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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

---------- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

------------ 
 

 

Δρ. Όλγα Ζιρώ 
Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών  

Εικαστικών Μαθημάτων κλάδου ΠΕ08 
Νομοί αρμοδιότητας: Αττική, Βοιωτία,  

Φθιώτιδα, Φωκίδα, Ευρυτανία, 
 Εύβοια και Κυκλάδες 

Αχαϊα, Ηλεία, Αιτολοακαρνανία, Ζάκυνθος, 
Κεφαλλονιά και Νομοί Πελοποννήσου 

e-mail     :  ziro_olga@yahoo.com 
 

ziro.olga@gmail.com 
http://tehnikaiekpaideusi.blogspot.com 

τηλ. 6977413007 
 

Γραφείο Σχολικών Συμβούλων 
Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 16 

T.K. – Πόλη:   11526 Αθήνα 
Ε-mail:  symbouloiaathinas@gmail.com 

Tηλέφωνο:  210-5241118 
 

    ΑΘΗΝΑ  21 / 09 / 2015 

                    Αριθ. Πρωτ:626 

 

ΠΡΟΣ:  
όλους τους καθηγητές των Εικαστικών, 
κλάδου ΠΕ08 
των Σχολείων των Νομών 
Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Βοιωτίας, 
Κυκλάδων. 
Αχαϊας, Αιτωλ/νίας, Ηλείας, Πελοποννήσου, Ζακύνθου και 
Κεφαλληνίας  
(δια των Δ/ντών των Γυμνασίων και Λυκείων και των 
Δ/νσεων ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ των νομών) 
 

KOIN . 

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Στερεάς 
Ελλάδος 
 -Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής       
Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
2. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Κυκλάδων 
-Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής      
Καθοδήγησης  Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
3. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδος 
 -Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής       
Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
4. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου 
-Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής       
Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
5. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 
-Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής      
Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

 

 

 

Θέμα: «Χαιρετισμός προς τους καθηγητές των Εικαστικών 

Μαθημάτων  ΠΕ08, Συναντήσεις και Σεμινάρια και Πρόσκληση 

Εκδήλωσης ενδιαφέροντος» 
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Για τη νέα σχολική χρονιά σας στέλνω συναδελφικό χαιρετισμό 

και σας εύχομαι να είστε υγιείς και δημιουργικοί. 

 Όπως κάθε χρόνο έτσι και αυτή τη χρονιά έχουν προγραμματιστεί 

συναντήσεις στις οποίες η παρουσία σας θα είναι απαραίτητη για την 

ανταλλαγή απόψεων, τόσο σε θέματα παιδαγωγικά όσο και σε θέματα 

που θα αφορούν στην διδακτική της τέχνης.  

 Ως εικαστικοί-εκπαιδευτικοί όλοι έχουμε κοινό στόχο να προάγουμε 

την Τέχνη και τη δημιουργικότητα μέσα από το μάθημα των Εικαστικών. 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, το μάθημά μας γίνεται κατ εξοχήν 

σημαντικό μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς όλα τα γνωστικά 

πεδία αναγνωρίζουν στην Τέχνη γενικά και στη δύναμη της Εικόνας 

ιδιαίτερα, τα εργαλεία εκείνα με τα οποία ο μαθητής μπορεί να 

δυναμώσει τη σκέψη και την έκφρασή του. 

 Το μάθημα των Εικαστικών από τη φύση του δημιουργικό, προάγει 

την κριτική  σκέψη και τη δημιουργική έκφραση, και ανοίγει το δρόμο 

για τον πειραματισμό και την ανακάλυψη. Ο μαθητής, ως αυριανός 

πολίτης, στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής είναι 

αναγκαίο να είναι δημιουργικός, επινοητικός , δυναμικός και οξύνους.  

Για το σημαντικό αυτό έργο, και με τη μία διδακτική ώρα που 

έχουμε στη διάθεσή μας,  ελπίζω όλοι να συνεργαστούμε, και η σχολική 

τάξη να γίνει τόπος στον οποίο κάθε μέρα θα μπαίνουμε με εκείνο τον 

ενθουσιασμό για δημιουργία όπως όταν μπαίνουμε στο προσωπικό μας 

εργαστήριο.  
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Με βάση τα παραπάνω, σας ενημερώνω ότι προγραμματίστηκαν 

συναντήσεις αλληλοτροφοδότησης, στις οποίες θα ανταλλάσσονται 

απόψεις σε ζητήματα διδακτικής της Τέχνης και παιδαγωγικής και θα 

γίνουν εποικοδομητικές συζητήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις και 

επισημάνσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα κινηθούν τα σεμινάρια είναι: 

• Ενημέρωση για την αξιοποίηση του Φωτόδεντρου (ψηφιακός 

εμπλουτισμός των διδακτικών βιβλίων) και αναλυτικό πρόγραμμα. 

• Σχέδια μαθήματος και φύλλα εργασίας ως διδακτικά εργαλεία για 

τη δημιουργία εικαστικού έργου ή/και οργάνωση/παρουσίαση  

θέματος από την ιστορία της τέχνης {καλλιτέχνης, κίνημα, μοτίβο, 

σύγκριση εποχών) στο Γυμνάσιο ή/και στο Λύκειο. 

• ΤΠΕ και διδακτικές εφαρμογές στο μάθημα των Εικαστικών και 

της Ιστορίας της Τέχνης 

• Τα Εικαστικά στις τάξεις του Γυμνασίου 

• Η Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά στην Α΄ Γενικού Λυκείου 

• Το Ελεύθερο Σχέδιο, Γ΄ Γενικού Λυκείου 

• Η Ιστορία της Τέχνης, Γ΄ Γενικού Λυκείου 

• Βιωματικές Δράσεις (Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης) Β΄ 

Γυμνασίου 

 

Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε δεύτερη Πέμπτη από 4.00 έως 

7.00μμ. στο Γραφείο Σχολικών Συμβούλων, στο κτίριο της Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας, Α΄όροφος, Κηφισίας 16, στάση μετρό 

Αμπελόκηποι (τηλ.210-5241118). 
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• Παιδαγωγικές προσεγγίσεις: Τέχνη και κριτική σκέψη στην 

ανάπτυξη του εφήβου, Η Τέχνη ως μη βίαιη επικοινωνία, Τέχνη 

και δημιουργικότητα ως αναγκαιότητα για την ανάπτυξη   του 

έφηβου 

 

Η πρώτη συνάντηση θα γίνει  

Πέμπτη 1η Οκτωβρίου  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για εκείνες/ους που βρίσκονται εκτός Νομού Αττικής, οι 

πληροφορίες και το υλικό θα διαχέεται ηλεκτρονικά 

� με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα 

http://tehnikaiekpaideusi.blogspot.com 

� μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

� με προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις (webinars) για τις 

ημερομηνίες των οποίων θα υπάρξει ενημέρωση 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Στα σεμινάρια θέλω να σας ενθαρρύνω ιδιαίτερα να συμμετέχετε με 

την παρουσίαση δικής σας δουλειάς, πάνω στις προαναφερθείσες 

πρόγραμμα 

4:00-5.15μμ.: προγραμματισμός ύλης για τη σχολική χρονιά 2015-

16 (Δημοτικό/Γυμνάσιο/Λύκειο) 

5:30-7:00μμ.: Βιωματικές Δράσεις στο Γυμνάσιο/Ερευνητικές 

Εργασίες στο Λύκειο 
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θεματικές ενότητες ή/και σε καινοτόμα μαθήματα ή δράσεις ή projects 

που κάποιοι από σας έχετε ήδη διδάξει ή προγραμματίζετε να διδάξετε 

(με βάση πάντα τα Αναλυτικά Προγράμματα Γυμνασίου, Λυκείου και τα 

βιβλία των Εικαστικών: Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου, Εικαστικά, Α΄ ΓΕ.Λ, 

Ιστορία της Τέχνης, Γ΄ ΓΕ.Λ). 

Οι συνάδελφοι που θα αποφασίσουν να παρουσιάσουν εισήγηση 

(προσωπικά ή με αποστολή του υλικού ηλεκτρονικά ή μέσω των 

webinars) στο πρώτο τρίμηνο των σεμιναρίων (Οκτώβριος-Δεκέμβριος), 

παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, και να στείλουν το 

ονοματεπώνυμο, το σχολείο στο οποίο υπηρετούν και το θέμα τους μέχρι 

15 Οκτωβρίου 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

ziro_olga@yahoo.com ώστε να συντονίσουμε το πρόγραμμα των 

σεμιναρίων και τις ημερομηνίες.  

  Οι διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις θα βοηθήσουν στη 

δημιουργικότερη διδασκαλία και ο καθένας μπορεί να κερδίσει  από την 

αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους. 

   

Ελπίζοντας στην δημιουργική μας συνεργασία και ευχόμενη καλή 

σχολική χρονιά         

 

Με τιμή  

     Δρ .Όλγα Ζιρώ 

 

   Σχολική Σύμβουλος 
 


