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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ
Το Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή (ΙΕΤΤ) ιδρύθηκε το 1999 από τον
συλλέκτη Φ.Τσιχριτζή με κύριο σκοπό την υποστήριξη και προώθηση των
εικαστικών τεχνών.
Το ΙΕΤΤ στεγάζεται σε ένα κτίριο στο κέντρο της Κηφισιάς (Κασσαβέτη 18)
και από την σύστασή του μέχρι σήμερα έχει αναπτύξει, μια συστηματική
δράση για να αποτελέσει έναν ενεργό και δραστήριο πολιτιστικό πυρήνα
στην ευρύτερη περιοχή των βορείων προαστείων της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια της 20ετούς λειτουργίας του, το ΙΕΤΤ ανέπτυξε
ποικίλες πρωτοβουλίες. Έχουν οργανωθεί εκθέσεις ζωγραφικής,
φωτογραφίας και γλυπτικής από μεγάλους Έλληνες καλλιτέχνες, καθώς
και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι χώροι του
Ιδρύματος μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο εικαστικά γεγονότα όσο και
πάσης φύσεως πολιτιστικές δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς
του Ιδρύματος.
Κύριος στόχος του ΙΕΤΤ είναι η ιδέα να προσφέρει στον καλλιτέχνη
ένα χώρο όπου μπορεί να παράγει και να παρουσιάζει έργα πρωτογενή
και πρωτότυπα, με μία ελευθερία που θα τον ωθεί σε νέες διαστάσεις
δημιουργίας, με νέες προοπτικές.
Κασσαβέτη 18, 14562, Κηφισιά Εκπαιδευτικά προγραμμάτα:
Τηλ.: 210 8019975
Λίνα Παπαευαγγέλου,
Fax: 210 6777494
linapapaevangelou@gmail.com
e-mail: info@iett.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΧΟΡΗΓΟΥΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Χειμερινό Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων
21/10, 4/11, 18/11,
2/12, 16/12
Κυριακή 11.00-12.00
Κόστος µεµονωµένης
συµµετοχής € 20

Για παιδιά 2 - 4 ετών και γονείς

• Tα πρώτα μου βήματα στον κόσμο της Τέχνης
Παιδιά και γονείς σ ένα πλούσιο δημιουργικό πρόγραμμα που σκοπό έχει να
εισάγει τα μικρά παιδιά στον μαγικό κόσμο της τέχνης.
Μέσα από εικόνες, παραμύθια, ήχους και εικαστικά παιχνίδια, τα παιδιά θα
έχουν τη χαρά να εξερευνήσουν και να πειραματιστούν με διάφορα υλικά και
να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας, να εκφραστούν και να απελευθερώσουν
τη φαντασία τους.
Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει επίσης να ενισχύσει:
• τον ποιοτικό και δημιουργικό χρόνο του παιδιού με τους γονείς του
• τη συνεργασία και την ικανότητα να λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα
• τον έλεγχο των κινήσεων και την ανάπτυξη της λεπτής κινητικότητας
• τη συναισθηματική ανάπτυξη
• την αυτοπεποίθηση
• την παρατηρητικότητα και την αντίληψη
Σχεδιασµός/Υλοποίηση: Έλλη Λαµπαδαρίδου, Εικαστικός.

3, 10, 17, 24/11/2018
1, 8, 15, 22/12/2018
Σάββατο 13.00- 14.00
Κόστος συµµετοχής € 120
Μεµονωµένη
συµµετοχή € 20

για παιδιά 5-12 ετών

• Ψάξε, ψάξε και θα το βρεις το παραμύθι …
που θα μας πεις!!!
Ελάτε να τρυπώσουμε στα παραμύθια και να ακολουθήσουμε το δημοσιογράφο Λεωνίδα Γραφίδα στην περιπέτεια εξιχνίασης της εξαφάνισης του Αϊ- Βασίλη … Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ακολουθώντας τα ψίχουλα που έριξαν
στο δρόμο ο Χαίνσελ και η Γκρέτελ; Θα τα καταφέρει χωρίς τη βοήθεια του
ατρόμητου παλικαριού που νίκησε όλους του φόβους και τους τρόμους αυτού
του κόσμου; θα μπορέσει να ανακαλύψει τί κρύβεται κάτω από τα στρώματα
και δεν αφήνει την πριγκίπισσα να χαρεί τον ύπνο της;
Αφήγηση παραμυθιών, θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί και παιχνίδια μεταμορφώσεων. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την τέχνη της αφήγησης και του θεατρικού αυτοσχεδιασμού, γίνονται μια δημιουργική ομάδα, αναπτύσσουν τη
φαντασία τους, ενισχύουν την αυτοέκφραση, μοιράζονται τις ιδέες τους σε
ένα σύνολο από διαφορετικές φωνές, δοκιμάζουν τον εαυτό τους και τη σχέση
τους με τους άλλους και πάνω απ’όλα διασκεδάζουν…
3,10 Νοεµβρίου: Το καράβι με το φόβο (παραδοσιακό)
17,24 Νοεµβρίου: Χαίνσελ και Γκρέτελ (Αδερφών Γκριμ)
1,8 Δεκεµβρίου: Η πριγκίπισσα και το μπιζέλι (Χανς Κρίστιαν Άντερσεν)
15,22 Δεκεµβρίου: Η απαγωγή του Αϊ-Βασίλη, μια περιπέτεια
του Λεωνίδα Γραφίδα (Β. Θαλασσινού)
Αφήγηση παραµυθιών, Θεατρικό παιχνίδι: Δώρα Θωµοπούλου, ηθοποιός,
θεατρολόγος.

Χειμερινό Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων
13/10, 20/10, 3/11, 10/11,

17/11, 24/11, 1/12, 8/12
Σάββατο 10.30-12.00
Κόστος συµµετοχής € 120
Μεµονωµένη συµµετοχή € 20

21/10, 4/11, 18/11, 2/12,
16/12
Κυριακή 13.00-14.30
Κόστος συµµετοχής € 120
Κόστος µεµονωµένης
συµµετοχής € 20

Για παιδιά 6 - 10 ετών

• Εργαστήρι ζωγραφικής
Ένα διαφορετικό εργαστήρι ζωγραφικής.
Ένα εικαστικό εργαστήριο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά έτσι ώστε να
γνωρίσουν τα έργα σπουδαίων ζωγράφων και μέσα από αυτά να δώσουν
σχήμα και μορφή στα όνειρα και στα αισθήματά τους, να μάθουν τα μυστικά
του σχεδίου και του χρώματος.
Δέντρο
Ζωγραφίζοντας εξερευνώ το δέντρο στη Τέχνη και στην Φύση
Το δέντρο αποτελεί οργανικό κομμάτι της φύσης και συνώνυμο της ζωής.
Για τα παιδιά είναι μια από τις πρωταρχικές εικόνες. Πολλοί ζωγράφοι
χρησιμοποίησαν το δέντρο σαν εκφραστικό στοιχείο. Υπήρξε σημαντικό
σύμβολο στις αναπαραστάσεις σχεδόν όλων των πολιτισμών. Σε πολλές
περιπτώσεις αναπαριστά την ανανέωση, την σοφία, την δύναμη, την ομορφιά.
Τα κλαδιά του φτάνουν ψιλά στον ουρανό κι οι ρίζες του βαθειά στη γη, σαν
να ενώνει την γη με τον ουρανό.
Ζωγραφίζοντας θα επεξεργαστούμε διάφορα δέντρα. τα δέντρα του Πάουλ
Κλέε, το δέντρο της ζωής, τους κορμούς του Γκούσταβ Κλιμτ, το δέντρο στην
πορεία του Μόντριαν και της αφηρημένης τέχνης, τα δέντρα του Βαν Γκογκ,
της Τζόρτζια Ο΄Κιφ, την ελιά του Θεόφιλου, τα χρώματα του Μαλέα, τα δέντρα
της φύσης. Θα εξερευνήσουμε τον πλούτο των μορφών, την ποικιλία στην
αναπαράσταση, τα χρώματα, τις υφές όπως και τον κόσμο των καλλιτεχνών
που επιχείρησαν να εικονογραφήσουν αυτό το οργανικό κομμάτι της φύσης.
Με την εικαστικό-παιδαγωγό Ηλιάνα Μπάρδη.

Για παιδιά 8 – 12 ετών

• Τέχνη και Επιστήμη-Steaming art
Πως συνδέονται η Επιστήμη, η Τεχνολογία, η Μηχανική και τα Μαθηματικά με
τις σύγχρονες Τέχνες;
Σας περιμένουμε σε ένα διαφορετικό εργαστήρι, όπου ο κόσμος των εφαρμοσμένων επιστημών μπλέκεται με την Τέχνη, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό
εικαστικό και επιστημονικό αποτέλεσμα.
Το Steam είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση της μάθησης που χρησιμοποιεί
την επιστήμη, την τεχνολογία, την μηχανική, τις τέχνες και τα μαθηματικά ως
σημεία πρόσβασης για την καθοδήγηση της έρευνας των παιδιών της ανάπτυξης της κριτικής τους σκέψης. Τα τελικά αποτελέσματα είναι οι μαθητές
συμμετέχοντας με βιωματικές δράσεις στο πρόγραμμα,να εξασκούνται στην
επίλυση προβλημάτων και να συνεργάζονται μέσα από καινοτόμες δημιουργικές τεχνικές. Διαδικασίες επιστημονικής μεθόδου, πειράματα φυσικής, χημεί-

ας, και μηχανικής είναι μόνο μερικοί άξονες που θα αναπτύξουμε σε αυτό το
εργαστήρι. Ένα μοναδικό έργο τέχνης, θα μας φέρνει κάθε φορά πιο κοντά
στον «ατμό» (STEAM) της σύγχρονης σκέψης.
Σχεδιασµός/Υλοποίηση: Έλλη Λαµπαδαρίδου, Εικαστικός,
Χαρίκλεια Θεοδωράκη, Νηπιαγωγός, Dr Φυσικών Επιστηµών
15/10, 22/10, 29/10, 5/11,
12/11, 19/12, 26/12, 3/12,
10/12, 17/12
Δευτέρα 18.00-19.30
Κόστος συµµετοχής € 200
Κόστος µεµονωµένης
συµµετοχής € 25

Για ενήλικες

• Φιλοσοφία και Κοινωνία - Επίλεκτα κείμενα
κοινωνικού και πολιτικού προβληματισμού από
τους αρχαίους στοχαστές
Οι σπουδαιότεροι στοχαστές της κλασικής αρχαιότητας διατύπωσαν τις απόψεις τους όσον αφορά την κοινωνία και την πολιτική, την ιστορική πορεία διαμόρφωσης και οργάνωσης των ανθρώπινων κοινωνιών, την έννοια της εξουσίας, τη θέσπιση νόμων και πολιτευμάτων, τη διάκριση γραπτού και άγραφου
νόμου, τα είδη των πολιτευμάτων, την έννοια του πολίτη και τη συμμετοχή στα
κοινά, τον ρόλο του πολιτικού, τα ιδανικά πολιτεύματα, τη σχέση ρητορικής
και πολιτικής και συναφή ζητήματα.
Επιλέγοντας αποσπάσματα από κείμενα της κλασικής εποχής θα μελετήσουμε τον τρόπο που οι αρχαίοι στοχαστές αντιλήφθηκαν τον άνθρωπο και την
κοινωνία, και θα διερευνήσουμε την επικαιρότητα των απόψεών τους και την
επίδραση που άσκησε διαχρονικά ο στοχασμός τους.
• 15/10 Ο Επιτάφιος του Περικλή – Θουκυδίδης Ιστορία
• 22/10 Το δίκαιο της Αντιγόνης – Σοφοκλής Αντιγόνη
• 29/10 Η δημιουργία της κοινωνίας – Πλάτων Πολιτεία
• 5/11 Τα πλεονεκτήματα της δημοκρατίας – Αριστοτέλης Πολιτικά
• 12/11 Η παιδεία στην αρίστη πολιτεία – Αριστοτέλης Πολιτικά
• 19/11 Ο διάλογος Αθηναίων και Μηλίων – Θουκυδίδης Ιστορία
• 26/11 Ο Οιδίποδας ως σωτήρας της πόλης – Σοφοκλής Αντιγόνη
• 3/12 Δημαγωγοί και πόλεμος – Ισοκράτης Περί ειρήνης
• 10/12 Δημοκρατία και ειρήνη – Αισχύλος Ικέτιδες
• 17/12 Πόλεμος και ηθική – Ευριπίδης Ικέτιδες
Εισήγηση: Χριστίνα Σίνου, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Χειμερινό Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων
16/10, 23/10, 30/10, 6/11
13/11, 20/11, 27/11, 4/12,
11/12, 18/12
Τρίτη 18.00-20.00
Κύκλος 10 µαθηµάτων
Κόστος συµµετοχής € 190

Για ενήλικες

10/10, 17/10, 24/10, 7/11,
14/11, 21/11
Τετάρτη 10.30-12.30
Κύκλος 6 µαθηµάτων
Κόστος
συµµετοχής € 150

Για ενήλικες

• Με το φως στο φακό (Φωτογραφικό Εργαστήριο)
«ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ»
(Φωτογραφίζοντας πάνω σε ένα θέµα:αστικό τοπίο, άνθρωπος και περιβάλλον, ιδέα-υλοποίηση-ροή εργασίας)
Σκοπός του εργαστηρίου είναι να μεταδώσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα
εφόδια που χρειάζονται για την υλοποίηση ενός φωτογραφικού θέματος.
Μέσα από μια σειρά μαθημάτων και ειδικών παρουσιάσεων των βασικών
αρχών τεχνικής και αισθητικής της φωτογραφίας και την επιλογή ενός
θέματος φωτογράφησης, οι συμμετέχοντες
θα εργαστούν με απώτερο στόχο την παρουσίασή του μέσω μιας ομαδικής
έκθεσης με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου.
• Γνωρίζοντας στο έπακρο τη φωτογραφική μηχανή.
• Φακοί και οπτικές γωνίες.
• Φώς, φωτισμός και φωτομέτρηση.
• Σύνθεση και αισθητική του κάδρου.
• Θεματικές ενότητες, διερεύνηση επιλογών, νομοθεσία.
• Από την αφαίρεση στην σύνθεση.
• Φωτογραφίζοντας ανθρώπους.
• Urban photography-Ημέρα και Νύχτα (Βασικές αρχές).
• Η ροή εργασίας μετά την λήψη.
• Επιλογές, επεξεργασίες, εκτυπώσεις.
Οργάνωση-συντονισµός: Άρης Ρουπίνας
Εισηγητές: Αρης Ρουπίνας, Γιώργος Παπαθανασίου, Νίκος Σταυρόπουλος
Απαραίτητη προϋπόθεση η κατοχή φωτογραφικής µηχανής!!!

• “Διαλέγω χρώμα, σχήμα, υλικό και... ..μαθαίνω “
(Εικαστικό εργαστήριο)
-Τι ξέρω για το χρώµα;
-Ποια χρώµατα µου αρέσουν , και τι κάνω µ΄ αυτά;
-Πως θα φτιάξω κάτι «δικό µου « απλό και καλαίσθητο;
Ασκήσεις χρώματος, συνδυασμοί, σε κάθε τι που κάνω.
Αρμονία- Αντίθεση. Μικρό -Μεγάλο. Θερμό -Ψυχρό. Ανοιχτό -Σκούρο.
Έλα να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, να δημιουργήσουμε κάτι με
μεράκι και με τη προσωπική σου σφραγίδα.
Μπορώ να σε βοηθήσω να φτιάξεις ένα απλό αλλά «δικό σου» σχέδιο..
Κι αν κάτι πάει στραβά θα το διορθώσουμε. Πολλές φορές «τα λάθη « μας

έχουν ενδιαφέρον.
Μπορούμε να φέρουμε ότι έχουμε στο σπίτι και να το αξιοποιήσουμε.
Ένα σεμινάριο που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες από 18 έως
90 ετών
Εισηγητής Βούλα Πριοβόλου Εικαστικός.
10/10, 24/10, 7/11,
28/11, 5/12
Τετάρτη 18.00-20.00
Κύκλος 5 µαθηµάτων
Κόστος συµµετοχής € 100
Κόστος µεµονωµένης
συµµετοχής € 25

Για ενήλικες

17/10, 31/10,

Για ενήλικες

14/11, 12/12
Τετάρτη 18.00-20.00
Κύκλος 4 διαλέξεων
Κόστος συµµετοχής € 80

• ΟΜΙΛΙΕΣ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ

ΤΖΙΝΑΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ED.M., M.A. Harvard University

Στις ομιλίες/σεμινάρια αυτά θα δώσουμε Τεχνικές & Κλειδιά που θα μπορούν
να χρησιμοποιούν οι γονείς για να εμπνεύσουν τα παιδιά τους.
Η φιλοσοφία των σεμιναρίων που υιοθετούμε βασίζεται στη θεωρία της
Συναισθηματικής Νοημοσύνης (e.q.) του DANIEL GOLEMAN και στη θεωρία του MINDFULNESS του JON KABAT-ZINN και της πρόσφατης έρευνας του HARVARD MEDICAL SCHOOL STUDY CHILDREN AND ADULT
DEVELOPMENT, του Dr. ROBERT WALDINGER, “WHAT MAKES A GOOD
LIFE: Lessons on the longest study of Happiness”, Μαθήματα καλλιέργειας
Ευτυχίας & Ισορροπίας στα παιδιά & ενήλικες.
10/10 Προσαρμογή παιδιών στα στρεσογόνα γεγονότα και στις αλλαγές
24/10 Μαθησιακές Δυσκολίες Μύθοι & Αλήθειες
7/11 Εφηβεία Κίνδυνοι & Προκλήσεις
28/11 Υποστήριξη παιδιών από γονείς καλλιέργειας του IQ και
ΕQ-Σχέση γονιών ως καθρέπτης των παιδιών τους .
5/12 Bullying-Αντιμετώπιση του σχολικού και κοινωνικού εκφοβισμού.

• Το θέατρο της Αρχαιότητας - Εισαγωγή
Οι συναντήσεις θα εξετάσουν το αρχαίο ελληνικό δράμα από τη γέννηση και
τις απαρχές του, μέχρι και τις σκηνικές αναγνώσεις της αρχαίας ελληνικής
τραγωδίας στις αρχές του 21ουαιώνα λαμβάνοντας υπόψη και τις ιστορικές
συνθήκες της εκάστοτε περιόδου. Κύριοι σταθμοί του: ο 5ος αιώνας και το
αποκορύφωμα του τραγικού λόγου (Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης) καθώς
και η Αττική Κωμωδία (Αριστοφάνης). Επιπλέον, θα διερευνηθούν, οι νεώτερες μεταπλάσεις του θεατρικού χώρου ως πεδίου δράσης πειραματισμών και
καινοτομίας καθώς και η ποικιλότητα των επιλογών που προτείνονται στις
παραστάσεις αρχαίου δράματος στη σύγχρονη ευρωπαϊκή και νεοελληνική
σκηνή. Τα μαθήματα θα υποστηρίζονται με χρήση οπτικοακουστικού υλικού.

Χειμερινό Πρόγραμμα
Εκδηλώσεων
• 17/10 «Από την Τελετουργία στο Αρχαίο Δράµα»
Το μάθημα θα εξετάσει ζητήματα προέλευσης, πρόδρομες μορφές του
αρχαίου δράματος ενώ θα ασχοληθεί με το ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο άνθησε η ελληνική δραματουργία τον 5οαιώνα καθώς και τη
θέση του θεάτρου μέσα σε αυτό.
• 31/10 «Οι Μεγάλοι Έλληνες Τραγικοί»
(Αισχύλος-Σοφοκλής- Ευριπίδης)
Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στο βίο και το έργο των τριών κορυφαίων
Ελλήνων δραματουργών, του Αισχύλου, του Σοφοκλή και του Ευριπίδη.
• 14/11«Η Αρχαία Ελληνική Κωµωδία»
Η διάλεξη θα ασχοληθεί με τον βίο και το έργο του Αριστοφάνη, ενώ θα
μελετήσει κύρια γνωρίσματα και τους τρόπους εξέλιξης της.
• 12/12 «Ζητήµατα Όψης στο Αρχαίο Θέατρο»
Η συνάντηση θα εξετάσει τα επιμέρους χαρακτηριστικά του αρχαίου θεάτρου
ως οικοδόμημα, τη σχέση του με το φυσικό περιβάλλον και τον αστικό χώρο,
ενώ θα επικεντρωθεί στους τρόπους παραστατικής απεικόνισης των έργων
της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας και κωμωδίας στην σύγχρονη σκηνή.
Εισηγητής: Λεωνίδας Παπαδόπουλος (Δρ. του τµήµατος Κλασικών
Σπουδών του Kings College London –Θεατρολόγος - Σκηνοθέτης)
18/10, 25/10,, 8/11,
15/11, 6/12
Πέµπτη 18.30-20.00

Για ενήλικες

• Η μαγεία της Αστικής Αρχιτεκτονικής ή
Οι ωραιότερες πόλεις του κόσμου

Κύκλος 5 µαθηµάτων
Κόστος συµµετοχής € 80

Ένα οδοιπορικό ανά τον κόσμο .Τα κτίρια των πόλεων δημιουργούν την ατμόσφαιρα της κάθε μιας πόλης αλλά κυρίως διαμορφώνουν τον χαρακτήρα της
.Μας μιλάνε για την ιστορία της το κλίμα της ,την πολιτιστική της κληρονομιά .
Μια λεπτομερής εξέταση πέντε σημαντικών αλλά και πανέμορφων πόλεων.
Εισηγητής Λαζαρής Ζαούσης.
1. 18 Οκτωβρίου 2018: Παρίσι
2. 25 Οκτωβρίου 2018: Νέα Υόρκη
3.

8 Νοεµβρίου 2018: Λονδίνο

4. 15 Νοεµβρίου 2018: Ρώµη
5.

6 Δεκεµβρίου 2018: Βιέννη

20/10,
3/11, 10/11, 17/11, 24/11,
1/12, 8/12, 15/12
Σάββατο 13.00-15.00
Κόστος συµµετοχής € 130

Για ενήλικες

• Μάθημα πλεξίματος με βελόνες - αντίστρες
Χαλάρωση και δημιουργία
Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουν να πλέκουν με τις βελόνες
ή/και με το βελονάκι είχαν την τύχη να διδαχθούν τις τεχνικές πλεξίματος από
την μητέρα τους, την γιαγιά τους ή από κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο ή φίλη,
ή/και διαβάζοντας διάφορες οδηγίες πλεξίματος που κατά καιρούς εύρισκαν σε
διάφορα περιοδικά χειροτεχνίας.
Δυστυχώς, με την πάροδο των ετών η τέχνη του πλεξίματος, σταμάτησε να μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Επειδή τα τελευταία χρόνια το πλέξιμο έγινε πάλι της
μόδας, το κενό εκμάθησης αυτής της τέχνης άρχισαν να το καλύπτουν τα καταστήματα που εμπορεύονται είδη πλεξίματος, παρέχοντας δωρεάν μαθήματα. Στην
πορεία, αντίστοιχα μαθήματα πλεξίματος εντάχθηκαν και στα επιμορφωτικά σεμινάρια διαφόρων δήμων και Ιδρυμάτων που προσφέρουν μαθήματα επιμόρφωσης
ενηλίκων σε διάφορα θέματα τέχνης και πολιτισμού.
Επίπεδο 1: Τµήµα Αρχαρίων
Βασικές Τεχνικές Πλεξίµατος (16 ώρες ή 8 συναντήσεις)
Το μάθημα απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν πλέξει ποτέ στην ζωή τους. Κατά
την διάρκεια των συναντήσεων θα διδαχθούν τις βασικές τεχνικές πλεξίματος
όπως: αρχικό ρίξιμο πόντων, πόντος καλή, πόντος ανάποδη, συνδυασμό των δύο
πόντων για τη δημιουργία σχεδίων (όπως πλέξη καλή, πλέξη λάστιχο, πλέξη πουαντερί), και τελικό κλείσιμο όλων των πόντων.
Μετά το τέλος αυτού του κύκλου των μαθημάτων, ο στόχος είναι οι μαθητές να
είναι σε θέση να πλέξουν το πρώτο τους κασκόλ επιλέγοντας μία από τις πλέξεις
που θα έχουν διδαχθεί, και να έχουν δημιουργήσει ένα ντοσιέ με τις σημειώσεις
που θα τους δοθούν και τα πλεγμένα δείγματα τους, ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτό όποτε χρειαστεί. Με την Μαρία Γ. Ντάβου, Συγγραφέα Βιβλίων
Τεχνικής Πλεξίματος & Διδασκαλία.
Προϋποθέσεις Παρακολούθησης:
Αγάπη για το πλέξιμο με βελόνες και όρεξη για μάθηση!
Απαιτούµενα υλικά:
• 1 κούκλα απλό νήμα πλεξίματος για βελόνες Νο 6
• Βελόνες πλεξίματος Νο 6
• Μία βελόνα κεντήματος με μεγάλο «μάτι» για το ράψιμο της άκρης του νήματος.
Ασκήσεις για το σπίτι:
Για να μπορέσουν οι μαθητές να προχωρήσουν (να κάνουν μία όσο το δυνατόν
απλή στρωτή πλέξη), θα απαιτείται και πρακτική στο σπίτι, την οποία θα καθορίζει
η εισηγήτρια μετά το τέλος κάθε συνάντησης. Αυτό βοηθάει, ώστε στην επόμενη
συνάντηση να επιλυθούν άμεσα απορίες και να διορθωθούν λάθη που έχουν προκύψει, ώστε να προχωρήσουν οι μαθητές παρακάτω.

Ειδική έκπτωση 10% στους ΚΥΚΛΟΥΣ για ταυτόχρονη προαγορά
περισσοτέρων του ενός προγραμμάτων.
Οι θέσεις για όλα τα προγράμματα είναι περιορισμένες.
Πληροφορίες-Κρατήσεις
Τ : 210 8019975 E mail: info@iett.gr, linapapaevangelou@gmail.com

2018 jib advertising

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΙΕΤΤ

Στον ηλιόλουστο κήπο του Ιδρύματος και στους ελκυστικούς εκθεσιακούς χώρους
του μπορείτε να επιλέξετε από τα ειδικά προγράμματα και τις εικαστικές δράσεις.
Ανάλογα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα του προσφέρετε στο παιδί σας αξέχαστες
στιγμές χαράς και εμπειριών.

