
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 

---- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 
ΚΑΙΝΟΣΟΜΕ ΔΡΑΕΙ 

---- 

 
 
 
Γλυκά Νερά,  23/1/2013 

Αρ. Πρωτ.: Φ.56/1485 

 

 

Σαχ. Δ/νςθ:  
Σ.Κ. - Πόλθ 
Σθλζφωνα: 
Φαξ:   
e-mail: 

Λεωφόροσ Λαυρίου 150 & Ανδρίκου 4 
15454 - Γλυκά Νερά  
210/6047402 εςωτ. 209-211 
210-6618440 
mail@dipe-anatol.att.sch.gr      

ΠΡΟ: 
 
 
 
 

ΚΟΙΝ.: 

Σα Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμοτικά 
χολεία Δ/νςθσ Π.Ε. Ανατ. 

Αττικισ 
Ζδρεσ τουσ 

1. Περιφερειακό Δ/ντθ 
Εκπ/ςθσ Αττικισ 

2. Διεφκυνςθ ΕΠΕΔ 
Τπουργείου Παιδείασ 

3. χολικοφσ υμβοφλουσ 
Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ, 
Προςχολικισ Αγωγισ και 
Ειδικισ Αγωγισ 
περιφερειών Δ/νςθσ 
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ανατ. 
Αττικισ  

 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

Χρφςα Κουράκθ  politistika@dipe-anatol.att.sch.gr, 
ckouraki@hotmail.gr , τθλ 6937215991 

 

ΘΕΜΑ: «Βιωματικό εμινάριο ‘Από το κεατρικό παιχνίδι ςτο ςκθνικό αποτζλεςμα’». 

Σο τμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ανατ. Αττικισ ςε ςυνεργαςία με τθν ομάδα 

τζχνθσ «Πάροδοσ» οργανϊνει επιμορφωτικό βιωματικό ςεμινάριο για τουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των 

ειδικοτιτων του Δθμοτικοφ.  

Σο ςεμινάριο διαρκρϊνεται ςε δφο μζρθ. το πρϊτο μζροσ, το οποίο εμψυχϊνει ο Ηλίασ Πίτςικασ με τθν 

υποςτιριξθ του μουςικοφ Γιάννθ φυρι και τθ ςυμμετοχι τεςςάρων νζων ερμθνευτϊν, οι εκπαιδευτικοί 

και (εκελοντικά) μακθτζσ τθσ Ε’ και Σ’ τάξθσ κα ςυμμετάςχουν ςε βιωματικι δράςθ παιχνιδιοφ και 

κεατρικισ ζκφραςθσ. το δεφτερο μζροσ κα παρουςιαςτεί θ διαδραςτικι ςκθνικι δράςθ με τον τίτλο 

«Αντικζςεισ ςτθν τάξθ», τθ οποία κα παρακολουκιςουν εκπαιδευτικοί και μακθτζσ. τθ ςυνζχεια, αφοφ οι 

μακθτζσ αποχωριςουν, οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί κα παραμείνουν για ςυηιτθςθ και αναςτοχαςμό. 

Σο ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί το άββατο, 16-2-2013 ςτο 26ο και 29ο Δ.. Αχαρνών και ϊρεσ 9:00 

π.μ.-14:00 μ.μ.. 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΝΑ ΦΟΡΟΤΝ ΑΝΕΣΑ ΡΟΤΧΑ (ΦΟΡΜΕ) ΚΑΙ ΚΑΛΣΕ. 

Ο ανώτατοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων ςε κάκε ςεμινάριο ορίηεται ςτουσ 60 και ςε περίπτωςθ 
περιςςότερων αιτιςεων θ επιλογι κα γίνει με κλιρωςθ. 
 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτα ςεμινάρια πρζπει να δθλϊςουν ςυμμετοχι 

μζχρι  τθ Δευτζρα 11/1/2013 ςυμπλθρϊνοντασ τθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ και αποςτζλλοντάσ τθν ςτθν 
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θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Τπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ( politistika@dipe-anatol.att.sch.gr ι 

ckouraki@hotmail.gr ) ι, εάν αυτό είναι δφςκολο, με φαξ ςτθ Δ/νςθ ςτον αρικμό 210 6618440.  

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

 

9:00-9:30 π.μ.: Προςζλευςθ-Εγγραφζσ 

9:30–11:30 π.μ.: Βιωματικι δράςθ παιχνιδιοφ και κεατρικισ ζκφραςθσ 

11:30 π.μ.–12:00 μ.μ.: Διάλειμμα 

12:00 μ.μ.-13:15 μ.μ.: Διαδραςτικι ςκθνικι δράςθ με τίτλο «Αντικζςεισ ςτθντάξθ» 

13:15 μ.μ. – 14:00 μ.μ.: υηιτθςθ-Αναςτοχαςμόσ 

 

 

 

                                                                                                                                    Η Διευθφντρια 

Διεφθυνσης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής  

  

                                                     Βασιλική Ξυθάλη 
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