ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Παπαναστασίου 49 104 45 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Φαξ.: 210 8321783 / 6977904185
e-mail: enoshkkm@otenet.gr, enosieem@gmail.com, http:// www.art-teachers.com

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
10- 4- 2019

Προετοιμασία σεμιναρίου
και ομαδικής έκθεσης εικαστικών εκπαιδευτικών
στη Θεσσαλονίκη Μάιο – Ιούνιο 2019

Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης - Πυλαία

Γαλλικό Ινστιτούτο - Θεσσαλονίκη

«Οι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί δημιουργούν»
Διήμερο σεμινάριο Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη 6-7 Μαΐου 2019
στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
(Προέκταση Εγνατίας 118, Πυλαία)
Ομαδική έκθεση εικαστικών εκπαιδευτικών 28 Μαΐου -12 Ιουνίου 2019
Στο Γαλλικό Ινστιτούτο, Θεσσαλονίκη

1. Ετήσιο σεμινάριο Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκης 6- 7 Μαΐου 2019
Αγαπητοί συνάδελφοι Β. Ελλάδας
Σας ενημερώνουμε ότι το ετήσιο διήμερο σεμινάριο Β. Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί και αυτή τη
χρονιά στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης – Πυλαία, Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Μαΐου 2019,
δηλαδή αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα.
Για τις εισηγήσεις και εργαστήρια του σεμιναρίου με θέμα «Οι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί
δημιουργούν» όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε παρουσιάζοντας δειγματική
εργασία διάρκειας 15΄- 20΄ ή και εργαστήριο, σχετικά με το θέμα του σεμιναρίου,
παρακαλείσθε να ενημερώσετε την Ένωσή μας μέχρι τις 20 Απριλίου 2019, προκειμένου να
συμπεριληφθείτε στο πρόγραμμα.
Δόθηκε η έγκριση άδειας από το ΥΠΕΘ για τη Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Μαΐου 2019.
Το σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι εικαστικοί εκπαιδευτικοί ΠΕ08
της Κεντρικής, Δυτικής, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκη, Θεσσαλία, καθώς επίσης η
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περιφέρεια Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. (Νομοί: Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Ημαθίας, Κιλκίς,
Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ροδόπης, Ξάνθης, Άρτας, Ιωαννίνων,
Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Φλώρινας, Γρεβενών Καστοριάς, Κοζάνης, Καρδίτσας, Λάρισας,
μαγνησίας, Τρικάλων, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας, Ζακύνθου).
Η έγκριση επισυνάπτεται.
Σημειώνουμε ότι άδεια δικαιούνται και οι αναπληρωτές.
Εδώ επισημαίνουμε ότι και οι αναπληρωτές που επιθυμούν να παραβρεθούν στο σεμινάριο
οφείλουν έγκαιρα (πριν κλείσουν για τις γιορτές του Πάσχα) να κάνουν αίτηση για
επιμορφωτική άδεια μέσω του σχολείου τους προς τη Διεύθυνση στην οποία ανήκουν,
προσκομίζοντας και την έγκριση του ΥΠΕΘ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μερικοί διευθυντές αντί να δώσουν επιμορφωτική άδεια (από άγνοια, ή πρόθεση),
προτείνουν την κανονική άδεια. Οι συνάδελφοι αναπληρωτές δεν πρέπει να το δεχθούν, διότι
έχουν οικονομική επιβάρυνση.
Αν αυτό δεν γίνει αποδεκτό, καλό είναι να απευθύνονται για διαμεσολάβηση στην Ένωση.

2. Έκθεση εικαστικών εκπαιδευτικών Β. Ελλάδας στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Θεσσαλονίκης 28 Μαΐου - 12 Ιουνίου 2019
Η ομαδική έκθεση των εικαστικών εκπαιδευτικών θα γίνει μετά το σεμινάριο, οπότε θα έχουμε
την ευχέρεια για την παραπέρα οργανωτική προετοιμασία της και στη διάρκεια του σεμιναρίου.
Σας ενημερώνουμε για τα μέχρι τώρα δεδομένα:
Μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή για την έκθεση στην Ένωση 20 άτομα. Η ενδεικτική
προθεσμία είναι μέχρι τις 20 Απριλίου 2019.
Η Αφίσα θα είναι κοινή για όλες τις εκθέσεις των εικαστικών εκπαιδευτικών που διοργανώνει η
Ένωση σε όλη την Ελλάδα, με την προσαρμογή των στοιχείων της κάθε περιοχής.
Κατάλογος έργων δεν προβλέπεται να εκδοθεί από την Ένωση, λόγω κόστους εκτός εάν
τοπικά αποφασιστεί από τους συμμετέχοντες.
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: Τρίτη 28 Μαΐου, ώρα 19:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ: 28 Μαΐου έως και 12 Ιουνίου
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 13:00 και 18:00 - 21:00
Σάββατο 10:00 - 13:00 Κυριακή: κλειστά
Παράδοση έργων: Παρασκευή 24 Μαΐου, ώρες 14:00 – 21:00
Σάββατο 25 Μαΐου ώρες: 10:00 – 14:00
Το στήσιμο της έκθεσης, η επιστροφή των έργων και άλλες λεπτομέρειες θα καθοριστούν στη
διάρκεια του Σεμιναρίου.
Επίσης είναι απαραίτητη η παρουσία συναδέλφων στο χώρο, σε όλη τη διάρκεια της
έκθεσης, οπότε θα συνταχθεί πρόγραμμα συμμετοχής με βάρδιες όλων όσων λάβουν μέρος.
(Ο φύλακας που υπάρχει όλη μέρα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, είναι στην κεντρική είσοδο και δεν
καλύπτει τις ανάγκες μας).

3. Έκδοση Ιntegrated Μaster στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων
Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
https://www.vis.auth.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2231%3A-ntegratedaster&catid=61%3A2010-12-08-14-3449&Itemid=101&lang=en&fbclid=IwAR0BwHVCbWf7wvRgKYzo_ykLjvQL1vIjqyxWWjfqqHlkk79YeQ7D9ylCiA
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Γνωστοποιείται στους αποφοίτους του τμήματος που επιθυμούν να παραλάβουν από τη
Γραμματεία του Τμήματος «Πιστοποιητικό ισοδυναμίας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)» θα πρέπει να υποβάλλουν σχετικό
αίτημα στη Γραμματεία ή μέσω ΚΕΠ που να συνοδεύεται με απόδειξη στο όνομά τους
καταβολής 6 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό 5272 041 780 361.
Το πιστοποιητικό θα αποστέλλεται στο ΚΕΠ ταχυδρομικά.
Fax Τμήματος 2310 995067
ΑΙΤΗΣΗ
Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου Ιntegrated Μaster
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 496/20-2-2019 τ. Β΄ Αριθμ. 18644/Ζ1 «Υπαγωγή του Τμήματος
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄)» και αναφέρει …. «Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που
οργανώνεται στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και
αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα
του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».
Σημείωση της Ένωσης:
Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου αναγνωρίζει μερικώς τις
5ετείς σπουδές ως (integrated master), δίνει μόνο Βαθμολογική αναγνώριση. Αναγνωρίζεται
ως προσόν για τη διεκδίκηση θέσεων ευθύνης (π.χ. διευθυντής σχ. μονάδας), αλλά δεν
επιφέρει μισθολογικές μεταβολές. Χρίζει διεκδίκησης από το κλάδο η απόδοση ενός Μ.Κ.
όπως ίσχυε στο παρελθόν ώστε να αποκτήσει πραγματική αξία η αναγνώριση.
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