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Όλα τα σχολεία της Δ΄Δ/νσης 

          

ΘΕΜΑ: «Σεμινάριο αξιοποίησης της γελοιογραφίας στην εκπαίδευση» 
 
Σας γνωρίζουμε ότι η Δ΄Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, δια του τμήματος Πολιτιστικών 
Θεμάτων & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου και την Ομάδα 
Educartoon προγραμματίζει σεμινάριο με θέμα την αξιοποίηση της γελοιογραφίας στις σχολικές 
δραστηριότητες. Η ομάδα της Educartoon www.educartoon.gr απαρτίζεται από παιδαγωγούς, 
εκπαιδευτικούς, καθηγητές Πανεπιστημίου, βραβευμένους καλλιτέχνες και διακεκριμένους συγγραφείς, 
οι οποίοι υλοποιούν σειρά δράσεων με στόχο την αξιοποίηση της γελοιογραφίας στην εκπαίδευση. 
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τις εξής εισηγήσεις: 

1) "Πολυγραμματισμοί: κριτική ανάλυση γελοιογραφιών και δημιουργία πολυτροπικών κειμένων"  
Παξιμαδάκη Σοφιάννα, Φιλόλογος (Γυμνάσιο Τζερμιάδων Λασιθίου) 

2) «Η γελοιογραφία στην εκπαίδευση: εφαρμοσμένη δημιουργικότητα» Νατάσα Μερκούρη, 
Φιλόλογος 

3) “Παραδείγματα "πολιτικής" αξιοποίησης γελοιογραφιών” Αντώνης Κουντούρης, Φιλόλογος  
Θα μιλήσουν ακόμη ο σκιτσογράφος Μιχάλης Κουντούρης και ο Νίκος Νίκας συντονιστής της Educartoon, 
για την λειτουργία της ιστοσελίδας της ομάδας. 
Τέλος θα γίνει αναφορά και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Αγωγής με τίτλο 
«Μιλώντας για το Περιβάλλον με τη Γλώσσα της Γελοιογραφίας». Στην αίθουσα του σεμιναρίου θα 
λειτουργεί παράλληλα μία έκθεση γελοιογραφιών. 
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου Λ. Συγγρού 387, 
Παλ. Φάληρο, ΤΚ 175 64 (Είσοδος από Πεντέλης 11) κατά τις ώρες 17.00-19.00 και έχει  περιορισμένο 
αριθμό συμμετεχόντων (100 άτομα). Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν την πρόθεση 
συμμετοχής τους συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική  φόρμα αιτήσεων στη διεύθυνση 
http://goo.gl/O9i7VN έως την 26η Οκτωβρίου 2013. Θα  τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τη 
χρονοσήμανση της αίτησης.   
 
Οι επιλεχθέντες εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν μέσω  της ιστοσελίδας των πολιτιστικών, στη διεύθυνση 
http://politistika-d-ath.sch.gr για την επιλογή τους. Αν μετά την οριστικοποίηση των συμμετεχόντων 
κάποιος συνάδελφος αδυνατεί να παρακολουθήσει, τη θέση του θα καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχόντας. 
Οδηγίες πρόσβασης στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην ιστοσελίδα www.eugenfound.edu.gr ακολουθώντας το 
δεσμό «Πρόσβαση». 
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί.    
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