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ΘΔΜΑ 1
ν
  : Δπρέο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά  

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

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ρξνληθήο πεξηόδνπ επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2019 

ΘΔΜΑ 3ν: «Έγθξηζε ζπκκεηνρήο  ζρνιηθώλ ζεαηξηθώλ νκάδσλ ζην 5ν Μαζεηηθό 

Φεζηηβάι Αξραίνπ Γξάκαηνο – ΑΥΑΡΝΔ 2019». 

ΘΔΜΑ 4ν: Γηεζλέο πλέδξην: Οη παηδαγσγηθέο ηδέεο ηνπ Janusz Korczak: 

«ρεδηάδνληαο ην κέιινλ ελόο θόζκνπ πνπ ζέβεηαη ηα παηδηά θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο» 

24 & 25Οθησβξίνπ 2019 πλεδξηαθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν Παλ. Παηξώλ  

 

ΘΔΜΑ 1ν  : Δπρέο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά  

Αγαπεηνί/-έο  ζπλάδειθνη ζαο εχρνκαη θαιή αξρή! Δχρνκαη λα έρνπκε φινη καο κηα 

φκνξθε θαη δεκηνπξγηθή ρξνληά κε πγεία, έκπλεπζε θαη πνηνηηθέο ζπλεξγαζίεο. Γηα 

νηηδήπνηε ρξεηαζηείηε ζα είκαη ζηε δηάζεζή ζαο θαη κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ηειεθσληθψο 

ή κε e-mail ζην politismos@dipe.ach.sch.gr   

 

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

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε ρξνληθήο πεξηόδνπ επηέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2019 

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

γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ επηέκβξην έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019 πνηθίια 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Παηξψλ θαη ζηνπο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο θαη κλεκεία αξκνδηφηεηάο ηεο.  

 

 

 

 

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  
 

 

ΠΑΣΡΑ, 17/09/2019 

ΠΡΟ: 
Σους κ. κ. Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-
νες : 
1. Δημοτικών χολείων-Νηπ/γείων, Α/θμιας 
Εκπ/σης  Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
ΚΟΙΝ.:  
1. Περ/κή Δ/νση ΠΕ&ΔΕ Δυτ. Ελλάδος 

2. ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδος 
3.ΕΥΑΑ 
4. Δήμο Αχαρνών Διεύθυνση  Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Νεας Γενιας Σμημα Αρχαιολογιας & 
Ιστορικης Ερευνας email: libraryacharnes@gmail.com 
5. Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του 
Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Παν/μίου Πατρών. Τπόψη κ. τελλάκη 
Νεκτάριου 

 

Yπεύζπλε    : Βαζηιηθή Μαληδνπξάηνπ 

Σαρ. Γ/λζε :  Δξκνχ 70 

Σαρ. Κσδ. : 26221 

Σει.  :  2610 229261 

Fax  :  2610 229258 

E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 

Web site :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos 

 

mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr
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Σα πξνγξάκκαηα απεπζχλνληαη ζε ζρνιηθέο νκάδεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

είλαη ηα αθφινπζα:  

ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΤΔΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

 Οι Θεοί ηηρ Σπαπεζάρ 

Με αθνξκή ην Έθζεκα ηνπ Μήλα πνπ είλαη αθηεξσκέλν ζην γιππηφ δηάθνζκν ηνπ 

αξρατθνχ λανχ ηεο ζεάο Αζελάο ζηελ Σξαπεδά Αηγίνπ θαη εθηίζεηαη ζηνλ πξνζάιακν ηνπ 

Μνπζείνπ Παηξψλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή δξάζε «Οη Θενί ηεο Τξαπεδάο» γηα 

καζεηέο ηεο Γ΄ Γεκνηηθνύ θαη  Α΄ Γπκλαζίνπ. 

ην πιαίζην ηεο δξάζεο νη καζεηέο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνχλ κε ηε 

γιππηηθή ησλ αξρατθψλ ρξφλσλ κέζσ πξνβνιήο, λα γλσξίζνπλ απφ θνληά ηα γιππηά ηνπ 

λανχ ηεο Αζελάο ζηελ Σξαπεδά Αηγίνπ θαη λα ηα δσγξαθίζνπλ. 

Τιηθό γηα πξναηξεηηθή ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ πξηλ ηελ επίζθεςε. 

πλνιηθή δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 2 ψξεο 

Τπεχζπλε πξνγξάκκαηνο: Γξ Κσλ/ια Υαβέια (Αξραηνιφγνο) 

Ζκέξεο & Ώξεο πξνγξάκκαηνο: Κάζε Πέκπηε 9:30 – 11:00. Έλαξμε πξνγξάκκαηνο Πέκπηε 

10 Οθησβξίνπ 2019. 

Μέγηζηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 25 άηνκα 

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 2613616114, 2613616100 (Κ. Υαβέια). 

 

  «Ένα άγαλμα διηγείηαι ηην ιζηοπία ηος» 

  Σν αξραίν άγαικα ηνπ Δξκή, πνπ ήξζε πξφζθαηα ζην θσο, «δηεγείηαη» ηελ ηζηνξία ηεο 

απνθάιπςήο ηνπ θαη ηε δηαδξνκή ηνπ απφ κηα γεηηνληά ηεο Άλσ πφιεο ηεο Πάηξαο έσο ηε 

θχιαμή ηνπ ζηα «άδπηα» ηνπ Μνπζείνπ. Με νδεγφ ηνλ Δξκή ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ηα 

θξπκκέλα ζχκβνια θαη ηηο ηδηφηεηέο ηνπ ζηα αληηθείκελα ηνπ Μνπζείνπ θαη γλσξίδνπλ ηνλ 

πην «αλζξψπηλν» ζεφ ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. 

       Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γ΄ - Σ΄ Γεκνηηθνύ, θαζψο θαη Α΄- Γ 

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

εκεξνκελίεο: 5/12, 12/12 θαη 19/12. 

ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο:  

Ά. Μαληάθε (Aξραηνιφγνο), Αι. Μπαξδάθε (Eθπαηδεπηηθφο – Mνπζεηνπαηδαγσγφο). 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο: από 1 – 4 θαη από 7 -11 Οθησβξίνπ 2019. 

Σειέθσλα: 2610-275070, 2610-276207 (εζση. 124, Καζθαληίξε νθία). Ώξεο: 9:00-14:00. 

 

  « “Γιαηπεύονηαρ”  ηα Απσαία Ανηικείμενα»  

       ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα « “Γιαηπεύονηαρ” ηα Απσαία Ανηικείμενα», νη καζεηέο ζα 

γλσξίζνπλ ην ξφιν ηνπ ζπληεξεηή αξραηνηήησλ κέζα απφ κία βησκαηηθή - δηδαθηηθή δξάζε 

κε θεληξηθφ ζέκα ηε ζπληήξεζε θεξακηθψλ αληηθεηκέλσλ. 

       Ζ δξάζε πεξηιακβάλεη αξρηθά κηα πξψηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο 

πληήξεζεο, κέζα απφ παξαδείγκαηα ζρεηηθψλ εθζεκάησλ ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ 

Παηξψλ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα. ηε ζπλέρεηα κεηαβαίλνπλ ζην 

Δξγαζηήξην πληήξεζεο Κεξακηθψλ ηνπ Μνπζείνπ, φπνπ έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε 

επηιεγκέλα αξραία φζηξαθα θαη αληίγξαθα αξραίσλ θεξακηθψλ θαη θαζνδεγνχληαη βήκα - 

βήκα ζηα ζηάδηα ηεο ζπληήξεζεο.  

        Σν πξφγξακκα εληάζζεηαη ζην πιαίζην ενξηαζκνχ ηεο Επξωπαϊθήο Ηκέξαο Σπληήξεζεο 

ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο  θαη ζα δηεμαρζεί ηε Γεπηέξα 7 Οθησβξίνπ θαη ηελ Σεηάξηε 9 

Οθησβξίνπ 2019.  
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Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ 

ρνιείνπ. Γηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 2,5 ψξεο. Ώξεο δηεμαγσγήο: 09.00 - 11.30. Μέγηζηνο 

αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 20 καζεηέο.  

Απαξαίηεηεο νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ηελ Πέκπηε 26 επηεκβξίνπ 2019 απφ ηηο 10.00 έσο 

ηηο 12.00 ζην ηειέθσλν 2613616100 (ζηελ θ. Νίθε Εαραξνπνχινπ). 

πληνληζηέο-ππεχζπλνη πξνγξάκκαηνο: Νίθε Εαραξνπνχινπ, Σπληεξήηξηα,                         

Μηράιεο Γθαδήο, Αξραηνιόγνο, Κσλζηαληίλα Αθηχπε, Αξραηνιόγνο θαη  Κσλζηαληίλα νχξα, 

Αξραηνιόγνο. 

 

 Μοςζική: Σο δώπο ηος Απόλλωνα 

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 

πνπ θξχβνληαη ζην Μνπζείν θαη ζα θαηαζθεπάζνπλ ην δηθφ ηνπο κνπζηθφ φξγαλν. 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη  ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο (από 5-12 

εηώλ), ε δηάξθεηά ηνπ είλαη 90 ιεπηά ή 2 ψξεο (αλάινγα ηελ νκάδα) θαη ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη Σξίηε, Σεηάξηε θαη Πέκπηε θαηά ηνλ κήλα Οθηώβξην.  

Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, 

Δθπαηδεπηηθφο-Μνπζεηνπαηδαγσγφο. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από 30 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019   

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

 

 

 Ο κςνηγόρ και η δπςάδα! 

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

γλσξηκία ηνπο κε βαζηθά είδε εθζεκάησλ φπσο αγάικαηα θαη ςεθηδσηά. Με αθνξκή έλα 

παξακχζη ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ επηιεγκέλα αληηθείκελα ηνπ Μνπζείνπ θαη παίξλνπλ 

κέξνο ζε έλα ζεαηξηθφ δξψκελν.  

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (5-8 

εηώλ), έρεη δηάξθεηα 90 ιεπηά (9:00-10:30 θαη 11:00-12:30) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη εκέξα 

Σεηάξηε θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην. 

Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, 

Δθπαηδεπηηθφο-Μνπζεηνπαηδαγσγφο. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από 30 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019. 

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

 

 ηο «οπηάνιο» ολοηασώρ… 

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. 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο (από 5-12 εηώλ) 

θαη ε δηάξθεηά ηνπ είλαη 90 ιεπηά ή 2 ψξεο (αλάινγα ηελ νκάδα) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

εκέξα Πέκπηε θαηά ηνλ κήλα Ννέκβξην.  

Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, 

Δθπαηδεπηηθφο-Μνπζεηνπαηδαγσγφο. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από 30 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019. 

Σειέθσλα: 2610275070, 2610276207 (Αιεμία Μπαξδάθε). Ώξεο: 9:00-14:00. 
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 Υξηζηνπγελληάηηθν Πξόγξακκα: Ο Αϊ Βαζίληρ πάει μοςζείο! 

Μία απίζηεπηε αλαπνδηά ήηαλ ε αηηία πνπ ν Ατ Βαζίιεο κε ην έιθεζξφ ηνπ πξνζγεηψζεθαλ 

πάλσ ζηε κεγάιε κεηαιιηθή κπάια ηνπ Μνπζείνπ. Άξαγε ηη ζπλέβε; Σειηθά πνηνη ηνλ 

βνήζεζαλ λα κνηξάζεη ηα δψξα ζηα παηδηά; Με αθνξκή ηελ πεξηπέηεηα ηνπ Ατ Βαζίιε ηα 

παηδηά ζα αλαθαιχςνπλ ηνπο «παξάμελνπο βνεζνχο» ηνπ πνπ θξχβνληαη ζην Μνπζείν θαη ζα 

δεκηνπξγήζνπλ πνιχρξσκεο ρξηζηνπγελληάηηθεο θάξηεο. 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (5-8 

εηώλ), έρεη δηάξθεηα 90 ιεπηά (9:00-10:30 θαη 11:00-12:30) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη Πέκπηε θαηά ηνλ κήλα Γεθέκβξην. 

Τπεχζπλε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, 

Δθπαηδεπηηθφο-Μνπζεηνπαηδαγσγφο. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο από 30 επηεκβξίνπ-2 Οθησβξίνπ 2019. 

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

 

Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα ζην πιαίζην ηεο πεξηνδηθήο αξραηνινγηθήο  έθζεζεο «Η 

Πάηξα ηεο Μεζνγείνπ» 

 Απμενίζονηαρ ζηη Μεζόγειο  

ην πιαίζην ηεο αξραηνινγηθήο πεξηνδηθήο έθζεζεο «Η Πάηξα ηεο Μεζνγείνπ» ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή δξάζε «Αξκελίδνληαο ζηε Μεζόγεην» γηα καζεηέο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο (Γ΄, Δ΄ & Σ΄ ηάμε) θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

Ζ ελ ιφγσ δξάζε ζα πεξηιακβάλεη πξνβνιή ηεο ηαηλίαο ηνπ Β. Μεληφγηαλλε Αηγηιεία. 

Ναπάγην VI (δηάξθεηα πξνβνιήο 30΄). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνβνιήο νη καζεηέο ζα 

παξαθνινπζήζνπλ ηελ αλαζθαθή ελφο αξραίνπ λαπάγηνπ ηνπ Δπβντθνχ Κφιπνπ. ηε 

ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη πεξηήγεζε ζηελ πεξηνδηθή έθζεζε ε νπνία ζα εζηηάδεη ζην αξραίν 

εκπφξην θαη ζηνπο ζαιάζζηνπο δξφκνπο ηεο Μεζνγείνπ. 

πλνιηθή δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 1 ψξα & 30 ιεπηά 

Τπεχζπλνη πξνγξάκκαηνο: Γξ Κσλ/λνο Φίιεο- Γξ Κσλ/ια Υαβέια, Αξραηνιφγνη 

Ζκέξεο & Ώξεο πξνγξάκκαηνο: Κάζε Σεηάξηε 9:30 – 11:00. Έλαξμε πξνγξάκκαηνο Σεηάξηε 

2 Οθησβξίνπ 2019. 

Μέγηζηνο αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ: 25 άηνκα 

Σειέθσλα Δπηθνηλσλίαο: 2610 275070 (Κ. Φίιεο), 2613616114 (Κ. Υαβέια). 

 

 

ΜΤΚΗΝΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΤΝΣΔΝΗ 

  «ΔΞΔΡΔΤΝΩ, ΑΝΑΚΑΛΤΠΣΩ, ΘΔΡΑΠΔΤΩ »  

Ζ Δθνξεία Αξραηνηήησλ Αραΐαο ζπκκεηέρεη ζηνλ ενξηαζκφ ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο 

Αξραηνινγίαο, πνπ έρεη ζεζπηζηεί απφ ην Ακεξηθαληθφ Αξραηνινγηθφ Ηλζηηηνχην, κε έλα 

εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην κε ηίηιν «Δξεπεςνώ, ανακαλύπηω, θεπαπεύω», πνπ ζα δηεμαρζεί 

ηελ Πέκπηε 17 Οθησβξίνπ θαη ηελ Παξαζθεπή 18 Οθησβξίνπ 2019 ζην Μπθελατθφ Πάξθν 

ηεο Βνχληελεο.  

θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη νη καζεηέο λα γλσξίζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

επηζηήκεο ηεο Αξραηνινγίαο. Αξραηνιφγνη, ζπληεξεηέο θαη ζρεδηαζηέο ζα κπήζνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο κε βησκαηηθφ ηξφπν ζηε κεζνδνινγία ηεο αλαζθαθηθήο έξεπλαο, ζηα βαζηθά 

ζηάδηα ηεο αξραηνινγηθήο ηεθκεξίσζεο θαη ζηα πξψηα ζσζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο θαη 

ζπληήξεζεο ησλ αξραίσλ επξεκάησλ. 
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 Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ. 

 Μέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόληωλ: 25 καζεηέο. 

 Δηάξθεηα πξνγξάκκαηνο: 3 ψξεο. Ώξεο δηεμαγωγήο: 9.00΄-12.00΄ (πεξηιακβάλεηαη 

δηάιεηκκα 30΄). 

Απαξαίηεηεο νη δειψζεηο ζπκκεηνρήο ηελ Πέκπηε 10 Οθησβξίνπ 2019, απφ ηηο 9.00 έσο ηηο 

11.00 ζην ηειέθσλν 2610275070- εζσηεξηθφ 137- ζηελ θ. Αθηχπε Κσλζηαληίλα.  

πληνληζηέο- ππεχζπλνη πξνγξάκκαηνο: Μηράιεο Γθαδήο Αξραηνιόγνο, Κσλζηαληίλα Αθηχπε 

Αξραηνιόγνο, Κσλζηαληίλα νχξα Αξραηνιόγνο, Νίθε Εαραξνπνχινπ Σπληεξήηξηα θαη Αζελά 

νθηαλνπνχινπ Σρεδηάζηξηα. 

ε πεξίπησζε θαθνθαηξίαο ην πξφγξακκα ζα αλαβάιιεηαη γηα λέα εκεξνκελία  

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 

 

ΡΩΜΑΪΚΟ ΩΓΔΙΟ 

 «Γνωπιμία με ηο Ρωμαϊκό Ωδείο» 

Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ηφζν ζην λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά πηπρέο ηεο ηζηνξίαο ηεο 

Ρσκατθήο Πάηξαο φζν θαη ζηε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ελφο ζεκαληηθνχ κλεκείνπ ηεο πφιεο 

ηνπο. Σα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ην Ωδείν, καζαίλνπλ ηα κέξε ηνπ, ηα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπ 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα παηρλίδη αλαθάιπςεο. 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ (Γ΄ - Σ΄ ηάμεο), θαζψο θαη ζε 

καζεηέο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ έρεη δηάξθεηα 2 ψξεο (9:00 – 11:00 θαη 11:00 – 13:00) θαη 

ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο: 4/11, 11/11, 18/11, 21/11. 

 

Μνπζεηνπαηδαγσγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, εθπαηδεπηηθφο – 

κνπζεηνπαηδαγσγφο. 

Τπεχζπλεο πινπνίεζεο: Άξηεκηο Μαληάθε θαη νθία Καζθαληίξε, Αξραηνιφγνη. 

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο: από 1 – 4 θαη από 7 έσο 11 Οθησβξίνπ 2019. 

 

Σειέθσλα: 2610-275070, 2610-276207 (εζση. 124, Καζθαληίξε νθία). Ώξεο: 9:00-14:00. 

 Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε θάζε ζρνιηθή νκάδα πνπ παξαθνινπζεί εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 25 άηνκα. 

 Σα παηδηά ζα πξέπεη λα θνξνχλ θαξηειάθηα κε ην κηθξό ηνπο όλνκα γξακκέλν κε 

θεθαιαία επδηάθξηηα γξάκκαηα. 

 Σα παηδηά είλαη απαξαίηεην λα θνξνχλ άλεηα ξνχρα θαη παπνχηζηα. 

 Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο πξνζθέξνληαη 

δσξεάλ. 

 

     ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΑΓΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

 Γνωπιμία με ηο πωμαϊκό ηάδιο ηηρ Πάηπαρ 

Σν πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηε γλσξηκία κε ην Ρσκατθφ ηάδην, έλα ζπνπδαίν αιιά 

«άγλσζην» κέρξη ζηηγκήο γηα ην επξχ θνηλφ κλεκείν. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 

πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ κλεκείνπ, ζηελ αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ, 

ζηα ζεάκαηα θαη ηα δξψκελα πνπ δηαδξακαηίδνληαλ ζε απηφ θαη ζηνλ ζεκαληηθφ ηνπ ξφιν 

ζηε δσή ηεο ξσκατθήο Πάηξαο. 
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Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Σ΄ Γεκνηηθνύ, έρεη δηάξθεηα 2 ψξεο 

(9:00–11:00 θαη 11:00–13:00) θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο: 24/10, 

31/10, 7/11, 14/11. 

Τπεχζπλεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Άξηεκηο Μαληάθε θαη νθία 

Καζθαληίξε, Αξραηνιφγνη, Αιεμία Μπαξδάθε, Δθπαηδεπηηθφο – Μνπζεηνπαηδαγσγφο.  

Γειώζεηο ζπκκεηνρήο: από 1 έσο 4 θαη από 7 έσο 11 Οθησβξίνπ 2019 .  

Σειέθσλα: 2610-275070, 2610-276207 (εζση. 124, νθία Καζθαληίξε). Ώξεο: 9:00-14:00. 

 Ο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζε θάζε ζρνιηθή νκάδα πνπ παξαθνινπζεί εθπαηδεπηηθφ 

πξφγξακκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 25 άηνκα. 

 Σα παηδηά ζα πξέπεη λα θνξνχλ θαξηειάθηα κε ην κηθξό ηνπο όλνκα γξακκέλν κε 

θεθαιαία επδηάθξηηα γξάκκαηα. 

 Σα παηδηά είλαη απαξαίηεην λα θνξνχλ άλεηα ξνχρα θαη παπνχηζηα. 

 Σα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Αραΐαο πξνζθέξνληαη 

δσξεάλ. 

 

ΚΑΣΡΟ ΠΑΣΡΩΝ 

 

 «Σο μςζηικό ηος “πέηπινος θύλακα”» 

Μέζα απφ έλα θαληαζηηθφ ηαμίδη ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν ηα παηδηά ζα αλαθαιχςνπλ έλα 

απφ ηα πνιιά θξπκκέλα κπζηηθά ηνπ Κάζηξνπ, ζα αθνχζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ηζηνξία ελφο 

γελλαίνπ αξρνληφπνπινπ θαη κηαο φκνξθεο δεζπνζχλεο θαη ζα ππνδπζνχλ ξφινπο 

δσληαλεχνληάο ηελ. 

Σν πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζε παηδηά πξνζρνιηθήο θαη πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο (5-7 

εηψλ), έρεη δηάξθεηα 90 ιεπηά (9:00-10:30 θαη 11:00-12:30) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 

ηνλ κήλα Οθηψβξην (εκέξα Πέκπηε). 

      Τπεχζπλεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, 

Δθπαηδεπηηθφο-Μνπζεηνπαηδαγσγφο θαη Δηξήλε Μαγθαληψηε, Αξραηνιφγνο.  

Γειψζεηο ζπκκεηνρήο απφ 23 επηεκβξίνπ έσο  4 Οθησβξίνπ 2019. 

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

 

 «Γνωπιμία με ηο Κάζηπο ηηρ Πάηπαρ»  

Σν πξφγξακκα απηφ είλαη κία εθπαηδεπηηθή πεξηήγεζε ζην Κάζηξν Παηξψλ θαη έρεη 

ζηφρν λα θέξεη ηα παηδηά ζε επαθή κε έλα ζεκαληηθφ κλεκείν ηεο πφιεο ηνπο, ην νπνίν είλαη 

ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. 

    Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ  (Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνύ), Γπκλαζίνπ (Α΄, Β΄, Γ΄ 

Γπκλαζίνπ) θαη Λπθείνπ (Α΄, Β΄, Γ΄) θαη έρεη δηάξθεηα 2 ψξεο. 9.00-11.00, 11.00-13.00 θαη 

ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνλ κήλα Οθηψβξην (εκέξα Σεηάξηε). 

Τπεχζπλε πινπνίεζεο πξνγξάκκαηνο: Δηξήλε Μαγθαληψηε (Αξραηνιφγνο). 

Γειψζεηο ζπκκεηνρήο απφ 23 επηεκβξίνπ έσο  4 Οθησβξίνπ 2019. 

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

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

θαηφπηλ ζπλελλφεζεο. 
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 «Σαξίδι ζηα σπόνια ηος Βςζάνηιος» 

Με αθεηεξία επηιεγκέλν επνπηηθφ πιηθφ θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ην πξφγξακκα 

έρεη ζηφρν λα γλσξίζεη ζηα παηδηά πηπρέο ηεο βπδαληηλήο επνρήο κε έκθαζε ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή ζηελ Πάηξα ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ. 

    Απεπζχλεηαη ζε καζεηέο Γεκνηηθνύ (Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο) θαη Γπκλαζίνπ, έρεη δηάξθεηα 

δχν ψξεο (9:00-11:00 θαη 11:00-13:00) θαη ζα πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηνλ κήλα Γεθέκβξην 

(εκέξεο Σέηαξηε θαη Πέκπηε).  

     Τπεχζπλεο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: Αιεμία Μπαξδάθε, 

Δθπαηδεπηηθφο-Μνπζεηνπαηδαγσγφο θαη Δηξήλε Μαγθαληψηε, Αξραηνιφγνο.  

Γειψζεηο ζπκκεηνρήο απφ 23 επηεκβξίνπ έσο  4 Οθησβξίνπ 2019. 

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

πλνιηθά ηα πξνγξάκκαηα θαη ην newsletter επηεκβξίνπ ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ 

Παηξώλ παξαθαιείζζε λα ηα δείηε ζηα ζπλεκκέλα αξρεία. 

 

ΘΔΜΑ 3ν: «Έγθξηζε ζπκκεηνρήο  ζρνιηθώλ ζεαηξηθώλ νκάδσλ ζην 5ν 

Μαζεηηθό Φεζηηβάι Αξραίνπ Γξάκαηνο – ΑΥΑΡΝΔ 2019». 
Σρεη. έγγξαθν: ην κε  αξ. πξ. 121608/Δ2/29-07-2019 εηζεξρόκελν ηνπ νηθείνπ Υπνπξγείνπ. 

 

Σν Σκήκα Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ ηεο ΓΗΠΔ Αραΐαο ζαο ελεκεξψλεη φηη εγθξίλεηαη ε 

δηεμαγσγή ηνπ 5
νπ

 Μαζεηηθνχ Φεζηηβάι Αξραίνπ Γξάκαηνο – ΑΥΑΡΝΔ 2019 από 

Παξαζθεπή 27 Μαξηίνπ 2020 έσο Παξαζθεπή 10 Απξηιίνπ 2020, γηα ηνπο/ηηο 

καζεηέο/ηξηεο φισλ ησλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Γεκφζηαο θαη 

Ηδησηηθήο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο Αηηηθήο, εθφζνλ ηεξνχληαη νη θάησζη 

πξνυπνζέζεηο: 

1. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα είλαη πξναηξεηηθή θαη λα γίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ/ηεο Γηεπζπληή/ληξηαο θαη ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηε 

ζχκθσλε γλψκε ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. 

2. Ζ δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο πνπ απαηηείηαη ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο λα κελ 

ιεηηνπξγεί επηβαξπληηθά σο πξνο ην σξνιφγην ζρνιηθφ πξφγξακκα θαη παξαθσιχεηαη ε 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

3. Γηα ηηο ζρνιηθέο επηζθέςεηο θαη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ γηα ηελ Π.Δ. 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φζα πξνβιέπεη ην Π.Γ.79/2017/άξζξν 16 θαη γηα ηα ζρνιεία 

ηεο Γ.Δ. ε ππ΄αξηζκ. 33120/ΓΓ4/06-03-2017 Τ.Α.(ΦΔΚ 681 η.Β΄) κε ηίηιν «Δθδξνκέο – 

Δπηζθέςεηο Μαζεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο»  

4. Να κελ ππάξρεη εκπνξηθή αμηνπνίεζε νπνηνπδήπνηε έξγνπ ησλ καζεηψλ. 

Σν Φεζηηβάι πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία ησλ Σκεκάησλ ηνπ Γήκνπ Αραξλψλ: 

Αξραηνινγίαο θαη Ηζηνξηθήο  Έξεπλαο, Πνιηηηζκνχ Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο, ηεο 

ΓΖ.Κ.Δ.Α. θαη ηνπ Με Κεξδνζθνπηθνχ Φνξέα «ΔΠΗΚΖΝΗΟΝ».  

Σν ελ ιφγσ Φεζηηβάι πεξηιακβάλεη παξαζηάζεηο ηξαγσδίαο, ζαηπξηθνχ δξάκαηνο 

θαη θσκσδίαο, θαζψο θαη έξγα ηεο λεφηεξεο δεκηνπξγίαο εκπλεπζκέλα απφ ην αξραίν δξάκα. 

Δπίζεο ζην θεζηηβάι ζπκκεηέρνπλ νη ζρνιηθέο κνλάδεο κε ζεαηξηθφ αλαιφγην, ζπλαπιίεο, 

ρνξφδξακα, εθζέζεηο εηθαζηηθψλ, θσηνγξαθίαο, ζθελνγξαθίαο, ελδπκαηνινγίαο ζρεηηθέο κε 

ην αξραίν ζέαηξν. Σα ζρνιεία πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην αλσηέξσ Φεζηηβάι 

πξέπεη λα εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο σο ηελ Παξαζθεπή 31 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2020 

θαη θάζε νκάδα πνπ έρεη απνθαζίζεη νξηζηηθά λα ιάβεη κέξνο ζην Φεζηηβάι πξέπεη κέρξη ηελ 

Παξαζθεπή 21 Φεβξνπαξίνπ 2020 λα ζηείιεη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζην Σκήκα 

Αξραηνινγίαο θαη Ιζηνξηθήο Έξεπλαο ειεθηξνληθά ζην libraryacharnes@gmail.com ή 

mailto:libraryacharnes@gmail.com
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κε θαμ ζην 210-2322878. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζεαηξηθφ έξγν ζα πξέπεη λα έρεη δηάξθεηα έσο 

ζαξάληα (40) ιεπηά ην κέγηζην. 

Ζ ζπκκεηνρή ζην Φεζηηβάι είλαη πξναηξεηηθή θαη ρσξίο δαπάλε γηα ην Γεκφζην. Γηα 

νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία νη εθπαηδεπηηθνί κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ην Σκήκα 

Αξραηνινγίαο θαη Ιζηνξηθήο Έξεπλαο πνπ έρεη ηελ επζύλε νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνύ 

ζην ηειέθσλν 210-2322878 θαζώο θαη ην Σκήκα Πνιηηηζκνύ ζην ηειέθσλν 210-

2072326. 

Αίηεζε θαη όξνπο ζπκκεηνρήο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηεβάζνπλ απφ ηελ 

ηζηνζειίδα: https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/  

 

ΘΔΜΑ 4ν: Γηεζλέο πλέδξην: Οη παηδαγσγηθέο ηδέεο ηνπJanuszKorczak: 

ρεδηάδνληαο ην κέιινλ ελόο θόζκνπ πνπ ζέβεηαη ηα παηδηά θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο 24 

& 25Οθησβξίνπ 2019 πλεδξηαθό θαη Πνιηηηζηηθό Κέληξν Παλ. Παηξώλ 

 

αο ελεκεξψλνπκε φηη ζηηο 24 & 25 Οθησβξίνπ 2019 ζα δηεμαρζεί ζην πλεδξηαθφ 

θαη Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Παλ. Παηξψλ Γηεζλέο πλέδξην κε ηίηιν: «Οη παηδαγωγηθέο ηδέεο ηνπ 

Janusz Korczak: Σρεδηάδνληαο ην κέιινλ ελόο θόζκνπ πνπ ζέβεηαη ηα παηδηά θαη ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο».  ην πλέδξην πξνζθαινχληαη φινη φζνη αζρνινχληαη κε ην έξγν ηνπ 

Korczak, ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ή ηνλ θξηηηθφ γξακκαηηζκφ. Δξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνί, 

κέιε Οξγαληζκψλ ή ΜΚΟ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ 

θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο κπνξνχλ λα παξνπζηάζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο θαη λα εληζρχζνπλ ην 

δηάινγν θαη ηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο. Ηδηαηηέξσο θαινχληαη φινη φζνη έρνπλ αζρνιεζεί θη 

έρνπλ παξνπζηάζεη ην έξγν ηνπ Korczak ζηελ Διιάδα. ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ ζα 

ζπδεηεζεί ε ζθνπηκφηεηα δεκηνπξγίαο Διιεληθνχ πλδέζκνπ γηα ηνλ Korczak. 

Πξνηάζεηο γηα πξνθνξηθέο αλαθνηλψζεηο, ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο, εξγαζηήξηα ή 

πφζηεξ κπνξνχλλα ζηέιλνληαη έσο 25 επηεκβξίνπ 2019 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 

korczak19@upatras.gr   

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαιείζζε λα δείηε ην ζπλεκκέλν αξρείν.   

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ 

 

 

ΠΑΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΔΣΑΙ ΣΟ ΑΡΥΔΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

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

όινη νη  εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ. 

 
 

https://arxaiologikoacharnes.wordpress.com/
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