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       ETHΣIO ΠANEΛΛAΔIKO ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

    8 - 11 Σεπτεμβρίου 2021 

      ANΩTAΤΗ ΣXOΛH KAΛΩN ΤΕΧΝΩΝ 
     (Αίθριος χώρος ΑΣΚΤ) 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
 

17:00     Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές 

18:00      Άνοιγμα εργασιών  
 

18:30   • ΝΙΚΗ ΡΟΥΜΠΑΝΗ: Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός   
              «Διδάσκοντας τέχνη σε δύσκολους καιρούς» 

                                                             
19:00  • ΛΥΝΤΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Εικαστική -Εκπ/κός, Ιστορικός Τέχνης, εκπαιδεύτρια ενσυνειδητότητας 
             «Τέχνη και Ενσυνειδητότητα» 
 

19:30  • ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ζωγράφος-Εκπαιδευτικός  
             «Η επίτευξη της Σύνδεσης με το παιδί μέσα μας και με το παιδί στην τάξη»                 

   
20:00   • ΧΑΡΗΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: Εικαστικός – Εκπαιδευτικός  
              «Αγγειοπλαστική με απλές μεθόδους, εύκολα εφαρμόσιμες  
              στο σχολείο σε όλες τις βαθμίδες»  
 

20:30   • ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΜΠΡΕΤΣΑ: Γλύπτρια - Εκπαιδευτικός 
«Η γλυπτική στην άμμο ως  εικαστικό εκπαιδευτικό μέσο» 

 

ΠΕΜΠΤΗ  9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
 

17:00  - 19:00  Εργαστήρια 
              

19:00  • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ: Ζωγράφος- Εκπαιδευτικός  
           «Οι καθηγητές εικαστικών δημιουργούν με τους μαθητές στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 
 

19:30    Συζήτηση 
 

            20:00     Ετήσια Γενική Συνέλευση Ένωσης 
 
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  10  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  
        

17:00  - 19:00  Εργαστήρια 
 

19:00   • ΜΑΓΔΑ ΦΙΛΗ: Ζωγράφος -Εκπαιδευτικός 
            «Αστρονομία και βιολογία στα αρχαία ελληνικά αγγεία» 
 

19:30  • ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΝΤΖΟΥ: Γλύπτρια -Εκπαιδευτικός  
              «Τέχνη και Εκπαίδευση- δημιουργικές δράσεις από την περίοδο του εγκλεισμού» 

                  
20:00  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΜΠΑΤΗ: Ζωγράφος -Εκπαιδευτικός  

«Υποχρεωτική ολοκλήρωση προγράμματος erasmus+ εξ αποστάσεως και σε 
κατάσταση καραντίνας. Και τώρα τι κάνουμε;» 

                          

20:30  • ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ-ΤΖΕΛΙΝΑ ΠΑΛΛΑ–ΤΖΟΥΛΙΑ ΕΦΕΤΖΗ: Εικαστικοί – Εκπαιδευτικοί 
              «Ακτιβισμός στην Τέχνη» 
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21:00     Συζήτηση – Κλείσιμο εργασιών Συνεδρίου 
             

ΣΑΒΒΑΤΟ  11  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ    
 10-00 -  14:00  Διανομή τευχών Εικαστικής Παιδείας  (από την αποθήκη 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  ΑΣΚΤ   9 – 10  Σεπτεμβρίου  2021  
 

 

Αυτή τη χρονιά θα πραγματοποιηθούν ελάχιστα εργαστήρια λόγω συνθηκών. 

Τις ημέρες του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν οι χώροι που θα υλοποιηθούν. 

Φροντίζουμε ώστε να μην παρενοχλήσουμε τις εισαγωγικές εξετάσεις  

που θα διενεργούνται εκείνη την περίοδο στην ΑΣΚΤ. 

 

Οι εγγραφές στα εργαστήρια θα γίνουν  μετά τις παρουσιάσεις των εισηγητών,  

την Τετάρτη 8/9/2021.   

Θα ακολουθηθεί  σειρά προτεραιότητας  με επιλογή ενός εργαστηρίου,  

από το κάθε ενδιαφερόμενο ενεργό μέλος της Ένωσης. 

Στο κάθε εργαστήριο θα  συμμετέχουν 10 – 15 άτομα με τις απαραίτητες προφυλάξεις   

(αποστάσεις, μάσκες, κλπ). Η συμμετοχή σε κάθε εργαστήριο είναι 5€.  

Υπενθυμίζουμε ότι οι εισηγητές δεν αμείβονται  και η συμβολική τιμή συμμετοχής   

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

 
   Πέμπτη 9/9 

     
 Παρασκευή 10/9    

 

ΝΙΚΗ ΡΟΥΜΠΑΝΗ: 
Διδάσκοντας τέχνη σε δύσκολους καιρούς 
 

 
 
17:00 – 19:00 

 
 
17:00 – 19:00 

 

ΛΥΝΤΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: 
Τέχνη και Ενσυνειδητότητα 

 
 
17:00 – 19:00 

 
 
17:00 – 19:00 

 
ΧΑΡΗΣ ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ: 
Εργαστήριο αγγειοπλαστικής 

 
12:00 – 14:00 

 
12:00 – 14:00 



 
 

Στο χώρο του Συνεδρίου θα βρείτε: 

       

          

A. Τη νέα έκδοση «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» Νο 37 
 

Στην έκδοση περιέχονται με τον καθιερωμένο τίτλο «Σκέψεις πάνω στην τέχνη» 
μεταφράσεις κειμένων του Ευγένιου Ντελακρουά, με στοιχεία που βοηθούν την 

προσέγγιση στο έργο του. 

Θελήσαμε να αποτίσουμε κι εμείς  φόρο τιμής στον αγώνα με αφορμή την 
επέτειο των 200 χρόνων από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης, 

επιλέγοντας να παρουσιάσουμε σε αυτό το τεύχος της Εικαστικής Παιδείας έναν 
από τους κυριότερους εκπροσώπους του Φιλελληνικού κινήματος στην 

Ευρώπη, κύριο εκφραστή του Ρομαντισμού, που με τα έργα του συγκλόνισε το 
Ευρωπαϊκό φιλότεχνο κοινό και βοήθησε να στραφεί η κοινή γνώμη των 

ευρωπαίων αστών υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. 
 

Παρουσιάσεις εργασιών του ετήσιου Συνεδρίου και Σεμιναρίου  
Αθήνας και Θεσσαλονίκης για τη χρονιά 2020-21.  

Παρουσίαση των διεκδικήσεων των θεμάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας, 
καθώς και το χρονικό της κατάργησης της Τέχνης από το Γενικό Λύκειο. 

 

 (Θα διατίθεται δωρεάν στα μέλη της Ένωσης). 
 

**************** 

Β. Επίσης τα δύο βιβλία που επανεκδόθηκαν και κυκλοφορούν  
από τη σειρά των εκδόσεων της Ένωσης 
«ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»: 

1. ΤΖΙΝΟ ΣΕΒΕΡΙΝΙ:  Από τον κυβισμό στον κλασικισμό 

2. ΠΩΛ ΣΙΝΙΑΚ: Από τον Ευγένιο Ντελακρουά στον νεοεμπρεσιονισμό. 

Τα δύο αυτά βιβλία θα διανεμηθούν στις ημέρες του Συνεδρίου έναντι 10€ έκαστο       

για την ενίσχυση της Ένωσης.   

Για τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη, θα δίδονται ΔΩΡΕΑΝ 

****** 
Σημείωση: 

Τη χρονιά που πέρασε λόγω εγκλεισμού τα μέλη μας έστειλαν την ετήσια συνδρομή 
τους μέσω Τραπέζης στο λογαριασμό της Ένωσης. 

Έλαβαν στο e-mail τους την απόδειξη και την Εικαστική Παιδεία Νο 36  
σε ψηφιακή μορφή. 

Στις ημέρες του Συνεδρίου θα έχουν τη δυνατότητα να την παραλάβουν  
και σε έντυπη μορφή. 

 

 

 
                  



Δωρεάν διανομή σειράς τευχών Εικαστικής Παιδείας 
        στα μέλη της Ένωσης σε Αθήνα και  Περιφέρεια 

         για τη νέα σχολική χρονιά 2020-21 
 

                 
 

Τη σχολική χρονιά που έρχεται 2021-2022 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 διανέμονται είναι 27.  
Τα τρία πρώτα τεύχη (Νο 1, 2 και 3) που έχουν εξαντληθεί, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Ένωσης. 
Επισημαίνουμε ότι:  
Η διανομή αυτή δεν είναι δυνατόν να γίνεται στους χώρους του Συνεδρίου και Σεμιναρίων, λόγω 
δυσκολίας της μαζικής  μεταφοράς τους. 
Ο κάθε συνάδελφος μπορεί αναζητήσει στη βιβλιοθήκη του, αν έχει ολοκληρωμένη τη σειρά της 
Εικαστικής Παιδείας από το Νο 4 έως και το Νο 29. 
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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