
 

 

Δελτίο Τύπου 

Κύκλος Επιμορφωτικών Εργαστηρίων με τίτλο «Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη» για 

τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το 

σχολικό έτος 2017-18. 

Στο πλαίσιο του βιωματικού κύκλου αυτοτελών επιμορφωτικών εργαστηρίων με τίτλο 

«Διδασκαλία μέσα από την Τέχνη», που διοργανώνει η Επιστημονική Μονάδα «Τέχνες» 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2017-18, θα διεξαχθεί το 

πέμπτο κατά σειρά Επιμορφωτικό Εργαστήριο με τίτλο «Ψηφιακό Animation». 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εργαστήριο, μπορούν να 

υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην πλατφόρμα του ΙΕΠ, η οποία θα είναι προσβάσιμη 

για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την 

Πέμπτη, 22-2-2018 έως τη Πέμπτη, 1-3-18 και ώρα 13:00 μ.μ. 

 Το εργαστήριο είναι δωρεάν και υλοποιείται αμισθί από τον επιμορφωτή.  

 Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΙΕΠ.  

 Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί σε τέσσερα μέρη. Ως εκ τούτου, η παρουσία των 

εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτική και στις τέσσερις (4) συναντήσεις.  

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής: https://iep.edu.gr/services/mitroo/ 

ΠΡΟΣΟΧΗ!: Οι εκπαιδευτικοί που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα πρέπει να 

έχουν μαζί τους τα παρακάτω υλικά : ένα σετ ξυλομπογιές , γόμες, ξύστρες, ψαλιδάκια με 

στρογγυλή μύτη, ένα σελοτέιπ, μία κόλλα στικ. 

ΣΤ. Μάρτιος 2018/Εργαστήριο «Ψηφιακό Animation». Επιμορφωτής:  Κώστας Κατράκης, 

Δημιουργός Animation.  

(Εκπαιδευτικοί της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης)   

 Χρόνος :  Τρίτη,  6/3/18 και ώρα 17:00-21:00 

                  Τετάρτη, 7/3/18 και ώρα 17:00-21:00  

                  Πέμπτη, 8/3/18 και ώρα 17:00-21:00 

                  Παρασκευή, 9/3/18 και ώρα 17:00-21:00 

Χώρος: ΙΕΠ (Αίθουσα Συνεδριάσεων/4ος όροφος), Τσόχα 36, περιοχή Αμπελόκηποι  

https://iep.edu.gr/services/mitroo/


Περιγραφή του εργαστηρίου 

Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μια μικρή μήκους ταινία animation με τη βοήθεια 

υπολογιστή. Στο εργαστήριο, θα μάθουν να “κόβουν” και να “ράβουν” τις σκηνές μέσα στο 

πρόγραμμα,  να τοποθετούν με την σωστή σειρά τα στοιχεία της ταινίας, να τοποθετούν τους  

διαλόγους, καθώς και τη μουσική της ταινίας. Τέλος, οι επιμορφούμενοι μαθαίνουν πώς να 

εξάγουν την ψηφιακή ταινία τους σε όποια μορφή θέλουν, ώστε να μπορεί να προβληθεί σε 

κάποιο μέσο προβολής (κινηματογράφος, τηλεόραση, ιντερνέτ κλπ). 

Συμμετοχή έως 25 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2131335566 

Email: arts@iep.edu.gr 

 


