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ΘΕΜΑ

 «Διαδικτυακό εργαστήρι τεσσάρων συναντήσεων: Δημιουργική γραφή με αφορμή έργα της

εικονογράφου Ντανιέλας Σταματιάδη» 

15/3, 22/3, 29/3 και 5/4, 19.00-21.00

Η  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας,  δια  της  υπεύθυνης  Πολιτιστικών

Θεμάτων, και το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνδιοργανώνουν διαδικτυακό βιωματικό

εργαστήρι,  διάρκειας  12  διδακτικών  ωρών  με  θέμα  «Δημιουργική  γραφή  με  αφορμή  έργα  της

εικονογράφου  Ντανιέλας  Σταματιάδη».  Μια  σειρά  εικαστικών  έργων  της  εικονογράφου  και

στερεότυπα σχετικά με το φύλο γίνονται αφορμή για δημιουργική γραφή. 

Το βιωματικό  εργαστήρι  θα πραγματοποιηθεί  σε  4 διαδικτυακές  συναντήσεις, στις  15/3,

22/3, 29/3 και 5/4, κατά τις ώρες 19.00-21.00, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. 

Περιγραφή

 Το  εργαστήρι  θα  υλοποιήσει  η  Ελένη  Σβορώνου,  συγγραφέας.  Κατά  την  διάρκεια  του

εργαστηρίου οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν μέσω δημιουργικών

ασκήσεων και να δημιουργήσουν τα δικά τους κείμενα.

 Η  Ντανιέλα  Σταματιάδη  είναι  πολυβραβευμένη  εικονογράφος  και  εικαστικός,  έχει

εικονογραφήσει  περισσότερα  από  100  βιβλία  (ενδεικτικά  έργα  της  στο

https://danielastam.wixsite.com/danielastamatiadi). 

 Το εργαστήρι  πραγματοποιείται  στα  πλαίσια  ενός  ευρύτερου  project  του  Δικτύου  για  τα

Δικαιώματα του Παιδιού που στοχεύει στην ενδυνάμωση των γυναικών μέσω της τέχνης. 

Συμμετοχή

 Στο εργαστήρι μπορούν να λάβουν μέρος 10 γυναίκες εκπαιδευτικοί.

 Οι  εκπαιδευτικοί  θα  πρέπει  να  δεσμευτούν  ότι  θα  παρακολουθήσουν  το  σύνολο  των

συναντήσεων, απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή βεβαίωσης. 

Αθήνα, 09/03/2023
Αρ. Πρωτ.: 5847

ΠΡΟΣ: Τα Δημοτικά Σχολεία &   
Νηπιαγωγεία

            της Διεύθυνσης Π.Ε. Α' Αθήνας

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης
            1oυ ΠΕΚΕΣ 
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 Προτεραιότητα έχουν οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν σχετικό πολιτιστικό πρόγραμμα.

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση μέχρι τη Δευτέρα 13/3/2023,

και ώρα 11.00 π.μ., στον σύνδεσμο https://forms.gle/kdDHd9aRoUeNZ3AP6 (αν ο σύνδεσμος

δεν  ανοίγει  αυτόματα,  μπορείτε  να  τον  αντιγράψετε  και  να  επικολλήσετε  στον

φυλλομετρητή).

 Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους στο email που έχουν δηλώσει στην

ηλεκτρονική φόρμα, την Τρίτη 14/3, καθώς και από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄

Αθήνας, στο  http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata, όπου θα αναρτηθεί

κατάλογος.  Στο  email που  θα  λάβουν  θα  περιλαμβάνεται  ο  σύνδεσμος  για  την

παρακολούθηση.

Η υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α  ΑΘΗΝΑΣ ́ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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