
                     
                

 
 

   

 

 

Αθήνα :  05/11/2015 

                         Αρ. πρωτ.  18.129                                                                      

 

                                                                                           ΠΡΟΣ: 

                                                                                                      Τους ∆ιευθυντές όλων 

                                                                                                των Σχολικών  Μονάδων                           

της Α’ ∆ιεύθυνσης ∆/βάθµιας 

                                                                                              Εκπαίδευσης Αθήνας 

 

 

      

ΘΕΜΑ: Επιµορφωτικές Συναντήσεις  
 

Το Τµήµα Πολιτιστικών Θεµάτων της Α’ ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Αθήνας, στο πλαίσιο εκπόνησης Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Πολιτιστικών Θεµάτων, 

σε συνεργασία µε το Κέντρο Πολιτισµού Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, οργανώνει σειρά 

Επιµορφωτικών Συναντήσεων στο Κέντρο Επισκεπτών, µε θέµατα:             

 

1. ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΩ ΜΑΣ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΩ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΚΤΗΡΙΟ, ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ 

ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 

 

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράµµατος της MONUMENTA που απευθύνεται 

σε παιδιά και νέους από 10 – 18 ετών, τα οποία µέσα από τη συζήτηση και διάφορες 

δραστηριότητες ανακαλύπτουν την έννοια του µνηµείου, της αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς και του τοπίου, γνωρίζουν µνηµεία του τόπου τους, της χώρας, µνηµεία 

παγκόσµιας κληρονοµιάς, καθώς και την αδιαχώριστη σχέση τους µε το φυσικό 

περιβάλλον. Παράλληλα ανακαλύπτουν τους κινδύνους που απειλούν την 

αρχιτεκτονική κληρονοµιά και προτείνουν τρόπους µε τους οποίους τα ίδια και γενικά 

οι κάτοικοι ενός τόπου µπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της. 

Με την Ειρήνη Γρατσία, υπεύθυνη της MONUMENTA 

Στις 11 Νοεµβρίου, ώρες 17.00-19.00 

2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

Γινόµαστε Leonardo da Vinci και Le Corbusier και µετράµε το χώρο αλλά και τους 

εαυτούς µας µε µονάδες µέτρησης τα µέλη µας: τον αντίχειρα, την παλάµη, το πόδι 

κλπ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Α΄  ΑΘΗΝΑΣ 

  

 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

Υπεύθυνη : ∆ρ. Λένα Μπενίση 

Τηλ : 210 5229997 Φαξ: 210 5230824   

grpolit@dide-a-ath.att.sch.gr 

Ιστότοπος: http://dide-a-ath.att.sch.gr/grpolthem 



Ένα παιχνίδι µε προσχεδιασµένες φόρµες σε φύλλο µαγνήτη ή µαύρο χαρτόνι που 

χρησιµοποιούνται στην απεικόνιση στοιχείων σε όψεις και κατόψεις.  

Τα παιδιά συνθέτουν τις φόρµες ανακατεύοντας διαφορετικές κλίµακες ώστε να 

δηµιουργήσουν αλλόκοτες καταστάσεις και να αφηγηθούν τις ιστορίες τους και η 

αρχιτεκτονική γίνεται µια ζωντανή εκπαιδευτική διαδικασία µέσα στο περιβάλλον της 

τάξης και όλα βρίσκουνε τη θέση τους!  Με τη Χαρά Μαραντίδου, αρχιτέκτονα – 

εικαστικό. 

Στις 18 Νοεµβρίου, ώρες 17.00-19.00 

3. Ο,ΤΙ ΘΥΜΑΤΑΙ ΧΑΙΡΕΤΑΙ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΝΗΜΗΣ 

 

Ένα εργαστήριο για τη µνήµη και τα παιδιά. Πώς καλλιεργούνται η µνήµη και οι 

µνήµες στα παιδιά, µε ποιο τρόπο και µε ποια ερεθίσµατα πλουτίζονται και ενισχύουν 

τα συναισθήµατα, τη φαντασία και τη σκέψη τους. Μια θεωρητική προσέγγιση και 

ένα παιχνίδι που προτείνει απρόοπτες συνδέσεις ανάµεσα στις µνήµες µας και τα 

βιβλία, ανάµεσα στις δικές µας µνήµες και τις µνήµες των άλλων. 

Με τις Μαρία Αγγελίδου, συγγραφέα – µεταφράστρια και την Ειρήνη Βοκοτοπούλου, 

κοινωνιολόγο 

Στις 25 Νοεµβρίου, ώρες 17.00-19.00 

 

Οι συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν, η 1
η
 στις 11 Νοεµβρίου, ώρες 17.00-19.00 

                                                                   2
η
 στις 18 Νοεµβρίου, ώρες 17.00-19.00 

                                                                   3
η
 στις 25 Νοεµβρίου, ώρες 17.00-19.00  

Για την ευκολότερη πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο Κέντρο Επισκεπτών διατίθεται 

δωρεάν shuttle bus από το σταθµό µετρό Συγγρού-Φιξ ένα τέταρτο πριν την έναρξη του 

σεµιναρίου και ένα τέταρτο µετά τη λήξη του σεµιναρίου για τη µεταφορά των 

εκπαιδευτικών στο σταθµό Συγγρού-Φιξ.   

Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις (50 άτοµα σε κάθε µία)  να 

δηλώσουν συµµετοχή ηλεκτρονικά στο mail:grpolit@dide-a-ath.att.sch.gr ή 

τηλεφωνικά στο Γραφείο, 2105229997 

 

  

 

                                                                                  Ο ∆ιευθυντής της  ∆.∆.Ε               

                                                                         Α΄ Αθήνας 

 

 

 

                                                                                         Λεωνίδας Μάντζος                                                                                                                           

                                                                                           PhD, MSc. MEd                             
                                                                 

                                                                                
 

 
                                                                                                                                                                                                

 


