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Θεσσαλονίκη: 10-01-2020 
Αριθ. Πρωτ.: 237 
 
 

 
  

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 θέμα τα λαϊκά παραμύθια και τίτλο: 

«Το πιο γλυκό ψωμί» 

  

            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 τίτλο «Το πιο 

γλυκό ψωμί». 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 Κεφαλλονίτικο παραμύθι, το οποίο θα παρουσιαστεί επί 

σκηνής με τη χρήση πολλαπλών υλικών και τεχνικών  (παντομίμα, πρωτότυπα μουσικά 

όργανα, αυθεντική ντοπιολαλιά, τραγούδι), οι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν ενεργά 
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στην εξέλιξη του σεμιναρίου και θα βιώσουν τρόπους παιδαγωγικής αξιοποίησης των 

τεχνικών που χρησιμοποιεί η ομάδα του Μικρού Βορρά μέσα στην τάξη τους. 

 

Λίγα λόγια για το παραμύθι: 

Ένας βασιλιάς που δεν γνωρίζει την αξία της εργασίας και για αυτό δεν εκτιμά 

τίποτα, με τη βοήθεια του γέρου σοφού θα λυτρωθεί, από το ψωμί που θα ζυμώσει με τα 

ίδια του τα χέρια.  Ο ιδρώτας και μόχθος του θα φτιάξουν το πιο γλυκό ψωμί του 

κόσμου.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 στο 12ο 

Αμπελοκήπων (Τζεκάκη, πεζόδρομος δίπλα στο Δημοτικό πάρκινγκ, 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/1FAIpQLScmcBBpUMzxglXnKaI2D509HGVDMfRiRvkd

7ZCN2GSJRLS8Rg/viewform μέχρι την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 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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