν σε Δίκτυα.  

Επιμορφωτές: Σταύρος Γρόσδος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ & Χαρίκλεια Τερζητάνου, Υπεύθυνη 

Πολιτιστικών Θεμάτων 

        Εγκύκλιος: http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/43-2015-09-15-06-08-26/2015-09-15-
06-08-49/anakoinoseis-politistikon-thematon/625-2016-01-15-10-24-44 

 

 

 

     Θεσσαλονίκη 15-1-2016  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Αρ. Πρωτ. : 722 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.     

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

 

 

 

  
   
     Ταχ. Δ/νση: Κατσιμίδη & Μήλου 33 ΠΡΟΣ: Δ/ντές/ντριες Δημ. Σχολείων 

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

 

  
     Τηλέφωνο: 2310-954114,111 ΚΟΙΝ:   

ΚΟΙΝ:Κ
ΟΙΝ: 

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. & Δ.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης 
    

http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/images/docs_2015/politistika/diktya/prosklisi_diktyou_60_14012016.pdf
http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/images/docs_2015/politistika/diktya/prosklisi_diktyou_60_14012016.pdf
http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/43-2015-09-15-06-08-26/2015-09-15-06-08-49/anakoinoseis-politistikon-thematon/625-2016-01-15-10-24-44
http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/43-2015-09-15-06-08-26/2015-09-15-06-08-49/anakoinoseis-politistikon-thematon/625-2016-01-15-10-24-44


 

3. Παρασκευή 29-1-2016: «Ειρήνη και πόλεμος μέσα από τις τέχνες» (τραγούδι, φωτογραφία, 

έργα τέχνης) 

Για τους/στις εκπαιδευτικούς, που εκπονούν σχετικά Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων ή 

συμμετέχουν στο Τοπικό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

Επιμορφωτές: Γιώργος Δημούδης, Αγγελική Φερβελή &  Ζωή Υψηλού, εκπαιδευτικοί του 1ου 

Δ.Σ. Ν. Μηχανιώνας 

Εγκύκλιος:http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/43-2015-09-15-06-08-26/2015-09-15-

06-08-49/anakoinoseis-politistikon-thematon/598-e-2   

 

Φεβρουάριος  

 

4. Τετάρτη 3-2-2016: «Εγώ και οι άλλοι μέσα στο σχολείο» 

Για τους/τις εκπαιδευτικούς του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων 

«Νοιάζομαι για τον εαυτό μου και τους άλλους» 

Επιμορφωτικός φορέας: Κέντρα πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της 

ψυχοκοινωνικής υγείας «Σείριος» 

 

5. Σάββατο 6-2-2016: «Φωτογραφίζοντας… το σχολείο, τη γειτονιά μου ή ένα μνημείο» 

(φωτογράφιση - επεξεργασία φωτογραφιών - δημιουργία παρουσίασης με ήχο και σχόλια) 

Για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που  

 υλοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα σχετικά με: α) τη φωτογραφία, β) την Τοπική 

Ιστορία και γ) με θέματα, στα πλαίσια των οποίων θα διαπραγματευτούν κάποιον 

τόπο ή θα προβούν σε δράσεις με φωτογραφίες  

 συμμετέχουν στα Δίκτυα: α) Τεχνών «Παιχνίδια με κλικ, ζουμ, χρώματα και νότες», β) 

ΜΜΕ «Εικόνα, ήχος και λόγος», γ) Τοπικής Ιστορίας "ΔιαβάΖΟΥΜΕ τις πόλεις μας... και 

μια ακόμη" και δ) Δημιουργικής Γραφής «Μια ιστορία ταξιδεύει… στο μέλλον».  

Επιμορφωτές: Επαγγελματίες φωτογράφοι & Χαρίκλεια Τερζητάνου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών 

Θεμάτων   

 
6. Πέμπτη 11-2-2015: «Η λογοτεχνία συνεργάζεται με τη μουσική, τη ζωγραφική και τα 

παιχνίδια ρόλων» (δράσεις φιλαναγνωσίας για  βιβλία, όπως «Ο Πρίγκιπας Λεμόνης και η 

Όμορφη Κρεμμύδω» και «Μήλα γύρω γύρω, στη μέση πορτοκάλι») 

Για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που υλοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα ή 

συμμετέχουν σε Δίκτυα.  

Επιμορφωτές: Γιώργος Σακελλαρίδης, μουσικοπαιδαγωγός, Μυρτώ Δεληβοριά, 

εικονογράφος &  Ειρήνη Γιασιράνη,  Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας. 

 

7. Σάββατο 13-2-2016: «To Storybird και τα Google Docs επισκέπτονται την τάξη» 

(δημιουργική γραφή διαδικτυακών ιστοριών - βιβλίων με τη χρήση διαφορετικών στυλ 

εικονογράφησης, αρχεία online). 

Για τους/τις εκπαιδευτικούς, που υλοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα Φιλαναγνωσίας ή 

Δημιουργικής Γραφής και τους/τις εκπαιδευτικούς του Περιφερειακού Δικτύου Δημιουργικής 

Γραφής  

http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/43-2015-09-15-06-08-26/2015-09-15-06-08-49/anakoinoseis-politistikon-thematon/598-e-2
http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/43-2015-09-15-06-08-26/2015-09-15-06-08-49/anakoinoseis-politistikon-thematon/598-e-2


 

Eπιμορφωτής: Τάσος Παπάς, εκπαιδευτικός 92ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης-επιμορφωτής 

Β΄επιπέδου ΤΠΕ 

 

8. Δευτέρα 15-2-2015: 3η επιμορφωτική συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου Γερμανικών, 

Εικαστικών και Θεάτρου «Δημιουργικοί εκπαιδευτικοί και μαθητές χτίζουν συνεργατικά 

γέφυρες επικοινωνίας» 

 

9. Σάββατο 20-2-2015: «ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ – Eκπαιδεύοντας ενεργούς πολίτες μέσα 

από βιβλία γνώσεων» (Το Σύνταγμα της Ελλάδας για παιδιά - Τι τους θέλουμε τους νόμους - 

Η συμμετοχή στα κοινά - Πολίτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι - Μικρές Οδύσσειες παιδιών: Τα 

δικαιώματα των παιδιών και οι πρόσφυγες) 

Για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που υλοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα ή 

συμμετέχουν σε Δίκτυα.  

Επιμορφωτικός φορέας: Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη 

 

10. Δευτέρα 22-2-2016: «Φιλαναγνωστικές δράσεις με μουσική και τραγούδι»  

Για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που  

 υλοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα σχετικά με τη φιλαναγνωσία 

 συμμετέχουν στα Δίκτυα: α) Τεχνών «Παιχνίδια με κλικ, ζουμ, χρώματα και νότες» και 

β) ΜΜΕ «Εικόνα, ήχος και λόγος»  

Επιμορφωτής: Θανάσης Μπιλιλής, διευθυντής και μουσικός 77ου Δ.Σ. Θεσσαλονίκης 

 

11. Τετάρτη 24-2-2016: «Νοιάζομαι και δρω» (δράσεις με χρήση θεατρικών τεχνικών) 

Για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που  

 υλοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα σχετικά με τα δικαιώματα ή/και τον 

εθελοντισμό 

 συμμετέχουν στο Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Ειρήνη και Δημοκρατία: 

Δικαιώματα όλων των λαών της γης;» 

Επιμορφωτές/τριες: Εκπαιδευτικοί - συντονιστές της πιλοτικής φάσης εφαρμογής του 

ομώνυμου προγράμματος  

 

12. Σάββατο 27-2-2015: «Δημιουργία ταινιών μικρού μήκους: σενάριο, μοντάζ, ήχος, 

animation» 

Για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που υλοποιούν Πολιτιστικά Προγράμματα ή 

συμμετέχουν σε Δίκτυα.  

Επιμορφωτές/τριες: Καθηγητές και απόφοιτοι του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής 

Καλών Τεχνών του ΑΠΘ  

 

13. Καθημερινές: «Προσεγγίζοντας ένα θέμα μέσα από το θέατρο» για τους/τις εκπαιδευτικούς 

του Δικτύου Τεχνών «Παιχνίδια με κλικ, ζουμ, χρώματα και νότες» με επιμορφωτικό φορέα 

το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ και 2η επιμορφωτική συνάντηση 



 

Δικτύου Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας «Ένα σακί με παραμύθια»: Αναμένεται η 

οριστικοποίηση των ημερομηνιών (Ιανουάριος ή Φεβρουάριος) 

 

14. Καθημερινή: «Δημιουργία ραδιοφωνικής εκπομπής» (σε στούντιο του Δημοτικού 

Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης) – αναμένεται εγκύκλιος από την Περιφερειακή Διεύθυνση 

ΠΕ&ΔΕ Κ. Μακεδονίας (Ιανουάριος ή Φεβρουάριος, πρωινές ώρες)  

Για τους/τις εκπαιδευτικούς του Δικτύου ΜΜΕ «Εικόνα, ήχος και λόγος» 

Επιμορφωτές: Σοφία Ασλανίδου, Καθηγήτρια Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

τεχνικοί και δημοσιογράφοι του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης 

 

Μάρτιος 

 

15. Καθημερινή, αρχές Μαρτίου: «Μαθητικός Τύπος» 

Για όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς που προτίθενται να εκδώσουν εφημερίδα ή περιοδικό 

στα πλαίσια υλοποίησης Προγραμμάτων ή/και Δικτύων Πολιτιστικών Θεμάτων.  

Επιμορφωτές/τριες: Καθηγητές ΜΜΕ και δημοσιογράφοι  

 

16. Καθημερινή, αρχές Μαρτίου: 3η επιμορφωτική συνάντηση Δικτύου Αγωγής Υγείας και 

Πολιτιστικών Θεμάτων «Νοιάζομαι για τον εαυτό μου και τους άλλους» 

 

17. Καθημερινή, μέσα Μαρτίου: «ΔιαβάΖΟΥΜΕ την πόλη μας»  

Για όλους τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν Προγράμματα Τοπικής Ιστορίας ή/και 

συμμετέχουν στο Δίκτυο Τοπικής Ιστορίας. 

Επιμορφωτικός φορέας: Διεύθυνση Μουσείων Υπουργείου Πολιτισμού  

 
18. Καθημερινή, μέσα Μαρτίου: 4η επιμορφωτική συνάντηση του Περιφερειακού Δικτύου 

Γερμανικών, Εικαστικών και Θεάτρου «Δημιουργικοί εκπαιδευτικοί και μαθητές χτίζουν 

συνεργατικά γέφυρες επικοινωνίας» 

 

Οι προαναφερόμενες επιμορφωτικές συναντήσεις 1-13 και 15-18 θα πραγματοποιηθούν 

απογευματινές ώρες (18:00-20:30) τις καθημερινές και πρωινές ώρες (10:00-14:00) τα Σάββατα. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν αναλυτικά, μέσω εγκυκλίων, για το χώρο 

διεξαγωγής, το περιεχόμενο και τη δήλωση συμμετοχής. Υπενθυμίζεται ότι όλες οι εγκύκλιοι 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης στο σύνδεσμο Σχολικές Δραστηριότητες - 

Πολιτιστικά Θέματα - Ανακοινώσεις Πολιτιστικών Θεμάτων (http://dipe-

a.thess.sch.gr/dipea/index.php/2015-09-28-19-43-37/2015-09-28-19-46-10), ενώ, όσες αφορούν 

τα Δίκτυα, αναρτώνται στο σύνδεσμο Σχολικές Δραστηριότητες - Πολιτιστικά Θέματα - Δίκτυα 

Πολιτιστικών Θεμάτων (http://dipe-a.thess.sch.gr/dipea/index.php/18-2015-09-15-06-08-

26/2015-09-15-06-08-49/383-2015-11-10-07-29-00).  

 

   

 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής  

της Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης  

 

 

Άγγελος Πολυζωίδης 
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