
            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              Λάρισα  6 /4/2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 794 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση     : Ανθίμου Γαζή & Ηπείρου, Λάρισα

Ταχ. Κωδ.       :  41222                                                                    
Τηλέφωνο      : 2410-619344                                                     

FAX                  :  2410-619344                                                                   

e-mail              : pekes  @  thess  .  pde  .  sch  .  gr                                   Προς                                                                    

ΣΕΕ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΟΦΙΑ                                      

                                                                                                        Σχολεία Παιδαγωγικής ευθύνης ΣΕΕ 

                                                                                                        Τριανταφύλλου και ΣΕΕ Ξυνοπούλου

                                                                                                        

                                                                                                        Κοιν. ΔΔΕ  & ΔΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

                                                                                                       

                                                                                                           

Θέμα : «Σεμινάριο για  Εκπαιδευτικές πρακτικές με γνώμονα την Τέχνη»

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας προσκαλούμε σε διαδικτυακό σεμινάριο  την  Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και

ώρα 18.30 - 20.30  με θέμα :

 «Εκπαιδευτικές Πρακτικές με γνώμονα την Τέχνη» 

Το  σεμινάριο  απευθύνεται  σε  εκπαιδευτικούς  Δευτεροβάθμιας,  εκπαιδευτικούς

θεωρητικών  ειδικοτήτων  (παιδαγωγικής  ευθύνης  Σ.  Τριανταφύλλου  και

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (  σε  νηπιαγωγούς  σχολικών μονάδων παιδαγωγικής

ευθύνης Α. Ξυνοπούλου).

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωσή μας στην εφαρμογή έντεχνων μορφών

εκπαίδευσης μέσω παιδαγωγικών τεχνικών και προσεγγίσεων, με απώτερο στόχο τη

δημιουργική έκφραση των γνωστικών αντικειμένων μας μέσα από την Τέχνη και την

ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών μας. 

Στο  σεμινάριό  μας  προσκεκλημένη  είναι  η  Ιστορικός  Τέχνης  κ.  Αλεξάνδρα

Κουρουτάκη, ΕΔΙΠ στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία θα

αναπτύξει  το  θέμα  «Εκπαιδευτική  αξιοποίηση  του  Εικαστικού  Ερωτόκριτου  και

γνωριμία με την Νεοελληνική τέχνη του Μεσοπολέμου,  σε σχέση με το ιστορικό

πλαίσιο  δημιουργίας  της»  και  θα  αναφερθεί  με  παραδείγματα  και  για  τις  δύο

βαθμίδες εκπαίδευσης.
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Η   Σοφία  Τριανταφύλλου ΣΕΕ  Αειφορίας,  θα  εισηγηθεί  :  «Με δίαυλο  την  Τέχνη

εκπαιδευτικές τεχνικές και εργαλεία, για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία» 

Η  Αφροδίτη  Ξυνοπούλου ΣΕΕ  60  Νηπιαγωγών,  θα  εισηγηθεί  :  «Καλές  πρακτικές

μέσα από την Μουσική Παράδοση».

Λόγω του ότι το σεμινάριο πραγματοποιείται εκτός ωραρίου, η συμμετοχή σας είναι

προαιρετική. Για να συνδεθείτε ακολουθήστε τη url στην πλατφόρμα Sisco Webex  :

https://minedu-secondary.webex.com/meet/striant3

Οι Συντονίστριες Εκπ/κού Έργου                                           Οργανωτικός Συντονιστής

               (Τ.Υ.)

Σοφία Τριανταφύλλου                                                                         (Τ.Σ.Υ.)  
ΣΕΕ Αειφορίας                                                                               Κωτούλας Βασίλειος           
                                                                                                          ΠΕ.Κ.Ε.Σ  Θεσσαλίας

               (Τ.Υ.)

Αδροδίτη Ξυνοπούλου
ΣΕΕ 60 Νηπιαγωγών
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