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Επγαζηήπιο                                                                                                                     

Ζωγπαθικήρ  

Τπεύθςνορ: Γιάννηρ Ζιώγαρ, Ζωγπάθορ, Επίκοςπορ Καθηγηηήρ  

  

 

 

Σεηάπηη 27 Νοεμβπίος 

 

9:30-11:30 

Δπραξηζηνύκε όινπο όζνπο/εο εξγάζηεθαλ ζηηο νκάδεο θαζαξηζκνύ. Κάζε βδνκάδα ε νκάδα θαζαξηζκνύ 

ζα αδεηάδεη ηνπο θάδνπο, ζα βάδεη θαηλνύξγηεο ζαθνύιεο θαη ζα νινθιεξώλεη κηα εξγαζία. Σελ 

πξνεγνύκελε βδνκάδα θαζαξίζηεθε ν θαπζηήξαο θαη ην White Room. Απηή ηελ βδνκάδα ζα θαζαξηζηνύλ 

νη νδεγνί ησλ θνπθσκάησλ. 

Οινη κπνξνύκε λα ζπκβάινπκε ζε έλα πεξηβάιινλ θαζαξό, πγηεηλό θαη κε επηαμία.  

Δπηζπλάπησ ηνλ θαηαινγν κε ηηο νκαδεο εξγαζίαο. Θα είκαη εθεί θαη εγώ. 

 

20:00: 

Δγθαίληα ηεο έθζεζεο «ΥΡΟΝΟΚΑΦΟΤΛΑ» ζην Γεκνηηθό ρνιείν Μειίηεο. 

 

 

Πέμπηη 28  Νοεμβπίος  
 

9:30-11:30 :  
Πξνβνιή ηνπ δεύηεξνπ κέξνποζρνιηαζκόο 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) 

 

11:30-12:30: 

Δηζήγεζε ηεο Αλλαο Πηάηνπ: 

Μηα σπόζεσε ιογοθρησίας? Η περίπτωσε Αιατδάη Ικαρετ. 

 

12:30- 13:00:  
Αλαγλώξηζε έξγσλ: εκίσξε δηαδηθαζία όπνπ ζα πξνβάιινληαη δηαθάλεηεο θαη ζα δεηείηαη από ηνπο 

θνηηεηέο/ηξηεο καο λα ηηο αλαγλσξίδνπλ. 

 

13:00: 

Κιήξσζε ησλ λέσλ ζέζεσλ ζε εξγαζηήξηα. 

 

13:00-14:30: 

Παξνπζίαζε ησλ κέρξη ηώξα εθζέζεσλ: Αβγά Μάταηα, 6/12, πλαηζζεζία, Γελλεζήτω Φως. Θα ππάξμεη 

παξνπζίαζε κε power point 13 ιεπηώλ ΑΚΡΙΒΧ. Θα παξνπζηαζηνύλ/θαηαηεζνύλ όιν ην ζπλνδεπηηθό 
πιηθό: δειηίν ηύπνπ, αθίζα, ηακπειάθηα θαη όηη άιιν ζε θάθειν αξρείνπ κε ηνλ ηίηιν ηεο έθζεζεο, ηα 

νλόκαηα θαη ηελ ρξνλνινγία θαη DVD κε όιν ην πιηθό ςεθηνπνηεκέλν. 

 

14:30- όζν πάξεη  

Δμέηαζε εξγαζηώλ θνηηεηώλ/ηξησλ θαηεύζπλζεο. ΚΑΝΔΙ/ΜΜΙΑ ΓΔΝ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΙ ΑΝ ΓΔΝ ΔΥΔΙ 

ΣΔΙΛΔΙ ΚΔΙΜΔΝΟ.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=YGHjTnw4Q0c
http://www.youtube.com/watch?v=b3KfqaAVbfw


 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΘΝΩΕΘ 
 

 

 

 

1. Θα ςπογπάθεηε ζηο παποςζιολόγιο δύο θοπέρ: μία μέσπι ηιρ 9:30 και ηην επόμενη ζηιρ 2 ηο 

μεζημέπι, κάθε Πέμπηη ππωί. Έσεηε παποςζία μόνο αν ςπάπσοςν και οι δςο ςπογπαθέρ.  

           Θα έσεηε μιζή ώπα για να μος παποςζιάζεηε ηην εξέλιξη ηηρ πποζωπικήρ ζαρ δοςλειάρ. 

           Σο κείμενο, πος ππέπει να μος ηο έσεηε αποζηείλει ηλεκηπονικά, απαπαίηηηο. 

Εσει αναπηηθεί πίνακαρ ανακοινώζεων και θα ζςμπληπώζεηε ηο όνομά ζαρ. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΘΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΑ ΣΟ 1
ο
 ΕΡΓΑΣΗΡΘΟ ΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΣΑΘ 

ΣΗΝ: firstpaintingworkshop@uowm.gr  
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