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Παραμύθια – Μύθοι και Εικαστικά με Πολυμεσικές Εφαρμογές 

Το σεμινάριο προσεγγίζει διαθεματικά τις θεματικές ενότητες της Λογοτεχνίας, της 

Τέχνης, της Αφήγησης και των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση παιδιών και εφήβων. 

Μελετά τις διδακτικές και παιδαγωγικές στρατηγικές 

για την αξιοποίηση των Τεχνών και των Νέων 

Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, μέσα από βιωματικά 

εργαστήρια.  

Εστιάζει στη δημιουργία μαθησιακού υλικού 

πολυμεσικών εφαρμογών, μέσα από συμπράξεις 

επιμέρους γνωστικών αντικειμένων των τεχνών και των διαδραστικών εργαλείων WEB 2. 

Τα βιωματικά εργαστήρια επικεντρώνονται σε δραστηριότητες, μαθησιακά σενάρια και 

προτάσεις διδασκαλίας που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και δημιουργούν πλούσιο υλικό 

για τα εργαστήρια δεξιοτήτων.

 

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, καθηγητές καλλιτεχνικών 

μαθημάτων, Μουσικούς και Μουσειοπαιδαγωγούς που θέλουν να αποκτήσουν σύγχρονα 

μεθοδολογικά εργαλεία από το χώρο των τεχνών και των τεχνολογιών για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση σύγχρονων διαδραστικών μαθημάτων. 
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Το Πρόγραμμα με μια ματιά 

Έναρξη: Νοέμβριος 2022  Λήξη:  Ιανουάριος  2023 

Διάρκεια: 3 μήνες   Συνολικές ώρες: 100 

10 Δια ζώσης Μαθήματα και 10 e-learning ασύγχρονης εκπαίδευσης 

Ημερομηνίες Δια ζώσης Μαθημάτων 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 Σάββατο 05/11/22 (10:00-14:00) 

2 Σάββατο 12/11/22 (10:00-14:00) 

3 Σάββατο 19/11/22 (10:00-14:00) 

4 Σάββατο 26/11/22 (10:00-14:00) 

  

5 Σάββατο 03/12/22 (10:00-14:00) 

6 Σάββατο 10/12/22 (10:00-14:00) 

7 Σάββατο 17/12/22 (10:00-14:00) 

  

8 Σάββατο 14/01/23 (10:00-14:00) 

9 Σάββατο 21/01/23 (10:00-14:00) 

10 Σάββατο 28/01/23 (10:00-14:00) 

 Εκδήλωση Παρουσίασης Εργασιών Σεμιναρίου 
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Θεματικοί Άξονες του Σεμιναρίου 

1η Θεματική Ενότητα Σάββατο 05/11/22    

Το Παραμύθι ως Εκπαιδευτικό Εργαλείο και η Εικαστική του Προσέγγιση 

Το παραμύθι λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα, δημιουργώντας οπτικές προσέγγισης που 

διευρύνουν την αντίληψη της πραγματικότητας και του ίδιου του εαυτού. Είναι ένα 

πολυδιάστατο εργαλείο στο οποίο συγκεράζονται παιδαγωγικές ποιότητες και τέχνη. Σκοπός 

του σεμιναρίου είναι να καταδειχτεί το εύρος και βάθος του παραμυθιού ως εκπαιδευτικού 

εργαλείου στην Εκπαίδευση, όπως και να παρουσιαστεί η εικαστική του προσέγγιση μέσα από 

έργα τέχνης με θέμα ήρωες των παραμυθιών. 

Το παραμύθι διευκολύνει τη μάθηση των εκπαιδευόμενων καλλιεργώντας την κριτική – 

δημιουργική σκέψη και την επεξεργασία προηγούμενων εμπειριών κατά τη μελέτη του, ενώ 

μπορεί να μετασχηματίσει δυσλειτουργικές παραδοχές και να βοηθήσει σε ποιοτικότερες 

μελλοντικές επιλογές ζωής των εκπαιδευόμενων. 

Μέσα από τη συζήτηση του παραμυθιού ως εκπαιδευτικού εργαλείου, σε συνδυασμό με την 

παρουσίαση αντιπροσωπευτικών εικαστικών του προσεγγίσεων από τη βικτωριανή εποχή, 

περίοδο άνθισης της θεματογραφίας εμπνευσμένης από παραμύθια, θα επιχειρηθεί μια 

καινοτόμα πρόταση που μπορεί να προσφέρει έναν ακόμη δρόμο στην Εκπαίδευση, μια 

διαδρομή που περνάει από την τέχνη και πολλές από τις μορφές της. 

 

Τι θα διαβάσουμε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 

- Εισαγωγή στο Μύθο και στο Παραμύθι (e-book) 

- Τα Παραμύθια και οι Μύθοι στην Τέχνη (e-book με τράπεζα δραστηριοτήτων) 

- Ο Χορός και η Μουσική στην Τέχνη (e-book με τράπεζα δραστηριοτήτων) 

 

2η Θεματική Ενότητα Σάββατο 12/11/22    

Τεχνικές Αφήγησης  

Τέχνες & Τεχνικές: Τεχνικές Εικαστικών, Τεχνοτροπίες, Υλικά και Προτάσεις για τη 

Σχεδιασμό Εικαστικών Εργαστηρίων  

 

Τι θα διαβάσουμε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 

- Διδακτική της Λογοτεχνίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (e-book) 

- Φιλαναγνωσία & Δράσεις για την αξιοποίηση της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση (e-book) 
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3η Θεματική Ενότητα Σάββατο 19/11/22 & Σάββατο 26/11/22     

Θεματική ενότητα: Ελληνική Μυθολογία 

-Επιλογή 5 ιστοριών από την Ελληνική Μυθολογία 

-Τεχνικές Αφήγησης 

-Τεχνικές Δραματοποίησης 

Τι θα φτιάξουμε στο Εργαστήριο Εικαστικών 

- Μακέτα με συνδυασμό τεχνικών  

Ποια εργαλείο θα μάθουμε στο εργαστήριο πολυμεσικών εφαρμογών 

- Δημιουργία Pod Cast 

- Δημιουργία Video για εκπαιδευτικούς σκοπούς 

Τι θα διαβάσουμε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 

- Η ελληνική Μυθολογία μέσα από την Τέχνη (e-book με τράπεζα δραστηριοτήτων) 

- Εργαλεία Web 2 στην εκπαίδευση (e-book με αναλυτική παρουσίαση των εργαλείων που 

θα χρησιμοποιήσουμε στα εργαστήρια)  

 

 

 

4η Θεματική Ενότητα Σάββατο 03/12/22 & Σάββατο 10/12/22 & Σάββατο 17/12/22      

Θεματική Ενότητα: Παραμύθια και Ιστορίες για το Χειμώνα και τα Χριστούγεννα 

-Επιλογή 5 ιστοριών από όλο τον κόσμο για το Χειμώνα και τα Χριστούγεννα 

Τι θα φτιάξουμε στο Εργαστήριο Εικαστικών 

- Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με μεικτές τεχνικές 

- Σκηνικά & Γιγαντοκατασκευές για γιορτές και εκδηλώσεις  

Ποια εργαλείο θα μάθουμε στο εργαστήριο πολυμεσικών εφαρμογών 

- Ψηφιακό COMIC 

Τι θα διαβάσουμε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 

- Ο Χειμώνας μέσα από την Τέχνη (e-book με τράπεζα δραστηριοτήτων) 

- Δημιουργία Ψηφιακών Comic (e-book) 
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5η Θεματική Ενότητα Σάββατο 14/01/23 & Σάββατο 21/01/23 & Σάββατο 28/01/23      

Θεματική Ενότητα: Ιστορίες από τις 6 Ηπείρους (Ασία, Αφρική, Αμερική, Ευρώπη, Ωκεανία, 

Ανταρκτική). 

- Επιλογή 6 αντιπροσωπευτικών ιστοριών από όλο τον κόσμο. 

-Τεχνικές Αφήγησης 

-Τεχνικές Δραματοποίησης 

Τι θα φτιάξουμε στο Εργαστήριο Εικαστικών 

- Αντικείμενα καθημερινής χρήσης, (κολλάζ, ντεκουπάζ, ψηφιδωτό)  

- Μακιγιάζ για μεταμφιέσεις και θεατρικές δράσεις 

Ποια εργαλείο θα μάθουμε στο εργαστήριο πολυμεσικών εφαρμογών 

- Ψηφιακή Αφήγηση Digital Storytelling  

- 3D Animation 

 

Τι θα διαβάσουμε στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης 

- Εισαγωγή στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (e-book) 

- Εργαλεία Ψηφιακής Αφήγησης (e-book) 
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Επιμορφωτές του Προγράμματος:  

1. Αθανασέκου Μαρία, Δρ. Ιστορίας Τέχνης 

2. Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, PostDoc και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική 

(Ph.D) 

3. Μερτζάνη Ασημίνα, Κοινωνιολόγος-Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

4. Ταβουλαρέα Ξανθή, Εικαστικός, Ηθοποιός, Εμψυχώτρια Θεατρικού Παιχνιδιού 

5. Τσιρίδης Παναγιώτης, Μουσικοπαιδαγωγός, Συγγραφέας 

6. Φωτάκη Μαριάνθη, Ηθοποιός, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

Οι Παροχές του Προγράμματος με μια ματιά 

1. Βεβαίωση Επιμόρφωσης 100 ώρες 

2. Σημειώσεις – E-book  

3. Εργαλεία και Υλικά Εργαστηρίων Εικαστικών 

4. Εργαλεία και Υλικά Πολυμεσικών Εργαστηρίων  

Διαδικασία Εγγραφής και Δίδακτρα 

Δίδακτρα: 180€ (καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις των 45€ ή εφάπαξ με την εγγραφή και 

με έκπτωση 50€, τελικό ποσό 130€). Άνεργοι: 150€ (απαραίτητη η βεβαίωση ανεργίας), 

φοιτητές 150€, πολύτεκνοι 150€, ΑμΕΑ 150€, απόφοιτοι ετησίων προγραμμάτων ΑΙΕ: 100€.  

Δικαιολογητικά Eγγραφής 

 Αίτηση εγγραφής  

 Απλή Φωτοτυπία Πτυχίου και απλή φωτοτυπία ταυτότητας. 

Πληροφορίες-Εγγραφές:  

 Τηλέφωνο: 211.7506446 (Καθημερινά 10:00-18:00) 

 E-mail: info@anoikto.edu.gr 

 www.anoikto.edu.gr  

mailto:info@anoikto.edu.gr
http://www.anoikto.edu.gr/
http://www.aiecollege.gr/images/SEMINARS/ODIGOS2018-19_MD_athina.pdf
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«Το ερώτημα δεν είναι ποιος θα μου το επιτρέψει, αλλά ποιος θα με σταματήσει» 

Αυτή η φράση της Άιν Ραντ (1905-1982, Αμερικανίδα συγγραφέας και φιλόσοφος) συμπυκνώνει 

όλη τη φιλοσοφία του Ανοιχτού Ιδρύματος Εκπαίδευσης, από την ίδρυσή του έως και σήμερα. 

Ποιοι Είμαστε 

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο Ελληνικό Εκπαιδευτήριο, προσανατολισμένο 

στη Δια βίου Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Ενηλίκων. Σκοπός του είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευση σε ενήλικες που στοχεύουν να ξεχωρίσουν επαγγελματικά και προσωπικά. Το ΑΙΕ 

ιδρύθηκε το 2000 και μετά από 22 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με το πεδίο της Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων, έχει την τεχνογνωσία, την υποδομή, την εμπειρία και την εκπαιδευτική μεθοδολογία, για να 

προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε ενήλικες, που θέλουν να βελτιώσουν τις γνώσεις και να 

αυξήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. 

Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης με αριθμούς:  

o 22 χρόνια λειτουργίας και επαγγελματικής ενασχόλησης αποκλειστικά με τη δια βίου μάθηση και 

επιμόρφωση ενηλίκων 

o 700 τμ σε ένα αυτόνομο κτήριο με πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες (αμφιθέατρο, αίθουσες 

διδασκαλίας, αίθουσα ψυχοκινητικής, αίθουσα θεατρικού παιχνιδιού, εργαστήριο Ρομποτικής, 

studio web tv), βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο,  και ανοικτούς χώρους ξεκούρασης, φιλοξενούν τις 

εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δράσεις στην Αθήνα. 

o 2 διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες (olat & mοοdle) με ελληνικό περιβάλλον εργασίας 

χρησιμοποιούνται για την e-learning εκπαίδευση και προσφέρουν περισσότερα από 3.000 

διαφορετικά μαθήματα οργανωμένα σε 3 διαφορετικού τύπους προγραμμάτων: μακροχρόνια (12-

18 μήνες), ταχύρυθμα (4-8 μήνες) και σεμινάρια (2-4 μήνες).  

o 42 κύκλοι επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων, με περισσότερα από 2.500 σεμινάρια έχουν 

υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα.  

o Περισσότεροι από 17.000 ενήλικες, έως και το Δεκέμβριο του 2020, έχουν παρακολουθήσει τα 

ετήσια προγράμματα επιμόρφωσης (δια ζώσης και e-learning). Σχεδόν 82.000 επιμορφούμενοι, έως 

και το Δεκέμβριο του 2020, έχουν παρακολουθήσει (δια ζώσης & live streaming) τα  επιμορφωτικά 

σεμινάρια και τις ημερίδες σε όλη την Ελλάδα. 

Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης --- www.anoikto.edu.gr  

Εγκαταστάσεις Αττικής: Μενεμένης 5 Νέα Ιωνία Τ.Κ. 14231 

email: info@anoikto.edu.gr 2117506446 

Τ. 698 68 09 035 

  

http://www.anoikto.edu.gr/
mailto:info@anoikto.edu.gr
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