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Θέμα: « Σεμινάριο Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων .  
               Ρέθυμνο 28-30 Νοεμβρίου 2019». 
 
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σε συνέχεια προηγούμενης αλληλογραφίας μας, σας υπενθυμίζω  ότι,  
Με πρωτοβουλία της  Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων  (ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.), 
διοργανώνεται 3ήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο Ρέθυμνο  Κρήτης το διάστημα 
28-30 Νοεμβρίου 2019. 
 
Το θέμα του σεμιναρίου είναι : «Η Διδασκαλία της Τέχνης στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  Εικαστικά και Παιδαγωγικά Εργαστήρια»   
 
Το σεμινάριο  μπορούν να παρακολουθήσουν προαιρετικά όλοι οι Εικαστικοί από 
την πρωτοβάθμια και από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μόνιμοι και 
αναπληρωτές, εφόσον αιτηθούν επιμορφωτική άδεια από την διεύθυνση του 
σχολείου. Συνημμένα σας προωθώ και την έγκριση του Υπουργείου Αρ. Πρωτ. 
153520/Δ2 02-10-2019 έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ και πρόσκληση της ένωσης.  
 
Βεβαίωση συμμετοχής για το  σεμινάριο θα δοθεί σε όλους όσους το 
παρακολουθήσουν   από  την  Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων  
(ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ) η  οποία το διοργανώνει.   
 
 
Για οποιαδήποτε πρόταση και διευκρίνηση είμαι στη διάθεση σας. 
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 
Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς 
 
 
Σοφία Χάιτα 
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ08  
 
 
Συνημμένα δύο (2) 

04/11/2019  
Αρ. πρωτ. ΔΥ 

 
Προς:   

Σχολεία Πρωτοβάθμιας και  
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

νήσου Κρήτης  
Ενημέρωση Εκπαιδευτικών ΠΕ08 

Παρακαλούμε για 
ενημέρωση 
εκπαιδευτικών ΠΕ08 
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ΘΕΜΑ: Σεμινάριο εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικής Παιδείας
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ.: 144649/Δ2/18-09-2019 έγγραφο

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων διοργανώνει 

σεμινάριο με θέμα: «Η Διδασκαλία της τέχνης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Εικαστικά και παιδαγωγικά εργαστήρια».

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί από 28 έως και 30 Νοεμβρίου 2019 στο Ρέθυμνο, στο 

Παράρτημα της ΑΣΚΤ Λόφος Ευλυγιάς και ώρες 09.00 - 14.00 και 16.00 - 20.00.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, εκπαιδευτικοί 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ08, με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας και εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ πρωτ. 

Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. 

συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
www.art-teachers.com. 

Εσωτ. Διανομή
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμ. Α΄
 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας: 

Αθήνα,      02-10-2019
Αρ. Πρωτ. 153520/Δ2

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ

Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών 
Μαθημάτων

enoshkkm@otenet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
-----

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄

 

-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

 Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Κρήτης
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Π.Ε. & 

Δ.Ε. (μέσω της ανωτέρω 
Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης) 

 Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης Ηρακλείου, Λασιθίου, 
Ρεθύμνου και Χανίων

 Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω 
των ανωτέρω Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)

http://www.art-teachers.com/
mailto:enoshkkm@otenet.gr
http://www.minedu.gov.gr/
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ΕΝΩΣΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
Παπαναστασίου 49  104 45 ΑΘΗΝΑ  Τηλ. Φαξ.: 210 8321783 / 6977904185 

e-mail: enoshkkm@otenet.gr http:// www.art-teachers.com 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
3ήμερο Σεμινάριο Ένωσης στο Ρέθυμνο Κρήτης 

28-30 Νοέμβρη 2019 
 

Η επιστολή αποστέλλεται προς όλα τα μέλη της Ένωσης, 
διότι με τις μετακινήσεις δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται αρκετοί συνάδελφοι. 

 

    
 

    
 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι όπως αποφασίσαμε στο Συνέδριο της Ένωσης που έγινε τον 
Σεπτέμβριο στην ΑΣΚΤ Αθήνας, αυτή τη χρονιά η Ένωσή μας προτίθεται να 
διοργανώσει εξορμήσεις στην περιφέρεια. Η έναρξη γίνεται με τη διοργάνωση τριήμερου 
Σεμιναρίου στην Κρήτη.  
Αυτή η εξόρμηση της Ένωσής μας στην Κρήτη που έχει να γίνει από το 2013, δεν 
γίνεται κάθε χρόνο, αν και οι ανάγκες το ζητούν, λόγω δυσκολιών των διοργανωτών 
(μελών ΔΣ και επιμορφωτών).  
 
Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί  από Πέμπτη 28 έως και Σάββατο 30 Νοεμβρίου 
2019 στο Ρέθυμνο Κρήτης στο Παράρτημα της ΑΣΚΤ Λόφος Ευλυγιάς, ώρες 09:00 
– 14:00 και 16:00 – 20:00.  

 
Έχει ήδη εγκριθεί η άδεια απουσίας των εικαστικών εκπαιδευτικών από τα σχολεία τους 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, 
Λασίθι) τις εργάσιμες ημέρες Πέμπτη 28 και Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.. 
(Επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο). 
 
Για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου έχει κατατεθεί αίτηση στην ΑΣΚΤ για παραχώρηση του  
χώρου. Οι συνάδελφοι εικαστικοί εκπαιδευτικοί από άλλες περιοχές της Κρήτης που 
ενδιαφέρονται για διανυκτέρευση στο σταθμό της ΑΣΚΤ Ρεθύμνου, θα πρέπει έγκαιρα 
να μας ενημερώσουν για να κλείσουν τις θέσεις.  

mailto:enoshkkm@otenet.gr
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Η Διδασκαλία της τέχνης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   
Εικαστικά και παιδαγωγικά εργαστήρια 
 
Θέμα του σεμιναρίου είναι: «Η Διδασκαλία της τέχνης στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Εικαστικά και παιδαγωγικά εργαστήρια».                                                                                                                       
Βασιζόμενοι στην επικαιρότητα και τις συγκεκριμένες συνθήκες που διαμορφώνονται 
τον τελευταίο καιρό στην εκπαίδευση, αλλά και στη συμμετοχή των συναδέλφων του 
τόπου που διεξάγεται το σεμινάριο διαμορφώνουμε συνήθως το περιεχόμενο και τη 
θεματολογία του. 
Η συμμετοχή των συναδέλφων εικαστικών εκπαιδευτικών της Κρήτης στα αντίστοιχα 
σεμινάρια που έγιναν το 2011 και το 2013 στον ίδιο χώρο, με παρουσιάσεις 
πρωτότυπων εργασιών των σχολείων τους, ήταν κατά κοινή ομολογία πολύ 
εποικοδομητική και αξίζει να επαναληφθεί. 
 
Έτσι προτείνουμε: 
Α) Παρουσίαση 20λεπτη με την επιλογή μιας διδακτικής ενότητας εικαστικής 
διδασκαλίας ή αναφοράς ενός προβλήματος που αντιμετωπίστηκε στην τάξη και η 
παιδαγωγική λύση που δόθηκε (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). 
. 
Β)  Παρουσίαση project που υλοποιήθηκε σε Λύκειο. 
 
Γ)  Εφαρμογή εργαστηρίου με συμμετοχή 20 ατόμων η ομάδα. 
 
Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα γίνει ενημέρωση και συζήτηση για τις τελευταίες 
εξελίξεις στα θέματα του κλάδου μας. Επίσης για το θέμα των εκθέσεων των εικαστικών 
εκπαιδευτικών και των ομαδικών μαθητικών εκθέσεων της Ένωσης κατά περιοχή, με 
την ενεργητική συμμετοχή των εικαστικών εκπαιδευτικών της περιοχής. 
 
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για παρουσίαση εργασίας στο παραπάνω Σεμινάριο, 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέχρι 30 Οκτωβρίου, στέλνοντας στο e-mail 
της Ένωσης τον τίτλο του θέματος και μια μικρή περίληψη. 
 
Ανάλογα με τη συμμετοχή θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα  
 
Θα ακολουθήσει νέα αναλυτικότερη ενημέρωση για την έκβαση του 
προγράμματος όλου του σεμιναρίου.  
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