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Θεσσαλονίκη: 21/4/2016 
Αριθ.  Πρωτ.: 5905 
 

ΠΡΟΣ:  1. Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων  
2. Τις κ. Προϊσταμένες  
Τους κ. Προϊσταμένους &  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 
 

  ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση  
Π.Ε.  &  Δ.Ε. Κεντρικής 
Μακεδονίας 
2. Τους/τις κ. κ. Σχ. Συμβούλους 
3. Φ. Αρχείου 

   

 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: 
‘Διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από την Τέχνη» 
 

 

Η Διεύθυνση Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών 

Θεμάτων, κας Βιργινίας Αρβανιτίδου θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό βιωματικό 

σεμινάριο με τίτλο: «Διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από την Τέχνη» και με εισηγήτρια 

την εκπαιδευτικό, κα Πασχαλίνα Γκρούγια. 

Το σεμινάριο λόγω του βιωματικού – εργαστηριακού χαρακτήρα του απευθύνεται 

σε έως και 20 εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της οικείας Διεύθυνσης και θα 

πραγματοποιηθεί στον χώρο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Σίνδου,  την Τετάρτη  18   

Μαΐου και ώρα 17.00-20.00.  

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση επιλεγμένων μεθόδων προσέγγισης 

βασικών ιστορικών εννοιών μέσα από την Τέχνη. Στο πλαίσιό του καταρχάς θα 

πραγματοποιηθεί ξενάγηση στην έκθεση κατασκευών των μαθητών & των μαθητριών της 

Δ2 τάξης του σχολείου με τίτλο: «Η τέχνη στην αρχαία Ελλάδα» (βλ. στο ιστολόγιο 

http://blogs.sch.gr/pgkrougia/2016/03/26/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%C

E%B7-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%8E%CE%BD-

%CE%B7-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1/). Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί  

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Βιργινία Αρβανιτίδου 
Τηλέφωνο: 2310  -   588294 
Φαξ: 2310  -   643 046 
E-mail: 
 
 
 
 

virginiapolitismos@gmail.com 
politismos@dipe-v-thess.thess.sch.gr  
 

 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 

  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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παρουσίαση ερωτήσεων που δημιουργήθηκαν με πρόγραμμα ανοιχτού λογισμικού 

προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές & τις μαθήτριες και θα ακολουθήσει 

επίδειξη κατασκευής κεραμικών αγγείων με χρήση τροχού από έμπειρο αγγειοπλάστη 

του ΚΕΘΕΑ. Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί με 2 παράλληλα βιωματικά εργαστήρια: 

 Εργαστήρι κατασκευής αντικειμένων με χρήση τροχού  

 Εργαστήρι κατασκευής αντικειμένων που αναπαριστούν αντικείμενα τέχνης από 

την αρχαιότητα 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο  

https://docs.google.com/forms/d/1ggvAtrXy0fq_pwO5y4jEO11I6cgooBdImo6b3O4eY3s/vi

ewform  μέχρι και την Κυριακή 15 Μαΐου 2016.  

Η κατάσταση των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών εκπαιδευτικών θα 

ανακοινωθεί την Τρίτη 17 Μαΐου 2016 στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 

 
 
 

  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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