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ΘΕΜΑ: Σεµινάριο Πολιτιστικών Θεµάτων 
«Από την επινόηση στην παρουσίαση: πώς να δηµιουργώ πρωτότυπες 

παραστατικές εκδηλώσεις στο χώρο του σχολείου» 
 
 Σας ενηµερώνουµε ότι η Δ΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθήνας, δια της Υπευθύνου 
Πολιτιστικών Θεµάτων διοργανώνει επιµορφωτικό σεµινάριο βιωµατικού χαρακτήρα µε 
θέµα:  

«Από	  την	  επινόηση	  στην	  παρουσίαση:	  πώς	  να	  δημιουργώ	  πρωτότυπες	  παραστατικές	  
εκδηλώσεις	  στο	  χώρο	  του	  σχολείου»	  

(Εθνικές	  Γιορτές,	  Αποφοίτηση,	  Θεατρικές	  παραστάσεις,	  	  
Τελικές	  παρουσιάσεις	  προγραμμάτων)	  

την Παρασκευή 11 Δεκεµβρίου 2015, κατά τις ώρες 16.45 – 20.00, στο 13ο Δηµοτικό 
Σχολείο Π. Φαλήρου (Σωκράτους και Κουντουριώτου, Π. Φάληρο). Εισηγήτρια του 
σεµιναρίου θα είναι η κ. Δρ. Ίλια Λακίδου, εκπαιδευτικός ΠΕ32, Ράλλεια Πειραµατικά 
Δηµοτικά Σχολεία Πειραιά.  

Στόχος της επιµορφωτικής συνάντησης θα είναι η θεωρητική και πρακτική / βιωµατική 
προσέγγιση της σχολικής παραστατικής εκδήλωσης που οργανώνεται, µε στόχο την ενεργό 
συµµετοχή των µαθητών και την παράλληλη χρήση νέων τεχνολογιών, οπτικοακουστικών 
µέσων, µουσικής και εικαστικών παρεµβάσεων. Τέτοιες εκδηλώσεις προϋποθέτουν τη 
συνεργασία των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων των σχολείων ΕΑΕΠ. Θα παρουσιαστεί ένας 
τρόπος εργασίας µε τριπλή στόχευση: τη µέγιστη δυνατή συνεργασία των εκπαιδευτικών της 
σχολικής µονάδας, τη µέγιστη δυνατή ενεργή συµµετοχή των µαθητών κατά την 
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προετοιµασία και την  παρουσίαση της εκδήλωσης και τέλος ένα σκηνικό αποτέλεσµα 
πολυσυλλεκτικό, σύγχρονο και καλλιτεχνικά ενδιαφέρον. 

Δοµή συνάντησης 
Πρώτο µέρος 

• Παρουσίαση και ανάλυση ενδεικτικών εορταστικών εκδηλώσεων για τις εθνικές 
γιορτές, την αποφοίτηση της Στ΄ τάξης και τα Χριστούγεννα µε ή χωρίς τεχνικά 
µέσα, εντός τάξης ή σε ειδική αίθουσα εκδηλώσεων. 

• Η οργάνωση του χώρου ως βασικός δοµικός άξονας της σχολικής εκδήλωσης. 
• Η επιλογή του θέµατος/έργου ως απόρροια της µεθόδους εργασίας και της 
διδακτικής/παιδαγωγικής στοχοθεσίας που έχει θέσει η οµάδα των εκπαιδευτικών 
που την αναλαµβάνει. 

• Μεθοδολογία συνεργασίας µεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικότητας και του 
δασκάλου της τάξης. 

 
Δεύτερο µέρος 
Οι συµµετέχοντες, χωρισµένοι σε οµάδες, θα ασκηθούν βιωµατικά στην 

διαφοροποιηµένη δραµατοποίηση του ίδιου αφηγηµατικού κειµένου. Θα εργαστούν πάνω σε 
ένα µικρό λαϊκό διήγηµα από το Ανθολόγιο της Ε΄-Στ΄ τάξης και θα του δώσουν 
παραστατική/θεατρική µορφή. Κάθε οµάδα θα δηµιουργήσει τη δική της εκδοχή σε επίπεδο 
δοµής και σκηνοθεσίας ενώ θα δώσει στο διήγηµα και το δικό της τέλος, αν το επιθυµεί. 
Ενδεικτικά, σε κάθε θεατρική εκδοχή του διηγήµατος θα χρησιµοποιήσουµε: ετερόχρονη 
αφήγηση (προτερόχρονη ή υστερόχρονη), εξιστόρηση µε αφηγητή και σκηνές χωρίς λόγο, 
παντοµίµα, αφήγηση-ντοκουµέντο, αφήγηση µε βίντεο ή / και φωτογραφίες, αφήγηση µε τη 
µορφή αστυνοµικής δοµής (who-done-it), αφήγηση µε χρήση εργαλείων του εκπαιδευτικού 
δράµατος (εσωτερικός µονόλογος, θέατρο της αγοράς, διάδροµος της συνείδησης κ.λπ.), 
αφήγηση µε οδηγό τη δοµή του αρχαίου δράµατος. 

Οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να έχουν µαζί τους µαρκαδόρους 
και καπέλα για όσους διαθέτουν.  

Το σεµινάριο απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Δ΄ Δ/νσης 
Π.Ε. Αθήνας και δεν υπάρχει καµία οικονοµική επιβάρυνση. Επειδή ο αριθµός των 
συµµετεχόντων είναι περιορισµένος θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας µε βάση τις 
δηλώσεις συµµετοχής. Όσοι επιθυµούν να το παρακολουθήσουν µπορούν να δηλώσουν 
συµµετοχή, αποστέλλοντας συµπληρωµένη την επισυναπτόµενη αίτηση µέχρι την 
Τετάρτη 09 Δεκεµβρίου 2015 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dpolitistika@yahoo.gr Οι 
εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το σεµινάριο θα ενηµερωθούν ηλεκτρονικά την 
Πέµπτη 10 Δεκεµβρίου. 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. 
21316171454 και 6972156178. 

 

     Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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           ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Συνηµµένα:  1. Αίτηση  

 

 ΠΡΟΣ 
τη Δ΄ Διεύθυνση Π.Ε. Αθηνών 

(υπόψη Υπεύθυνης Πολιτιστικών 
Θεµάτων) 

ΑΙΤΗΣΗ  
 

 

Επώνυµο  ………………………………..  

Όνοµα  ……………………………………  

Ειδικότητα:  ……………………………...   

……………………………………………. 

Σχολείο   που υπηρετεί : 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  ……………… 

……………………………………………. 

 
                             
 
 
Θέµα: «Συµµετοχή εκπαιδευτικού  

στο σεµινάριο Πολιτιστικών 

Θεµάτων» 

 

 

Ηµεροµηνία:  ………………….. 

 

 

 

 

 

 

Παρακαλώ να δεχθείτε την αίτηση  

συµµετοχής µου στο σεµινάριο 

Πολιτιστικών Θεµάτων µε θέµα: «Από 

την επινόηση στην παρουσίαση: 

πώς να δηµιουργώ πρωτότυπες 

παραστατικές εκδηλώσεις στο χώρο 

του σχολείου», που θα 

πραγµατοποιηθεί στο 13ο Δηµοτικό 

Σχολείο Π. Φαλήρου (Σωκράτους και 

Κουντουριώτου, Π. Φάληρο), την 

Παρασκευή 11 Δεκεµβρίου 2015, κατά 

τις ώρες 16.45 – 20.00. 

 

 

 

Ο-Η Αιτών –ούσα 

 

 

 

………………………. 
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