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ΘΔΜΑ 1o: Πρόζθιεζε ζε ζεκηλάρηο: «Γλφρίδοληας ηο κεταληζκό ηφλ 

Αληηθσζήρφλ»  

ΘΔΜΑ 2o: Δλεκέρφζε γηα ηης εθπαηδεσηηθές δράζεης ηες Γηεύζσλζες Νεόηερες 

Ποιηηηζηηθής Κιερολοκηάς ηοσ Τποσργείοσ Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηζκού  

 

 

ΘΔΜΑ 1o: Πρόζθιεζε ζε ζεκηλάρηο: «Γλφρίδοληας ηο κεταληζκό ηφλ 

Αληηθσζήρφλ»  

Η Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο / Σκ. Ποιηηηζηηθώλ Θεκάηφλ δηα 

ηεο Τπεύζπλεο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ θαο Β. Μαληδνπξάηνπ δηνξγαλώλεη ζε 

ζσλεργαζία κε ην Μοσζείο Δπηζηεκώλ θαη Σετλοιογίας (ΜΔΣ) Παλεπηζηεκίοσ 

Παηρώλ θαη ην Σκήκα Ποιηηηζηηθώλ Θεκάηφλ Γεσηεροβάζκηας Δθπαίδεσζες Αταΐας 

ζεκηλάξην κε ηίηιν: «Γλσξίδνληαο ην κεραληζκό ησλ Αληηθπζήξσλ», ηελ Πέκπηε 17 

Οθηφβρίοσ 2019, ώξεο 18.00-19:30, ζην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ Δπηζηεκώλ θαη 

Σερλνινγίαο Παλ/κίνπ Παηξώλ.  

Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνύο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπ/ζεο πνπ 

ελδηαθέξνληαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ή επηζπκνύλ λα πινπνηήζνπλ ηε θεηηλή ρξνληά 

Πνιηηηζηηθό Πξόγξακκα κε πεγή έκπλεπζεο ηνλ κεραληζκό ησλ Αληηθπζήξσλ. Γηα ηνπο 

ελδηαθεξόκελνπο εθπαηδεπηηθνύο ζρεδηάδεηαη ζρεηηθό Πνιηηηζηηθό Γίθηπν πνπ ζα αθνξά 

επξύηεξα ηηο επηζηήκεο θαη ηνλ πνιηηηζκό.  

ηόρνο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ κεραληζκνύ ησλ Αληηθπζήξσλ, ηνπ 

πξώηνπ ππνινγηζηή ζηελ Ιζηνξία, ηεο θαηαζθεπήο θαη αλαθαηαζθεπήο ηνπ θαη ε 

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

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

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ& ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

Yπεύθυνη    : Βασιλική Μαντζουράτου 

Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

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

ΠΑΤΡΑ, 11/10/2019 

ΠΡΟ:  
Σνπο θ. θ. Γ/ληέο/-ληξηεο –Πξντζηακέλνπο/-λεο : 

1. Γεκνηηθώλ ρνιείσλ-Νεπ/γείσλ, Α/ζκηαο Δθπ/ζεο  

Αραΐαο 

2. Ιδησηηθώλ Γεκνηηθώλ – Νεπηαγσγείσλ 

3. Δηδ. Γεκνηηθώλ – Νεπηαγσγείσλ 

 

ΚΟΙΝ.: 

1. Πεξηθ/θή Γ/λζε ΠΔ & ΓΔ Δθπ/ζεο Γπη. 

Διιάδαο 

2.  ΠΔΚΔ Γπη. Διιάδαο  

3.  Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο Αραΐαο 

4.  Μνπζείν Δπηζηεκώλ θαη Σερλνινγίαο 

(ΜΔΣ) Παλ/κίνπ Παηξώλ 

mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr
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επεμήγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηεο ρξεζηκόηεηάο ηνπ. Οκηιεηήο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα 

είλαη ν θ. Κπξηάθνο Δπζηαζίνπ (κπνξείηε λα δείηε βηνγξαθηθά ζηνηρεία ζην 

επηζπλαπηόκελν πξόγξακκα). Δπηπιένλ, επηζπλάπηεηαη αθίζα θαη Πξόγξακκα. 

Γηα λα δειώζεηε ζπκκεηνρή ζπκπιεξώζηε ηε ζρεηηθή αίηεζε κέζσ ηεο on line 

θόξκαο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ8vMNpkCptG11nwyG6VL_eDXavGPI64

I-yRaiqkjPW1tqGg/viewform κέτρη θαη ηελ Σρίηε 15 Οθηφβρίοσ 2019. Η όιε 

δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζώο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ζα γίλεη τφρίς δαπάλε γηα ην Γεκόζην. 

Σεο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζνύλ Βεβαηώζεης Παραθοιούζεζες 

 

Θέκα 2
ο
: Δλεκέρφζε γηα ηες εθπαηδεσηηθές δράζεης ηες Γηεύζσλζες Νεόηερες 

Ποιηηηζηηθής Κιερολοκηάς ηοσ Τποσργείοσ Ποιηηηζκού θαη Αζιεηηζκού.  

Στεη.: Η με αρ. πρωη. Φ.1/ΣΔ/149616/Δ7/26-9-2019 έγκριζη ηοσ Υποσργείοσ Παιδείας και 

Θρηζκεσμάηων. 

Θα ζέιακε λα ηεο ελεκεξώζνπκε όηη γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 ε Γηεύζπλζε 

Νεόηεξεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο (ΓΝΠΚ) ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη 

Αζιεηηζκνύ ζπλερίδεη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα κε ζθνπό ηελ 

νξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ θαη ηε δηάζεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ηε γλσξηκία 

ησλ καζεηώλ κε ηεο πνηθίιεο όςεηο ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (ιατθά δξώκελα, 

έζηκα, πξνθνξηθέο παξαδόζεηο, ρνξόο, κνπζηθή, παξαδνζηαθή ρεηξνηερλία, δηάθνξεο 

γλώζεηο θαη πξαθηηθέο θ.ά.).  

Καηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο 2019-2020 έρνπλ εγθξηζεί από ην Ιλζηηηνύην 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ηόζν ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα όζν θαη ην πιηθό πνπ ηα 

ζπλνδεύεη. πλνπηηθά: 

1) ην πιαίζην Φεζηηβάι, ην νπνίν θηινμελείηαη ζηολ θηλεκαηογράθο «Άζηορ» 

(ζηνά Κνξαή, Αζήλα), ε  Γηεύζπλζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Ethnofest πξαγκαηνπνηεί 

εθπαηδεσηηθά προγράκκαηα, ηα οποία περηιακβάλοσλ εηδηθές προβοιές γηα καζεηές 

(ΠΔ θαη ΓΔ) επηιεγκέλσλ εζλνγξαθηθώλ ηαηληώλ πνπ αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο 

εθθάλζεηο ηεο άπιεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο (π.ρ. παξαδνζηαθέο ηέρλεο θαη 

ηερλνγλσζία, ιατθά δξώκελα, κνπζηθή, ρνξόο θιπ.). Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηεο ηαηλίεο 

«Σεληαθή Μαξκαξνηερλία», «Μσκνέξηα», «Ρεκπέηηθν», «Ο Σξαλόο ρνξόο ζηε Βιάζηε 

Κνδάλεο» θ.ά. Σε θεηηλή ρξνληά ην Ethnofest πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί από 28 

Νοεκβρίοσ έφς 4 Γεθεκβρίοσ. Οη πξνβνιέο γηα ζρνιηθέο νκάδεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

πξσηλέο ώξεο (εθηόο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο). Οη ηαηλίεο, παξαγσγήο ηεο Γηεύζπλζεο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ8vMNpkCptG11nwyG6VL_eDXavGPI64I-yRaiqkjPW1tqGg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ8vMNpkCptG11nwyG6VL_eDXavGPI64I-yRaiqkjPW1tqGg/viewform
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θηινμελνύληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο http://ayla.culture.gr/educational-

material/  

2) σλοδεσηηθό υεθηαθό εθπαηδεσηηθό σιηθό. Δθηόο από ηεο πξνβνιέο γηα ζρνιεία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ETHNOFEST, νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηεο ηαηλίεο πνπ θηινμελνύληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γηεύζπλζεο κε ηε 

βνήζεηα θαη ζπλνδεπηηθνύ ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη:  

πιεξνθνξίεο θαη επεμεγεκαηηθά θείκελα. εκεηώλεηαη όηη ην απνζεηήξην ζπλερώο 

εκπινπηίδεηαη κε λέεο ηαηλίεο (βι. 

http://ayla.culture.gr/%ce%ac%cf%85%ce%bb%ce%b7%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9

%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae%ce%ba%ce%bb%ce%b7%c

f%81%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%a c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-

%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1/ ). 

Γηα περηζζόηερες πιεροθορίες παραθαιώ δείηε ηο ζσλ. αρτείο.  

Γηα δειώζεης ζσκκεηοτής νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην 

Σκήκα Άσιες Ποιηηηζηηθής Κιερολοκηάς θαη Γηαποιηηηζκηθώλ Θεκάηφλ ηες 

Γηεύζσλζες (Σει.: 210 5219067, σπεύζσλε εθπαηδεσηηθώλ προγρακκάηφλ, Έιελα 

Μπαδίλε, ΠΔ Λανγξάθσλ-Κνηλσληθώλ Αλζξσπνιόγσλ –Δζλνιόγσλ).   

 

 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ 

 

ΠΑΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν από ην πξσηόηππν πνπ θπιάζζεηαη  

ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο καο 

Παραθαιούκε, λα ιάβοσλ γλώζε ηες εγθύθιηοσ κε προώζεζε ζηα προζφπηθά ηοσς emails 

όιοη οη  εθπαηδεσηηθοί ηοσ ζτοιείοσ. 
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