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ΕΝΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Παπαναστασίου 49   104 45 ΑΘΗΝΑ    Τηλ. Φαξ. :  210 8321783 
      e-mail: enoshkkm@otenet.gr    http:// www.art-teachers.com 

 
 
                          « Η Εικαστική Παιδεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
                                    2ήμερο Σεμινάριο 4 – 5 Ιανουαρίου 2012 
                                       ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
                                                          Πειραιώς 256 

 
 

Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2011  
                                 
09:00  Προσέλευση, εγγραφές 
09:30  Ζωή Χατζή: Πρόεδρος Ένωσης 
           «Η κατάσταση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η καλλιτεχνική παιδεία» 
 
Παρουσίαση θεμάτων εργαστηρίων 
 
10:00  Ρένα Ανούση: Χαράκτρια, εκπαιδευτικός 
           «Σύνθεση εικόνας με εικαστικά υλικά» 
10:20  Άννα Μοσχονά - Καλαμάρα: Γλύπτρια  
           «Βασικές εικαστικές έννοιες και η διδακτική τους στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
10:40  Ελένη Καραγιάννη: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός.  
          «Σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα – Ο παρεμβατικός χαρακτήρας της εικαστικής αγωγής  
           στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού» 
11:00  Ελένη Τσαλδίρη: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός  
           «Το Φανταστικό θέατρο παρουσιάζει…» 
 
11:20            Δ ι ά λ ε ι μ μ α  
 
12:00   Ιωάννα Ασάνη: Εικαστικός, εκπαιδευτικός 
           «Η ποιητικότητα της εικόνας – από τον ποιητικό λόγο  
             στην εικόνα κι από την εικόνα στην ποίηση» 
12:30   Φίλιππος Καλαμάρας: Γλύπτης, εκπαιδευτικός 
           «Μέθοδοι δημιουργίας animation για το σχολείο» 
13:00  Αναστασία Δημητροπούλου: Εικαστικός, εκπαιδευτικός 
           «Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας» 
13:30  Νίκη Ρουμπάνη: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
           «Παιδαγωγικά θέματα για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
 
14:00 – 16:00       Εγγραφή στα εργαστήρια  
 
16:00 – 20  Εργαστήρια  
 
Πέμπτη  5 Ιανουαρίου 2012   
  
10:00 – 14:00  Εργαστήρια 
16:00 – 18:00  Εργαστήρια 
 
 
Στο χώρο θα  διατίθεται προς πώληση το εκδοτικό υλικό της Ένωσης  Βιβλία, περιοδικά, DVD, CD κλπ.  
Επίσης θα υπάρχει κυλικείο και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. 
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Όσοι αποφασίσουν να συμμετάσχουν στα εργαστήρια των πολυμέσων, να γνωρίζουν τη γενική 
χρήση του Η/Υ, τουλάχιστον word και να μπορούν να διαχειρίζονται αρχεία (πχ. αντιγραφή 
αρχείων, αποθήκευση, δημιουργία φακέλων κλπ). 
Επειδή οι Η/Υ της ΑΣΚΤ δεν είναι επαρκείς για τον αριθμό των συμμετεχόντων, καλό θα είναι να 
έχετε το laptop (αν διαθέτετε) μαζί σας, το οποίο θα έχει δωρεάν σύνδεση με ασύρματο δίκτυο 
της ΑΣΚΤ. 
Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο animation, θα μπορούσαν επίσης να φέρουν: τις ψηφιακές 
τους φωτογραφικές μηχανές (με το καλώδιο τους για σύνδεση με τον υπολογιστή) και ένα 
φλασάκι USB για να μπορούν να αποθηκεύσουν και να πάρουν το εκπαιδευτικό υλικό και το 
τελικό τους έργο. 

Για τη συμμετοχή σε όλα τα εργαστήρια 5€ 
 

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ   4– 5 Ιανουαρίου 2012   

   
 Τετάρτη 4/1/12 

 
Πέμπτη 5/1/12 

 
Ρένα Ανούση:  
«Σύνθεση εικόνας με εικαστικά υλικά». 
Τρεις ομάδες 20μελείς  
(αίθουσα Αρχιτεκτονικής) 
 

 
 
   16:00-18:00 
 
   

 
   10:00-12:00 
 
    12:30-14:30 

 
Άννα Μοσχονά - Καλαμάρα:  
«Βασικές εικαστικές έννοιες και η 
 διδακτική τους στην  Α’/θμια Εκπαίδευση»   
1 ομάδα 20μελής  
(αίθουσα Διδακτικής Τέχνης) 
 

 
 
 
  16:00-20:00 

 
 
    

 
Ελένη Τσαλδίρη:  
«Η αλεπού γιορτάζει» Ασκήσεις για τις γραμμές, 
τα σχήματα, το χρώμα και 
κολλάζ με εφαρμογή των Τάγκραμ 
Τρεις ομάδες 15μελείς  
(αίθουσα Διδακτικής Τέχνης) 
 

 
 
  10:00 - 12:00 

 
 
    10:00 - 12:00 
 
    12:00 – 14:00 

 
Ιωάννα Ασάνη: 
Περφόρμανς εμπνευσμένη από το ποίημα του 
Ζακ Πρεβέρτ «Σελίδα γραπτού» 
Μία ομάδα 7μελής  
(αίθουσα Θεάτρου) 
 

 
 
  16:00-20:00 

 
 
    10:00 – 14:00 
 
    16:00 – 20:00 

 
Νίκη Ρουμπάνη: 
«Παιδαγωγικά θέματα για την  
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» 
Μία ομάδα 20μελής  
(αίθουσα Αρχιτεκτονικής) 
 

 
 
  18:00-20:00 

 
    
    

 
Φίλιππος Καλαμάρας:  
«Μέθοδοι δημιουργίας animation για το σχολείο» 
Μία ομάδα 15μελής  
(αίθουσα πολυμέσων α εργαστήριο) 

 
 
 
  16:00-20:00 

 
    
    
 

 
Αναστασία Δημητροπούλου: 
«Επεξεργασία ψηφιακής εικόνας» 
Τρεις ομάδες 10μελείς  
(αίθουσα πολυμέσων β εργαστήριο) 
 

 
 
  16:00-20:00 

 
    10:00 – 14:00 
 
    16:00 – 20:00 




