
 
                                  ΘΕΜΑ:  Πρόσκλθσθ σε  Εκπαιδευτικό  Εργαςτθριο με τίτλο : 
                      ’Αποςτιγματίζοντασ την ψυχικθ νόςο-Ενιςχφοντασ την ψυχικθ υγεία’  
 

        Σο τμιμα Αγωγισ Τγείασ ςε ςυνεργαςία με το Σελλόγλειο Κδρυμα Σεχνϊν  πρόκειται να 
πραγματοποιιςει  εκπαιδευτικό εργαςτιριο  με  αφορμι τθν ζκκεςθ του Σελλόγλειου  
Ιδρφματοσ με τίτλο:  «Ζκκεντρθ τζχνθ - Ζκφρασθ ψυχις». Αρχικά κα γίνει ξενάγθσθ ςτθν 
ζκκεςθ και ςτθ ςυνζχεια κα πραγματοποιθκοφν  βιωματικζς δραστθριότθτες.  
 Η τζχνθ αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι διότι: 
-Ωσ ιδιαίτερθ εικαςτικι γλϊςςα αποτελεί πλζον καινοφργιο, αποδεκτό κομμάτι ςτο ςφνολο τθσ 
τζχνθσ, χωρίσ προςαρμογζσ ςτισ επιταγζσ τθσ κοινωνίασ και τθσ κυρίαρχθσ αιςκθτικισ. Ιδίωσ από 
τισ αρχζσ του 20οφ αιϊνα και εξισ αποτζλεςε πθγι ζμπνευςθσ για πολλοφσ μοντζρνουσ 
καλλιτζχνεσ, ιδιαίτερα τουσ εξπρεςιονιςτζσ και ςουρεαλιςτζσ και όχι μόνο, και ςυνεχίηει να 
επθρεάηει δθμιουργοφσ μζχρι ςιμερα. 
-Η εικαςτικι αυτι γραφι είναι παράλλθλα μια ιδιαίτερθ γλϊςςα επικοινωνίασ, πολφ χριςιμθ 
για τθν κατανόθςθ του αςκενοφσ/καλλιτζχνθ ςτθν ψυχοκεραπεία. 
-χετίηεται με τθν αποςτιγματοποίθςθ τθσ ψυχικισ διαταραχισ, κακϊσ θ δθμιουργικότθτα αυτι 
αναγνωρίηεται πλζον ςαν ζνα μζροσ τθσ ςυνολικισ ανκρϊπινθσ εμπειρίασ και ςαν μια μακρά 
πορεία, κατά τθν οποία οι καλλιτζχνεσ αυτοί ζπαψαν να είναι πλζον ανϊνυμα άτομα τθσ 
αρρϊςτιασ, αλλά ζγιναν άτομα με δικι τουσ ταυτότθτα. 
       Σο εργαςτιριο κα πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο του Σελλόγλειου Ιδρφματοσ (Αγ. Δθμθτρίου 
159Α )  τθν Τετάρτθ 13 Νοεμβρίου  από 17.00-19.30  

  
      
 
 

      
               ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  
              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣ. & ΔΕΤΣΕΡ.  ΕΚΠ/Η       
                     ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 Γ/ΝΗ Γ/ΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠ/Η ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 

ΣΜΗΜΑ   ΑΓΩΓΗ ΤΓΔΙΑ 
Σατ.Δ/νζη      : Κολοκοηρώνη 22, ηασρούπολη 
Σ.Κ.             :564 30 – Θεζζαλονίκη 
Σατ. Θσρίδα   : 32042 - Σ.Κ. 564 10  
Πληροθορίες  : Υριζηίνα  Υρηζηίδοσ 
Σηλέθωνο      : 2310 587994 
e-mail            : gragogis@dide-v.thess.sch.gr 
 

 
 

 
 
 

 Θεςςαλονίκθ, 31/10/2019  
           Αρ. πρωτ.: 23084 

   
       

 
 

                  
Προς 
Όλες τις Σχολικζς  Μονάδες 
 

 
 

       Επιςυνάπτεται θ αίτθςθ ςυμμετοχισ θ οποία μπορεί να ςταλεί ζωσ 10/11/2019 ςτο e-mail : 
gragogis@dide-v.thess.sch.gr.  
 
 
 
    ΑΚΡΙΒΕ   ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Δ.Ε.Δ.Θ. 
  Ο Προϊςτάμενοσ  Πλ/ρικισ  & Ν. Σεχ/γιϊν  

 
 
 
        ΓΕΩΡΓΙΟ    ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ                                                     Ματηιάρθς Α. Παφλος 
                                                                                                Πολιτικός Μθχανικός 
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