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Θέμα 1
ο
 : «Πρόζκληζη ζε ειζαγωγικό ζεμινάριο: «Πολίτες της Μεσογείοσ: Πολιηιζηικές 

Γιαδρομές ζηην Πάηρα ηης Μεζογείοσ» 

Η Γιεύθσνζη Πρωηοβάθμιας Δκπαίδεσζης Αταΐας/ Σμ. Πολιηιζηικών Θεμάηων δηά ηεο 

Υπεύζπλεο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ θαο Β. Μαληδνπξάηνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γιεύθσνζη 

Γεσηεροβάθμιας Δκπαίδεσζης Αταΐας/Πολιηιζηικά Θέμαηα θαη ηελ Δθορεία Αρταιοηήηων 

Αταΐας δηνξγαλώλνπλ Ημερίδα - επιμορθωηικό ζεμινάριο «Πολίηες ηης Μεζογείοσ: Πολιηιζηικές 

Γιαδρομές ζηην Πάηρα ηης Μεζογείοσ», πνπ ζα δηεμαρζεί ηελ Σεηάρηη 23 Οκηωβρίοσ 2019, ώρες 

17:30-20:00, ζηο Αρταιολογικό Μοσζείο Παηρών. 

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε εκπαιδεσηικούς όλων ηων ειδικοηήηων πνπ πξνηίζεληαη λα 

πινπνηήζνπλ ηε θεηηλή ρξνληά Πολιηιζηικό Πρόγραμμα ζρεηηθό κε Τνπηθή Ιζηνξία, Τνπηθή 

Γεκνθξαηία, Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά, Μνπζεηαθό Πνιηηηζκό θ.ιπ. επηζπκνύλ λα εληαρζνύλ ζην 

Πολιηιζηικό Γίκησο «Πάηρα ηης Μεζογείοσ - Πολίηες ηοσ κόζμοσ - Πολιηιζηικές Γιαδρομές» ή 

γεληθόηεξα ελδηαθέξνληαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή.  

Οη δειώζεηο ζπκκεηνρήο ζα ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθά κέρξη θαη ηελ Παραζκεσή 18 

Οκηωβρίοσ 2019 κέζσ ηεο ει. θόξκαο: 

https://docs.google.com/forms/d/1a5FFkrdlzi_aPlJqNE_BVKZq8PYdsWgWtGxPQa_a7rM/edit#respo

nses  

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, 14/10/2019 

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

1. Γεκνηηθώλ Σρνιείσλ-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.  ΠΔΚΔΣ Γπη. Διιάδαο  

3.  Γ/λζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπ/ζεο Αραΐαο 

4.  Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐασ 

5. Δήμοσ Πατρέων, Τοπική Συντονίςτρια 
Πάτρασ Δικτφων FAIC, ALDA, ICC 

https://docs.google.com/forms/d/1a5FFkrdlzi_aPlJqNE_BVKZq8PYdsWgWtGxPQa_a7rM/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1a5FFkrdlzi_aPlJqNE_BVKZq8PYdsWgWtGxPQa_a7rM/edit#responses
mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr
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 κοπός ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη νη εθπαηδεπηηθνί λα γλσξίζνπλ ηα επηιεγκέλα εθζέκαηα ηεο πεξηνδηθήο 

αξραηνινγηθήο έθζεζεο «Η Πάτρα της Μεσογείοσ» ηνπ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Παηξώλ θαη ηηο 

πξνηεηλόκελεο εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο, ώζηε λα κπνξέζνπλ ζηε ζπλέρεηα λα εξγαζηνύλ κε ηνπο 

καζεηέο ηνπο ζηε ζεκαηηθή πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. ηότος είλαη ε εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα κέζα από ηελ 

επαθή κε επηιεγκέλα εθζέκαηα λα γνωρίζει πηστές ηης πολσπολιηιζμικής Πάηρας, πνπ απνηεινύζε 

ζεκαληηθό πνιπεζληθό θαη θνζκνπνιίηηθν θέληξν, απνβιέπνληαο ζηελ θαηαλόεζε θαη εξκελεία ηεο 

πολιηιζηικής ηασηόηηηας ηεο πόιεο. Παξάιιεια, κέζσ ηεο αλάδεημεο ηεο δηάζηαζεο ηεο 

δηαπνιηηηζκηθόηεηαο ηεο πόιεο ησλ Παηξώλ, ζα αλαδεηρηνύλ ζηνηρεία, όπσο ν ζεβαζκόο ζηε 

δηαθνξεηηθόηεηα, ε δεκνθξαηία, ε αιιειεγγύε θαη βαζηθέο παλαλζξώπηλεο αμίεο, όπσο ε δηθαηνζύλε, 

ε ηζόηεηα, ε θαηαπνιέκεζε δηαθξίζεσλ, θαζώο θαη λα πξνσζεζεί ε ζπκκεηνρηθόηεηα θαη ν δηάινγνο 

ζην πεδίν ηεο πνιηηηζηηθήο δεκνθξαηίαο. 

 Πρόγραμμα εμιναρίοσ  

17:30 Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο 

17:45 Δηζαγσγή ζην Πνιηηηζηηθό Γίθηπν θαη ζηα Γίθηπα ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

 Γεσξγία Μαλσινπνύινπ, Μνπζεηνιόγνο – Δπηκειήηξηα Πξνγξακκάησλ Κνηλνύ  

 Δπθξνζύλε Κσζηαξά, Υπεύθσνη Πολιηιζηικών θεμάηων ΔΔΕ Αταΐας  

 Βαζηιηθή Μαληδνπξάηνπ, Υπεύθσνη Πολιηιζηικών θεμάηων ΔΠΕ Αταΐας 

 Φξύζα Γεξαγά, Τοπική Σσνηονίζηρια Πάηρας δικηύων FAIC, ALDA, ICC 

18:15 «Η Πάτρα της Μεσογείοσ». Η Νέα Πεξηνδηθή Αξραηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Αξραηνινγηθνύ 

Μνπζείνπ Παηξώλ θαη νη εθπαηδεπηηθέο ηεο δξάζεηο. (Γξ Κσλζηαληνύια Φαβέια, αξραηνιόγνο). 

18:45 «Πολίτες της Μεσογείοσ. Τι σημαίνει να είσαι πολίτης της Πάτρας της Μεσογείοσ;» Τα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπλήζεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο ζηε κεγάιε ηεο αθκή; Πξνβνιή ςεθηαθνύ 

πιηθνύ θαη πξνηεηλόκελεο δξάζεηο γηα ηνπο καζεηέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο (Γεσξγία 

Μαλσινπνύινπ, ΜΑ κνπζεηνιόγνο) 

19.15 -20:00 «Σο Μοσζείο ζας Ακούει». Ξελάγεζε ζηελ πεξηνδηθή έθζεζε «Η Πάηξα ηεο 

Μεζνγείνπ». Δξγαζηήξην ηδεώλ - Γηάινγνο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα θαη ζπλδηακόξθσζε 

πξνηάζεσλ.
 

Τν ζεκηλάξην δηνξγαλώλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γ. Παηξέσλ θαη ζα ζπλδεζεί κε ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ σο κέινο ζην δηεζλέο δίθηπν «Διαπολιτισμικές πόλεις» (InterCultural 

Cities-ICC) θαζώο θαη ζην δίθηπν “ALDA: Εσρωπαϊκή Ένωση για την Τοπική Δημοκρατία 

(European Association for Local Democracy). Δπίζεο, ζπλδέεηαη κε ηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα 

Τνπηθήο Γεκνθξαηίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. 

 Η δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζώο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα γίλεη 

τωρίς δαπάνη γηα ην Γεκόζην. 

Σηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα δνζνύλ Βεβαιώζεις Παρακολούθηζης. 

 

 

Θέμα 2
ο
 : Δνημέρωζη για Δκπαιδεσηικά Προγράμμαηα και Μοσζειοζκεσές ηοσ Δβραϊκού 
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Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ην Δβραϊκό Μοσζείο Δλλάδος (ΔΜΔ) ζηα πιαίζηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηνπ δξάζεσλ, δηνξγαλώλεη εκπαιδεσηικά προγράμμαηα ζην ρώξν ηνπ Μνπζείνπ θαη παξέρεη 

εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη κνπζεηνζθεπέο γηα ρξήζε κέζα ζηελ ηάμε.  
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Η ζσμμεηοτή ηων μαθηηών/ηριών ζηα προγράμμαηα ηνπ Μνπζείνπ, νη κνπζεηνζθεπέο θαη ην 

εθπαηδεπηηθό πιηθό παξέρνληαη δωρεάν. Γηα ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020, ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ζρνιηθέο νκάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

πνπ ζα αλαθνηλώλνληαη κέζα από ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΜΔ www.jewishmuseum.gr  Ο ζρεηηθόο 

ζύλδεζκνο γηα ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα Crocus, ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπ Δβξατθνύ Μνπζείνπ ηεο Διιάδαο κε ηνλ Δθπαηδεπηηθό Οξγαληζκό γηα ην 

Οινθαύησκα ηεο Ιξιαλδίαο, θαη ζπλερίδεηαη θαη θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2019-2020 είλαη: 

https://www.jewishmuseum.gr/to-programma-crocus-5/https θαζώο θαη ν ζρεηηθόο ζύλδεζκνο κε ηηο 

λέεο πξνηεηλόκελεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΜΔ είλαη:  

 https://www.jewishmuseum.gr/ekpaideytika-programmata-kai-drastiriotites-gia-to-scholiko-

etos2019-2020/   

Γηα νπνηαδήπνηε πληροθορία και για δηλώζεις ζσμμεηοτής, νη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί 

κπνξνύλ λα θαινύλ ηελ θ. Οξηέηηα Τξέβεδα, Τπεύθσνη Δκπαίδεσζης ηοσ  Δβραϊκού Μοσζείοσ ηης 

Δλλάδας, ζην ηηλέθωνο 210 32 25 582, e-mail: otreveza@jewishmuseum.gr  

Δπίζεο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζην ΔΜΔ ππάξρνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα θαη έληππν, 

νπηηθόαθνπζηηθό πιηθό πνπ αθνξνύλ ζηε δηδαζθαιία γηα ην Οινθαύησκα θαη ζηελ δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, θαζώο θαη κόληκε θαη πεξηνδηθή έθζεζε, «Οη θαινί Πνηκέλεο. Αξρηεξείο θαη Αξρηξαβίλνη 

Μπξνζηά ζην Οινθαύησκα», ζε ζρέζε κε ηηο νπνίεο πξνηείλνληαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα 

ζρνιηθέο νκάδεο Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ. 

 

 

 

 

 

Ο ΓΙΔΤΘΤΝΣΗ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ 

 

ΠΑΑ ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που φυλάσσεται  

στα αρχεία της υπηρεσίας μας 

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

όλοι οι  εκπαιδεσηικοί ηοσ ζτολείοσ. 

 
 

http://www.jewishmuseum.gr/
https://www.jewishmuseum.gr/to-programma-crocus-5/https
https://www.jewishmuseum.gr/ekpaideytika-programmata-kai-drastiriotites-gia-to-scholiko-etos2019-2020/
https://www.jewishmuseum.gr/ekpaideytika-programmata-kai-drastiriotites-gia-to-scholiko-etos2019-2020/
mailto:otreveza@jewishmuseum.gr

