
 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΥΟΛΖ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΚΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 
 

 

1
ν  

Δξγαζηήξην                                                                                                                     

Εωγξαθηθήο  

Τπεύζπλνο: Γηάλλεο Εηώγαο, Εωγξάθνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

  

 

 

Σεηάξηε 20 Ννεκβξίνπ 

 

9:30-11:30 :  

Καζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ ηνπ θαπζηήξα θαη ηνπ White room. 
Θα εξγαζηνύλ κε βάζε ηελ ζπλεκκέλε ιίζηα πνπ ζπλέηαμε ν Φνίβνο Θάλνο νη:  Αιέμαλδξνο 

Ακπάηδνγινπ, Μαξία Γνπιηαλάθε, Άλλα Πηάηνπ, Οξέζηεο, θαζώο θαη νη Νίζθα Διέλε, αββάθε 

Υξηζηίλα,  Καηζακπέθε  ηέιια, Μπζηίινγινπ Βαξβάξα πνπ ήηαλ λα εξγαζηνύλ ηελ πξνεγνύκελε 

βδνκάδα (όπνηνο/α δελ κπνξεί κε ελεκεξώλεη γηα ην πόηε ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ ππνρξέωζή ηνπ/εο)  
20:00: 

Βξαδηά πνίεζεο ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο «Σν Φωο» ζην Γεκνηηθό ρνιείν Μειίηεο. 

 

 

Πέκπηε 21 Ννεκβξίνπ  
 

9:30-11:30 :  
Σειηθή εμέηαζε ηωλ έξγωλ γηα ηνλ εδάλ 

 

11:30-13:30: 

πδήηεζε γηα ηελ ηαηλία Λόγος ηνπ Carl Theodor Dreyer (παξαθαιώ λα ηελ έρεηε δεη όινη/εο) 

 

 

13:30- 14:00:  
Αλαγλώξηζε έξγωλ: εκίωξε δηαδηθαζία όπνπ ζα πξνβάιινληαη δηαθάλεηεο θαη ζα δεηείηαη από ηνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο καο λα ηηο αλαγλωξίδνπλ. 

 

14:30-15:30: 

πλεξγαζία κε ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ 4
νπ

 έηνπο ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν. 

 

Παξαζθεπή 22 Ννεκβξίνπ  
Θα ππάξμεη κηα ηξηήκεξε παξακνλή ζηνπ Φαξάδεο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Δηθαζηηθή Πνξεία 2014.  

Όζνη/εο ελδηαθέξεζηε λα εξγαζηείηε γηα ηελ πξνζωπηθή ζαο έξεπλα ζηνπο Φαξάδεο ην εξρόκελν ΠΚ λα 

κε ελεκεξώζεηε (επηζπλάπηω ην πξόγξακκα). Γελ ππάξρεη δηαζέζηκν κέζν νπόηε λα δειώζεηε αλ έρεηε 

απηνθίλεην δηαζεζηκόηεηα ζέζεωλ (ε βελδίλε ζα δηαηξεζεί).  

 

ΟΟΙ ΤΜΜΔΣΔΥΔΣΔ ΣΗΝ ΠΟΡΔΙΑ ΜΗΝ ΜΟΤ ΣΔΙΛΔΣΔ ΔΚ ΝΔΟΤ ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΔΗ 
 

 

 

 



1. 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.  

 

2. 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) 

 

3. 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. 

 

4. 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 Παξαζθεπή 20 Ννεκβξίνπ ε Οκάδα Καζαξηόηεηαο ηνπ 3
νπ

 Έηνπο ζα δηεπζεηήζεη ηα έξγα. 

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

 

5. Τπεύζπλε εθ κέξνπο ηωλ θνηηεηώλ ηνπ 1
νπ

 εξγαζηεξίνπ αλέιαβε ε Διέλε Νίζθα γηα ην ηξέρνλ 

εμάκελν. Σελ επραξηζηνύκε. Ζ Διέλε ζα θαηαγξάθεη ηηο όπνηεο βιάβεο, δπζιεηηνπξγίεο ηνπ 

ρώξνπ θαη ζα κεξηκλά λα απνθαζίζηαληαη. Δπίζεο έρεη ηα θιεηδηά ηεο Βηβιηνζήθεο, 

Δξγαιεηνζήθεο, Νηνπιάπαο κε ηα Καζαξηζηηθά.  

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Ζ ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ 1
ν
 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΣΑΗ 

ΣΖΝ: firstpaintingworkshop@uowm.gr  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=YGHjTnw4Q0c
http://www.youtube.com/watch?v=b3KfqaAVbfw
mailto:firstpaintingworkshop@uowm.gr

