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ΘΔΜΑ 1
ν
: ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Υ. ΈΣΟΤ 2018-2019 

ΘΔΜΑ 2ν : ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΙ ΣΔΥΝΔ ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» 

  

ΘΔΜΑ 1
ν
: ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Υ. ΈΣΟΤ 2018-2019 

Γηα ηελ νινθιήξωζε ηωλ πξνγξακκάηωλ Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ ζύκθσλα κε 

ηελ Αξ. Πξση. 212004/Γ7/07-12-2018 ηνπ ΤΠΠΔΘ Δγθύθιην ρνιηθώλ 

Γξαζηεξηνηήησλ  παξαθαινύκε: 

A. Ο/ε Γηεπζπληήο/ηξηα, πξνϊζηάκελνο/-κέλε λα απνζηείιεη ππνγεγξακκέλε 

έσο θαη 31 Μαΐνπ 2019 ηε Βεβαίωζε νινθιήξωζεο 

πξνγξάκκαηνο/πξνγξακκάησλ (ππόδεηγκα Βεβαίσζεο Οινθιήξσζεο 

επηζπλάπηεηαη).  

ε πεξίπησζε δηαθνπήο θάπνηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα απνζηαιεί 

ζηελ Τπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ ην ζρεηηθό Πξαθηηθό δηαθνπήο 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ πιιόγνπ Γηδαζθόλησλ. 

 

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, 23/05/2019 

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 
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B. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ αλέιαβαλ ην πξόγξακκα λα απνζηείινπλ ειεθηξνληθά 

έσο θαη  

31 Μαΐνπ 2019 ζπκπιεξσκέλε ηελ αληίζηνηρε Έθζεζε Απνηίκεζεο (κία γηα 

θάζε πξόγξακκα ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ  ζην ζύλδεζκν: 

https://docs.google.com/forms/d/1TQqqnNc-

1DAR2TlnHTFPvAMGJ5JzktxaHfg3BPs-Zl8/edit  

(παηήζηε επάλσ ζην ζύλδεζκν ή αληηγξάςηε θαη επηθνιιήζηε ηνλ ζηνλ 

πεξηεγεηή Google Chrome) 

Δπηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

1) Κάπνηεο εξσηήζεηο είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ζεκαηνδνηνύληαη κε αζηεξίζθν. 

Απηό ζεκαίλεη όηη, αλ δε ζπκπιεξσζνύλ απηά ηα ππνρξεσηηθά πεδία, ζην 

ηέινο ΓΔ ζα είλαη δπλαηή ε θαηαρώξηζε ηεο Έθζεζεο. 

2) Δπεηδή ζηνλ εθπαηδεπηηθό δελ παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εθηύπσζεο ηεο 

ΤΜΠΛΗΡΩΜΔΝΗ έθζεζεο ΜΔΣΑ ηελ ππνβνιή ηεο, ζα πξέπεη πξηλ 

παηήζεηε ηε ιέμε ΤΠΟΒΟΛΗ λα απνζεθεύζεηε (κε δεμί θιηθ) θαη λα 

εθηππώζεηε ην αξρείν, πξνθεηκέλνπ ππνγεγξακκέλν από ηνλ/ηελ 

Γηεπζπληή/ληξηα (κε ζθξαγίδα ηνπ ζρνιείνπ) θαη ηνλ/ηελ Τπεύζπλν/ε 

εθπαηδεπηηθό ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο λα δηαηεξεζεί ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ.  

3) Η εθηππσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε έθζεζε απνηίκεζεο δε ζα ζηαιεί θαη ζε 

έληππε κνξθή ζηε ΓΠΔ Αραΐαο, αιιά ζα δηαηεξεζεί ζην αξρείν πινπνίεζεο 

Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ζρνιείνπ.  

 

Γηα ηπρόλ πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο, κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ Τπεύζπλε 

ησλ Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ ηειεθσληθώο ή κέζσ e-mail. 

 

Δπηζπλάπηνληαη: 

1. ε Βεβαίωζε νινθιήξωζεο προγράμματος/προγραμμάτων  

2. νη ΒΔΒΑΙΩΔΙ ζπκκεηνρήο ηωλ καζεηώλ/ηξηώλ ζε Πξόγξακκα 

 

ελώ νη Βεβαηώζεηο Τινπνίεζεο Πξνγξάκκαηνο ηωλ Δθπαηδεπηηθώλ ζα 

δηαλεκεζνύλ ζηα ζρνιεία κέζω ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ ζρνιείνπ. 

https://docs.google.com/forms/d/1TQqqnNc-1DAR2TlnHTFPvAMGJ5JzktxaHfg3BPs-Zl8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1TQqqnNc-1DAR2TlnHTFPvAMGJ5JzktxaHfg3BPs-Zl8/edit
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Παξαθαινύκε λα ιάβνπλ γλώζε ηνπ εγγξάθνπ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

πινπνίεζαλ Πξνγξάκκαηα Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά. 

 

 

ΘΔΜΑ 2ν : ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΗΜΔΡΙΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΙ ΣΔΥΝΔ ΣΗΝ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ» 

To Tκήκα Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο, δηα 

κέζνπ ηεο ππεύζπλεο Β. Μαληδνπξάηνπ, ηα Πνιηηηζηηθά Θέκαηα Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Αραΐαο, δηα κέζνπ ηεο ππεύζπλεο Φ. Κσζηαξά, ε Θεαηξνπαηδαγωγηθή 

νκάδα ΠΑηΘέΑ θαη ην Παλειιήλην Γίθηπν γηα ην Θέαηξν ζηελ Δθπαίδεπζε 

ζπλδηνξγαλώλνπλ Ηκεξίδα κε ζέκα: «Οη Σέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε», ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Θεαηξηθώλ πνπδώλ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη ην 

ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ. Πάηξαο. Η Ηκεξίδα έρεη ηε ζηήξημε ηνπ ζπιιόγνπ Γαζθάισλ θαη 

Νεπηαγσγώλ Πάηξαο θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 64
ν
 Γ. ρ. Παηξώλ (Ακεξηθήο 8), 

ην άββαην 8 Ινπλίνπ 2019, ώξεο 8:45 π.κ. – 6:15 κ.κ.   

θνπόο είλαη κέζα από ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα θαη ηε ζπδήηεζε ζε ζηξνγγπιό 

ηξαπέδη λα δηεξεπλεζνύλ νη εθθάλζεηο θαη ε ζέζε ησλ ηερλώλ ζηελ εθπαίδεπζε: 

δηαθξηηά αληηθείκελα, κεζνδνινγηθά εθπαηδεπηηθά εξγαιεία ζηε δηδαζθαιία άιισλ 

αληηθεηκέλσλ, απηνύζηεο θαιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο.  

Η Ηκεξίδα ζα πεξηιακβάλεη: 

 8 βηωκαηηθά εξγαζηήξηα (ζε δύν παξάιιειεο δώλεο, πξσηλή - 

απνγεπκαηηλή) κε επηκνξθσηέο από δηάθνξεο ηέρλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ εθπαίδεπζε. Οη ζπκκεηέρνληεο κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα 

εξγαζηήξην από θάζε δώλε.  

 ζηξνγγπιή ηξάπεδα  κε ζέκα: "Η αξιοποίηζη ηων ηεσνών ζηο ζσολείο" 

κε νκηιεηέο ηνπο επηκνξθσηέο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη άιινπο 

θαιεζκέλνπο  

 παξνπζίαζε ζεαηξηθώλ δξώκελωλ από καζεηέο ζρνιείσλ ηεο Πάηξαο  
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 Δηθαζηηθή Έθζεζε (αλνηρηή θαζ΄όιε ηε δηάξθεηα ηεο Ηκεξίδαο) 

έξγσλ εθπαηδεπηηθώλ Γ.Π.Δ. & Γ.Γ.Δ. Αραΐαο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 

δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζε ζεκηλάξηα – εηθαζηηθά εξγαζηήξηα κε ζέκα «Οι 

εικαζηικέρ Τέσνερ δημιοςπγούν πποζωπεία θεάηπος» πνπ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ηα Σκήκαηα Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ ηεο ΓΠΔ θαη ΓΓΔ 

Αραΐαο κε ηε Θεαηξνπαηδαγσγηθή νκάδα ΠΑηΘέΑ θαη ππεύζπλε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηελ θ. Υξπζάλζε Βαληαξάθε, εθπαηδεπηηθό ΠΔ 08, 

Πξόεδξν Έλσζε Δηθαζηηθώλ Πάηξαο θαη κέινο ηνπ Σερληθνύ 

Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο. 

Η Ηκεξίδα είλαη αθηεξωκέλε ζηε κλήκε ηεο εθπαηδεπηηθνύ Μαξίαο 

ηεηαθάθε, ηδξπηηθνύ κέινπο ηεο Θεαηξνπαηδαγσγηθήο Οκάδαο ΠΑηΘέΑ.  

Σν πξόγξακκα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο Ηκεξίδαο ζπλνπηηθά είλαη ην 

αθόινπζν:  

Ώξεο Πξόγξακκα 

8:45 – 9:15 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθή ζηελ Ηκεξίδα – Δπηβεβαίσζε εξγαζηεξίσλ 

 

9:15 - 10:00 Καισζόξηζκα -  Παξνπζίαζε θνξέσλ - Υαηξεηηζκνί -   

Αθηέξσκα ζηε Μαξία ηεηαθάθε 

 

10:00 - 12:30 Πξωηλή δώλε εξγαζηεξίωλ 

 Δξγαζηήξην 1: «Από ην θείκελν ζηε ζθεληθή παξνπζίαζε», 

Φξαγθή Μαξία 

 

Δξγαζηήξην 2: «Οινθαύηωκα θαη Δθπαίδεπζε: Γνπιεύνληαο 

ζεαηξηθά κε ηελ παηδαγωγηθή ηνπ Janusz Korczak» 

Μπαιληάο Υαξάιακπνο, Παπαξήγα Φσηεηλή, Αιεμηάδε Καηεξίλα 

 

Δξγαζηήξην 3: «Υνξόο: Μεηαζρεκαηίδνληαο ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ζε θίλεζε, έθθξαζε θαη επηθνηλωλία», Αλαζηαζνπνύινπ νθία 
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Δξγαζηήξην 4: "cineκαζήκαηα", Φαθνύηεο Παλαγηώηεο, 

Μπαθαζηάζεο Θαλάζεο 

 

12:30 - 13:30 

 

Γηάιεηκκα - ειαθξύ γεύκα 

 

13:30 - 15:00 

 

ηξνγγπιή ηξάπεδα: «Η αμηνπνίεζε ηωλ ηερλώλ ζην ζρνιείν». 

Παίξλνπλ κέξνο επηκνξθσηέο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη θαιεζκέλνη 

νκηιεηέο. Σε ζπδήηεζε ζπληνλίδεη ε Υνιέβα Νάζηα.  

 

15:00 - 17:30 Απνγεπκαηηλή δώλε εξγαζηεξίωλ 

 Δξγαζηήξην 5: «Η δηακεζνιάβεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ωο 

ζθελνζέηε ζηελ απηνζρέδηα ζθελή ηεο ηάμεο», Σδακαξγηάο Σάθεο 

 

Δξγαζηήξην 6: «Η πνιύρξωκε κεηαλάζηεπζε ηεο Πεηαινύδαο», 

Γθόβαο Νίθνο, Γηώξγνο Μπεθηάξεο, ηεθάλνπ Καηεξίλα, 

Μπνπξλάθαο Υξήζηνο, Φξαγθέιιε Νίθε, Κνπηξνπκάλεο Γηάλλεο, 

Κίηζνπ Διέλε 

 

Δξγαζηήξην 7: «Με ην ζέαηξν ζπλνδεγό... ην κάζεκα γίλεηαη 

ηαμίδη! », Υνιέβα Νάζηα 

 

Δξγαζηήξην 8: «Πξώηεο ύιεο γηα κνπζηθή ζπληαγή... », 

Αζεκαθνπνύινπ Μάληα 

 

17:30 - 18:00 

 

Παξνπζίαζε ζεαηξηθώλ δξώκελσλ από καζεηέο ζρνιείσλ  

 

18:00 - 18:15 Λήμε Ηκεξίδαο - Υνξήγεζε βεβαηώζεσλ 

Αλαιπηηθέο πεξηγξαθέο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ε δήισζε απηώλ ζα γίλεηαη ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεύζπλζε:  www.paithea.gr  ζηε «Φόρμα εγγραυής στα εργαστήρια» 

κέρξη ηελ Σεηάξηε 5 Ινπλίνπ. Γηα ηα εξγαζηήξηα ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

Κάζε εξγαζηήξην πνπ ζπκπιεξώλεη ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό ζπκκεηερόλησλ ζα 

https://paithea.weebly.com/sigmaupsilonzeta942tauetasigmaeta.html
file:///C:\artpa\Downloads\www.paithea.gr
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αθαηξείηαη από ηε θόξκα εγγξαθήο. Η επηβεβαίσζε ζπκκεηνρήο ζηα εξγαζηήξηα ζα 

γίλεη ηελ Πέκπηε 6 Ινπλίνπ 2019 κε απνζηνιή κελύκαηνο ζην e-mail πνπ έρεη 

δεισζεί. Η ζπκκεηνρή ζεσξείηαη έγθπξε όηαλ νη ζπκκεηέρνληεο πξαγκαηνπνηήζνπλ 

εγγξαθή ζηε γξακκαηεία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Ηκεξίδαο. Δγγξαθή ζε εξγαζηήξηα 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο Ηκεξίδαο κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε απηά πνπ έρνπλ ειεύζεξεο 

ζέζεηο. 

Η όιε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο Ηκεξίδαο, θαζώο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζα γίλεη ρωξίο δαπάλε γηα ην Γεκόζην. ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

ζεκηλάξην ζα δνζνύλ Βεβαηώζεηο Παξαθνινύζεζεο. 

 
 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ 

 

 

ΠΑΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΥΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 

 

 

Παξαθαινύκε, ηεο εγθύθιηνπ λα ιάβνπλ γλώζε κε πξνώζεζε ζηα πξνζωπηθά ηνπο emails 

όινη νη  εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. 

 
 


