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ΘΕΜΑ 1ο: «Ηλεκτρονικέσ Φόρμεσ Υποβολήσ για τα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικών 

Θεμάτων ςχ. Ζτουσ 2018-2019» 
 

  Το Τμ. Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Δ.Ρ.Ε. Αχαΐασ ςασ ενθμερϊνει ότι οι εκπαιδευτικοί που 

επικυμοφν να δθλώςουν ςυμμετοχι ςτα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικών Θεμάτων, και για 

τθν καλφτερθ διευκόλυνςι τουσ, μποροφν να δθλώςουν τα ςτοιχεία τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ 

θλεκτρονικζσ φόρμεσ. 

Στθ ςυνζχεια κα υποβάλλουν κανονικά το ςχζδιο υποβολισ Προγράμματοσ το οποίο 

μποροφν να το ςυμπλθρώςουν ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ και τισ δράςεισ που αναφζρονται ςτο 

με αρικμ. πρωτ. Φ3/64/17740/11/12/2018 ζγγραφο τθσ ΔΡΕ/ Τμ. Ρολιτιςτικϊν με κζμα: 

«Ενθμζρωςθ για τα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων ςχ. Ζτουσ 2018-2019», αλλά 

και πιο κάτω ςτο παρόν ζγγραφο. Επιπλζον, μποροφν να ςυμπλθρϊςουν και άλλουσ δικοφσ τουσ 

ςτόχουσ ανάλογα τθν τάξθ και τισ ανάγκεσ τθσ ομάδασ  που ζχει ο κάκε εκπαιδευτικόσ. 

Για κάκε δίκτυο δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ αρικμόσ ςχολείων που κα ςυμμετζχουν. Αυτό κα 

κακοριςτεί μετά τισ δθλϊςεισ επικυμίασ και κα ςυνεκτιμθκεί μαηί με τουσ ςυνεργαηόμενουσ 

φορείσ του κάκε δικτφου. 

 

Οι θλεκτρονικζσ φόρμεσ υποβολισ για τα προτεινόμενα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα 

Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων είναι, ανά πρόγραμμα, οι εξισ: 

 

1. Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθ Φιλαναγνωςία-Δθμιουργικι γραφι  

Θζμα: «Δίνοντασ ηωι ςτο βιβλίο» 

Αφορά κυρίωσ Ρολιτιςτικά Ρρογράμματα που ςχετίηονται με τθ φιλαναγνωςία, τθ 
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ΠΑΣΡΑ, 12/12/2018 

ΠΡΟ: 
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3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπιαγωγείων 
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δθμιουργικι ανάγνωςθ-γραφι, τθ λογοτεχνία (π.χ. ποίθςθ, παραμφκι, κόμικσ) και ςχετικζσ 

εικαςτικζσ τζχνεσ. Συνεργαηόμενοσ φορζασ  κα είναι το Μουςείο Επιςτθμϊν και Τεχνϊν (ΜΕΤ) 

Ραν/μίου Ρατρϊν. 

τόχοι του Δικτφου είναι οι μακθτζσ να: 

 ζρκουν ςε επαφι με το βιβλίο και τθ λογοτεχνία ευρφτερα 

 γνωρίςουν Ζλλθνεσ και ξζνουσ ςυγγραφείσ και ζργα τουσ 

 αναπτφξουν  δεξιότθτεσ προςζγγιςθσ λογοτεχνικϊν κειμζνων 

 απολαφςουν τθ διαδικαςία τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ και δθμιουργικισ γραφισ 

Δράςεισ του Δικτφου: 

 Επιμορφωτικό εμινάριο εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ δθμιουργικι γραφι και τθ 

φιλαναγνωςία. 

 Αποκετιριο βιβλίων για ανταλλαγι: Οι ενδιαφερόμενοι μακθτζσ και εκπαιδευτικοί 

μποροφν να φζρνουν τα βιβλία τουσ ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν και Τεχνολογίασ από 

13/5/2019 ζωσ 18/5/2019. 

 Για κάκε βιβλίο πρζπει να κατατεκεί ζνα ςφντομο ευανάγνωςτο κείμενο-περιγραφι ζωσ 

30 λζξεισ.  Η περιγραφι αυτι μπορεί να αφορά ςυναιςκιματα και ςκζψεισ που τουσ 

γζννθςε το βιβλίο. 

 Για κάκε βιβλίο που προςφζρει κάποιοσ κα λαμβάνει ζνα καρτελάκι που κα πιςτοποιεί 

τθν προςφορά του και κα μπορεί να το εξαργυρϊςει τθν θμζρα τθσ τελικισ εκδιλωςθσ. 

 Σελικι Εκδιλωςθ του Δικτφου ςε ςυνδυαςμό με τθ Διεκνι Ημζρα Μουςείων (18-05-

2019). 

 Τα βιβλία κα τυλιχκοφν και οι τίτλοι τουσ κα παραμείνουν κρυφοί. Μοναδικό ςτοιχείο 

για αυτά κα είναι μια ςφντομθ περιγραφι από τουσ κατόχουσ τουσ. Πλα τα βιβλία κα 

εκτίκενται ςε πάγκουσ ςτο χϊρο του μουςείου, ανά θλικιακι ομάδα.  

 Παράλλθλο πρόγραμμα ανάγνωςθσ κειμζνων ςε ςυνδυαςμό με μουςικι από τα 

ςχολεία που ςυμμετζχουν (ηωντανά ςτο Μουςείο με ταυτόχρονο livestreaming ι μζςω 

ραδιοφϊνου). 

 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΗ ΦΙΛΑΓΝΩΙΑ – ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ 

ΓΡΑΦΗ:  https://goo.gl/9hAhdF  

 

 

2. Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθν Σοπικι Ιςτορία - Πολιτιςτικι Κλθρονομιά  «Μουςείο – Πόλθ – 

Μνθμείο» 

Αφορά κυρίωσ Ρολιτιςτικά Ρρογράμματα που ςχετίηονται με τθν Τοπικι ι ευρφτερθ Ιςτορία 

https://goo.gl/9hAhdF
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και τθν Ρολιτιςτικι μασ Κλθρονομιά. 

 Συνεργαηόμενοσ φορζασ  κα είναι το Αρχαιολογικό Μουςείο Ρατρϊν. 

τόχοι του Δικτφου είναι οι μακθτζσ να: 

 ζρκουν ςε επαφι με το εγγφτερο και απϊτερο παρελκόν τθσ χϊρασ μασ. 

 γνωρίςουν εκφάνςεισ τθσ τοπικισ τουσ ιςτορίασ. 

 γνωρίςουν πτυχζσ του λαϊκοφ πολιτιςμοφ (ςε επίπεδο κοινωνικισ οργάνωςθσ, θκϊν-

εκίμων, λαϊκισ τζχνθσ κ.λπ.) ςε μια διαχρονικι και ςφγχρονθ κεϊρθςι τουσ. 

Ειδικότερθ Περιγραφι του Δικτφου: 

Μζςω του ςυγκεκριμζνου δικτφου προτείνεται θ υλοποίθςθ Ρολιτιςτικϊν Διαδρομϊν τθσ 

πόλθσ των Ρατρϊν με επίκεντρο επιλεγμζνουσ αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και αντίςτοιχα εκκζματα 

του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ρατρϊν (Σχετ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/599496/429678/9254/23-11-

2018 έγγραφο ΕΦΑ Αχαΐας).  

Στο Δίκτυο μποροφν να ςυμμετζχουν ευρφτερα εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται για τθ 

ςυγκεκριμζνθ κεματικι. Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ γνωριμία τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ με τα 

επιλεγμζνα μνθμεία, θ κατανόθςθ και ερμθνεία τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ πόλθσ, μζςα από 

ειδικά διαμορφωμζνεσ κεματικζσ διαδρομζσ, δρϊμενα και παρεμβάςεισ  ςτον κεντρικό ιςτό τθσ 

πόλθσ. Γενικότεροσ ςκοπόσ είναι θ πόλθ να εκτεκεί ωσ ζνα ηωντανό κφτταρο και θ εκπαιδευτικι 

κοινότθτα να ευαιςκθτοποιθκεί ςτα ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, να εμπνευςτεί και να 

διαμορφϊςει  τον Ρολιτιςτικό Χάρτθ τθσ Ράτρασ μζςα από το ςχεδιαςμό χαρτϊν, αφιςϊν, 

μακετϊν, εποπτικοφ υλικοφ, ψθφιακοφ ι μθ, και δθμιουργικισ γραφισ για τα επιλεγμζνα μνθμεία 

τθσ Ρολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ  πόλθσ των Ρατρϊν. 

Η υλοποίθςθ του Πολιτιςτικοφ Δικτφου κα περιλαμβάνει: 

1. Επιμορφωτικό ςεμινάριο και εργαςτιρια των εκπαιδευτικϊν. 

2. Θεματικζσ ομιλίεσ, παρουςιάςεισ και εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτισ αίκουςεσ του 

Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ρατρϊν για τουσ μακθτζσ  με αντικείμενο τθν τριλογία 

«Μνθμείο-Ρόλθ-Μουςείο». 

3. Τλοποίθςθ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ ςτον κεντρικό ιςτό τθσ Ράτρασ και γνωριμία των 

επιλεγμζνων ςθμείων τθσ ςε ςυςχζτιςθ με τα εκκζματα του Αρχαιολογικοφ Μουςείου 

Ρατρϊν και τισ προφορικζσ ιςτορίεσ των κατοίκων.  

4. Ζνταξθ ςτο Δίκτυο α) τθσ εγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ του «Διαηϊματοσ», 

Κοινωνίασ Ρολιτϊν για τα αρχαία κζατρα, «Υιοκεςία αρχαίων κεάτρων. Μακθτζσ Ξεναγοφν 

μακθτζσ» και β) τθσ δράςθσ «μακθτζσ ξεναγοφν το κοινό» ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΦΑΑ. 

Η επιμζλεια του δθμιουργικοφ υλικοφ και τθσ ςχετικισ μελζτθσ για τθν ζκκεςθ του 

παραγόμενου υλικοφ, χαρτϊν, αφιςϊν, μακετϊν, εποπτικοφ υλικοφ, ψθφιακοφ ι μθ, για τα 
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επιλεγμζνα μνθμεία ςτουσ προτεινόμενουσ χϊρουσ, κα γίνει από τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων 

Αχαΐασ. 

      Η δράςθ του Ρολιτιςτικοφ Δικτφου κα ολοκλθρωκεί το καλοκαίρι του  2019 με τθν 

υλοποίθςθ παράλλθλων δράςεων και εκκζςεων ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ρατρϊν, κακϊσ και 

ςτα επιλεγμζνα ςθμεία τθσ πόλθσ των Ρατρϊν υπό το πρίςμα μιασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ και 

ανάδειξθσ τθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ράτρασ, τθσ τρίτθσ πιο ςθμαντικισ πόλθσ τθσ 

Ελλάδασ. 

 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ – ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ   «Μουςείο – Πόλθ – Μνθμείο»:  

https://goo.gl/6ykjvF  

 

3. Πολιτιςτικό Δίκτυο «Οι Επιςτιμεσ μζςα από το Θζατρο» 

 Αφορά κυρίωσ Ρολιτιςτικά Ρρογράμματα που επικυμοφν να επεξεργαςτοφν τθ ςφνδεςθ 

επιςτθμϊν – παιδαγωγικισ κεάτρου/κζατρο. 

 Συνεργαηόμενοσ φορζασ  κα είναι το Μουςείο Επιςτθμϊν και Τεχνϊν (ΜΕΤ) Ραν/μίου 

Ρατρϊν. 

Περιγραφι Δικτφου: 

 Στο δίκτυο «Οι Επιςτιμεσ μζςα από το Θζατρο» κα ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί που 

υλοποιοφν τθ φετινι χρονιά Ρολιτιςτικό Ρρόγραμμα με κεματικι ςχετικι με τισ επιςτιμεσ και το 

κζατρο. 

 κοπόσ του δικτφου είναι θ προςζγγιςθ τθσ αποτφπωςθσ των επιςτθμϊν μζςω τθσ 

«Ραιδαγωγικισ του Θεάτρου» μζςα από τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων και βιωματικϊν 

εργαςτθρίων ςε ομάδεσ.  

 Κφριεσ δραςτθριότθτεσ του δικτφου: ςυμμετοχι των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςε 

τουλάχιςτον μία από τισ εκπαιδευτικζσ Δράςεισ του ΜΕΤ και παρουςίαςθ των παραδοτζων ςε 

τελικι εκδιλωςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτον εςωτερικό και εξωτερικό χϊρο του ΜΕΤ.  

Ραραδοτζα κα είναι ζνα ςφντομο κεατρικό ζργο (διάρκειασ ζωσ 15’) που αποδίδει μια ζννοια, μια 

διαδικαςία, ζνα πείραμα, τθ ηωι ι μζροσ τθσ ηωισ ενόσ εφευρζτθ ι ζνα ςυνδυαςμό των 

παραπάνω κ.λπ. 

Ειδικότερα οι τόχοι του Δικτφου είναι:  

 Η εκλαΐκευςθ τθσ Επιςτιμθσ και θ παρουςίαςθ διάφορων τρόπων προςζγγιςισ τθσ.  

 Η χριςθ εναλλακτικϊν μζςων, όπωσ το κζατρο, για  τθν κατανόθςι τθσ. 

 Η ανακάλυψθ τθσ βακφτερθσ ςχζςθσ & τθσ δυνατότθτασ «ςυνεργαςίασ» πολιτιςμοφ-

επιςτιμθσ.    

https://goo.gl/6ykjvF
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 Η διακεματικι προςζγγιςθ επιςτθμονικϊν πεδίων / τομζων  

 Η ςυνεργαςία των πολιτιςτικϊν ομάδων του δικτφου.   

 Τομείσ τθσ επιςτιμθσ,  με τουσ οποίουσ κα αςχολθκεί το δίκτυο είναι: 

 Ηλεκτρομαγνθτιςμόσ, Οπτικι, Κυματικι, Ήχοσ & Φωσ, Τθλεπικοινωνίεσ    

 Δραςτθριότθτεσ που κα περιλαμβάνει το δίκτυο: 

 Επιμορφωτικό βιωματικό ςεμινάριο των εκπαιδευτικϊν. 

 Συμμετοχι μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν ςε τουλάχιςτον μία από τισ εκπαιδευτικζσ 

Δράςεισ του ΜΕΤ. 

 Τελικι εκδιλωςθ για τθν θμζρα των μουςείων (προτεινόμενθ Ημερομθνία 17 Μαΐου 

2019), ςτθν οποία οι ομάδεσ κα εκκζςουν και κα παρουςιάςουν τα παραδοτζα τουσ 

ςε ανοιχτι εκδιλωςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν και 

Τεχνολογίασ.  

 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ «Οι επιςτιμεσ μζςα από το κζατρο»: 

https://goo.gl/6Hwy4N  

 

Για οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λπ. μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν 

Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΡΕ Αχαΐασ, Β. Μαντηουράτου ςτο 2610 229 261 ι να ςτζλνετε 

mail ςτο: politismos@dipe.ach.sch.gr .  

 

  

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

                ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Παρακαλούμε, ηης εγκύκλιοσ να λάβοσν γνώζη με προώθηζη ζηα προζωπικά ηοσς 

emails όλοι οι  εκπαιδεσηικοί ηοσ ζτολείοσ. 

https://goo.gl/6Hwy4N
mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr

