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             EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
         
     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.  
                         ΑΤΤΙΚΗΣ     
 Δ΄Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
                         ΑΘΗΝΩΝ          
          
Ταχ. Δ/νση    : Καλαµακίου 97        
    174 55  -  Άλιµος         
Τηλ.               : 2109925518 
     6972156178  
Πληροφορίες : Σ. Πετροπούλου         
FAX            : 2109930080 
e-mail            : mail@dipe-d-athin.att.sch.gr 
    dpolitistika@yahoo.gr  
 
 

ΘΕΜΑ:  Σεµινάριο Πολιτιστικών Θεµάτων 
«ΣΥΛΛΕΓΩ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ» 

       (Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015) 

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων της Δ΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθήνας σε 
συνεργασία µε το Κέντρο Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισµού, Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος, διοργανώνουν σεµινάριο µε θέµα «Συλλέγω Εµπειρίες», την Τετάρτη 
21 Ιανουαρίου και ώρες 17.00-19.00.  

Στο σεµινάριο θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό παιχνίδι «Συλλέγω 
Εµπειρίες», που έχει σχεδιαστεί και διανέµεται στα σχολεία και στα παιδιά από το 
Κέντρο Επισκεπτών. Το εκπαιδευτικό αυτό παιχνίδι προσκαλεί τα παιδιά να 
ανακαλύψουν µε ποικίλους τρόπους τα πολιτιστικά ερεθίσµατα που δέχονται και να 
τα µετατρέψουν σε δικά τους προσωπικά βιώµατα. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα 
πλούσιο και ευέλικτο εκπαιδευτικό υλικό που µπορεί να αξιοποιήσει ο δάσκαλος 
µέσα στην τάξη, να το προεκτείνει και να το µετασχηµατίσει ανάλογα µε τις ανάγκες 
και το επίπεδο της τάξης, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις προτάσεις του και να 
προτείνει στους µαθητές τρόπους ανάγνωσης ενός βιβλίου, ακρόασης µουσικής, 
παρατήρησης ενός αρχιτεκτονικού έργου κλπ.  

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι θα παρουσιάσουν οι: 

• Χαρά Μαραντίδου, αρχιτέκτονας – εικαστικός, δηµιουργός του 
εκπαιδευτικού υλικού  

    
    Άλιµος, 13 – 01 - 2015  
    Αριθµ. Πρωτ.: 264 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Τα Δηµοτικά Σχολεία και  
Νηπιαγωγεία της Δ΄ Δ/νσης Π.Ε.      
Αθήνας 

 
ΚΟΙΝ: 1. Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ, Τµήµα Δ΄ 

       2.κ.κ. Σχολικούς Συµβούλους Π.Ε. 
 Π.Α. Ε.Α. και Ειδικοτήτων 
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• Ειρήνη Βοκοτοπούλου, κοινωνιολόγος, υπεύθυνη προγραµµατισµού 
του Κέντρου Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος 
Νιάρχος 

Το σεµινάριο θα υλοποιηθεί στο Κέντρο Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ, στο 
Φάληρο. Για τη µετακίνηση των εκπαιδευτικών προς το Κέντρο Επισκεπτών, θα 
αναχωρήσει στις 16.30 πούλµαν από το Σταθµό του µετρό Συγγρού – Φιξ 
(αφετηρία επί της οδού Καλλιρόης) και µετά το τέλος του σεµιναρίου θα επιστρέψει 
πάλι στον ίδιο σταθµό. Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να µεταφερθούν µε το 
πούλµαν, παρακαλώ να το δηλώσουν στην αίτηση. 

Το σεµινάριο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων και δεν 
υπάρχει καµία οικονοµική επιβάρυνση. Επειδή ο αριθµός των συµµετεχόντων 
είναι περιορισµένος, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όσοι επιθυµούν να 
παρακολουθήσουν το σεµινάριο µπορούν να δηλώσουν συµµετοχή, 
αποστέλλοντας συµπληρωµένη την επισυναπτόµενη αίτηση µέχρι τη Δευτέρα 
19 Ιανουαρίου ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpolitistika@yahoo.gr  

Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το σεµινάριο θα ενηµερωθούν 
ηλεκτρονικά την Τρίτη 20 Ιανουαρίου από το σχολείο τους. Στο τέλος του 
σεµιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί µπορούν να 
επικοινωνούν µε την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων της Δ΄ Διεύθυνσης στα τηλ. 
2109925518 και 6972156178. 

 

 

 

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 
 
 
           ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 
 

Συνηµµένα:  1. Αίτηση 
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 ΠΡΟΣ 
τη Δ΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών 

(υπόψη Υπεύθυνης Πολιτιστικών 
Θεµάτων) 

ΑΙΤΗΣΗ  
 

 

Επώνυµο  ………………………………..   

Όνοµα  ……………………………………  

Ειδικότητα:  ……………………………...   

……………………………………………. 

Σχολείο   που υπηρετεί : 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  ……………… 

……………………………………………. 

Επιθυµώ να µεταφερθώ µε το πούλµαν 

από το Σταθµό του µετρό Συγγρού – Φιξ, 

στις 16.30: 

 

     ΝΑΙ                          ΟΧΙ 
                             
 
Θέµα: «Συµµετοχή εκπαιδευτικού  

στο σεµινάριο Πολιτιστικών 

Θεµάτων» 

 

Ηµεροµηνία:  ………………….. 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτηση  

συµµετοχής µου στο σεµινάριο µε θέµα:  

«Συλλέγω Εµπειρίες», που θα 

πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο 

Επισκεπτών του Κέντρου Πολιτισµού, 

Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάληρο, 

την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015, κατά 

τις ώρες 17.00 – 19.00.  

 

 

 

 

 

 

Ο-Η Αιτών –ούσα 

 

 

………………………. 

 

  


