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ΟΙ ΡΟΕΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΩΝ 

Η κυριαρχία του νερού ως πνευματικής ύλης 
 

φύση/όρια/υλικά ΙΙ, Ιούλιος 2016 

 
Στιγμιότυπο από το φύση/όρια/υλικά του 2011. Η κατασκευή των πληθιών 

 

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο Σταθμό των Ψαράδων η διαδικασία φύση/όρια/υλικά ΙΙ.  

 

Η πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας είχε γίνει τον Μάιο 2011στην περιοχή της Δροσοπηγής και είχε υλοποιήσει 

σεμινάρια για τα πληθιά, το χειροποίητο χαρτί, τις φυτικές βαφές, την κατασκευή μουσικών οργάνων. Στη δεύτερη 

αυτή εφαρμογή η διαδικασία θα εστιάσει στον τρόπο που τα υλικά της φύσης μπορούν να αποκαταστήσουν ένα 

παραδοσιακό κτίριο (το Σταθμό του ΤΕΕΤ στους Ψαράδες) και δημιουργήσουν κατασκευές χρήσιμε για τη 

λειτουργικότητά του (βρύση, πέργκολα, τζάκι).  Εκπαιδευτές θα διδάξουν διάφορες τεχνικές που είναι εφικτό με υλικά 

της φύσης να φτιαχτούν , τούβλα, να σοβατιστούν επιφάνειες, να γίνουν ξύλινες κατασκευές. Το πρωί θα υλοποιούνται 

οι εργασίες ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιούνται θεωρητικά μαθήματα και προβολές.  Η πρόσκληση θα απευθύνεται 

σε φοιτητές και απόφοιτους του ΤΕΕΤ, στους εκπαιδευόμενους του Δια Βίου Προγράμματος του ΤΕΕΤ, σε φοιτητές, 

αποφοίτους Καλών Τεχνών και ΑΕΙ στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ευρύτερα σε όποιον θα ήθελε να εκπαιδευτεί 

πάνω σε αυτά τα αντικείμενα.  

 

Η διαδικασία θα πιστοποιείται με διδακτικές μονάδες και πιστοποιητικό παρακολούθησης. 

 

Η διαδικασία θα διδάξει τη χρήση των υλικών της φύσης  τόσο στη χρηστική τους εφαρμογή, όσο και στη δυνατότητά 

τους να χρησιμοποιηθούν σε  εικαστικά έργα.  Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εργάζονται τις πρωινές ώρες σε εργαστήρια ενώ 

το απόγευμα θα υπάρχει θεωρητικό μάθημα.   

 

 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Η διαδικασία θα διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου ως εξής (οι ημερομηνίες/δραστηριότητες είναι ενδεικτικές 

και θα οριστικοποιηθούν ένα μήνα πριν την υλοποίηση. Το ίδιο και ο εκπαιδευτές): 

 

Κυριακή 3 Ιουλίου 

11:00 Συνάντηση στο Νέο Πάρκο Φλώρινας, απέναντι από τα ΚΤΕΛ/Αναχώρηση για Ψαράδες 

14:00 έως 16:00 Άφιξη στους Ψαράδες/Ανασυγκρότηση 

19:00 έως 21:00 Εισαγωγική διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Δευτέρα 4 Ιουλίου 

9:00 -16:00         Εργασία στα σεμιναριακά μαθήματα 

19:00 έως 21:00 Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Τρίτη 5 Ιουλίου 

9:00 -16:00         Εργασία στα σεμιναριακά μαθήματα 

19:00 έως 21:00   Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Τετάρτη 6 Ιουλίου 

9:00 -16:00         Εργασία στα σεμιναριακά μαθήματα 

19:00 έως 21:00   Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Πέμπτη 7 Ιουλίου 

Ελεύθερη μέρα, επισκέψεις σε αξιοθέατα της περιοχής 

 

Παρασκευή 8 Ιουλίου 

9:00 -16:00         Εργασία στα σεμιναριακά μαθήματα 

19:00 έως 21:00 Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Σάββατο 9 Ιουλίου 

9:00 -16:00         Εργασία στα σεμιναριακά μαθήματα 

19:00 έως 21:00  Διάλεξη, ενημέρωση για τα διαδικαστικά 

 

Κυριακή 10 Ιουλίου 

10:00 -12:00     Συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων/παραδοτέων  

12:00-14:00      Τακτοποίηση των χώρων 

15:00               Αναχώρηση    

 

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν να αποχωρήσει όποιος/α δεν ακολουθεί το πρόγραμμα ή 

επιδεικνύει απρεπή συμπεριφορά. 

 

 

 



ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Τα δίδακτρα έχουν ως εξής: 

 

1. 80 ευρώ, το ποσό καλύπτει το κόστος εκπαίδευσης 

2. Φοιτητές/Απόφοιτοι ΤΕΕΤ/ΠΔΜ, εκπαιδευόμενοι των Δια Βίου προγραμμάτων του ΤΕΕΤ, δωρεάν 

3. 40 ευρώ Φοιτητές/Απόφοιτοι  άλλων ΑΕΙ, πιστοποιημένοι άνεργοι, το ποσό καλύπτει το κόστος εκπαίδευσης 

 

Όσοι από τους εκπαιδευόμενους επιθυμούν, μπορούν να φιλοξενηθούν στο Σταθμό του ΤΕΕΤ στους Ψαράδες. 

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 

Όσοι συμμετέχοντες έχουν αυτοκίνητο και δυνατότητα να μεταφέρουν και άλλους, καλό θα ήταν να το 

δηλώσουν για να γίνει εφικτή η μεταφορά από Φλώρινα-Ψαράδες και αντίστροφα. Το κόστος θα το 

μοιραστούν οι επιβαίνοντες. 

 

 Η ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ/ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ ΣΤΗΝ: 

firstpaintingworkshop@uowm.gr 
 

 

 

 

 
Στιγμιότυπο από το φύση/όρια/υλικά του 2011. Η κατασκευή του πορτονιού 

 

 

Πληροφορίες 

https://www.youtube.com/watch?v=jyAn2DTdETs 

https://www.youtube.com/watch?v=bX-eA65Iedk 

http://visualmarch.eetf.uowm.gr/ 

http://vm-2013.blogspot.gr/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jyAn2DTdETs
https://www.youtube.com/watch?v=bX-eA65Iedk
http://visualmarch.eetf.uowm.gr/
http://vm-2013.blogspot.gr/
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ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ φύση/όρια/υλικά ΙΙ 

 

 

 

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πεδία της παρακάτω φόρμας. 

 

Προσωπικά Στοιχεία 
Επώνυμο: 

Όνομα: 

Διεύθυνση:  

Πόλη:  

ΤΚ:  

 

Εκπαίδευση 
Γενική Εκπαίδευση:* Επιλέξτε ένα στοιχείο. 

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 
E-mail: ……………………………………………….. 

Τηλέφωνο:…………………………………………… 

 

Σταθμός ΤΕΕΤ στους Ψαράδες 

Επιθυμώ να φιλοξενηθώ στο Σταθμό του ΤΕΕΤ (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

 

Αυτοκίνητο 

Διαθέτω αυτοκίνητο (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

Μπορώ να μεταφέρω για τη διαδρομή Φλώρινα-Ψαράδες και αντίστροφα …….(αριθμός)  άτομα 

 

 

 
. 

                                    Ημερομηνία………………………………………………… 

 

 

 

 

Επιθυμώ να συμμετάσχω στη διαδικασία φύση/όρια/υλικά ΙΙ που θα διεξαχθεί στους Ψαράδες, το πρώτο δεκαήμερο 

Ιουλίου. Θα ακολουθήσω το πρόγραμμα και τη διαδικασία. Δηλώνω ότι έχω φυσική κατάσταση που μου επιτρέπει να 

παρακολουθήσω τη διαδικασία. 

 

Ο αιτών/ουσα 

 

Όνομα 

Υπογραφή 

 


