
 
ΕΝΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

  Τριήμερο Σεμινάριο Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη 
                                 7- 9 Απριλίου 2016 
 

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
 
 

                                     Π  Ρ Ο Γ Ρ Α  Μ  Μ Α 
 

Πέμπτη 7 Απριλίου 
 
09:30   Προσέλευση συμμετεχόντων - Εγγραφές μελών 
 

Η Τέχνη στην εκπαίδευση 
για τη διαχείριση κρίσεων και τη διάδοση ανθρωπιστικών αξιών 

 
 
10:30    Άνοιγμα εργασιών 

- ΖΩΗ ΧΑΤΖΗ: Πρόεδρος ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. 
- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 
11:30  ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ: Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικής ΑΠΘ  
          «Η Ανθρωπιά δεν έχει σύνορα» 
 
12:30   ΝΤΟΡΑ ΤΣΑΡΟΥΧΑ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
           «Δράσεις των εκπαιδευτικών εικαστικών μαθημάτων για τα παιδιά των προσφύγων» 
 
13:00  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 

 «Πολίτες εναντίον εργασίας» Από τον καταυλισμό Ρωμά στην Περαία Θεσ/νίκης 
 

13:30  ΠΑΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ: Ψυχίατρος, εικαστικός Δρ.  Α.Π.Θ. 
«Η ανακάλυψη και η αποδοχή της Τέχνης των απ’ έξω» 

14:30   Μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ή  δ ι α κ ο π ή   
 
16:30   ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΙΖΟΥ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
            «Δύο Φορές Ξένος» Η τραγωδία της προσφυγιάς 
 
17:00    ΡΟΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
            «Αφηγηματική Τέχνη. Όταν οι τέχνες συναντιούνται στο σχολείο» 

 
17:30   ΝΙΚΗ ΡΟΥΜΠΑΝΗ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
           «Το παραμύθι στα εικαστικά ως παιδαγωγικό εργαλείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα» 
 
18:00   ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
           «Ήχοι μετανάστευσης» 
            Εικαστικό δρώμενο με μαθητές του 1ου Γ/σίου και Λυκείου Θέρμης 

 
 

19:30  Εγκαίνια ομαδικής μαθητικής έκθεσης με θέμα: 
 

«Ζωγραφίζουμε για την ειρήνη των λαών και τις ανθρώπινες αξίες» 
Οι μαθητές σχολιάζουν το σήμερα, το αύριο και το μέλλον 

στην Ελλάδα και στον κόσμο 
 

στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. 
Λ. Ν. Γερμανού 1, στον 6ο όροφο.  Είσοδος από την πλευρά του Πάρκου. 

 



 
Παρασκευή 8 Απριλίου 
            
09:00   Προσέλευση συμμετεχόντων 

 
09:30   ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
             «Εκπαίδευση Ενηλίκων μέσα από τον Κινηματογράφο»  
              (Ευαισθητοποίηση απέναντι στα ΑΜΕΑ) 
 
10:00   ΕΛΕΝΗ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός  

«Η Τέχνη ως Πολιτισμική γέφυρα του χθες με το σήμερα» 

10:30   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΗΣ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός  
            «Ζωγραφίζοντας το Σχολείο» 
  
11:00   ΑΓΛΑΪΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑ: Εικαστικός, κεραμίστρια 
            ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ: Κεραμίστρια 

«Η τέχνη της κεραμικής. Υποστηρίζοντας την Επανένταξη στο Θεραπευτικό 
Πρόγραμμα ΙΘΑΚΗ» 
 

11:30   ΗΛΙΑΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ: Παιδαγωγός, δάσκαλος θεατρικού παιχνιδιού, μέλος της ομάδας 
τέχνης «Πάροδος» 
«Το παιχνίδι αφορμή για τη διεύρυνση επικοινωνίας μέσα σε ομάδες» 

 
12:00   ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΣ:  Βοηθός Συνηγόρου του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

«Μαθαίνοντας τον αλληλοσεβασμό και την ειρηνική συνύπαρξη των διαφορετικών  
στο σχολείο, με εργαλείο τις εικαστικές τέχνες» 

 
12:30   Συζήτηση 
 
 
14:30    Μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ή  δ ι α κ ο π ή   

 
Παρασκευή  8 και Σάββατο 9 Απριλίου Εργαστήρια 

 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  8-9 Απριλίου 2016   

 
Παρασκευή 8/4/16 

 
Σάββατο 9/4/16 

 
Ηλίας Πίτσικας: 
«Το παιχνίδι αφορμή για τη διεύρυνση 
επικοινωνίας μέσα σε ομάδα» 
 

 
    
   16:00 - 18:00 

 
 
    

 
Νίκη Ρουμπάνη: 
«Το παραμύθι στα εικαστικά ως παιδαγωγικό 
εργαλείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα» 
 

 
 
    
    16:00 - 19:00 
 

 
 
 
   09:00 - 12:00 

 
 Λία Παπαηλία, Θεόδωρος Γαλιγαλίδης: 
Εργαστήρι πηλοπλαστικής 
«Ο τροχός ως δημιουργικό εργαλείο» 
«Το Raku τέχνη ή τεχνική;» 
 

 
 
    16:00-19:00 

 
10:00 - 12:00 
 
12:00 – 14:00 

 
Μιχάλης Οικονομίδης: 

«Ανάγλυφα σε πορώδες στερεό υποκατάστατο 
δομικό υλικό (Ytong)» 

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

 
 



 
 

Για τη συμμετοχή  στα εργαστήρια 
 

Οι εγγραφές στα εργαστήρια, θα γίνονται την Παρασκευή 8 Απριλίου 
 στη μεσημεριανή διακοπή, μετά τις ομιλίες των εισηγητών των εργαστηρίων. 

Στο κάθε εργαστήριο θα  συμμετέχουν 20 – 30 άτομα. 

Η συμμετοχή σε κάθε εργαστήριο για τα μέλη είναι 5€. 
Για τα μη μέλη (φίλους) της Ένωσης 10€. 

Σημειώνουμε ότι οι εισηγητές δεν αμείβονται και η συμβολική τιμή συμμετοχής                               
στα εργαστήρια, είναι για την ενίσχυση της Ένωσης. 

 
 

              Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ                                                                                                                                                             
Το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης βρίσκεται εντός του χώρου                                                              

της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης,  στα όρια του εμπορικού κέντρου της πόλης. 

 
 

Δρομολόγια λεωφορείων: Εξυπηρετείται από τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών 
του Ο.Α.Σ.Θ. 02, 03, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 27, 31, 33, 39, 54, 58, 78  

 
Στο χώρο του σεμιναρίου θα βρείτε: 

                  α) Περιοδικά «Εικαστικής Παιδείας» 
                      Νέα έκδοση: Νο 31 (θα διατίθεται δωρεάν στα μέλη της Ένωσης). 
                  β) Σειρά βιβλίων «Κείμενα Εικαστικών Καλλιτεχνών» 
                  γ) Σειρά φωτεινών διαφανειών, σε ψηφιακή μορφή 
                  δ) Σειρά DVD «Μέθοδοι και πρακτικές καλλιτεχνικής διδασκαλίας 
                  ε) Επανέκδοση σε ψηφιακή μορφή των βιντεοκασετών της Ένωσης 
                      ●  Μάσκα - κούκλα (Νο 1) 
                      ●  Χαρακτική σε λινόλεουμ ● Η ανάπτυξη της σύνθεσης (Νο 2) 
                      ●  Βλέπω με τις αισθήσεις ● Διακοσμητικό σχέδιο - Αγγεία - Μουσείο (Νο 3) 
                      ●  Η μάσκα στο σχολείο (παραγωγή 2014) 

   Για την εγγραφή στην Ένωση 
                  νέων μελών, μονίμων, αναπληρωτών, ωρομισθίων, 
                    Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
        απαραίτητη προϋπόθεση είναι το αντίγραφο Πτυχίου ΑΣΚΤ Ελλάδας 

           ή αντίγραφο ισοτιμίας-αντιστοιχίας πτυχίου Σχολών Καλών Τεχνών  του εξωτερικού. 

                Παρακαλούμε να το προσκομίσετε όσοι δεν το έχετε φέρει μέχρι τώρα. 

 



 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ  

 
Δωρεάν διανομή σειράς τευχών Εικαστικής Παιδείας 
    στα μέλη της Ένωσης σε Αθήνα και  Περιφέρεια 

 
Στην περιφέρεια θα αποστέλλονται  ταχυδρομικώς 

 
Βλέπε παρακάτω ανακοίνωση: 

 

 
 

Τη σχολική χρονιά 2015-2016 για νέα και παλαιά μέλη της Ένωσης, εικαστικούς εκπαιδευτικούς 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αναπληρωτές και μόνιμους των  Δημόσιων 
και Ιδιωτικών σχολείων, γίνεται δωρεάν διανομή όλης της σειράς της ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.  
Το σύνολο των τευχών που περιλαμβάνει η σειρά της Εικαστικής παιδείας είναι 29. Σε αυτά 
εμπεριέχεται και η ειδική έκδοση «Εικαστικό Παιχνίδι» της Ρένας Ανούση. 
Τα τρία πρώτα τεύχη (Νο 1, 2 και 3) που έχουν εξαντληθεί, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
Ένωσης, ενώ το Νο 4, 5 και 6 είναι υπό εξάντληση και πωλούνται προς 5€ έκαστο. 
Επισημαίνουμε ότι η διανομή αυτή δεν είναι δυνατόν να γίνεται στις περιόδους του Συνεδρίου και 
Σεμιναρίων, λόγω δυσκολίας της μαζικής  μεταφοράς τους. 
Ο κάθε συνάδελφος που ενδιαφέρεται για την προσφορά, θα αναζητήσει στη βιβλιοθήκη του, αν 
έχει ολοκληρωμένη τη σειρά της Εικαστικής Παιδείας από το Νο 7 έως και το Νο 31. 
Τα τεύχη που θα διαπιστώσει ότι για διάφορους λόγους του λείπουν, μπορεί να τα προμηθευτεί 
δωρεάν από την Ένωση, με την προϋπόθεση να έχει τακτοποιήσει τις ετήσιες συνδρομές 
του. 

Για την Περιφέρεια: 
 Θα γίνεται αποστολή με ταχυδρομική αντικαταβολή,  

μετά από ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Ένωση  
e-mail: enoshkkm@otenet.gr, enosieem@gmail.com  

 
Τα ταχυδρομικά έξοδα επιβαρύνουν τον παραλήπτη. 
Κόστος αποστολής για ένα δέμα μέχρι 7 κιλά =15€. 

 
Για τα νέα μέλη: 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του υλικού, είναι η εγγραφή στην Ένωση (Εγγραφή 
και ετήσια συνδρομή 25€) με την προσκόμιση αντίγραφου πτυχίου ΑΣΚΤ και 
βεβαίωσης από τη Διεύθυνση του σχολείου, με την οποία θα πιστοποιείται η 

διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών από τον αιτούντα. 
 

 

 


