Παιδί, σώμα, τέχνες και έκφραση στο Νηπιαγωγείο
Ημέρες δράσεων του Εργαστηρίου Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών
Εφαρμογών του ΠΤΝ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δηλώσεις Συμμετοχής
Το Εργαστήριο Τεχνών, Κινητικής Έκφρασης και Διδακτικών Εφαρμογών του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διοργανώνει
σειρά δράσεων με τίτλο:

Παιδί, σώμα, τέχνες και έκφραση στο Νηπιαγωγείο
Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του εργαστηρίου, στο κτήριο του
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από 25
Μαΐου μέχρι 3 Ιουνίου και ανταποκρίνονται στους στόχους του Νέου Προγράμματος
Σπουδών για την Προσχολική Εκπαίδευση (πιο συγκεκριμένα στο τέταρτο θεματικό
πεδίο). Οι δράσεις απευθύνονται σε φοιτήτριες/ές, εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων και σε όσες και όσους ενδιαφέρονται για τις τέχνες και την κινητική αγωγή
στην προσχολική εκπαίδευση. Η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν.
Βεβαίωση θα δοθεί σε όσες/ους το επιθυμούν, εφόσον παρακολουθήσουν
τουλάχιστον δύο από τις παρακάτω δράσεις. Σε κάποιες από τις δράσεις υπάρχει
περιορισμός στον αριθμό συμμετεχόντων και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Παρακαλώ, να συμπληρώσετε τη φόρμα για κάθε μια δράση στην οποία θέλετε να
συμμετέχετε, πατώντας στο αντίστοιχο link και συμπληρώνοντας την αντίστοιχη
φόρμα.

Τρίτη 31 Μαΐου 2022, 16:30 Βασίλης Τσίτσικας: Η εξέλιξη του Καραγκιόζη και η
κατασκευή των φιγούρων (διάλεξη – εργαστήριο) [60 άτομα]
https://docs.google.com/forms/d/1UJbI99LzJ4aMrNKCuzdLpQH8THhMIn0ZOYfn
Yn-2KmY/edit

Τρίτη 31 Μαΐου 2022, 18:00 Βικτωρία Τσαρκοβίτσα: Η αξία της Ζωγραφικής για
παιδιά στο φάσμα του αυτισμού (διάλεξη) [60 άτομα]
https://docs.google.com/forms/d/1KhUTw2BAfeohw4HBtrAWQrCw60E3WtuPH
4ttmsVhJGs/edit

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, 17:00 Χαρίλαος Ζάραγκας: Η κινητική αγωγή στην
προσχολική ηλικία (εργαστήριο) [30 άτομα]
https://docs.google.com/forms/d/10ZDKONUids3H5DevxN4JKI85UvkToxXgjh9Mc
bFtaWw/edit

Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022, 18: 30 Χαρίλαος Ζάραγκας: Η συμβολή της φυσικής
αγωγής και του ψυχοδράματος στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
(εργαστήριο) [15 άτομα]
https://docs.google.com/forms/d/1-0sGAs-K9ZGX6tW9sdtY7x3gaAxIIwDPk8KMNVHPmA/edit

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, 17:00 Μαρία Ζαρκάδα: Η μουσικοπαιδαγωγική
μέθοδος Kodaly για νηπιαγωγούς (διάλεξη – εργαστήριο) [80 άτομα]
https://docs.google.com/forms/d/18l8_cFpiILEO_Lb4N6_qkkKSRq6ZFIg3jJXLx5MQ6g/edit

Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022, 18:30 Ζωή Διονυσίου: Διδάσκοντας μουσική στο
νηπιαγωγείο με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνιακής μουσικότητας (διάλεξη –
εργαστήριο) [80 άτομα]
https://docs.google.com/forms/d/1gZPPziwaqP6FGfmWAuhxcWTCmNOwpBYEEfp
aL97QsnU/edit

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, 16:00 Καπλάνογλου Μαριάνθη Συναισθήματα και
καθημερινότητα μέσα από την τέχνη της λαϊκής αφήγησης παραμυθιών στη
νεοελληνική κοινωνία (διάλεξη)
Διαδικτυακά με την Πλατφόρμα MSTeams – δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό
συμμετεχόντων. Link συμμετοχής:

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a1osafdAjfi_o7Ht0jV6xf0o7qcoJJTsD7BkFNwYcEmc1%40thread.tacv2/1651741563
753?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-95495ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22cd3bae00-9f0d-4d6e-bb9b51dd4155d186%22%7d

