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ΘΔΜΑ 1ν: Πξόζθιεζε ζε Δπηκνξθσηηθό Βησκαηηθό ζεκηλάξην «Ο ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ 

ΥΟΡΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Δηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία & ζύλζεζε» 

ΘΔΜΑ 2ν: «Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α΄ εμακήλνπ 2019». ΠΡΟΟΥΖ: φπνηνη 

ελδηαθέξνληαη ρξεηάδεηαη λα θαιέζνπλ άκεζα. 

ΘΔΜΑ 3ν: Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Αξραηνδηαβάζκαηα» ζην Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Παηξώλ. ΠΡΟΟΥΖ: Απαξαίηεηεο νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ηελ Σξίηε 15 θαη ηελ 

Σεηάξηε 16 Ηαλνπαξίνπ 2019. 

 

 

ΘΔΜΑ 1ν: « Πξόζθιεζε ζε Δπηκνξθσηηθό Βησκαηηθό ζεκηλάξην  

«Ο ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΥΟΡΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: Δηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία & 

ζχλζεζε» 

Ζ Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο / Σκήκα Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ δηα 

κέζνπ ηεο Τπεχζπλεο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ Βαζηιηθήο Μαληδνπξάηνπ δηνξγαλψλεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαη ηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα ηεο Β/ζκηαο 

Δθπ/ζεο Αραΐαο Δπηκνξθσηηθό Βησκαηηθό εκηλάξην γηα εθπαηδεπηηθνχο, δηάξθεηαο 4 

δηδαθηηθώλ σξώλ, κε ηίηιν: «Ο ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟ ΥΟΡΟ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ: 

Δηζαγσγή ζηε δηδαζθαιία & ζύλζεζε». Σν ζεκηλάξην ζα πινπνηεζεί ηε Γεπηέξα 28 

Ηαλνπαξίνπ 2019, ώξεο 16.00-19:00, ζην ρψξν ηνπ 16oπ Γ.. Πάηξαο «Κσζηήο Παιακάο» 

(Γ/λζε: Ννηαξά 104).  

Δλδέρεηαη λα αθνινπζήζεη θαη δεχηεξε αλαηξνθνδνηηθή ζπλάληεζε (αλαιφγσο ηεο 

επηζπκίαο θαη ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ). Ζ δεχηεξε ζπλάληεζε ζα πεξηιακβάλεη 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

 

Yπεύθυνη    : Βασιλική Μαντζουράτου 

Σαχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

Σαχ. Κωδ. : 26221 
Σηλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  
 

ΠΑΣΡΑ, 14/01/2019 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δημοτικών Σχολείων-Νηπ/γείων, Α/θμιασ Εκπ/ςησ  
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 

ΚΟΙΝ: 
1. Περιφ/κή Δ/νςη ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςησ Δυτ. Ελλάδασ 
2.  ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδασ 
3. Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Πατρών 
4. Πολιτιςτικά Θζματα Β/θμιασ Εκπ/ςησ 
5. Ε.Φ.Α.Α. 
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παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε ησλ παξαγφκελσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα παξνπζηαζηεί ζην ζεκηλάξην. 

Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο όισλ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ πινπνηνχλ 

πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα ηε θεηηλή ρξνληά αιιά θαη ζε φζνπο ελδηαθέξνληαη επξχηεξα γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. 

Ζ νξγάλσζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα γίλεη απφ ηηο Τπεχζπλεο Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο, Βαζηιηθή Μαληδνπξάηνπ θαη 

Δπθξνζχλε Κσζηαξά, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γξ. Μαξία (Μάξσ) Γαιάλε, κέινο Δ.Δ.Π. ηνπ 

Π.Σ.Γ.Δ. Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ε νπνία έρεη αλαιάβεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε πξαθηηθή θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ βησκαηηθά 

εξγαζηήξηα ζηε κεζνδνινγία δηδαζθαιίαο ηνπ δεκηνπξγηθνχ ρνξνχ (creative dance) ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη εηδηθφηεξα ζε ηερληθέο κεηάβαζεο ζηε ρνξνγξαθία ηνπ δεκηνπξγηθνχ ρνξνχ. 

 Σν ζεκηλάξην ζα έρεη σο πεξηερόκελν: 

Α. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ: Δηζαγσγή ζην ζέκα 

Β. ΠΡΑΚΣΗΚΟ: Γεκηνπξγηθφο ρνξφο  

1. πνπδή ζηνπο παξάγνληεο ηεο θίλεζεο  

2. Γεκηνπξγία ρνξνγξαθηθψλ κνηίβσλ, ζχλζεζε ρνξνγξαθίαο   

3. Γηακφξθσζε θαη ζχληαμε ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο γηα ην κάζεκα ηνπ δεκηνπξγηθνχ ρνξνχ  

Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο: 16.00-16.15 

 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα πξέπεη λα θνξνχλ άλεηα ξνχρα θαη παπνχηζηα πνπ λα 

δηεπθνιχλνπλ ηελ θίλεζε 

 Γηα λα δειψζεηε ζπκκεηνρή ζπκπιεξψζηε ηε ζρεηηθή αίηεζε κέζσ ηεο on line 

θφξκαο:  

https://docs.google.com/forms/d/1FK8s7sna1Iox48SRIO3WM06J8WXoBs7Ik2qhGpztQvs/

edit  κέρξη θαη ηελ Σεηάξηε 23 Ηαλνπαξίνπ 2019. Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ιφγσ ηνπ 

βησκαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ζα ηεξεζεί ζεηξά 

πξνηεξαηόηεηαο  

 Ζ φιε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζψο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζα γίλεη ρσξίο δαπάλε γηα ην Γεκόζην 

 ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζνχλ Βεβαηώζεηο Παξαθνινύζεζεο 

 

 

ΘΔΜΑ 2ν: «Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο γηα ηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε Α΄ εμακήλνπ 2019» 

αο ελεκεξψλνπκε φηη ε Δθνξεία Αξραηνηήησλ Αραΐαο έρεη ζρεδηάζεη θαη ζα πινπνηήζεη 

γηα ην α΄ εμάκελν ηνπ έηνπο 2019 πνηθίια εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν 

Παηξψλ θαη ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο αξκνδηφηεηάο ηεο.  

https://docs.google.com/forms/d/1FK8s7sna1Iox48SRIO3WM06J8WXoBs7Ik2qhGpztQvs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1FK8s7sna1Iox48SRIO3WM06J8WXoBs7Ik2qhGpztQvs/edit
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Σα πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε ζρνιηθέο νκάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ζπλνπηηθά είλαη ηα αθόινπζα (γηα πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο δείηε 

ζπλεκκέλν αξρείν):  

1. Απηηθέο Πξνζεγγίζεηο- “Sensation approaches” 

Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν: «Απηηθέο Πξνζεγγίζεηο»-“Sensation Approaches”, ζα 

ζπλερηζηεί γηα φιν ην 2019. Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη ζεκαηηθέο μελαγήζεηο ζηε κφληκε ζπιινγή 

ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Παηξψλ θαη απηηθή επαθή είθνζη (20) ζπλνιηθά εθζεκάησλ, ηα 

νπνία είλαη πηζηά αληίγξαθα ησλ πξσηνηύπσλ αξραίσλ πνπ εθηίζεληαη ζηε κόληκε ζπιινγή 

ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Παηξώλ. Απεπζχλεηαη ζε εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο ελειίθσλ, 

θαζψο θαη ζε εηδηθά ζρνιεία ηπθιψλ ή κε πεξηνξηζκέλε φξαζε, θσθψλ θαη βαξεθφσλ, παηδηψλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, θαζψο θαη ζε ζρνιηθέο νκάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο  θάζε νκάδαο ζπκκεηερφλησλ.  

Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Νηθνιίηζα Κνπηζνπκπειίηε, 

Αξραηνιόγνο. Απαξαίηεηε ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα θξάηεζε ζέζεσλ:  2613 616176 (Ν. 

Κνπηζνπκπειίηε) 

2. Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ζην πιαίζην ηεο πεξηνδηθήο εηθαζηηθήο έθζεζεο 

«Πιαγθηόλ: έλαο ζαπκαζηόο πδάηηλνο θόζκνο» 

Ζ δξάζε απεπζχλεηαη ζε παηδηά Δ΄-Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη  πεξηιακβάλνληαη: 1) παξνπζίαζε κε 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεκαζία ηνπ πιαγθηνχ γηα ηνλ πιαλήηε θαη ηνλ άλζξσπν (ην ξφιν ηνπ ζηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα, ζηελ αλαπλνή, ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ αιιά θαη ζε ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ξχπαλζε), 2) βίληεν κηθξήο δηάξθεηαο πνπ άπηνληαη ησλ ζεκάησλ πνπ 

αλαθέξνληαη, 3) παξαηήξεζε πιαγθηνχ ζην ζηεξενζθφπην, 4) δηαδξαζηηθφ παηρλίδη γηα ηελ 

ηξνθηθή αιπζίδα, 5) δσγξαθηθή επηιεγκέλσλ πιαγθηνληθψλ νξγαληζκψλ θαη ζπδήηεζε γηα ην 

ξφιν ηνπο ζηε ζάιαζζα, 6) μελάγεζε ζηελ έθζεζε. Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο 2 ψξεο 

Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ πξνγξάκκαηνο: Γξ. Νίλα Φξαγθνπνύινπ 

Απαξαίηεηε ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα θξάηεζε ζέζεσλ:  2613 616176 (Ν. 

Κνπηζνπκπειίηε) 

3. «Σν εκεξνιόγην ελόο πληεξεηή»  

a. Γηα ην Φεβξνπάξην: ηελ Πέκπηε 14/2/2019 θαη ηελ Παξαζθεπή 15/2/2019,  

b. Γηα ηνλ Απξίιην Πέκπηε 4/4/2019 θαη Παξαζθεπή  5/4/2019. 

ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Σν εκεξνιφγην ελφο πληεξεηή» νη καζεηέο ζα 

αλαθαιχςνπλ ηελ πνξεία ησλ επξεκάησλ απφ ηελ αλαζθαθή κέρξη ηελ έθζεζή ηνπο. Σν 

πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Διάπκεια 

ππογπάμμαηορ: 2.5 ψξεο. Ώπερ διεξαγωγήρ: 9.00΄-11.30΄. Μέγιζηορ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηων: 20 

καζεηέο.  Απαπαίηηηερ οι δηλώζειρ ζςμμεηοσήρ ηη Δεςηέπα 4 Φεβποςαπίος 2019  και ώπερ 9-12 

π.μ., ζηο ηηλέθωνο 2610275070 (εζσηεξ. 128, θ. Κσλζηαληίλα νχξα).  
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Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ δχν ηνπιάρηζηνλ εθπαηδεπηηθνχο θαη λα θέξνπλ 

θαξηειάθηα κε ηα νλφκαηά ηνπο. 

πληνληζηέο- ππεχζπλνη πξνγξάκκαηνο:  Νίθε Εαραξνπνχινπ, Σςνηηπήηπια,  Μηράιεο 

Γθαδήο, Απσαιολόγορ,  Κσλζηαληίλα Αθηχπε, Απσαιολόγορ, Κσλζηαληίλα νχξα, Απσαιολόγορ. 

4. «Έλα πνληηθάθη ζην Μνπζείν» 

Οη κηθξνί καο καζεηέο, κέζα απφ κηα δηαδξαζηηθή αθήγεζε παξακπζηνχ, εκπλεπζκέλνπ απφ 

εθζέκαηα ηνπ κνπζείνπ, καζαίλνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη αθνινπζνχλ ηα ίρλε ελφο 

απξφζκελνπ επηζθέπηε ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μνπζείνπ καο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

απεπζχλεηαη ζε καζεηέο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη   Α΄,  Β΄ & Γ΄ Γεκνηηθνχ. Τπεύζπλνη  

ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο  πξνγξακκάησλ: Θαλάζεο Θεκειήο, Γεσξγία Μαλσινπνχινπ. 

Ζκέξεο  Γηεμαγσγήο: Κάζε Πέκπηε, ψξα 10-11:45 ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Παηξψλ. 

Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 1 Ώξα  θαη 45 ιεπηά. Σει.επηθ: 2613 616178 (Γεσξγία Μαλσινπνχινπ) 

5. Μνπζείν-Πάηξα-Μλεκείν. Πάηξα, κηα πόιε, κηα δηαδξνκή κε πνιιαπιέο 

αθεγήζεηο  Κάζε Σεηάξηε θαη Παξαζθεπή 10:00- 12:00 

Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ζεκαηηθέο  δηαδξνκέο ζην κνπζείν, ζηελ πφιε θαη ζηα επηιεγκέλα 

κλεκεία. Οη Πνιηηηζηηθέο Γηαδξνκέο ζα έρνπλ σο επίθεληξν  επηιεγκέλνπο αξραηνινγηθνχο  

ρψξνπο, κλεκεία  βπδαληηλψλ θαη λεσηέξσλ ρξφλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θξπθέο «αθεγήζεηο» 

ηνπο, ηα νπνία βξίζθνληαη  ζηνλ θεληξηθφ αζηηθφ ηζηφ ηεο πφιεο ησλ Παηξψλ. Τπάξρεη 

δπλαηφηεηα επηινγήο αλάκεζα ζε ηξία εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλάινγα κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ καζεηψλ  

6. Mare nostrum. Οη ζαιάζζηεο δηαδξνκέο ηεο ξσκατθήο Πάηξαο.  

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ηε ξσκατθή Πάηξα, ηελ θνζκνπνιίηηθε θαη κε δηεζληθφ ραξαθηήξα 

πφιε καο, κέζα απφ επηιεγκέλα εθζέκαηα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Παηξψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην εκπφξην. Σν ιηκάλη ηεο πφιεο καο, ηνλ 2
ν
 αηψλα κ.Υ γίλεηαη έλα κεγάιν ζηαπξνδξφκη 

Αλαηνιήο θαη Γχζεο. Ζ ηδηφηεηά ηεο σο ξσκατθή απνηθία θαη ε κνλαδηθή γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, 

ηε κεηέβαιαλ ζε έλα είδνο πνιππνιηηηζκηθνχ θέληξνπ. ην  δεχηεξν κέξνο ηεο δξάζεο, κηα 

έθπιεμε πεξηκέλεη ηνπο καζεηέο. Σα ξσκατθά ιπρλάξηα «ξεπηδούν» απφ ηηο αίζνπζεο ηνπ 

κνπζείνπ γηα λα ζπλαληήζνπλ ηνπο καζεηέο καο! 

7. Δθζέ(α)κα 

ηφρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο καο δξάζεο είλαη λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα γλσξίζνπλ, λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα  κνπζεηαθά εθζέκαηα  πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηνπο 

ρψξνπο ζέαζεο θαη αθξφαζεο ηεο ξσκατθήο Πάηξαο. Σα εθζέκαηα σο θνξείο γλψζεο, αηζζεηηθήο 

θαη ςπραγσγίαο δσληαλεχνπλ  κέζα απφ ηε δηαζεκαηηθή, δηεξεπλεηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζή. 

8. Εσληαλεύνληαο ηε κπθελατθή Αραΐα 

 ην πξψην κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξάζεο, νη καζεηέο αλαθαιχπηνπλ θαη εμεξεπλνχλ ηα 

επηιεγκέλα εθζέκαηα ηεο κπθελατθήο πεξηφδνπ κέζα απφ ηνπο εκπλεπζκέλνπο νκεξηθνχο ζηίρνπο 
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ηεο  Οδχζζεηαο θαη ηεο  Ηιηάδαο, ζηηο αίζνπζεο ησλ ζπιινγψλ ηνπ κνπζείνπ. Δλψ ζην δεχηεξν 

κέξνο, ζρεδηάδνπλ  κπθελατθά κνηίβα ζε ειεχζεξε απφδνζε  πάλσ ζε θεξακηθά φζηξαθα κε ηε 

βνήζεηα ηνπ δσγξάθνπ ηνπ  Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ Παηξψλ. 

 

Τα εκπαιδεςηικά ππογπάμμαηα ηηρ ενόηηηαρ Μοςζείο-Πάηπα-Μνημείο  απεςθύνονηαι   ζε  

μαθηηέρ  ηηρ Δεςηεποβάθμιαρ Εκπαίδεςζηρ. Τπεχζπλνη  ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο  

πξνγξακκάησλ  : Γεσξγία Μαλσινπνχινπ, Αιεμάλδξα Κσηζάθε, Θαλάζεο Θεκειήο. Ζκέξεο  

Γηεμαγσγήο ησλ πξνγξακκάησλ: Κάζε Σεηάξηε 10:00- 12:00 ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Παηξψλ 

ή ζηα επηιεγκέλα κλεκεία ηεο πφιεο. Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 2 ψξεο. Σει. επηθ: 2613 616178 

(Γεσξγία Μαλσινπνχινπ) 

9. Δθπαηδεπηηθό Πξόγξακκα γηα εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο. Σίηινο 

Πξνγξάκκαηνο: «Αλζξώπηλε Αιπζίδα»  

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εηδηθά δηακνξθσκέλα γηα επαίζζεηεο νκάδεο θνηλνχ. Οη 

ζπκκεηέρνληεο  έρνληαο σο έκπλεπζε ηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ, κέζα απφ ζεκαηηθέο δηαδξνκέο 

θαη δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα ζα δεκηνπξγήζνπλ κηα αλζξψπηλε αιπζίδα δσήο θαη αιιειεγγχεο. 

Σν πξφγξακκα ζα δηεμάγεηαη  ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Παηξψλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο. 

Γηάξθεηα: 1 ώξα θαη 45 ιεπηά  Τπεχζπλε επηθνηλσλίαο: Γεσξγία Μαλσινπνχινπ (2613 

616178). 

10. Με κηα ςεθίδα νδεγό… 

Σν πξφγξακκα απνηειεί κηα πξψηε γλσξηκία κε ηελ ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ. Σα παηδηά, ζαλ 

μικποί απσαιολόγοι, αλαδεηνχλ ην ςεθηδσηφ κε ηνπο κνπζηθνχο θαη αζιεηηθνχο αγψλεο, ην 

«δηαβάδνπλ», γλσξίδνπλ ηα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηε ρξήζε ηνπ θαη δεκηνπξγνχλ ζε 

νκάδεο ηα δηθά ηνπο ςεθηδσηά. 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (5-8 εηψλ), 

έρεη δηάξθεηα 90 ιεπηά (9:00-10:30 θαη 11:00-12:30) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη Σξίηε. Τπεχζπλε 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο-

κνπζεηνπαηδαγσγφο. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από 14-17 Ηαλνπαξίνπ 2019. Σειέθσλα: 

2610275070, 2610276207 (Αιεμία Μπαξδάθε). Ώξεο: 9:00-14:00 

11. Φεθίδεο θαη ςεθηδσηά… 

Σν πξφγξακκα έρεη ζηφρν λα γλσξίζεη ζηα παηδηά ηνλ πινχην ησλ ςεθηδσηψλ πνπ έρνπλ 

απνθαιπθζεί κε ηηο αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή ησλ Παηξψλ αιιά θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ 

ηέρλε ηνπ ςεθηδσηνχ γεληθφηεξα. Μέζα απφ έλα παηρλίδη αλαθάιπςεο ηα παηδηά γλσξίδνπλ ηα 

ςεθηδσηά ηεο πφιεο ηνπο θαη ηα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο ηνπο, «δηαβάδνπλ» ηηο παξαζηάζεηο ηνπο 

θαη δεκηνπξγνχλ ζε νκάδεο ηα δηθά ηνπο ςεθηδσηά. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο 

Γεκνηηθνχ (9-12 εηψλ), έρεη  δηάξθεηα δχν ψξεο (9:00-11:00 θαη 11:00-13:00) θαη ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη Σξίηε. Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία 
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Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο-κνπζεηνπαηδαγσγφο. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από 14-17 Ηαλνπαξίνπ 

2019. Σειέθσλα: 2610275070, 2610276207 (Αιεμία Μπαξδάθε). Ώξεο: 9:00-14:00 

12. Πεξπαηώ πεξπαηώ ζην κνπζείν όηαλ ηα δώα είλαη εδώ! 

Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε ηνλ ρψξν ηνπ Μνπζείνπ θαη ζηε 

γλσξηκία ηνπο κε βαζηθά είδε εθζεκάησλ φπσο αγγεία, αγάικαηα θαη ςεθηδσηά. Σα παηδηά 

αλαθαιχπηνπλ δψα θαη πνπιηά πνπ απνηππψλνληαη ζηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ θαη δσληαλεχνπλ 

κία αξραία γηνξηή πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Άξηεκεο. Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη πξψηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (5-8 εηψλ), έρεη δηάξθεηα 90 ιεπηά (9:00-10:30 θαη 

11:00-12:30) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη Σεηάξηε. Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο-κνπζεηνπαηδαγσγφο. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο 

από 14-17 Ηαλνπαξίνπ 2019. Σειέθσλα: 2610275070, 2610276207 (Αιεμία Μπαξδάθε). Ώξεο: 

9:00-14:00 

13. Υώκα θαη λεξό καο θάλεη ηνλ πειό! 

.Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο (απφ 5-12 εηψλ) 

δεδνκέλνπ φηη, έρεη επέιηθηε δνκή θαη πξνζαξκφδεηαη θαηάιιεια ζηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αλάγθεο θάζε ειηθηαθήο νκάδαο. Ζ δηάξθεηά ηνπ είλαη 90 ιεπηά ή 2 ψξεο(αλάινγα ηελ νκάδα) θαη 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη Πέκπηε. Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο-κνπζεηνπαηδαγσγφο. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από 14-17 

Ηαλνπαξίνπ 2019. Σειέθσλα: 2610275070, 2610276207 (Αιεμία Μπαξδάθε). Ώξεο: 9:00-14:00 

14. Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξό ζηα αξραία Καηζάξεηα  

Σν πξφγξακκα έρεη ζέκα ηνλ αζιεηηζκφ ζηελ αξραία Διιάδα θαη ζηνρεχεη ζηε γλσξηκία κε  

ηνπο αζιεηηθνχο αγψλεο θαη ηα αζιήκαηα ηεο αξραηφηεηαο. Με αθνξκή ηελ ηζηνξία ελφο λεαξνχ 

αζιεηή ηα παηδηά ζα γλσξίζνπλ ηνπο ηνπηθνχο αγψλεο ησλ Καηζαξείσλ θαη κέζα απφ έλα παηρλίδη 

ζα αλαθαιχςνπλ ηα αζιήκαηα θαη ηνπο αζιεηέο ηνπ Μνπζείνπ. Απεπζχλεηαη  ζε παηδηά 

πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο (απφ 5-12 εηψλ), ε δηάξθεηά ηνπ είλαη 90 ιεπηά ή 2 

ψξεο(αλάινγα ηελ νκάδα) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη Tξίηε. Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο-κνπζεηνπαηδαγσγφο. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από 14-17 Ηαλνπαξίνπ 2019. Σειέθσλα: 2610275070, 2610276207 

(Αιεμία Μπαξδάθε). Ώξεο: 9:00-14:00 

15. ην «νπηάλην» νινηαρώο… 

Σν πξφγξακκα έρεη ζέκα ηε δηαηξνθή θαη ηε καγεηξηθή ηεο αξραηφηεηαο. Σα παηδηά ζα 

γλσξίζνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηα είδε δηαηξνθήο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ, ζα «γεπηνχλ» ηα ηδηαίηεξα 

εδέζκαηά ηνπο θαη ζα αλαδεηήζνπλ ζην Μνπζείν ηα πιηθά γηα έλα αξραίν γεχκα. Απεπζχλεηαη  ζε 

παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο (απφ 5-12 εηψλ), ε δηάξθεηά ηνπ είλαη 90 ιεπηά ή 2 ψξεο 

(αλάινγα ηελ νκάδα) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη Πέκπηε.  Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο-κνπζεηνπαηδαγσγφο. Γειώζεηο 



 

7 

 

ζπκκεηνρήο από 14-17 Ηαλνπαξίνπ 2019. Σειέθσλα: 2610275070, 2610276207 (Αιεμία 

Μπαξδάθε). Ώξεο: 9:00-14:00 

16. Μνπζηθή: Σν δώξν ηνπ Απόιισλα 

Σν πξφγξακκα έρεη ζέκα ηε κνπζηθή ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Σα παηδηά ζα γλσξίζνπλ ηνπο 

κχζνπο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, ζα αλαθαιχςνπλ ηα κνπζηθά φξγαλα θαη ηνπο κνπζηθνχο ηνπ 

Μνπζείνπ, ζα πεηξακαηηζηνχλ κε αλαθαηαζθεπέο αξραίσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ θαη ζα 

θαηαζθεπάζνπλ έλα θξνπζηφ κνπζηθφ φξγαλν. Απεπζχλεηαη  ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο 

ειηθίαο (απφ 5-12 εηψλ), ε δηάξθεηά ηνπ είλαη 90 ιεπηά ή 2 ψξεο (αλάινγα ηελ νκάδα) θαη ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη θάζε Σξίηε, Σεηάξηε θαη Πέκπηε θαηά ηνπο κήλεο Μάην θαη Ηνύλην. 

Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο-

κνπζεηνπαηδαγσγφο. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από 14-17 Ηαλνπαξίνπ 2019. Σειέθσλα: 

2610275070, 2610276207 (Αιεμία Μπαξδάθε). Ώξεο: 9:00-14:00 

 17. «Έλα άγαικα δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ» 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γ΄-Σ΄ Γεκνηηθνχ θαη Α΄-Γ΄ Γπκλαζίνπ θαη έρεη 

δηάξθεηα 2 ψξεο (9:00 – 11:00 θαη 11:00 – 13:00). Θα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηηο παξαθάησ 

εκεξνκελίεο: 24/1 θαη 31/1. ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο: Ά. Μαληάθε 

(αξραηνιφγνο), Αι. Μπαξδάθε (εθπαηδεπηηθφο – κνπζεηνπαηδαγσγφο). Γειώζεηο ζπκκεηνρήο 7 – 

11 Ηαλνπαξίνπ 2019.  Σειέθσλα: 2610-275070, 2610-276207 (εζση. 128, Άξηεκηο Μαληάθε). 

Ώξεο: 9:00-14:00.  

ΡΧΜΑΨΚΟ ΧΓΔΗΟ 

 Η περιπέτεια τοσ Λεύκιοσ και τοσ Καλλία…. 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Α΄ - Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ, έρεη δηάξθεηα 90 ιεπηά 

(9:00 – 10:30 θαη 11:00 – 12:30) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηηο Σξίηεο θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην 

θαη Μάην 2019. πγγξαθή παξακπζηνχ θαη κνπζεηνπαηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο – κνπζεηνπαηδαγσγφο. Τπεχζπλεο πινπνίεζεο: νθία 

Καζθαληίξε θαη Άξηεκηο Μαληάθε, αξραηνιφγνη. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο 8 – 11 Ηαλνπαξίνπ 

2019.  Σειέθσλα: 2610-275070, 2610-276207 (εζση. 124, νθία Καζθαληίξε). Ώξεο: 9:00-

14:00. 

 Γνωριμία με το Ρωμαϊκό Ωδείο 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη έρεη δηάξθεηα 2 ψξεο (9:00 – 11:00 θαη 11:00 – 13:00) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

ηηο Σξίηεο θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην 2019. Μνπζεηνπαηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο – κνπζεηνπαηδαγσγφο. Τπεχζπλεο πινπνίεζεο: 

Άξηεκηο Μαληάθε θαη νθία Καζθαληίξε, αξραηνιφγνη. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο 8 – 11 

Ηαλνπαξίνπ 2019. Σειέθσλα: 2610-275070, 2610-276207 (εζση. 124, νθία Καζθαληίξε). 

Ώξεο: 9:00-14:00. 



 

8 

 

ΡΧΜΑΨΚΟ ΣΑΓΗΟ 

 Γνωριμία με το ρωμαϊκό τάδιο της Πάτρας 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Σ΄ Γεκνηηθνχ, θαζψο θαη ζε καζεηέο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη  έρεη δηάξθεηα 2 ψξεο (9:00 – 11:00 θαη 11:00 – 13:00) θαη ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ηηο Πέκπηεο θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην 2019. Τπεχζπλεο 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Άξηεκηο Μαληάθε θαη νθία Καζθαληίξε, 

αξραηνιφγνη, Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο – κνπζεηνπαηδαγσγφο. Γειώζεηο ζπκκεηνρήο 8 

– 11 Ηαλνπαξίνπ 2019 .  Σειέθσλα: 2610-275070, 2610-276207 (εζση. 124, νθία 

Καζθαληίξε). Ώξεο: 9:00-14:00. 

KAΣΡΟ ΠΑΣΡΑ 

 «Γλσξηκία κε ην Κάζηξν ηεο Πάηξαο» 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνχ  (Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ)  θαη έρεη 

δηάξθεηα 2 ψξεο (9.00-11.00 θαη 11.00-13.00). Οη εκεξνκελίεο δηεμαγσγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη: Ηαλνπάξηνο: Σεηάξηε 16/1, 23/1. 

Φεβξνπάξηνο: Σεηάξηε 6/2,13/2, 20/2, 27/2. 

Μάξηηνο: Σεηάξηε 6/3, 13/3, 20/3, 27/3 

Απξίιηνο: Σεηάξηε: 3/4, 10/4, 17/4 

Τπεχζπλε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο: Δηξήλε Μαγθαληψηε, αξραηνιφγνο. 

Γειψζεηο ζπκκεηνρήο απφ 8 Ηαλνπαξίνπ έσο 29 Ηαλνπαξίνπ 2019. 

Σειέθσλν: 2610275070 (Δηξήλε Μαγθαληψηε). Ώξεο: 9.00-14.00 

εκείσζε: ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο ην πξφγξακκα ζα αλαβάιιεηαη γηα λέα εκεξνκελία 

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 

 

 

ΘΔΜΑ 3ν: Δθπαηδεπηηθό πξόγξακκα «Αξραηνδηαβάζκαηα» ζην Αξραηνινγηθό 

Μνπζείν Παηξώλ.  

Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Αραΐαο θαηά ηελ πεξίνδν Ηαλνπαξίνπ-Ηνπλίνπ 2019, δηνξγαλψλεη 

ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Παηξψλ ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Αξραηνδηαβάζκαηα». 

Σν πξφγξακκα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο «Λέζρεο ησλ κηθξψλ αξραηνιφγσλ» θαη είλαη κηα 

ζεκαηηθή  ιέζρε αλάγλσζεο πνπ απεπζχλεηαη ζε κηθξνχο βηβιηνθάγνπο πνπ αγαπνχλ ηηο ηζηνξίεο 

απφ ηνλ αξραίν θφζκν θαη ηα κνπζεία.  

Ζ δξάζε αθνξά ζηε δεκηνπξγία κηαο ζηαζεξήο νκάδαο 20 καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ Γ΄-Δ΄ ηάμεο, ηα κέιε ηεο νπνίαο ζα έρνπλ 6 κεληαίεο ζπλαληήζεηο δίσξεο δηάξθεηαο ε 

θαζεκία, κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο γλσξηκίαο κε ηνλ αξραίν 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη παηρλίδηα θηιαλαγλσζίαο κε αθνξκή ηα βηβιία πνπ δηαβάδνπλ. 
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ζπκκεηνρήο ζηα «Αξραηνδηαβάζκαηα» είλαη ηα παηδηά λα έρνπλ 

νινθιεξψζεη ηε «Λέζρε ησλ κηθξψλ αξραηνιφγσλ»  θαηά ηηο πεξηφδνπο 2016-2017 θαη 2017-

2018. Ζ πξώηε ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην άββαην 19 Ηαλνπαξίνπ 2019. 

Οη εκεξνκελίεο ησλ επόκελσλ ζπλαληήζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

άββαην 16 Φεβξνπαξίνπ 2019 

άββαην 16 Μαξηίνπ 2019 

άββαην 20 Απξηιίνπ 2019 

άββαην 25 Μαΐνπ 2019 

άββαην 8 Ηνπλίνπ 2019 

 Ώξεο:  12:30 -14:30. 

Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο δξάζεο: Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο-

κνπζεηνπαηδαγσγφο. 

Σν ζχλνιν ησλ δξάζεσλ παξέρεηαη δσξεάλ. 

Απαξαίηεηεο νη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ηελ Σξίηε 15 θαη ηελ Σεηάξηε 16 

Ηαλνπαξίνπ 2019. 

Σει. Δπηθνηλσλίαο: 2610275070, 2610276207 θαη ώξεο 12:00 –15:00. 

 

 

  

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

                ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

Παξαθαινύκε, ηεο εγθύθιηνπ λα ιάβνπλ γλώζε κε πξνώζεζε ζηα πξνζσπηθά ηνπο 

emails όινη νη  εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. 


