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∆ιευθυντές/τριες
Σχολείων ΜέσηςΕκπαίδευσης
Θέµα:Σεµινάριο µε θέµα την Εφαρµογή και χρήση του Animation στο µάθηµα των
Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας
Μέσα στo πλαίσιo της συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, της εφαρµογής των
Νέων Αναλυτικών Προγραµµάτων και της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού διοργανώνει σεµινάριο µε θέµα
«Η εφαρµογή και χρήση του Animationστο µάθηµα των Εικαστικών Τεχνών και
Φωτογραφίας» µε εισηγητή τον κύριο Γιώργο Τσαγγάρη.
Ο εισηγητής του σεµιναρίου, κύριος Γιώργος Τσαγγάρης, έχει σπουδάσει Γραφικές
Τέχνες – MediaDesign (BA)και Σκηνοθεσία Κινουµένων Σχεδίων (MA) στη Μεγάλη
Βρετανία. Έχει να επιδείξει πλούσιο καλλιτεχνικό και δηµιουργικό έργο µε συµµετοχές
και βραβεύσεις σε Μπιενάλλε, επιµέλειες και σχεδιασµούς εκδόσεων, ενώ είναι ιδρυτής
του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ και Κινουµένων Σχεδίων Υπαίθρου – Όψεις της
Κύπρου.
Σκοπός του σεµιναρίου είναι να ενηµερωθούν οι καθηγητές για τις βασικές αρχές του
Animation, και την εφαρµογή του στη µαθησιακή διαδικασία. Στο σεµινάριο έχουν
δικαίωµα συµµετοχής όλοι οι καθηγητές Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας, γι’
αυτό παρακαλώ όπως τους ενηµερώσετε.
Το σεµινάριο θα διεξαχθεί στην αίθουσα τελετών του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισµού, στις 13 Μαρτίου 2013 από τις 3.30µ.µ. µέχρι τις 6µ.µ..
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στο πιο πάνω σεµινάριο παρακαλώ
όπως συµπληρώσουν το επισυναπτόµενο έντυπο και να το αποστείλουν µε
τηλεοµοιότυπο στον αριθµό 22800862 το αργότερο µέχρι την 1η Μαρτίου 2013.
Σ’ όλους τους συµµετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συµµετοχής.

α.α. Ε. Κάρνου
∆ρ Ζήνα Πουλλή
∆ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης

Γραφείο Επιθεωρητή Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας Μ.Ε., Κο Γιώργο Γαβριήλ,
αρ. ΦΑΞ. 22 800862

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ήλωση συµµετοχής στο σεµινάριο µε θέµα
«Εφαρµογή και χρήση του Animationστο µάθηµα των Εικαστικών Τεχνών και
Φωτογραφίας»

Επιθυµώ να συµµετάσχω στο πιο πάνω σεµινάριο που θα διεξαχθεί στην
αίθουσα τελετών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, στις 13 Μαρτίου
2013 από τις 3.30µ.µ. µέχρι τις 6µ.µ..
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