
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο για τον οπτικό γραμματισμό 
μέσα από την τέχνη» 

Σχετικά: α) Ο Ν. 4547/2018, άρθρο 4, παρ. 3, εδάφιο β. (ΦΕΚ 102/18, τ. α΄) 

                 β) Η με αρ. 4/27-2-20 Πράξη του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ 

  

       Σας ενημερώνουμε, ότι η αρμόδια Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) ΠΕ60 κ. Αρετή 
Μποταΐτη σε συνεργασία με την κ. Ελένη Κάρτσακα Σ.Ε.Ε. ΠΕ08 (Καλλιτεχνικών) διοργανώνουν 
βιωματικό/επιμορφωτικό σεμινάριο με τη μορφή εργαστηρίου, για εκπαιδευτικούς των 
νηπιαγωγείων επιστημονικής και παιδαγωγικής της ευθύνης. Το σεμινάριο έχει θέμα: «Οπτικός 
γραμματισμός και καλλιέργεια λόγου και αξιών μέσα από την τέχνη στην προσχολική ηλικία» 
και είναι συνολικής διάρκειας 12 ωρών. Θα υλοποιηθεί από τις συντονίστριες και από την κ. 
Καλλιόπη Λαμνή νηπιαγωγό του 2ου Ν/γείου Συκεών, σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό. Σκοπός 
είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με στρατηγικές και τεχνικές ενίσχυσης γλωσσικής και μη 
γλωσσικής επικοινωνίας μέσω της αξιοποίησης των τεχνών, καθώς και η ευαισθητοποίησή τους σε 
θέματα παρουσίας της γυναίκας στον επαγγελματικό χώρο. 
    Το σεμινάριο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο 2ο Ν/γείο Συκεών, ώρες 17.00΄- 20.00΄, 
ως εξής: 

Ημερομηνία Θέμα εργαστηρίου Εισηγήτριες 

Τρίτη 31-3-20 

Ανάπτυξη οπτικού γραμματισμού και 
προφορικού λόγου, μέσω του εικαστικού 
παραδείγματος «Μέγαν Αρτοποιείον» του 
Θ. Χατζημιχαήλ στη διδασκαλία/μάθηση 

κ. Καλλιόπη Λαμνή, Εκπ. ΠΕ60 
κ. Ελένη Κάρτσακα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ08 
κ. Αρετή Μποταΐτη, Σ.Ε.Ε.ΠΕ60 

Τετάρτη 1-4-20 

Ανακαλύπτοντας τη γραμματική και το 
συντακτικό της εικαστικής γλώσσας μέσα 
από την αξιοποίηση της εικονογραφικής και 
ψηφιακής αφήγησης 

κ. Ελένη Κάρτσακα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ08 
κ. Αρετή Μποταΐτη, Σ.Ε.Ε.ΠΕ60 
κ. Καλλιόπη Λαμνή, Εκπ. ΠΕ60 
 

Τρίτη 7-4-20 

Επικοινωνία και ανάδυση αξιών μέσα από 
την εμπλοκή στη δημιουργική διαδικασία: η 
έμφυλη διάσταση στην ιδιωτική σφαίρα 
επιρροής μέσα από το παράδειγμα της 
οικοτεχνίας 

κ. Ελένη Κάρτσακα, Σ.Ε.Ε.ΠΕ08 
κ. Αρετή Μποταΐτη, Σ.Ε.Ε.ΠΕ60 
κ. Καλλιόπη Λαμνή, Εκπ.ΠΕ60 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 
------ 

 
 

  
Σταυρούπολη,   5-3-20      
Αρ. Πρωτ.: 367 

 
 

 
ΠΡΟΣ: 
Τα Νηπιαγωγεία Δυτικής Θεσσαλονίκης 
των ομάδων: 
15ης, 16ης, 17ης, 18ης, 19ης , 20ης, 21ης, 22ης, 27ης, 
28ης, 29ης, 30ης, 31ης, 32ης, 33ης και 34ης  
και των Ιδ. Ν/γείων αρμοδιότητας 
 
Κοινοποίηση:  
1. κ. Ελ. Κάρτσακα Σ.Ε.Ε. ΠΕ08 
2. Φ. Αρχείου 
 
 
 
 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22  
 56430 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 
Πληροφορίες: κ. Αρετή Μποταΐτη 
Τηλέφωνο: 2310643065 
Fax: 2310643056 
Ηλ. διεύθυνση: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr 
Ιστοσελίδα: www.kmaked.gr/2pekes 

 

mailto:2pekes@kmaked.pde.sch.gr
http://www.kmaked.gr/2pekes


Παρασκευή 10-4-20 

Κοινωνικοποίηση και κώδικες επικοινωνίας: 
η έμφυλη διάσταση στη δημόσια σφαίρα 
επιρροής μέσα από το παράδειγμα της 
συντεχνίας 

κ. Ελένη Κάρτσακα, Σ.Ε.Ε.ΠΕ08 
κ. Αρετή Μποταΐτη, Σ.Ε.Ε.ΠΕ60 
κ. Καλλιόπη Λαμνή, Εκπ.ΠΕ60 
 

    Λόγω του βιωματικού του χαρακτήρα μπορούν να συμμετέχουν έως 25 νηπιαγωγοί, με βάση τη 
σειρά προτεραιότητας της δήλωσης ενδιαφέροντος. Εάν υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός –και μόνο- 
θα αποσταλεί ονομαστική κατάσταση όσων κληθούν να προσέλθουν.  
    Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/-οι νηπιαγωγοί να συμπληρώσουν την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ   
  μέχρι τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενες/-οι να ενημερώσουν τον 
Σύλλογο Διδασκόντων/-ουσών σχετικά με το θέμα.  
    Επισημαίνεται, ότι η πραγματοποίηση του σεμιναρίου εξαρτάται από, τυχόν, μελλοντική 

ανακοίνωση ειδικών μέτρων πρόληψης λόγω του κορωνοϊού.   

                                                                                         

 

 

 

 
 

Η Συντονίστρια 
Εκπαιδευτικού Έργου 

 
 

Αρετή Μποταΐτη 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEomYEklHDpEcBx4QQjIfq0J0xRLM0TcMYXIA6EkziPqplGQ/viewform

