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ΘΕΜΑ: Σεμινάριο με φυσική παρουσία, με θέμα: «Ξενάγηση και προτάσεις εκπαιδευτικής   
              αξιοποίησης της  έκθεσης “Βασίλης Θεοχαράκης/ Στην άκρη…”» 

 
 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων, σε 

συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄, Γ΄ Αθήνας και  Ανατολικής Αττικής, δια των αντίστοιχων Υπευθύνων 

και το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. και Μ. Θεοχαράκη διοργανώνουν σεμινάριο με φυσική 

παρουσία με θέμα: Ξενάγηση και προτάσεις εκπαιδευτικής αξιοποίησης της περιοδικής έκθεσης 

“Βασίλης Θεοχαράκης / Στην άκρη…” του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. 

Θεοχαράκη. 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 – 19:30 στον χώρο 

του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών και Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη (Βασ. Σοφίας 9 & Μέρλιν 1, σταθμός μετρό  

Σύνταγμα, χάρτης https://goo.gl/maps/RWu4FNL2mBny47p1A ).  

Στη διάρκεια του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα ξεναγηθούν στους εκθεσιακούς χώρους της περιοδικής 

έκθεσης «Βασίλης Θεοχαράκης/ Στην άκρη…» (επιμέλεια έκθεσης: Τάκης Μαυρωτάς) και θα πειραματιστούν, 

μέσω δραστηριοτήτων, με την ελληνική τοπιογραφία και θαλασσογραφία. Θα ακολουθήσει βιωματική 

παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/ήτριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 

στηρίζονται στην έκθεση και υλοποιούνται στο Ίδρυμα: «Το σεντούκι των μαγικών σπόρων» και «Κάτω από το 

νερό». Στόχος είναι η ανάδειξη μέσα από την τέχνη της πολιτισμικής - ηθικής σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. 

Εισηγήτριες του σεμιναρίου θα είναι οι κυρίες Ειρήνη Αλεξανδράκη, Υπεύθυνη Τμήματος 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιδρύματος και οι κυρίες Άννα Πλέσσα και Νεφέλη Σιαφάκα, 

μουσειοπαιδαγωγοί του Ιδρύματος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

17:00-17:30 Χαιρετισμοί & παρουσίαση των εκπαιδευτικών στόχων μέσα από τις 

σχολικές ξεναγήσεις στο αμφιθέατρο του Ι.Θ. 

17:30-18:00  Ξενάγηση στην έκθεση  

18:00-18:15  Διάλειμμα 

18:15- 19:30 Προσομοίωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα στην έκθεση.  

 
  ΚΟΙΝ:   1. κ.κ. Συντονίστριες/στές         
               6oυ ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
  2. Φ. 28.4 
   
 
 
 
 
 

 
  ΠΡΟΣ:   ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  
                Δ/ΝΣΗΣ ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Επισημαίνεται ότι ο αριθμός συμμετεχόντων /ουσών εκπαιδευτικών θα είναι περιορισμένος (15 

εκπαιδευτικοί από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης). 

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στον 

σύνδεσμο https://forms.gle/nGVXFFFfJvcSW5ETA μέχρι την Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2022 (αν ο σύνδεσμος δεν 

ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να τον επικολλήσετε στη γραμμή διευθύνσεων του 

φυλλομετρητή σας). Θα προηγηθούν όσοι/ες υλοποιούν πολιτιστικά προγράμματα σχετικής θεματολογίας.  

Οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους από τη σχολική τους μονάδα αλλά και από 

το email που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα, την Παρασκευή 2-12-2022. Επισημαίνεται ότι ο 

αριθμός συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτικών θα είναι περιορισμένος  (έως 60 εκπαιδευτικοί και από τις 

τέσσερις Διευθύνσεις) και θα προηγηθούν όσοι/ες υλοποιούν πολιτιστικά προγράμματα σχετικής 

θεματολογίας.  
 

        Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων : Βασιλική Αρβανιταντώνη 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
  

  

Η   ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                                        
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ 

 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ  ΜΕΪΝΤΑΣΗ 
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