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Αρ. Πρωτ. 6

Αγαπητά μέλη,

το Δ.Σ. του Παραρτήματος Πάτρας της Ο.Μ.Ε.Ρ. σας εύχεται καλή και δημιουργική χρονιά. Θα

προσπαθήσουμε  και  φέτος  να  κάνουμε  ό,τι  είναι  δυνατό  προκειμένου  να  ανταποκριθούμε  στις

αναζητήσεις και τις προσδοκίες σας για ενημέρωση,  επιμόρφωση και εποικοδομητική ανταλλαγή

απόψεων. Σας υπενθυμίζουμε ότι η Ο.Μ.Ε.Ρ. κατανοώντας τις ευρύτερες δυσκολίες που βιώνουν τα

μέλη της, μείωσε από την περσινή χρονιά την τιμή της ετήσιας συνδρομής από 23 σε 18 ευρώ.

Ελπίζουμε να εξακολουθήσετε να στηρίζετε το έργο μας και να παίρνετε ενέργεια από τις δράσεις

μας. Πληροφορίες ειδικά  για τις  δράσεις του Παραρτήματός μας καταχωρούνται στο ιστολόγιο

http://omepatra.blogspot.  gr  /  

Στο δικτυακό τόπο www  .  omep  .  gr   μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις δράσεις της Ο.Μ.Ε.Ρ.

Από την ίδια διεύθυνση έχετε επίσης πρόσβαση στα πρακτικά των συνεδρίων που οργανώνονται από

την Ο.Μ.Ε.Ρ., στα περιοδικά της Ο.Μ.Ε.Ρ. που εκδίδονται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, καθώς και σε

επιστημονικά συγγράμματα που απευθύνονται και αφορούν τον/την μάχιμο εκπαιδευτικό.

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Παραρτήματος Πάτρας της Ο.Μ.Ε.Ρ. για το σχολικό

έτος 2013-2014 είναι οι εξής:

• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  &  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ,  Τετάρτη,  30  Οκτωβρίου  2013  :

«Νηπιαγωγοί-ερευνητές, ομάδες αυτομόρφωσης»

Επιχειρώντας να ανταποκριθούμε σε σχετικό αίτημα των μελών μας, προετοιμάσαμε για τη φετινή χρονιά ορισμένες

ερευνητικές ή/και επιμορφωτικές δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη της ΟΜΕΡ, αλλά και κάθε

άλλος/η ενδιαφερόμενος/η νηπιαγωγός. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής θα παρουσιαστούν οι προτάσεις ερευνητικών

& επιμορφωτικών δράσεων, θα γίνει σύντομη εισήγηση σχετικά με την έρευνα-δράσης, καθώς και με γενικότερα θέματα

ερευνητικής μεθοδολογίας και δεοντολογίας. Οι παρευρισκόμενοι/νες μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία συμμετοχής

τους σε δύο από τις ακόλουθες δράσεις:  1.Επιμορφωτικό σεμινάριο Γραμματισμού, 2.Επιμορφωτική/ερευνητική δράση

σχετικά με την προσέγγιση της παιδικής σκέψης μέσω της κοινωνικο-πολιτισμικής, ιστορικής προσέγγισης, 3.Σύσταση

ομάδων έρευνας δράσης με θέματα που απασχολούν τις νηπιαγωγούς, 4.Άλλες δράσεις. Θα ακολουθήσει κλήρωση για την

τελική διαμόρφωση των ομάδων. Η εκδήλωση έχει εγκριθεί και στηρίζεται από τις Σχολικές Συμβούλους Π.Α. του νομού

μας και θα έχει τη συνδρομή μελών ΔΕΠ του ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών και έμπειρων ερευνητών/εκπαιδευτικών.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Αμερικής 8, 6-8μ.μ.

• ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ,  Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2013  : «Γενική Συνέλευση των μελών του

Παραρτήματος της Ο.Μ.Ε.Ρ. Πάτρας & Εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής & νέου

Διοικητικού Συμβουλίου Παραρτήματος Πάτρας της Ο.Μ.Ε.Ρ.».

Η παρουσία των μελών του Παραρτήματος είναι  απαραίτητη για την καλή και αποδοτική λειτουργία της

Ο.Μ.Ε.Ρ. Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το καταστατικό της Ο.Μ.Ε.Ρ. Ελλάδος, μπορούν να ψηφίσουν όλα τα

τακτοποιημένα οικονομικώς μέλη. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία των εκλογών θα αναρτηθούν

www.omep.gr: η Ο.Μ.Ε.Ρ. Ελλάδος, εκδηλώσεις, νέα  http://omepatra.blogspot.com: το Παράρτημα της Πάτρας

http://www.omep.gr/
http://omepatra.blogspot.gr/


Διεύθυνση  επ ικοινωνίας  :  Παράρτημα  Ο.Μ.Ε .Ρ .  Πάτρας ,  15 ο  Νηπ ιαγωγε ίο  Πατρών,  Μαιζώνος  26 ,  262 23  ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα  :  6932173878 /6977971789,  Fax  :  2610 993474 (υπόψη  Α .  Μισ ιρλή)  

Δικτυακός  τόπος :  ht tp : / / omepatra .b logspo t . com/  E      -      ma i l      :omep .pat ras@gmai l . com

στο  ιστολόγιο  http://omepatra.blogspot.com. Οι  εκλογές  θα  γίνουν  στο  15ο  Νηπιαγωγείο  Πάτρας

(Στρούμπειο), Μαιζώνος 26, ώρα 11:00π.μ. – 2μ.μ.

• ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014  : «Ένας κύκλος… που πότε κλείνει για να φυλάξει τις

στιγμές που πέρασαν και πότε ανοίγει για να υποδεχτεί όλες εκείνες που θα έρθουν»

Η  κοπή  της  πρωτοχρονιάτικης  πίτας  θα  δώσει  την  ευκαιρία  για  επικοινωνία  του  Δ.Σ.  με  τα  μέλη  του

παραρτήματος, και των μελών μεταξύ τους, για ανανεώσεις συνδρομών και εγγραφές σε εργαστήρια. Κατά τη

διάρκεια της εκδήλωσης η παιδαγωγός – εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού Ανδριάννα Ταβαντζή θα μας ταξιδέψει

μέσα από την αισθησιοκινητική δράση, την ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία σε μια μικρή συνάντηση με το θεατρικό

παιχνίδι. Το φλουρί της πίτας θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά τριών νηπιαγωγείων να συμμετάσχουν σε θεατρικό

παιχνίδι στην τάξη τους, και στις νηπιαγωγούς να λάβουν μέρος στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του θεατρικού

παιχνιδιού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο 15ο Νηπ/γείο Πάτρας (Στρούμπειο), Μαιζώνος 26, ώρα

6μ.μ.

• ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014  : «H τέχνη στο νηπιαγωγείο: ενδυναμώνοντας

και αξιοποιώντας τις εκφραστικές δυνατότητες των παιδιών».

Συζήτηση  ανάμεσα  σε  προσκεκλημένους  ειδικούς-επιστήμονες  του  ΤΕΕΑΠΗ  του  Πανεπιστημίου  Πατρών  και  τις

νηπιαγωγούς. Προσκεκλημένοι είναι οι  Αντώνης Βάος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδακτική των εικαστικών τεχνών,

Αλεξάνδρα Μουρίκη,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  Αισθητική θεωρία και  αγωγή,  Γεωργία Παρπαρούση,  ΕΕΔΙΠ,

Mουσικολόγος, Βασιλική Ρήγα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Θεατρική έκφραση –ρυθμός και κίνηση.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την εκφραστική προσπάθεια του παιδιού, αποτελεί ένα

από  τα  αδιαμφισβήτητα  αυτονόητα  στο  χώρο  της  προσχολικής  αγωγής.  Ποιες  όμως  είναι  οι  παράμετροι  που

υπεισέρχονται σε μια τέτοια προσπάθεια;  Με τι όρους και προϋποθέσεις μπορούμε να διαχειριστούμε τις ποικίλες

καλλιτεχνικές πρακτικές ώστε να προσφέρουμε μια συνεκτική και ουσιαστική εμπειρία; Ποια μπορεί να είναι η συμβολή

αυτών  των δράσεων  στην  ολόπλευρη  ανάπτυξη  του παιδιού;  Ποια  βασικά  χαρακτηριστικά  οφείλει  να  έχει  ένας

παιδαγωγικός σχεδιασμός ώστε να είναι συμβατός με τις διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής και πολιτιστικής έκφρασης,

λειτουργώντας  ως  μέσο  γνώσης,  έκφρασης  και  επικοινωνίας;  Τα  παραπάνω  ερωτήματα/ζητήματα  θα

προσεγγιστούν σε μια ανοιχτή και  συμμετοχική  συζήτηση ώστε να αναδειχθεί ένας ευρύτερος προβληματισμός

πάνω στις βασικές προϋποθέσεις που ενισχύουν την προσωπική και δημιουργική έκφραση στο νηπιαγωγείο. Χώρος & ώρα

υλοποίησης: 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, Αμερικής 8, 6:00μ.μ. – 8:00μ.μ.

•  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Σάββατο 15 Μαρτίου 20  14  : «Ανακαλύπτοντας το σώμα ως μέσο γνώσης, έκφρασης

και επικοινωνίας».

Βιωματικό εργαστήριο με τη Βασιλική Ρήγα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο

πλαίσιο του εργαστηρίου θα προταθούν / θα αναδειχθούν διδακτικά εργαλεία και τεχνικές ώστε οι συμμετέχοντες να

οργανώσουν και να αναπτύξουν κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό οργανωμένων

δραστηριοτήτων κίνησης, αίσθησης και έκφρασης. Δηλώσεις συμμετοχής & πληροφορίες:  6932173878

Β. Μαντζουράτου (ώρες επικοινωνίας: καθημερινές 7-8μ.μ).

• ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ, Σάββατο 10 Μαΐου 2014  : «Εξερευνώντας ένα ηχοτοπίο»
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Βιωματικό  εργαστήριο  με  τη  Γεωργία  Παρπαρούση,  Μουσικολόγο  -  Διδάσκουσα  στο Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.  του

Πανεπιστημίου Πατρών. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες, με αφετηρία τη γνωριμία με ένα ηχοτοπίο,

θα  εξοικειωθούν  με  δημιουργικές  δραστηριότητες  για  την  εξερεύνηση  του  ήχου,  μέσω  του  ελεύθερου  και

ομαδικού αυτοσχεδιασμού της φωνής, των ήχων του σώματος και των μουσικών οργάνων. Δηλώσεις συμμετοχής &

πληροφορίες: 6974737937 Κ. Τσούβαλη (ώρες επικοινωνίας: καθημερινές 7-8 μ.μ).

Σημειώσεις:

Στα  εργαστήρια  συμμετέχει  περιορισμένος  αριθμός  ατόμων  και  επομένως  είναι  υποχρεωτική  η  δήλωση

συμμετοχής. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Παραρτήματος Πάτρας της Ο.Μ.Ε.Ρ.  και, εφόσον υπάρχουν

κενές θέσεις, μπορούν να συμμετάσχουν και μη μέλη. Για ορισμένα εργαστήρια υπάρχει οικονομική επιβάρυνση

ανάλογα με τις απαιτήσεις του εισηγητή ή τα έξοδα υλοποίησης. Για τους λόγους αυτούς είναι απαραίτητη η

δήλωση  συμμετοχής  τηλεφωνικά  στα  νούμερα  που  ανακοινώνονται  κάθε  φορά  ή  στις  εκδηλώσεις  που

προηγούνται των εργαστηρίων.

Από το Δ.Σ.
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