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Θέμα :  «Πρόςκληςη ςε θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα –ςεμινάριο εκπαιδευτικϊν» 
 

 
Σασ ενθμερϊνουμε ότι το Τμήμα Πολιτιςτικϊν τησ Διεφθυνςησ Πρωτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ Αχαΐασ 

δια τθσ Υπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων κασ Β. Μαντηουράτου διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με το 

Δημοτικό Μουςείο Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ, το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρασ και τθ Δ.Ι.Δ.Ε. 

Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα, ειςαγωγικό επιμορφωτικό ςεμινάριο, ςυνολικισ διάρκειασ 45 διδακτικϊν 

ωρϊν, που κα υλοποιθκεί ςτθν Πάτρα, ςτο Αίγιο και τα Καλάβρυτα, για εκπαιδευτικοφσ που επιθυμοφν 

να υλοποιήςουν με τουσ μακθτζσ τουσ το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα που προςφζρεται από το 

Δημοτικό Μουςείο Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ.  

Το ςεμινάριο κα υλοποιθκεί ςε διαφορετικζσ ημερομηνίεσ ςτθν Πάτρα, το Αίγιο και τα Καλάβρυτα 

και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί κα δθλϊςουν ςτθν αίτθςι τουσ ςε ποιο από τα τρία ςεμινάρια 

επιθυμοφν να ςυμμετάςχουν.  

Προχπόθεςη ςυμμετοχήσ ςτο ςεμινάριο είναι η επίςκεψη με τουσ μαθητζσ ςτο Μουςείο 

Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ. Μζςα από το ςεμινάριο, οι εκπαιδευτικοί κα μπορζςουν να επιλζξουν τισ 

δράςεισ που ταιριάηουν ςτο επίπεδο τθσ τάξθσ και των μακθτϊν τουσ, ςτθ ςτοχοκεςία τθσ επίςκεψισ 

τουσ, κακϊσ και ςτο χρόνο που διακζτουν. 

Θα προηγηθοφν εκπαιδευτικοί που προτίκενται να υλοποιιςουν τθ φετινι χρονιά ςχετικό 

Πολιτιςτικό Πρόγραμμα, το οποίο, βεβαίωσ, μπορεί να εκτείνεται ςε ποικίλουσ τομείσ και κεματικζσ, 

(ανθρώπινα δικαιώματα, θζατρο, εικαςτικζσ τζχνεσ, δημιουργική γραφή, τοπική ιςτορία, πολιτιςτική 

κληρονομιά κλπ), όπου κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν οι προτεινόμενεσ δράςεισ.  

Τα επιμορφωτικά ςεμινάρια κα γίνουν ςτισ εξήσ ημερομηνίεσ και τόπουσ: 

 

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, 14/11/2019 

ΠΡΟ:  
Τοσς κ. κ. Δ/νηές/-νηριες –Προϊζηαμένοσς/-νες : 

1. Δημοηικών Στολείων, Α/θμιας Εκπ/ζης  Αταΐας 

2. Ιδιωηικών Δημοηικών  

3. Ειδ. Δημοηικών  

 

ΚΟΙΝ.: 

1. Περιθ/κή Δ/νζη ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ζης Δση. 

Ελλάδας 

2.  ΠΕΚΕΣ Δση. Ελλάδας  

3. Μοσζείο Καλαβρσηινού Ολοκασηώμαηος 
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Α. Πάτρα: Αίθουςα εκδηλϊςεων 1ου-6ου Γυμναςίου Πατρϊν (Ζλληνοσ Στρατιϊτου και Αγ. 

Σοφίασ) 

23/11/2019 και ϊρεσ 10.00- 13.30: Αϋ- Δϋ Δημοτικοφ (εκπαιδευτικοί Α-θμιασ) 

23/11/2019 και ϊρεσ 17.00- 20.30: Εϋ- Στϋ Δημοτικοφ (εκπαιδευτικοί Α-θμιασ) 

24/11/2019 και ϊρεσ 10.00- 13.30: Γυμνάςιο- Λφκειο (εκπαιδευτικοί Β-κμιασ) 

 

Β. Αίγιο: Αίθουςα εκδηλϊςεων 10ου Δημοτικό Σχολείο Αιγίου  

30/11/2019 και ϊρεσ 10.00- 13.30: Αϋ- Δϋ Δημοτικοφ (εκπαιδευτικοί Α-θμιασ, 10ο ΔΣ Αιγίου) 

30/11/2019 και ϊρεσ 17.00- 20.30: Εϋ- Στϋ Δημοτικοφ (εκπαιδευτικοί Α-θμιασ, 10ο ΔΣ Αιγίου) 

1/12/2019 και ϊρεσ 10.00- 13.30: Γυμνάςιο- Λφκειο (εκπαιδευτικοί Β-κμιασ) 

 

Γ. Καλάβρυτα: Αίθουςα εκδηλϊςεων Γυμναςίου & Λυκείου Καλαβρφτων 

14/12/2019 και ϊρεσ 10.00- 13.30: Αϋ- Δϋ Δημοτικοφ (εκπαιδευτικοί Α-θμιασ) 

14/12/2019 και ϊρεσ 17.00- 20.30: Εϋ- Στϋ Δημοτικοφ (εκπαιδευτικοί Α-θμιασ) 

15/12/2019 και ϊρεσ 10.00- 13.30: Γυμνάςιο- Λφκειο (εκπαιδευτικοί Β-κμιασ) 

 

Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι, ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω τθσ on line φόρμασ: 

https://docs.google.com/forms/d/1yGD_ALLXN6Jd0IqjebWdLQydGyLl6THkIvW8Q6muxAU/edit 

μζχρι και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019, δηλϊνοντασ ςε ποιο από τα ςεμινάρια επιθυμείτε να 

ςυμμετάςχετε . Λόγω του βιωματικοφ χαρακτιρα των ςεμιναρίων κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότητασ. 

 

Αναλυτικά ςτοιχεία: 

Στο Δθμοτικό Μουςείο Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ, το οποίο διαςϊηει τισ ιςτορικζσ μνιμεσ 

του ναηιςτικοφ εγκλιματοσ τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 1943, ζχουν εκπονθκεί και υλοποιοφνται 

κεατροπαιδαγωγικά προγράμματα για τουσ μακθτζσ τθσ Α/κμιασ και τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ, βαςιςμζνα 

ςε ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ, επιςτθμονικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ τθσ Δραματικισ Τζχνθσ ςτθν 

Εκπαίδευςθ. Όπωσ είναι γνωςτό, θ διδαςκαλία του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ ςε πρωτογενείσ χϊρουσ 

ιςτορικισ αξίασ, όπωσ είναι ο Τόποσ Θυςίασ και το Δθμοτικό Μουςείο Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ, 

ενιςχφει τθν καλφτερθ μετάδοςθ και τθν αποτελεςματικότερθ κατάκτθςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ. Με τθν 

ενςωμάτωςθ τθσ διδαςκαλίασ του ιςτορικοφ μακιματοσ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, θ πρόςλθψθ γνϊςθσ 

αποκτά νζεσ δυναμικζσ, προάγοντασ τισ αρχζσ τθσ βιωματικισ μάκθςθσ. 

Το προτεινόμενο κεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν 

δράςεων, οι οποίεσ υλοποιοφνται ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ αυτενζργειασ, τθσ διερεφνθςθσ και τθσ 

ενεργθτικισ-ςυμμετοχικισ μάκθςθσ. Το πρόγραμμα αποτελείται από τα εξισ μζρθ: 

• Μια πόλη με όνειρα: Για μαθητζσ Αϋ - Δϋ Δημοτικοφ πριν και μετά την επίςκεψη ςτο Μουςείο.   

• Ώρεσ περι- ςυλλογήσ: Για μαθητζσ Εϋ- Στϋ Δημοτικοφ πριν και μετά την επίςκεψη ςτο Μουςείο.   

• Να ηιςεισ!: Για μακθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου πριν και μετά τθν επίςκεψθ ςτο Μουςείο.   

• Ταξίδι ςτον χρόνο: Για όλουσ τουσ επιςκζπτεσ του Μουςείου. 

Βαςικό εργαλείο αποτελεί θ μουςειοςκευή- πακζτο εξερεφνηςησ. Η μουςειοςκευι είναι μια παλιά 

βαλίτςα εποχισ του 1940 και άμεςα ςυνδεδεμζνθ με το τραγικό γεγονόσ του ολοκαυτϊματοσ, ιδωμζνο 
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από τθν οπτικι πλευρά των παιδιϊν. Η μουςειοςκευή θα αποςταλεί ςτα ςχολεία που θα υλοποιήςουν 

το Πρόγραμμα πριν την επίςκεψή τουσ ςτο Μουςείο. 

Σκοπόσ: Η βιωματικι επαφι των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν με τθ μόνιμθ ζκκεςθ του μουςείου. 

Προςζγγιςη:  • Ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ 

• Τεχνικζσ εκπαιδευτικοφ δράματοσ 

Στόχοι δραςτηριοτήτων: 

   Κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ μάκθςθσ με τθν ψυχαγωγία ςε ζνα αςφαλζσ 

περιβάλλον. Κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία οι δραςτθριότθτεσ: 

•κα είναι βιωματικζσ και κα αναπτφςςουν ιςόρροπα το γνωςτικό, το ςυναιςκθματικό και τον 

ψυχοκινθτικό παράγοντα.  

•κα επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να εξατομικεφουν τισ πλθροφορίεσ και τισ εμπειρίεσ τουσ και ταυτόχρονα 

να αλλθλεπιδροφν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και με το περιβάλλον (εκκζματα) μζςω τθσ πολυαιςκθτικισ 

προςζγγιςθσ. 

•κα ειςάγουν τουσ μακθτζσ ςε ζνα ιςτορικό και κοινωνικό πλαίςιο μζςω βιωματικϊν τεχνικϊν. 

•κα δίνουν ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ενςυναίςκθςθσ, επιτρζποντασ παράλλθλα τθν 

κατανόθςθ του «εγϊ» μζςω τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ. 

•κα είναι ευζλικτεσ, ϊςτε να επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να προςκζςουν προςωπικά ςτοιχεία και να 

δθμιουργιςουν το δικό τουσ παραγωγικό πλαίςιο. 

Στα πλαίςια τθσ διακεματικισ και διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, προτείνεται, επίςθσ, θ εκπόνθςθ 

από τουσ μακθτζσ περαιτζρω ςυνκετικϊν-δθμιουργικϊν εργαςιϊν, οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα 

«προζκταςθσ» τθσ επίςκεψθσ και ςφνδεςισ τθσ με κζματα που παρουςιάηουν αυξθμζνο ενδιαφζρον για 

τουσ μακθτζσ, για τθν κοινωνία και τον πολιτιςμό γενικότερα (ανκρωπιςμόσ και ανκρϊπινα δικαιϊματα, 

εξαχρείωςθ του ανκρϊπου ςτον πόλεμο, διεκνζσ δίκαιο, φαςιςτικζσ και ακραίεσ ιδεολογίεσ). Προτείνεται, 

επίςθσ, θ δθμιουργικι επζκταςθ ςε ποικίλεσ δράςεισ ςτο πλαίςιο Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων. 

Στουσ εκπαιδευτικοφσ θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό ανατροφοδότηςησ, για να το αξιοποιιςουν 

με τουσ μακθτζσ τουσ μετά το πζρασ τθσ επίςκεψθσ. 

 Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του ςεμιναρίου, κακϊσ και θ μετακίνθςθ των ςυμμετεχόντων κα 

γίνει χωρίσ δαπάνη για το Δθμόςιο. 

Στουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχήσ. 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΥΑΪΑ 

 

ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

 

Ακριβές ανηίγραθο από ηο πρωηόησπο  

ποσ θσλάζζεηαι ζηα αρτεία ηης σπηρεζίας μας 

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

όλοι οι  εκπαιδεσηικοί ηοσ ζτολείοσ. 

 
 


