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ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αθήνα, 18/11/2015
Αρ. Πρ.: 1820
ΘΕΜΑ: Πολιτιστικές εκδηλώσεις ως φόρος τιµής στο έργο του ∆οµίνικου

Θεοτοκόπουλου – Ελ Γκρέκο, στο µεγάλο Αµφιθέατρο του Ιδρύµατος « Μιχάλης
Κακογιάννης».

Πρόκληση συµµετοχής
Ο Επιστ. Υπεύθυνος Καθηγητής της ΑΣΚΤ κ. Γιώργος Χαρβαλιάς και η Οµάδα
Eργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2: «ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ –
ΜΝΗΜΗ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ» της Πράξης «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ΩΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» (MIS
474631) και ειδικότερα στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 2.2 (Π.Ε.
2.2.): Πολιτιστικές δράσεις, Παραδοτέο 7 (Π.7.): ∆ιοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων στην περιοχή Αττικής, προσκαλούν τα σχολεία της πρωτοβάθµιας
καθώς και τα Γυµνάσια - Λύκεια της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ευρύτερης
περιοχής και των όµορων ∆ήµων, στο µεγάλο Αµφιθέατρο του Ιδρύµατος «
Μιχάλης Κακογιάννης» Πειραιώς 206, την ∆ευτέρα 30 Νοεµβρίου από 9.30 πµ έως
13.30 µµ. προκειµένου να παρακολουθήσουν Πολιτιστική Εκδήλωση αφιερωµένη
στη ζωή και στο έργο του Ελ Γκρέκο. Παράλληλα, οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν αποσπάσµατα οπτικοακουστικού υλικού από την οµώνυµη
όπερα του Γ. Χατζηνάσιου.
Η Πράξη συγχρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ (2007 – 2013), το Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ και το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν είναι ανοιχτές και ελεύθερες στο
ενδιαφερόµενο κοινό. Η χωρητικότητα του Αµφιθεάτρου είναι 328 θέσεων. Θα
κρατηθεί σειρά προτεραιότητας δηλώσεων συµµετοχής στη γραµµατεία του
προγράµµατος στο τηλέφωνο 2103897159.

Αναλυτικότερα:
από 9.30 πµ έως 11.15 πµ, θα παρουσιαστούν σε τάξεις της πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης, προβολές έργων, διάλεξη µε θέµα την Εισαγωγή στο έργο του Ελ
Γκρέκο, προβολή εκπαιδευτικού βίντεο, και βιντεοπροβολή αποσπασµάτων από την
οµώνυµη Όπερα.
Από 11.30 πµ έως 13.15 µµ, θα παρουσιαστούν σε τάξεις Γυµνασίου και Λυκείου
προβολές έργων, διάλεξη µε θέµα την Εισαγωγή στο έργο του Ελ Γκρέκο, προβολή
εκπαιδευτικού βίντεο, βιντεοπροβολή αποσπασµάτων από την οµώνυµη Όπερα.
Στα σχολεία και τις τάξεις που θα συµµετάσχουν θα αποσταλεί δωρεάν κασετίνα µε
σειρά πολιτιστικών εκπαιδευτικών βίντεο µε θέµα το έργο του Ελ Γκρέκο.
Εκπαιδευτικό υλικό για την Εισαγωγή των µαθητών στο έργο του Μεγάλου
Ζωγράφου, επιπλέον σειρά βιντεο ως υλικό διδακτικής προετοιµασίας των
καθηγητών καλλιτεχνικών µαθηµάτων, των ∆ασκάλων και Καθηγητών για την
πραγµατοποίηση πολιτιστικών µαθηµάτων στην αντίστοιχη Θεµατική.
Με εκτίµηση,

O Eπιστηµονικός Yπεύθυνος

καθ. Γεώργιος Χαρβαλιάς

