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Θεσσαλονίκη: 18-02-2019 
Αριθ. Πρωτ.: 3582 
 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & Τις 

Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & 

Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

2. 2o ΠΕΚΕΣ 

3. Φ. Αρχείου 

 

   
 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο με θέμα τα λαϊκά παραμύθια και τίτλο: 

"Οι Μήνες": μια αφορμή για ένα βιωματικό ταξίδι στο χρόνο!» 

  

            Η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων 

κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, σε συνεργασία με την θεατρική ομάδα «Μικρός Βορράς», 

θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με θέμα τα λαϊκά παραμύθια 

και τίτλο "Οι Μήνες": μια αφορμή για ένα βιωματικό ταξίδι στο χρόνο!. Εισηγητής θα 

είναι ο κος Τάσος Ράτζος (σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας 

«Μικρός Βορράς»). 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση εκπαιδευτικών τεχνικών για τη 

δημιουργική προσέγγιση και δραματοποίηση παραμυθιών στην τάξη και απευθύνεται σε 

όλους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται για θέματα σχετικά με τη φιλαναγνωσία, 

τα παραμύθια, τη λαϊκή παράδοση ή το θέατρο. 

 

            Με αφορμή ένα λαϊκό παραμύθι από τη Λέσβο (Η κυρά καλή και οι 12 Μήνες), το 

οποίο θα παρουσιαστεί επί σκηνής με τη χρήση πολλαπλών υλικών και τεχνικών 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Μπαζακογιάννη Στέλλα 
Τηλέφωνο: 2310  -   588294 
Φαξ: 2310  -   643 046 
Ιστοσελίδα: http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 

E-mail: politistika.dyt.thess@gmail.com 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 

 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

----- 
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 (παντομίμα, πρωτότυπα μουσικά όργανα, αυθεντική ντοπιολαλιά, τραγούδι), οι 

εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν ενεργά στην εξέλιξη του σεμιναρίου και θα βιώσουν 

τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησης των τεχνικών που χρησιμοποιεί η ομάδα του Μικρού 

Βορρά μέσα στην τάξη τους. 

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα: 

17:00-17:15    Προσέλευση 

17:15-17:30    Το παραμύθι επί σκηνής [σύντομη εισαγωγή στο θέμα από τον σκηνοθέτη 

Τάσο Ράτζο] 

17:30‐18:40    Παράσταση "Οι Μήνες" [Σκηνοθεσία: Χρύσα Διαμαντοπούλου- Τάσος 

Ράτζος]  

18:40‐19:00    Διάλειμμα 

19:00‐20:00    Βιωματικές δραστηριότητες με αφορμή το παραμύθι, εισαγωγή στις 

τεχνικές διάδρασης [Τάσος Ράτζος & συνεργάτες] 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019 στο 12ο 

Αμπελοκήπων (Τζεκάκη, τηλ.2310 726770) στις 17.00-20.00. 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScILIxmWuh0wfnHohlASsp20fx8ib3wQyG3Kz

SAd7s2liR0uw/viewform μέχρι την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019.  

  

     Η κατάσταση των συμμετεχόντων  και συμμετεχουσών εκπαιδευτικών θα 

ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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