
Διημερίδα με θέμα: 
«Ο πολιτισμός στην εκπαίδευση και η εκπαίδευση των τεχνών: παραδείγματα και μέθοδοι» 

Σάββατο 12 (απόγευμα) και Κυριακή 13 Νοεμβρίου (πρωί - απόγευμα)  
15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου 

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

 
 16.30 ΕΝΑΡΞΗ 
 16.30-16.45 Στόχοι της διημερίδας από το Κατ-ART-ι και τις Υπεύθυνες 

Σχολικών Δραστηριοτήτων Βαρβάρα Χρόνη και Κερασία Πετρογιάννη 
 16.50 - 17.10  Κωσταντινιά Αϊνατζή – δασκάλα στο τμήμα υποδοχής και 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο 3ο δημοτικό σχολείο Ρεθύμνου: 
«Η θετική επίδραση των καλών τεχνών στη ψυχική και μαθησιακή ανάπτυξη των 
παιδιών» 10΄ συζήτηση 

 17.20 – 17.35 Πόλυ Παπαδοπούλου – καθηγήτρια φιλόλογος στο 
Πειραματικό Γυμνάσιο Ρεθύμνου : «Το θέατρο στο γυμνάσιο : Η διαδικασία της 
δημιουργίας», 10΄ συζήτηση 

 17.45 – 18.00 Δημήτρης Αλεξάκης – δάσκαλος στο 10ο Δημοτικό 
Ρεθύμνου: «Προσπάθεια οργάνωσης  σχολικής βιβλιοθήκης» 10΄ συζήτηση 

 18.10- 18.25 Χριστίνα Δουμάνη – εκπαιδευτικός εικαστικών στην 
Α’βάθμια εκπαίδευση : «Τα διαφορετικό είναι και αποδεκτό; Η έννοια του 
ρατσισμού και η περιθωριοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες», 10΄ συζήτηση 
  

 18.35 – 19.00 ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ  
  

 19.00 – 19.15 Μαρία Φασούρα – εκπαιδευτικός  μουσικής στην Α’ 
βάθμια εκπαίδευση «Η σημασία της δημιουργικότητας στη σχολική τάξη», 10΄ 
συζήτηση 

 19.25 – 19.40  Αμαλία Περράκη : καθηγήτρια εικαστικών στην Β’ βάθμια  
εκπαίδευση «Το μάθημα των εικαστικών στο «Νέο Σχολείο» που σχεδιάζεται…», 
10΄ συζήτηση 

 19.50 – 20.20 Νάσια Παπαχριστοδούλου – δασκάλα στο 132ο Δημοτικό 
Γκράβας –Αθήνα: « «Μη φοβάσαι,μίλα!» Ταινία μικρού μήκους 17’ από μαθητές 
και μαθήτριες της Στ΄ τάξης του 132ου δημοτικού σχολείου Γκράβας στην 
Αθήνα», 10΄ συζήτηση 

 20.30 – 20.45  Άγγελος Πατσιάς   - δάσκαλος – διευθυντής του 
Δημοτικού σχολείου Φουρφουρά : «Διαδικτυακή τηλεόραση από τους μαθητές 
του σχολείου» , 10΄ συζήτηση 

 21.00 - 21.45 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ : Αφήγηση παραμυθιών  «Τα μάγια της αγάπης» 
Αφήγηση : Τσουκνάκη Μαρία, Μουσική –τραγούδι : Άλκης Πασχαλίδης με τη 
φιλική συμμετοχή της αρπίστριας και δασκάλας μουσικής : Ελένης Τσαουσάκη 

 

 

  ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
 
 11.00 π.μ. ΕΝΑΡΞΗ 
 11.15 - 11.30 Βάσω Λίπα  - Δρ. αρχαιολογίας, Δημιουργός και 

εμψυχώτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΜΟΥΣΑ: «30.000 χρόνια τέχνης - 
Εφαρμογές πολιτισμικής αγωγής στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία.» 
10΄ συζήτηση 

 11.40 – 11.55 Μαρία Τσουκνάκη –αφηγήτρια, εικαστικός, θεατρολόγος, 
Άλκης Πασχαλίδης – μουσικός, εμψυχωτής: «Μουσικά παραμύθια : η αφήγηση 
παραμυθιών με μουσική, τραγούδια και δημιουργική απασχόληση», 10΄ 
συζήτηση 

 12.05- 12.20 Ελευθερία Μιχάλα – μουσικός: «Το σύστημα ORF, μια 
ιδιαίτερη μέθοδος εκπαίδευσης για παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας» 10΄ συζήτηση 

 12. 30 – 12.45  Θωμάς Κατιφές - ηθοποιός, σκηνοθέτης: «Ανάγκη ίσως 
Σωκρατικής αγάπης – τώρα νέες ακτίνες φωτός : Ένα παιχνίδι με λέξεις και 
ιστορίες», 10΄ συζήτηση 

 13.00 - 13.30  ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ 
 13.30 – 13.45 Χρύσα Σκεπετζή – εικαστικός:  «Μεταμορφώσεις» :οι 

μέθοδοι διδασκαλίας της τέχνης όταν αυτή καλείται να προσεγγίσει ευαίσθητους 
χώρους και αισθήματα. 10΄ συζήτηση 

 13.55 – 14.10 Σταύρος Περιστεράκης – κατασκευές με χαρτοπολτό: 
«Καλλιτεχνική δημιουργική απασχόληση για ενήλικες στο εργαστήριο 
ζωγραφικής και κατασκευών ΕΙΔΩΛΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ», 10΄ συζήτηση 

 14.20 - 14.40 Λεωνίδας Κωσταντινίδης – Πρωτοβουλία γονέων για 
σχολεία Waldorf-καθηγητής φυσικής στη Μέση Εκπαίδευση στην Αθήνα: 
«Παιδαγωγική Waldorf: Μια νέα εμπειρία στη σχέση κοινωνίας, παιδείας και 
τέχνης» 10΄ συζήτηση 

 14.50 - 15.15 Συζήτηση – Λήξη συνάντησης  - Συμπεράσματα   
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (5.30  - 8.00 το απόγευμα ) 
 
Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας (δηλώσεις 
θα γίνουν το Σάββατο 12/11) 

 Θωμάς Κατιφές – ηθοποιός, σκηνοθέτης :  Τι κρύβεται εκεί πίσω; Ένα 
παιχνίδι με τα αντικείμενα (15 άτομα) Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν άνετα 
ρούχα και να φέρουν ένα αντικείμενο. 

 Αγνή Σιδέρη - εικαστικός: «Το γάλα μου το σπίτι μου» - 
«Καλτσόκουκλα» 2 κατασκευές στα πλαίσια της  δημιουργικής ανακύκλωσης : 
εικαστικό εργαστήριο (15 άτομα) Οι συμμετέχοντες πρέπει να φέρουν 1 χάρτινη 
συσκευασία γάλατος πλυμμένη, 1 ψαλιδάκι νυχιών κοφτερό, 1 χαρτοταινία, 1  
καθαρή μακριά κάλτσα, 2 κουμπιά, 1 παλιό ρούχο  

 Μαρία Τσουκνάκη: Η αφήγηση παραμυθιών σαν εκπαιδευτικό εργαλείο. 
(20 άτομα) 
 
  
 



       

«Ο πολιτισμός στην εκπαίδευση και η εκπαίδευση των 
τεχνών: παραδείγματα και μέθοδοι»

Σύλλογος Καλλιτεχνών για την προώθηση της τέχνης
& 

Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων
της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

Σάββατο 12 (απόγευμα) &  Κυριακή 13 Νοεμβρίου (πρωί - απόγευμα)

15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου

Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων  
• Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου: Χρόνη Βαρβάρα 

2831058277 – 6944184342 vachron@students.phl.uoc.gr website:dire.reth.sch.gr  
• Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου: Πετρογιάννη Κερασία  

28310 57590 perimb@dide.reth.sch.gr
………………. 

  Ο Σύλλογος καλλιτεχνών για την προώθηση της τέχνης «κατ-ART-ι» ιδρύθηκε τον Μάρτιο 
του 2010 και είναι ένας μη κερδοσκοπικός σύλλογος (α.α. Πρ. Ρεθύμνου 865) που έχει ως 
κύριους στόχους την προαγωγή και διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και 
την προώθηση, ανάπτυξη, καλλιέργεια και προβολή του καλλιτεχνικού πνεύματος και των 
πολιτιστικών αξιών σε όλες τις μορφές της Τέχνης. Μέλη του είναι καλλιτέχνες, φιλότεχνοι, 
και όσοι ενδιαφέρονται και υποστηρίζουν τους ιδρυτικούς σκοπούς του, οι οποίοι είναι:

• Η ανταλλαγή απόψεων και η δημιουργία πλατφόρμας διαλόγου για θέματα που 
αφορούν την Τέχνη και τον Πολιτισμό.  

• Η συγκέντρωση, προαγωγή και διάδωση της Πνευματικής Κληρονομιάς μας, καθώς 
και η διατήρηση, καλλιέργεια και συνέχεια της Πολιτιστικής μας Παράδοσης και 
πασών Καινοφανών Τάσεων της Τέχνης και του Πολιτισμού.  

• Η προώθηση, ανάπτυξη, καλλιέργεια και προβολή του καλλιτεχνικού πνεύματος 
και των πολιτιστικών αξιών σε όλες τις μορφές της Τέχνης  

• Η κοινωνική και επαγγελματική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη των μελών.  
• Η συμβολή στην πνευματική ανάπτυξη των μελών, ιδίως με τη διοργάνωση 

πολιτιστικών, κοινωνικών, μουσικών και λοιπών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, 
σεμιναρίων και διαλέξεων.  

• Η σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων με άλλους σπουδαστικούς, 
μορφωτικούς, πνευματικούς κ.λ.π. συλλόγους και ιδρύματα.  

• Η έκδοση περιοδικών, βιβλίων καθώς και κάθε είδους εντύπων για την προώθηση 
των ανωτέρω σκοπών  

• Η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και φεστιβάλ καλλιτεχνικού 
περιεχομένου.  

Ο Σύλλογος έχει  πραγματοποιήσει  ως τώρα μια σειρά εκδηλώσεων όπως : χαριστικό παζάρι 
(2010), σεμινάρια εκμάθησης τεχνών για ενήλικες, εργαστήριο εικαστικών για παιδιά (Σοφία 
Θεοδοσάκη), ομάδα θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά (Τόνια Κοντογιάννη), μουσικές 
αφηγήσεις παραμυθιών (Μαρία Τσουκνάκη-Άλκης Πασχαλίδης), ομιλία συζήτηση με θέμα 
την έμπνευση στην Τέχνη (Σπίτι του Πολιτισμού, Ρέθυμνο Απρίλιος 2010) καθώς και δύο 
εκθέσεις τον Δεκέμβριο του 2010 και τον Απρίλιο του 2011 στο Σπίτι του Πολιτισμού. 
 
Πληροφορίες και αιτήσεις για εγγραφές: 
28310-61585 και 31765 καθώς και 6946269347 
καθώς και στο Facebook : κατ-ART-ι 
Υπέυθυνες: Μαρία Τσουκνάκη (πρόεδρος) Βάσω Λίπα (γραμματέας) Σοφία Θεοδοσάκη 
(Ταμίας)     
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