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ΘΕΜΑ 1ο: Εργαστηριακό εξ αποστάσεως σεμινάριο «Στο σχολείο με τα Comics με αφορμή 

τους ήρωες του 1821»  

2, 9 και 16 Μαρτίου  

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών 
Θεμάτων, σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης και την Comicdom, διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο, βιωματικού χαρακτήρα, τριών 
εβδομαδιαίων συναντήσεων με θέμα «Στο σχολείο με τα Comics μέσα από τους ήρωες του 1821», 
στις 2, 9 και 16 Μαρτίου, και ώρες 17:30 – 20:00, για 30 εκπαιδευτικούς. 

 Το σεμινάριο υλοποιείται στο πλαίσιο της ετήσιας συνεργασίας του τμήματος Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων του Μουσείου με τις/τον υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων Αττικής.  Ανήκει στον 
επιμορφωτικό κύκλο του υπό ίδρυση Περιφερειακού Δικτύου Πολιτιστικών Θεμάτων «1821, πριν και 
μετά: Όταν όλα αλλάζουν. Η περίπτωση της Αττικής». 

• 1η Συνάντηση: Τρίτη, 2 Μαρτίου 

«Ξενάγηση στην έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός - Συλλογή Θανάση και Μαρίνας 

Μαρτίνου». Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορία των comics». 

• 2η Συνάντηση: Τρίτη, 9 Μαρτίου  

«Βασικά βήματα δημιουργίας ενός comic. Δημιουργία χαρακτήρα / Ήρωα. Έρευνα και σύνθεση 

πληροφορίας». 

• 3η Συνάντηση: Τρίτη, 16 Μαρτίου 

«Από το ιστορικό κείμενο στο comic. Παραδείγματα, συζήτηση και δημιουργία  comics από τους 

συμμετέχοντες». 

Εισηγήτριες: Λήδα Τσενέ, PhD, Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 

Comicdom Press και  Βασιλεία Βαξεβάνη, αφηγήτρια. 

 

Μέσα από τις επιμορφωτικές συναντήσεις οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:  

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/
mailto:mail@dipe-a-athin.att.sch.gr
mailto:a.politistika@gmail.com


2 

 

• γνωρίσουν το Μέσο των comics  

• εξοικειωθούν με τεχνικές αφήγησης και οπτικοποιημένης αφήγησης (visual storytelling)  

• έρθουν κοντά σε ένα μέσο έκφρασης οικείο προς τα παιδιά  

• δημιουργήσουν οι ίδιοι μικρές ιστορίες comics  

• εξοικειωθούν με τρόπους έρευνας και σύνθεσης της πληροφορίας  

• εργαστούν ομαδικά  

• συζητήσουν την εμπειρία τους με τους άλλους συμμετέχοντες  

• έρθουν σε επαφή με τη διεθνή εμπειρία και πρακτική (μέσα από παρουσίαση συγκεκριμένων 

case studies)  

• λάβουν βιβλιογραφία, ιδέες, αλλά και υποστήριξη για το πώς μπορούν να εφαρμόσουν με τα 

παιδιά όσα έμαθαν.  
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της βιβλιογραφίας κλπ και την έκδοση βεβαίωσης είναι οι 

εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν και τις τρεις συναντήσεις.  
 

Υλικά: Οι συμμετέχοντες χρειάζεται να έχουν μπροστά τους χαρτιά λευκά Α4, μολύβια, ξύστρες και 

μαρκαδόρους. 

• Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο 
https://forms.gle/FTfCXX9i6CsTJcBTA, μέχρι το Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021, και θα 

ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους και τον τρόπο σύνδεσής τους στην πλατφόρμα zoom τη 

Δευτέρα 1η Μαρτίου, με μήνυμα στο e-mail που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα.  

• Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο http://dipe-a-

athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata θα αναρτηθεί κατάλογος συμμετεχόντων της 

Διεύθυνσης 

• Έχουν προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν πολιτιστικά προγράμματα σχετικής 

θεματολογίας. 

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Στον σύνδεσμο https://drive.google.com/drive/folders/1XNhUNy5YnqR4G1Dn-

N0DFxcPpfwwxJ3T?usp=sharing  αναρτώνται σταδιακά υλικό και ηλεκτρονικές διευθύνσεις με θέμα τα 

προεπαναστατικά χρόνια και την Ελληνική Επανάσταση, με έμφαση στην Αθήνα. 

Η υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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