
 

 

 

 

  ΠΡΟΚΛΗΗ Ε ΕΜΙΝΑΡΙΟ 
 

Τμ Κέκηνμ Πενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ Καζηνίμο, ζηα πιαίζηα ηωκ  

δνάζεωκ ημο επηπεηνεζηαθμύ πνμγνάμμαημξ «Γθπαίδεοζε θαη Δηα Βίμο 

Μάζεζε», δημνγακώκεη ζηηξ 18, 19 θαη 20 Νμεμβνίμο ηνηήμενμ επημμνθωηηθό 

ζεμηκάνημ εκειίθωκ με ζέμα: 

«Εασηός και ομάδα ζηο περιβάλλομ 
ωμαηικό θέαηρο, Διαλογιζμός & Καηαζκεσές» 

 
 

Τμ ζεμηκάνημ απεοζύκεηαη ζε εκήιηθεξ από 25-64 εηώκ. Θα δηελαπζεί 

ζηηξ αίζμοζεξ ημο ΚΠΓ Καζηνίμο, ζημ θηίνημ ημο Δεμμηηθμύ Σπμιείμο 

Καζηνίμο, θαζώξ θαη ζε πενηβαιιμκηηθά μμκμπάηηα ηεξ πενημπήξ. 

Γηζεγεηέξ ημο ζεμηκανίμο ζα είκαη μ θ. Σηαμάηεξ Γοζηαζίμο, 

θαιιηηεπκηθόξ οπεύζοκμξ ηεξ Αηνόπμο θαη εηζεγεηήξ ημο «Θεάηνμο ηεξ 

Σύκδεζεξ» - μεζόδμο ζεαηνηθήξ θαη ακζνωπμιμγηθήξ ένεοκαξ  ,ε θ. 

Δέζπμηκα Μωϋζίδμο θαζεγήηνηα πιενμθμνηθήξ θαη πενηβαιιμκηηθήξ 

εθπαίδεοζεξ, μ θ. Βαζίιεημξ Νάζημξ θαζεγεηήξ θαιιηηεπκηθώκ θαη βμεζεηηθά 

ε παηδαγωγηθή μμάδα ημο ΚΠΓ. 

Ο Σηαμάηεξ Γοζηαζίμο ζα θαζμδεγήζεη ηεκ μμάδα με αθεηενία ημ 

Σωμαηηθό Θέαηνμ θαη ζα εζηηάζεη ζηε ζοκεηδεηή παναηήνεζε, ζηεκ 



επμζωμαηηθή ζύκδεζε ηωκ μειώκ ηεξ μμάδαξ μεηαλύ ημοξ, θαζώξ θαη ζηε 

ζύκδεζή ημοξ με ζημηπεία ημο πενηβάιιμκημξ πώνμο. 

Ε Δέζπμηκα Μωϋζίδμο ζα μαξ μδεγήζεη ζημ πενηβαιιμκηηθό μμκμπάηη, 

θαη ζε ζοκενγαζία με ημ Βαζίιεημ Νάζημ ζε ηεπκηθέξ θαη παηπκίδηα ζύκζεζεξ 

οιηθώκ πμο ζα δώζμοκ μμνθή ζηε θακηαζία μαξ. 

Οη εθπαηδεοόμεκμη ζα δηακοθηενεύζμοκ ζημ Δαζηθό Χωνηό Άκω 

Δμιηακώκ. Τα έλμδα δηαμμκήξ όζωκ θαημηθμύκ ζε απόζηαζε άκω ηωκ 40 

πηιημμέηνωκ από ημ Καζηνί ζα θαιοθζμύκ από ημ ΚΠΓ. Γηα ημοξ οπόιμηπμοξ, 

ακ επηζομμύκ κα παναμείκμοκ,  ημ θόζημξ δηαμμκήξ θαη γηα ηηξ δομ 

δηακοθηενεύζεηξ είκαη 35. 

Σε όιμοξ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ ζα πνμζθενζεί ημ δείπκμ ηεξ 

Παναζθεοήξ θαη ημο Σαββάημο. Τμ Σάββαημ ημ βνάδο ζα αθμιμοζήζεη γιέκηη 

με δωκηακή έκηεπκε μμοζηθή. 

Οη εκδηαθενόμεκμη παναθαιμύκηαη κα απμζηείιμοκ αίηεζε ζομμεημπήξ 

ηεκ μπμία μαδί με ηεκ πανμύζα πνόζθιεζε μπμνμύκ κα  ηεκ βνμοκ ζηεκ 

ηζημζειίδα μαξ http://kpe-kastr.ark.sch.gr/site/ μέπνη ηηξ 15/11/2011 

ζημ e-mail: mail@kpe-kastr.ark.sch.gr ή ζημ fax 2792022009. 

Θα ηενεζεί ζεηνά πνμηεναηόηεηαξ. 

Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ επηθμηκωκήζηε με ημκ θ. Βαζηιόπμοιμ 

Ακαζηάζημ ζημ ηει. 2792022004 ηα πνωηκά ή  με ηεκ θ. Καδαθώκε 

Πεκειόπε ζημ θηκεηό 6976929710. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ 

ΗΜΕΡΑ & ΩΡΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΗΓΗΣΗ 

Παναζθεοή 18/11   18:00-21:00 Σωμαηηθό Θέαηνμ - Φωκή Σηαμάηεξ Γοζηαζίμο 

Σάββαημ 19/11         9:00-12:00 Σωμαηηθό Θέαηνμ Σηαμάηεξ Γοζηαζίμο 

Σάββαημ 19/11       12:00-14:00 Πενηβαιιμκηηθό μμκμπάηη 

Δέζπμηκα Μωϋζίδμο 

Καδαθώκε Πεκειόπε 

Βαζηιόπμοιμξ Ακαζηάζημξ 

Σάββαημ 19/11       18:00-20:00 Φωκή - ηναγμύδη 
Σηαμάηεξ Γοζηαζίμο 

Παζπάιεξ Τζένκαξ 

Σάββαημ 19/11       20:00-21:00 
«Δώμ δύκαμεξ» 

(Δηαιμγηζμόξ) 
Δέζπμηκα Μωϋζίδμο 

Κονηαθή 20/11          9:00-12:00 

Σοκακηήζεηξ αοημζπέδηωκ  

μμοζηθώκ μνγάκωκ & 

θωκώκ 

Σηαμάηεξ Γοζηαζίμο 

Κονηαθή 20/11        12:00-14:00 
Καηαζθεοέξ με οιηθά ηεξ 

θύζεξ 

Δέζπμηκα Μωϋζίδμο 

Βαζίιεημξ Νάζημξ 

Μάγθιανε Μανία 

 


