
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΛΖ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΚΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 
 

 

1
ν  

Δξγαζηήξην                                                                                                                     

Εσγξαθηθήο  

Τπεύζπλνο: Γηάλλεο Εηώγαο, Εσγξάθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

  

 

 

Σεηάξηε 6 Ννεκβξίνπ 

-12:00-13:00: Κεληξηθά Πξνβνιή ληνθηκαληέξ «Η δύλακε ηεο ηέρλεο. Joseph Mallord 

William Turner, The Slave Ship, 1840» 

 

Πέκπηε 7 Ννεκβξίνπ ( ην κάζεκα ζα πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ ζπλεξγάηηδα ηνπ 

Εξγαζηεξίνπ Έιελα Εθένγινπ) 

 

 

-9:30-10:30 : θαζαξηζκόο ρώξνπ από ηελ πξώηε νκάδα θνηηεηώλ (5
ν
 Εμάκελν). Η παξνπζία 

όιωλ είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ. Τπρόλ απνπζία ή κε ζπζηεκαηηθή εξγαζία έρεη επίπηωζε ζην 

κηζό ηεο βαζκνινγίαο εμακήλνπ. Αλ ηπρόλ δελ κπνξείηε λα πξνζέιζεηε κε ελεκεξώλεηε 

αηηηνινγώληαο ηελ απνπζία θαη πόηε ζα αλαπιεξώζεηε ηελ εξγαζία πνπ δελ πξνζθέξαηε.  

-10:30-12:30: Φωην-ηζηνξία. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ζα παξαιάβνπλ έλα θάθειν κε 25 

θωηνγξαθίεο από ηηο νπνίεο ζα επηιέμνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ από 6 έωο 15 γηα λα 

αθεγεζνύλ κηα ηζηνξία. Ελδηάκεζα από ηηο θωηνγξαθίεο κπνξνύλ λα παξεκβάιινληαη 

κηθξέο θξάζεηο πνπ λα δηεπθνιύλνπλ ηελ ξνή ηωλ θωηνγξαθηώλ ωζηόζν ην βάξνο ζα πέζεη 

ζηελ εηθόλα θαη όρη ζην θείκελν 

-12:30-13:30: Δηάιεμε: Η ζηάζε ηεο θωηνγξαθίαο κέζα ζηα θαιιηηερληθά θηλήκαηα ηνπ 20
νπ

 

αηώλα 

-13:30- 14:00: Αλαγλώξηζε έξγωλ: εκίωξε δηαδηθαζία όπνπ ζα πξνβάιινληαη δηαθάλεηεο 

θαη ζα δεηείηαη από ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο καο λα ηηο αλαγλωξίδνπλ. 

 

Παξαζθεπή 8 Ννεκβξίνπ 

 

Εζληθή Ενξηή, Ειεπζέξηα Φιώξηλαο, ην Παλεπηζηήκην δελ ιεηηνπξγεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 
 

1. ην πιαίζην ηεο δηαθαηλόκελεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 1
νπ

 Δξγαζηεξίνπ κε ην Νόηην Πεδίν 

ησλ Οξπρείσλ Πηνιεκαΐδαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε,  13 Ννεκβξίνπ ην πξσί 

επίζθεςε ζηηο απνζήθεο ησλ Οξπρείσλ ζηελ Πηνιεκαΐδα γηα λα θαηαγξαθνύλ πιηθά 

πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλα εηθαζηηθό έξγν ζε δεκόζην ρώξν (ζε κηα 

θπθιηθή δηαζηαύξσζε ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ ζηελ πεξηνρή Πηνιεκατδαο). Ζδε ε 

Γηνίθεζε ηνπ Νόηηνπ Πεδίνπ δώξεζε ζην ΣΔΔΣ εξγαιεία γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

καθέηαο ηεο πξόηαζεο (δξάπαλν, ζέγα, ειεθηξνθόιεζε θαη κηθξά εξγαιεία). 

  

Θα πξέπεη λα είκαζηε ζηελ Πηνιεκαΐδα ζηηο 8:45 ην πξσί ηελ Σεηάξηε 13 Ννεκβξίνπ 

2013. Θα επηζηξέςνπκε όηαλ νινθιεξώζνπκε ηελ εξγαζία καο.  Όζνη όζεο ην επηζπκνύλ 

λα ην δειώζνπλ ζηελ firstworkshopteet@uowm.gr κέρξη ηελ:   

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 8 ΝΟΔΜΒΡΗΟY 

 

Γελ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα θνηλνύ κεηαθνξηθνύ κέζνπ.  Οζνη/εο επηζπκνύλ λα έιζνπλ 

αο δειώζνπλ καδί κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηη κεηαθνξηθό κέζν ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ (ΗΥ ή ΚΣΔΛ) θαη αλ ζην ΗΥ ηνπο έρνπλ θελέο ζέζεηο.   

 

Οζνη/εο ελδηαθέξεζηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ΚΣΔΛ Φιώξηλαο πνπ αλαρσξεί 

από Φιώξηλα γηα Πηνιεκαΐδα ζηηο 7 ην πξσί.  

 

2. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο εξγαζίαο θαζαξηόηεηαο. Οη νκάδεο εξγαζίαο 

αλά έηνο (επηζπλάπηεηαη ν πίλαθαο)  ρσξίδνληαη σο εμήο: 

 

Οθηώβξηνο-Ννέκβξηνο: 3
ν
 Έηνο 

Γεθέκβξηνο: 5
ν
 Έηνο 

Ηαλνπάξηνο –Μέζα Φιεβάξε: 4
ν
 Έηνο 

 

Ζ εξγαζία όισλ είλαη ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ. Σπρόλ απνπζία ή κε ζπζηεκαηηθή εξγαζία 

έρεη επίπησζε ζην κηζό ηεο βαζκνινγίαο εμακήλνπ. Αλ ηπρόλ δελ κπνξείηε λα 

πξνζέιζεηε κε ελεκεξώλεηε αηηηνινγώληαο ηελ απνπζία θαη πόηε ζα αλαπιεξώζεηε ηελ 

εξγαζία πνπ δελ πξνζθέξαηε. Θα αλαθνηλώλεηαη πόηε ρξεηάδεηαη λα εξγαζηείηε. 

 

ΤΠΔΝΘΤΜΗΕΔΣΑΗ ΟΣΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΟΜΑΓΔ 

ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟ ΠΔΡΑ ΚΑΘΔ ΔΞΑΜΖΝΟΤ ΘΑ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΜΔ ΟΛΟΗ/Δ 

ΓΗΑ ΜΗΑ ΔΩ ΓΤΟ ΜΔΡΔ ΣΖΝ ΦΛΩΡΗΝΑ ΓΗΑ ΝΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΖΟΤΜΔ 

ΠΛΖΡΩ ΣΟ ΥΩΡΟ.  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΣΔ ΑΠΟ ΣΩΡΑ ΣΟΝ 

ΑΝΑΛΟΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ. ΟΠΟΗΟ/Α ΓΔΝ ΤΜΜΔΣΔΥΔΗ Δ ΑΤΣΑ ΣΑ 

ΓΗΖΜΔΡΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΓΔΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΔΗΣΑΗ ΚΑΗ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΗ 

ΔΞΑΜΖΝΟ ΓΗΟΣΗ ΣΖΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ «ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΖΝ ΣΑΞΖ» (60% ηεο 

ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο) ΘΑ ΜΖΓΔΝΗΣΔΗ.  

 

3.Παξαθαιώ κέρξη ηελ Παξαζθεπή 8 Ννεκβξίνπ λα απνθαηαζηαζνύλ πιήξσο νη δεκίεο 

ζην Γεκνηηθό ρνιείν Μειίηεο. 

 

4. Θα ππνγξάθεηε ζην παξνπζηνιόγην δύν θνξέο: κία κέρξη ηηο 9:30 θαη ηελ επόκελε 

ζηηο 2 ην κεζεκέξη, θάζε Πέκπηε πξσί. Δρεηε παξνπζία κόλν αλ ππάξρνπλ θαη νη δπν 

ππνγξαθέο.  

 

 

mailto:firstworkshopteet@uowm.gr

