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       ETHΣIO ΠANEΛΛAΔIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

    2 - 5 Σεπτεμβρίου 2015 

      ANΩTAΤΗ ΣXOΛH KAΛΩN ΤΕΧΝΩΝ 
       (Πειραιώς 256) 

 
 

 

ΠPOΣKΛHΣH 
Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων 

σας προσκαλεί στο ετήσιο Πανελλαδικό Συνέδριό της, 
το οποίο θα διεξαχθεί στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

2 – 5 Σεπτεμβρίου 2015 
ώρες 09:00-14:00 και 15:00-20:00 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

ΤΕΤΑΡΤΗ  2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Αίθουσα Ντε Κίρικο) 
  
09:00     Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές 
 
11:00      Άνοιγμα εργασιών - Χαιρετισμοί  
              ( ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΕΕΤΕ, ΑΣΚΤ ) 
 
12:00   • ΖΩΗ ΧΑΤΖΗ: Γλύπτρια, Πρόεδρος ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. 
              «Οι σημερινοί όροι, η σημασία και η προοπτική του αγώνα των Εικαστικών» 
12:20   • ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΑΒΕΡΑΣ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
              «Ο κομβικός ρόλος του Ελευθέρου Σχεδίου» 
12:40   • ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ: Γλύπτρια, εκπαιδευτικός 
              «Σχετικά με τη διδασκαλία του Γραμμικού Σχεδίου» 
 
13:00     Σ υ ζ ή τ η σ η 
 
14:00     Μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ή  δ ι α κ ο π ή 
 
             Παρουσίαση εργαστηρίων 

                      
16:00      ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
             • ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
                «Ο δάσκαλος καλλιτέχνης, ως μεταρρυθμιστής. 
               Φτιάχνοντας ένα σχολείο έξω από το περίγραμμα» 
 

             16:30      ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: Γλύπτης, τέως Σύμβουλος εικαστικών ΠΕ08 

          ΄                 «Ηπειρώτικα λιθανάγλυφα στις εξώπορτες των παραδοσιακών οικισμών» 
• ΝΙΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 

                            «Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και καλλιέργεια της φαντασίας» 
• ΒΙΒΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
  «Χαρτοϋφαντική» 

             • ΣΟΦΙΑ ΕΝΓΚΕΛΜΑΝ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
                                «Το θέατρο σκιών στο σχολείο» 

• ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 
  «Συμβολική οπτικοποίηση ταυτότητας: Από τους θυρεούς στα λογότυπα» 
 

19:30      Ε γ γ ρ α φ ή  σ τ α  ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α 
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ΠΕΜΠΤΗ  4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
 
09:00 – 14:00    Εργαστήρια 

 
16:00 – 20:00    Γενική Συνέλευση Ένωσης 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
 
09:00  – 14:00    Εργαστήρια  
Μ ε σ η μ ε ρ ι α ν ή  δ ι α κ ο π ή 
 
16:00   • ΣΟΦΙΑ ΕΝΓΚΕΛΜΑΝ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός 

                               «Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηρίου θεάτρου σκιών» 

16:30   • ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ: Εικαστικός, εκπαιδευτικός 
              «Αυτοπροσωπογραφία: ο καθρέφτης της δικής μου προσωπικότητας» 
17:00   • ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ: Εικαστικός, εκπαιδευτικός/ ιδέα-σχεδίαση-υλοποίηση project 
            • ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΧΕΛΟΥ: Φιλόλογος / υλοποίηση project 

                              «Το design στην εκπαίδευση – Η Μασκότ των Μουσείων» 

17:30   • ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΙΟΣ: Ζωγράφος, εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, Magister, MA student 
              ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ: Λογοθεραπεύτρια, ΜΑ Ειδικής Αγωγής 

                           «Κοινωνική ένταξη μέσω της Τέχνης.  
                           Μια διεπιστημονική δράση συνεκπαίδευσης» 

18:00   • ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ: Εικαστικός, Επιστημονική Υπεύθυνη της Μονάδας  
               Προσβασιμότητας της ΑΣΚΤ 

                           «Μονάδα Ακαδημαϊκής Στήριξης και Προσβασιμότητας Φοιτητών με Αναπηρία:  
                           Το Παράδειγμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» 

18:30     Σ υ ζ ή τ η σ η 
 

ΣΑΒΒΑΤΟ  6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    
08:00 – 14:00   Εργαστήρια  
10-00 -  14:00   Διανομή τευχών Εικαστικής Παιδείας στα μέλη (από την αποθήκη της Ένωσης)  
 

 

Στο χώρο του Συνεδρίου θα βρείτε: 

           

Τη νέα έκδοση «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» Νο 31, με αφιέρωμα στους έλληνες γλύπτες                     
Γιαννούλη Χαλεπά και Δημήτρη Καλαμάρα.  

Επίσης σε αυτήν περιέχονται κείμενα σχετικά με το «ιστορικό» του αγώνα της Ένωσης τη 
χρονιά που πέρασε για το Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο Λύκειο και άρθρα από 
παρουσιάσεις εργασιών του ετήσιου Συνεδρίου Αθήνας και Σεμιναρίου Β. Ελλάδας στην 
Καλαμαριά για τη χρονιά 2014-15.  (Θα διατίθεται δωρεάν στα μέλη της Ένωσης). 

   α) Ολόκληρη τη σειρά των περιοδικών της «Εικαστικής Παιδείας» 

   β) Σειρά βιβλίων «Κείμενα Εικαστικών Καλλιτεχνών» 

   γ) Σειρά φωτεινών διαφανειών, σε ψηφιακή μορφή 

   δ) Σειρά DVD «Μέθοδοι και πρακτικές καλλιτεχνικής διδασκαλίας 

   ε) Επανέκδοση σε ψηφιακή μορφή των βιντεοκασετών της Ένωσης 

   ●  Μάσκα - Κούκλα (Νο 1)  ●  Χαρακτική σε λινόλεουμ ● Η ανάπτυξη της σύνθεσης (Νο 2) 

   ●  Βλέπω με τις αισθήσεις ● Διακοσμητικό σχέδιο - Αγγεία - Μουσείο (Νο 3) 

   ●  Η μάσκα στο σχολείο ( παραγωγή 2014 ) 

 



 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  ΑΣΚΤ   3 – 5  Σεπτεμβρίου  2015  
 

 

Οι εγγραφές στα εργαστήρια θα γίνουν την πρώτη μέρα Τετάρτη 2/9/2015,  

μετά τις παρουσιάσεις των εισηγητών.   

Θα ακολουθηθεί  σειρά προτεραιότητας  με επιλογή ενός εργαστηρίου,  

από το κάθε ενδιαφερόμενο ενεργό μέλος της Ένωσης. 

Στο κάθε εργαστήριο θα  συμμετέχουν 15 – 25 άτομα. Η συμμετοχή σε κάθε εργαστήριο είναι 5€.  

Σημειώνουμε ότι οι εισηγητές δεν αμείβονται  και η συμβολική τιμή συμμετοχής   

στα εργαστήρια είναι για τα υλικά και την ενίσχυση της Ένωσης. 

 

 
Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 10:00 – 14:00 
παράλληλα με τα εργαστήρια στην ΑΣΚΤ 

στα γραφεία της Ένωσης 
(Παπαναστασίου 49 Αθήνα, κοντά στον ηλ. Σταθμό Αγ. Νικολάου) 

θα πραγματοποιηθεί 
η δωρεάν διανομή σειράς τευχών Εικαστικής Παιδείας 

στα μέλη της Ένωσης 
 

 
 

                  

  

  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
        
Πέμπτη 3/9    

 
Παρασκευή 4/9 

     
 Σάββατο 5/9    

 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ: 
Εργαστήριο λιθαναγλύφων πάνω σε μάρμαρο  
Δύο ομάδες 15 ατόμων  
(εξωτερικός χώρος αίθουσας Χαρακτικής) 

 
 
09:00 – 11:00 
 
12:00 – 14:00 

  

 
ΣΟΦΙΑ ΕΝΓΕΛΜΑΝ: 
Θέατρο σκιών 
Μία ομάδα 15 ατόμων (παρασκήνια Θεάτρου) 

 
 
 
 

 
 
  09:00 – 11:00 

  
  
     

 
ΝΙΚΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ: 
Δημιουργία παιχνιδιών με φτωχά υλικά 
Μία ομάδα 30 ατόμων  
(αίθουσα Διδακτικής Τέχνης) 

 
 
  
12:00 – 14:00 

  
   
 

 
 
 

 
ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ:  
Δημιουργία και ερμηνεία προσωπικών και 
συλλογικών εμβλημάτων στη σχολική αίθουσα 
Δύο ομάδες 30 ατόμων  
(αίθουσα Αρχιτεκτονικής) 

 
     
10:00 – 11:00 
  
11:00 – 12:00    

 
      
  10:00 – 11:00 
  
   

 
 
 

 
ΒΙΒΗ ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗ: 
Χαρτοϋφαντική 
Δύο ομάδες 20 ατόμων  
(αίθουσα Διδακτικής Τέχνης) 

 
  
 

 
  
 10:00 – 12:00   
 12:00 – 14:00 

 

 
ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Γραμμικό Σχέδιο 
Δύο ομάδες 20 ατόμων  
(αίθουσα Αρχιτεκτονικής) 

   
     
 08:00 – 11:00 
 11:00 – 14:00 
     

 
ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ: 
Δημιουργία δικτύου δράσης και τέχνης 
(αίθουσα Ντε Κίρικο) 

  
 
12:00 – 14:00 
 

 



 
Δωρεάν διανομή σειράς τευχών Εικαστικής Παιδείας  

στα μέλη της Ένωσης σε Αθήνα και  Περιφέρεια  
για τη νέα σχολική χρονιά 2015-16 

 

            
 
Τη σχολική χρονιά που έρχεται 2015-2016 για νέα και παλαιά μέλη της Ένωσης, εικαστικούς 
εκπαιδευτικούς στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναπληρωτές και μόνιμους των  
Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων, θα γίνει δωρεάν διανομή όλης της σειράς της ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ.  
Το σύνολο των τευχών που περιλαμβάνει η σειρά της Εικαστικής παιδείας είναι 29. Σε αυτά 
εμπεριέχεται και η ειδική έκδοση «Εικαστικό Παιχνίδι» της Ρένας Ανούση. 
Τα τρία πρώτα τεύχη (Νο 1, 2 και 3) που έχουν εξαντληθεί, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της 
Ένωσης, ενώ το Νο 4 και 5 είναι υπό εξάντληση και πωλούνται προς 5€ έκαστο. 
Επισημαίνουμε ότι:  
Η διανομή αυτή δεν είναι δυνατόν να γίνεται στις περιόδους του Συνεδρίου και Σεμιναρίων, λόγω 
δυσκολίας της μαζικής  μεταφορά τους. 
Ο κάθε συνάδελφος που ενδιαφέρεται για την προσφορά, θα αναζητήσει στη βιβλιοθήκη του, αν έχει 
ολοκληρωμένη τη σειρά της Εικαστικής Παιδείας από το Νο 6 έως και το Νο 31. 
Τα τεύχη που θα διαπιστώσει ότι για διάφορους λόγους του λείπουν, μπορεί να τα προμηθευτεί δωρεάν 
από την Ένωση, με την προϋπόθεση να έχει τακτοποιήσει τις ετήσιες συνδρομές του. 

 
Για την Αττική: 

Η διάθεση των περιοδικών θα γίνεται στα Γραφεία της Ένωσης 
στην Αθήνα κάθε Τρίτη  20:00 – 21:00, 

(Παπαναστασίου 49 Αθήνα κοντά στον ηλ. Σταθμό Αγ. Νικολάου, 
μετά από τηλεφωνική επικοινωνία Τηλ.:  210 8321783 / 6977904185). 

 
Το βάρος των περιοδικών είναι πάνω από 10 κιλά  

και για τη μεταφορά τους είναι χρήσιμο σχετικό σακίδιο. 

 
Για την Περιφέρεια: 

 Θα γίνεται αποστολή με ταχυδρομική αντικαταβολή,  
μετά από ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου προς την Ένωση  

e-mail: enoshkkm@otenet.gr, enosieem@gmail.com  
 

Τα ταχυδρομικά έξοδα επιβαρύνουν τον παραλήπτη. 
Κόστος αποστολής για ένα δέμα μέχρι 7 κιλά =15€. 

 

     Για τα νέα μέλη: 
Προϋπόθεση για τη χορήγηση του υλικού, είναι η εγγραφή στην Ένωση 

(Εγγραφή και ετήσια συνδρομή 25€) με την προσκόμιση αντίγραφου πτυχίου 
ΑΣΚΤ και βεβαίωση από τη Διεύθυνση του σχολείου, με την οποία θα 

πιστοποιείται η διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών από τον αιτούντα.  
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