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Θεσσαλονίκη: 21-02-2020 
Αριθ. Πρωτ.: 4143 
 
 

 
  

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:  
«Finotti: Fine Notte/Το τέλος της νύχτας» 

  

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

Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, σε συνεργασία με το Τελλόγλειο Ίδρυμα,  θα  

πραγματοποιήσει επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο με αφορμή την νέα  έκθεση  με 

τίτλo: «Finotti: Fine Notte/Το τέλος της νύχτας». 

Στόχος του βιωματικού σεμιναρίου, είναι να γίνει μια παρουσίαση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν στην συγκεκριμένη έκθεση, 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, 

συνδέοντάς την με την διδακτέα ύλη, εμπλουτίζοντας έτσι την φαντασία των παιδιών και 
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την διαδικασία δημιουργικής εικαστικής παραγωγής, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται οι 

δεσμοί μεταξύ του μουσείου μας και του σχολείου.  

Μικρή περιγραφή: 

Η έκθεση  παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό σύνολο έργων του Novello Finotti 

(π. 70 έργα) τα περισσότερα σε μάρμαρο και μεγάλων διαστάσεων (10 από αυτά 

ξεπερνούν τα 2,50 μέτρα). 

O Finotti (γεννήθηκε στη Verona το 1939) είναι ένας από τους σημαντικότερους 

σύγχρονους γλύπτες με έργο αντίστοιχο της κατηγορίας ενός Giacometti, Miro ή Dali, 

μιας ομάδας καλλιτεχνών του 20ού αιώνα η οποία έχει επηρεάσει και θα επηρεάζει 

τη σύγχρονη γλυπτική ως έκφραση, τεχνική και τολμηρή διατύπωση. 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 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/1FAIpQLSdq6ZmKpkX2sqRzEYnQZMULmV_ipHGtDmR

_xfKYlMrVPqDyUA/viewform     μέχρι την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020.  

  

     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 
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