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1
ν  

Δξγαζηήξην                                                                                                                     

Εωγξαθηθήο  

Τπεύζπλνο: Γηάλλεο Εηώγαο, Εωγξάθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

  

 

 

Σεηάξηε 13 Ννεκβξίνπ 

 

9:00 έωο 13:00: 

 

Σην πιαίζην ηεο δηαθαηλόκελεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 1
νπ

 Εξγαζηεξίνπ κε ην Νόηην Πεδίν ησλ Οξπρείσλ 

Πηνιεκαΐδαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Τεηάξηε,  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 Εζληθνύ Δηθηύνπ ζηελ πεξηνρή 

Πηνιεκατδαο). Ηδε ε Δηνίθεζε ηνπ Νόηηνπ Πεδίνπ δώξεζε ζην ΤΕΕΤ 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 Τεηάξηε 13 Ννεκβξίνπ 2013. Θα 

επηζηξέςνπκε όηαλ νινθιεξώζνπκε ηελ εξγαζία καο.  Όζνη όζεο ην επηζπκνύλ λα ην δειώζνπλ ζηελ 

firstworkshopteet@uowm.gr κέρξη ηελ:   

 

ΓΔΤΣΔΡΑ 11 ΝΟΔΜΒΡΗΟY 

 

Δελ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα θνηλνύ κεηαθνξηθνύ κέζνπ.  Οζνη/εο επηζπκνύλ λα έιζνπλ αο δειώζνπλ καδί 

κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ηη κεηαθνξηθό κέζν ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ (ΙΧ ή ΚΤΕΛ) θαη αλ ζην ΙΧ 

ηνπο έρνπλ θελέο ζέζεηο.   

 

Οζνη/εο ελδηαθέξεζηε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ΚΤΕΛ Φιώξηλαο πνπ αλαρσξεί από Φιώξηλα γηα 

Πηνιεκαΐδα ζηηο 7 ην πξσί.  

 

Η εμόξκεζε ζηελ Πηνιεκαΐδα ζα νξηζηηθνπνηεζεί ηελ Τξίηε ην πξσί. 

 

20:00: 

 

Εγθαίληα ηεο έθζεζεο «Τν Φσο» ζην Δεκνηηθό Σρνιείν Μειίηεο. 

 

 

Πέκπηε 14 Ννεκβξίνπ  
 

9:30-11:30 :  
 

Τειηθή εμέηαζε ησλ έξγσλ γηα ηνλ Σεδάλ 
 

11:30-13:30: 

 

«βιέπσ-παξαηεξώ-εζηηάδσ / ε δηαδηθαζία ηεο ζύλζεζεο» (ην ζεσξεηηθό πιαίζην). 

 

13:30- 14:00:  
 

mailto:firstworkshopteet@uowm.gr


Αλαγλώξηζε έξγσλ: εκίσξε δηαδηθαζία όπνπ ζα πξνβάιινληαη δηαθάλεηεο θαη ζα δεηείηαη από ηνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο καο λα ηηο αλαγλσξίδνπλ. 

 

14:30-15:30: 

 

Σπλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο/ηξηο ηνπ 4
νπ

 έηνπο ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν. 

 

Παξαζθεπή 15  Ννεκβξίνπ (Κεληξηθά) 

 

9:30-13:30: 

«βιέπσ-παξαηεξώ-εζηηάδσ / ε δηαδηθαζία ηεο ζύλζεζεο» 

Δηαδηθαζία Εξγαζίαο 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 
 

 

 

1. Διπίδω λα έρνπλ ήδε απνθαηαζηαζεί από ηελ Παξαζθεπή 8 Ννεκβξίνπ πιήξωο νη δεκίεο ζην 

Γεκνηηθό ρνιείν Μειίηεο. 

 

2. Θα ππνγξάθεηε ζην παξνπζηνιόγην δύν θνξέο: κία κέρξη ηηο 9:30 θαη ηελ επόκελε ζηηο 2 ην 

κεζεκέξη, θάζε Πέκπηε πξωί. Έρεηε παξνπζία κόλν αλ ππάξρνπλ θαη νη δπν ππνγξαθέο.  

 

3. Σελ επόκελε βδνκάδα (18 έωο 22 Ννεκβξίνπ) ζα ππάξμεη ζρνιηαζκόο ηεο ηαηλίαο ν Λόγος ηνπ 

Carl Theodor Dreyer. 

 

Μπνξείηε λα ηελ δείηε κε αγγιηθνύο ππόηηηινπο ζηελ: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YGHjTnw4Q0c (1
ν
 κέξνο) 

http://www.youtube.com/watch?v=b3KfqaAVbfw   (2
ν
 κέξνο) 

 

4. Οξίδνληαη νη παξαθάηω εκεξνκελίεο ζπλάληεζεο γηα ην πξνζωπηθό ζαο έξγν: 

 

                                     Πέκπηε 28 Ννεκβξίνπ (14:30 έωο 17:30) 

                                     Γεπηέξα 2 Γεθεκβξίνπ (9:00   έωο  18:30) 

 

           Θα έρεηε κηζή ώξα γηα λα κνπ παξνπζηάζεηε ηελ εμέιημε ηεο πξνζωπηθήο ζαο δνπιεηάο. 

           Σν θείκελν, πνπ πξέπεη λα κνπ ην έρεηε απνζηείιεη ειεθηξνληθά, απαξαίηεην. 

Θα αλαξηεζεί πίλαθαο αλαθνηλώζεωλ θαη ζα ζπκπιεξώζεηε ην όλνκά ζαο. 

 

5. Σα έξγα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θαπζηήξα θαη ζην white room ζα ηαθηνπνηεζνύλ. Θα πξέπεη λα 

απνκαθξπλζνύλ όια όζα δελ είλαη αλαγθαίν λα βξίζθνληαη εθεί. Καη όζα παξακείλνπλ λα 

δηεπζεηεζνύλ κε ιεηηνπξγηθό ηξόπν. 

Σελ Πέκπηε 14 Ννεκβξίνπ ε Οκάδα Καζαξηόηεηαο ηνπ 3
νπ

 Έηνπο ζα δηεπζεηήζεη ηα έξγα. 

Όζα δελ αλήθνπλ ζε θάπνηνλ/α ζα απνζηαινύλ ζηελ Κιαδνξάρε. 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ζ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ 1
ν
 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΣΑΗ 

ΣΖΝ: firstpaintingworkshop@uowm.gr  
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