
 

Σχολή Επιστημών της Αγωγής 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής 

Στην Προσχολική Ηλικία 

Ναυαρίνου 13Α 10680 

Αθήνα, 15/11/2019 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,  

Σε μια προσπάθεια ανανέωσης και εμπλουτισμού της μεταξύ μας συνεργασίας και 
λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες που αποτυπώθηκαν στα ερωτηματολόγια, τα οποία 
συμπληρώσατε την προηγούμενη σχολική χρονιά, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
σχολικής χρονιάς προτείνουμε την ανάπτυξη των παρακάτω τριών βιωματικών 
εργαστηρίων. Η θεματολογία των εργαστηριών αυτών επιλέχθηκε με βάση τις δικές 
σας προτάσεις ωστόσο, καθώς αντίστοιχα μαθήματα συμπεριλαμβάνονται στο 
πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, θεωρούμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να 
γνωρίσετε τον τρόπο με τον οποίο επιχειρούμε να οργανώσουμε τη δουλειά που 
κάνουμε με τις φοιτήτριες. 

Τα εργαστήρια θα είναι 3ωρα, θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα και για το λόγο αυτό 
ο μέγιστος αριθμός των συμμετεχόντων είναι τα 30 άτομα. Πιο συγκεκριμένα, τα 
εργαστήρια είναι τα εξής: 

Από το μουσκοκινητικό παιχνίδι στη Χριστουγεννιάτική γιορτή 
Ολυμπία Αγαλιανού, Ε.Ε.Π. Διδακτικής της Κίνησης και της Μουσικής. 

ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ 

Διεξαγωγή: Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 5.30-8.30, Μαράσλειο, αίθουσα 2 

Ο ρόλος του προφορικού λόγου, του σχεδίου και της σωματικής 
έκφρασης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο 
Παναγιώτης Παντίδος, Επίκουρος καθηγητής, ΤΕΑΠΗ - ΕΚΠΑ 
 
Τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος από τον/την  παιδαγωγό  
-εμψυχωτή/εμψυχώτρια. Μια  πρόταση για τη προσέγγιση   μιας 
συγκεκριμένης θεματικής ενότητας για τα παιδιά  με αφορμή μια ιστορία 
Μπέττυ Γιαννούλη,  Ε.Ε.Π Θεάτρου στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση, 

ΤΕΑΠΗ -ΕΚΠΑ 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή για το πρώτο εργαστήριο στο σύνδεσμο 
https://forms.gle/BfrR7rewhLpN6VkbA μέχρι τις 30/11. 

https://forms.gle/BfrR7rewhLpN6VkbA


Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή για τα επόμενα εργαστήρια θα σταλεί 
σχετικό email.  Υπάρχει η δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή σε όσα εργαστήρια 
επιθυμείτε. 

 
Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα, μπορείτε να 
απευθυνθείτε τα πρωινά στο 2103688150, στο Παιδαγωγικό Εργαστήρι. Σε 
περίπτωση που δεν απαντήσει κανείς, αφήστε μας μήνυμα στον τηλεφωνητή. 
Επίσης μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2103688502 στην Αιμιλία Φάκου ή να μας 
απευθύνεστε στις ατομικές μας ηλεκτρονικές διευθύνσεις.  

Κλείνοντας, για μια ακόμη φορά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη 
μέχρι σήμερα συνεργασία. Θεωρούμε πάντα πολύ σημαντικό το διάλογο που 
αναπτύσσεται στο πλαίσιο των συναντήσεών μας.  

 

Αλεξάνδρα Ανδρούσου alandr@ecd.uoa.gr 

Χαρά Δαφέρμου hdafermou@ecd.uoa.gr 

Νατάσσα Κυριακοπούλου ankyriak@ecd.uoa.gr 

Μαρία Σφυρόερα msfyroera@ecd.uoa.gr 

Βασίλης Τσάφος vtsafos@ecd.uoa.gr 

Αιμιλία Φάκου efakou@ecd.uoa.gr 
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