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Θεσσαλονίκη: 09-12-2019 
Αριθ. Πρωτ.: 18996 
 
 

 
  

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 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα με θέμα:  
1. «Ένας Αρκούδος μια φορά»  2.  «ΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ  τσ κι-τσ κι» 3. «Φιλ ας 

Δώρα»  
 

  

             Η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών 

Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, σε συνεργασία με το Τελλόγλειο ‘Ιδρυμα,  θα  

πραγματοποιήσει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με αφορμή τις νέες  εκθέσεις  με 

τίτλo: 1. «Ένας Αρκούδος μια φορά» 2. «ΑΛΕΞΗΣ ΑΚΡΙΘΑΚΗΣ τσ κι-τσ κι» 3. «Φιλ ας 

Δώρα». 

Στόχος του βιωματικού σεμιναρίου, είναι να γίνει μια παρουσίαση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στις συγκεκριμένες εκθέσεις, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να γνωρίσουν και να πληροφορηθούν για τη μουσείο-παιδαγωγική 

διαδικασία και την εικαστική δράση που συνοδεύει το πρόγραμμα ξενάγησης των 

σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Με αυτόν τον τρόπο τους δίνεται η δυνατότητα να ενισχύσουν τη δημιουργική 

έκφραση των παιδιών μεταφέροντας την εμπειρία τους από στο μουσείο, στην τάξη, 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
----- 

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

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 
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συνδέοντάς την με την διδακτέα ύλη, εμπλουτίζοντας έτσι την φαντασία των παιδιών και 

την διαδικασία δημιουργικής εικαστικής παραγωγής, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται οι 

δεσμοί μεταξύ του μουσείου μας και του σχολείου.  

Μικρή περιγραφή: 

«Ένας Αρκούδος μια φορά», 

Η έκθεση ζωντανεύει τριάντα περίπου παιχνίδια από το υπέροχο βιβλίο της 

Ελένης Γερουλάνου «Ένας Αρκούδος μια φορά», καθώς και υλικό από τις συνθέσεις της 

Ίριδας Σαμαρτζή από το βιβλίο των εκδόσεων Πατάκη και εκπαιδευτικό υλικό του 

Μουσείου Παιχνιδιών του Μουσείου Μπενάκη. 

 Ο αρκούδος θα φιλοξενηθεί στο Τελλόγλειο Ίδρυμα και θα ζωντανέψει μέσα από 

εικαστικού περιεχομένου δράσεις και παιχνίδια για παιδιά και για οικογένειες, 

χαρίζοντας την τρυφερή του αγκαλιά σε όλους όσους έρθουν να τον γνωρίσουν από 

κοντά και να ταξιδέψουν μαζί του μέχρι να βρει το σπίτι του. 

 

«                      -     »,    

Η έκθεση σχεδιάστηκε και πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο της 

συμπλήρωσης 80 χρόνων από τη γέννηση και 25 χρόνων από το θάνατο του σημαντικού 

Έλληνα ζωγράφου, Αλέξη Ακριθάκη. Στην έκθεση παρουσιάζεται το μεγαλύτερο μέρος 

των «τσίκι-τσίκι», έργων φτιαγμένων με τη χαρακτηριστική γραφή του καλλιτέχνη με 

μελάνι σε χαρτί και μερικές φορές με τη προσθήκη χρωματιστής τέμπερας και σπάνια 

άλλων υλικών. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση αφιερωμένη αποκλειστικά στα έργα αυτά 

μετά το θάνατο του καλλιτέχνη, η οποία συγκεντρώνει περισσότερα από 60 έργα από 

ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού πολλά εκ των οποίων 

παρουσιάζονται στην Ελλάδα για πρώτη φορά. 

 

 

«Δώρα φιλ ας» 

Η έκθεση αυτή, δίνει τη μοναδική ευκαιρία να συζητήσουμε για την έννοια του 

συλλέγειν, την ποικιλία των συλλογών αλλά και την κατανόηση της έννοιας της ιδιωτικής 

και δημόσιας συλλογής. Μέσα από την επαφή και τη συζήτηση πάνω σε έργα μεγάλων 

καλλιτεχνών, τα οποία δόθηκαν ως δώρα στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών από συλλέκτες 
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όπως ο Τώνη και η Ιωάννα Σπητέρη, ο Γιάννης Μουρέλος, ο Παύλος και ο Ανδρέας 

Καλλιγάς, ο Δημήτριος Τσάμης ή από εξαιρετικούς εικαστικούς όπως ο Σ. Σόρογκας, ο Κ. 

Γεωργίου, ο Τ. Βαίτσης κ.α. 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12 Δεκεμβρ ου 2019 στο 

Τελλόγλειο Ίδρυμα στις 17.30-19.30. 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLCo_nu-s9JVxdetnW58c-

ASG9GtfbFapc0bPRSDrhlNNfDw/viewform   μέχρι την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 στις 

10.00.  

  

     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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