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Θεσσαλονίκη: 14-11-2019 
Αριθ. Πρωτ.: 17701 
 

 
  

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. Φ. Αρχείου 

 

   
 

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: 

«Δυο κουκιά και ένα ρεβίθι … δάσκαλε πες το παραμύθι!» 

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

Στέλλας Μπαζακογιάννη,  θα πραγματοποιήσει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Δυο 

κουκιά και ένα ρεβίθι … δάσκαλε πες το παραμύθι!»  και εισηγήτρια την κα Κλεάρχου Κατερίνα. 

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι να παίξουμε, να εκφραστούμε να  πειραματιστούμε 

με τα εκφραστικά μας μέσα, έκφραση προσώπου, φωνή, στάση σώματος, να  γνωρίσουμε 

καλύτερα τι είναι η αφήγηση, τι είναι το παραμύθι, ποιος ο ρόλος του αφηγητή και με ποιο τρόπο 

συμβάλει η αφήγηση στην ανάπτυξη του παιδιού.  

            Μέσα από τις  ιστορίες, θα μοιραστούμε  ελπίδες και όνειρα...σαν μια καλή παρέα, οι 

οποίες θα  ξυπνήσουν  την φαντασία μας για να  δουλέψουμε με τις εικόνες, και να γράψουμε 

ιστορίες .  Μέσα από όλα αυτά οι συμμετέχοντες θα γευθούν και θα βιώσουν  την εμπειρία της 

αφήγησης και της επικοινωνίας.  

           Το σεμινάριο απευθύνεται σε 25 άτομα όλων των ειδικοτήτων της οικείας Διεύθυνσης και 

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 από τις 17.00-20.00, στο 17ο Νηπιαγωγείο 

Σταυρούπολης, (Μινωτή 1, τηλ. 2310 587230). Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν 

συμμετοχή καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο:  

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: bazakogiannist@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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 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecaMMWFbPx-

rcNXKoMMAR03aXupAtOo0u0wBir1yBrfPsj2w/viewform    μέχρι την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 
 

Ο αναπληρωτής του Διευθυντή Π.Ε. 

Δυτικής Θεσσαλονίκης 

 

 

Χαράλαμπος Ακριτίδης 
Προϊστάμενος του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων 
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