
 
 
 
Θέμα: «Επικοινωνούμε δημιουργικά» 
 
Σε συνέχεια του εποικοδομητικού διαλόγου που έλαβε χώρα στις πρόσφατες 
παιδαγωγικές συναντήσεις μας, σας καλώ να συμμετέχετε στο project «Επικοινωνούμε 
δημιουργικά» που θα ξεκινήσει στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού 
Θεσσαλονίκης. Προς ενημέρωση των συναδέλφων οι οποίοι δεν μπόρεσαν να 
παρευρεθούν στις παιδαγωγικές συναντήσεις στη συνέχεια περιγράφω εν συντομία την 
πρόταση. 
 Σε μια προσπάθεια δημιουργικής επικοινωνίας και ανταλλαγής ιδεών μεταξύ 
των εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων (Εικαστικών) Πρωτοβάθμιας 
Eκπαίδευσης οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο προαναφερόμενο 
project μπορούν να αποστείλουν, στο email: kartsaka@gmail.com,  τις δημιουργικές 
τους προτάσεις συνοδευόμενες από μια σύντομη περιγραφή και ενδεικτικές μαθητικές 
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εργασίες. Η πρόταση θα μεταβιβάζετε στη συνέχεια στα σχολεία και όσοι εκπαιδευτικοί 
κρίνουν ότι επιθυμούν εντάσσουν την διδακτική πρόταση στην διδασκαλία τους. Η 
πρόταση εφαρμόζεται εάν και εφόσον ο εκπαιδευτικός κρίνει ότι μπορεί να την εντάξει 
στον τρέχοντα εκπαιδευτικό προγραμματισμό του και σε συνάρτηση με το 
ακολουθούμενο από τον εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Εν συνεχεία κάθε εκπαιδευτικός 
επιλέγει 10 ζωγραφιές και εντός ορισμένου χρόνου (συνήθως 15 ημέρες) τις στέλνει 
στον/στην συνάδελφο που έκανε την αρχική δημιουργική πρόταση, ο οποίος σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, φροντίζει να οργανώσει έκθεση των έργων στο σχολείο του.  
 Σε αναμονή των δημιουργικών προτάσεών σας, σας αποστέλλω συνημμένη την 
πρόταση της συναδέλφισσας Ευγενίας Γραμμένου «Take a smile!!!» που θα τρέξει στα 
σχολεία από την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015. Η Ευγενία Γραμμένου υπηρετεί στο 41ο 
Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Ικτίνου 5 Θεσσαλονίκη 54622, τηλ. 2310221810, όπου 
και μπορείτε να αποστείλετε τις επιλεγμένες εργασίες μέχρι 25-4-2015 (κατ’ εξαίρεση 
επειδή μεσολαβεί το Πάσχα).  

Καλή συνέχεια και καλή εφαρμογή! 
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