
 

1 

 

 
        

 
           Αρ.Πρωτ. Φ3/35/15278 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Θζμα: Πρόςκλθςθ ςε ενθμερωτικι ςυνάντθςθ για το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΔΙΑΖΩΜΑ: 

«Τιοκεςία αρχαίων κεάτρων. Μακθτζσ ξεναγοφν μακθτζσ ςτα αρχαία κζατρα» 

 
 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ δια τθσ υπεφκυνθσ 

Β. Μαντηουράτου ςε ςυνεργαςία με τθ ΔΙ.Δ.Ε. Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα, τθν Εφορεία 

Αρχαιοτιτων Αχαΐασ και τθν Κίνθςθ Πολιτϊν ΔΙΑΖΩΜΑ διοργανϊνει ενθμερωτικι 

ςυνάντθςθ για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Αχαΐασ, τθ Δευτζρα 16 Δεκεμβρίου 2019, ςτθν 

αίκουςα ςυνεδριάςεων τθσ ΔΙΠΕ Αχαΐασ (Ερμοφ 70, 4οσ όροφοσ), ϊρα 16.30-17.30 μ.μ.  

κοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ είναι θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για το εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα του ΔΙΑΖΩΜΑΣΟ: «Τιοκεςία αρχαίων κεάτρων. Μακθτζσ ξεναγοφν μακθτζσ 

ςτα αρχαία κζατρα», το οποίο μπορεί να υλοποιθκεί και ςτο πλαίςιο Προγράμματοσ 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων με κεματικι ςχετικά με τθν Σοπικι Ιςτορία, πολιτιςτικι κλθρονομιά 

κλπ. Η ενθμζρωςθ κα γίνει από τθν κ. Γεωργία Μανωλοποφλου, Μουςειολόγο, Μζλοσ Δ 

του ΔΙΑΖΩΜΑΣΟ ςτθ Δυτικι Ελλάδα. 

Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ και εκπαιδευτικοφσ ςχολείων 

Πρωτοβάκμιασ (Δθμοτικό) και Δευτεροβάκμιασ (Γυμνάςιο, Λφκειο) Εκπαίδευςθσ και ςτόχοσ 

του είναι να ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να γνωρίςουν, να αγκαλιάςουν και να προςτατεφςουν 

τα αρχαία κζατρα, αυτό το κορυφαίο επίτευγμα τθσ αρχαίασ ελλθνικισ αρχιτεκτονικισ, εκεί 

όπου ςυντελζςκθκε θ ζκρθξθ των δθμοκρατικϊν κεςμϊν και άνκιςε θ πολιτιςτικι και 

πνευματικι δθμιουργία. 

Σο πρόγραμμα κα πραγματοποιείται με απόφαςθ του υλλόγου Διδαςκόντων και τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ του Διευκυντι/τριασ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Θα πρζπει να ζχει προθγθκεί θ 

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

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ  

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  

Yπεφκυνθ    : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

ΠΑΣΡΑ, 05/11/2019 

ΠΡΟ:  
Σουσ κ. κ. Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων, Α/κμιασ Εκπ/ςθσ  Αχαΐασ 
2. Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν  
3. Ειδ. Δθμοτικϊν  
 
ΚΟΙΝ.: 

1. Περιφ/κι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςθσ Δυτ. 
Ελλάδασ 

2.  ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδασ  
3. Ε.Φ.Α.Α. Aχαϊασ  
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ενθμζρωςθ των γονζων/κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτθ 

δράςθ και να ζχει εξαςφαλιςτεί θ ενυπόγραφθ διλωςθ ςυναίνεςθσ αυτϊν ζχοντασ υπόψθ 

ότι θ ςυμμετοχι των παιδιϊν τουσ δεν είναι υποχρεωτικι. 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μαηί με τθν ομάδα των μακθτϊν/τριϊν που κα 

ςυγκροτιςουν κα επιλζξουν το αρχαίο κζατρο που το ςχολείο τουσ κα «υιοκετιςει» και ςτθ 

ςυνζχεια οι μακθτζσ/τριεσ με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν κα ςυγκεντρϊςουν και κα 

επεξεργαςκοφν το υλικό για το αρχαίο κζατρο και τον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χϊρο. Θα 

ετοιμάςουν τθν ξενάγθςθ και κα τθν υλοποιιςουν ςε μακθτζσ του ςχολείου τουσ. Για τθν 

επίςκεψθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο απαιτείται αίτθςθ ςτθν αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτιτων 

ςτθν ευκφνθ τθσ οποίασ ανικει το αρχαίο κζατρο (επιςυνάπτεται ενδεικτικόσ κατάλογοσ 

χώρων θζαςησ και ακρόαςησ με αναφορά ςτα μνημεία, ςτον δήμο και την τοποθεςία καθώσ 

και ςτην Εφορεία Αρχαιοτήτων όπου αυτά ανήκουν). 

Αναλυτικότερα ςτοιχεία για το Πρόγραμμα μπορείτε να δείτε ςτα επιςυναπτόμενα 
ζγγραφα. Επιςυνάπτονται α) θ ζγκριςθ του ΤΠΑΙΘ β) ενθμερωτικά ςτοιχεία για το 
Πρόγραμμα από το ωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ και γ) ο ενδεικτικόσ κατάλογοσ των χϊρων κζαςθσ 
και ακρόαςθσ. 

Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτθν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά 
μζχρι και τθν Σετάρτθ 11 Δεκεμβρίου 2019 μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ ςτον ακόλουκο 
ςφνδεςμο: 
https://docs.google.com/forms/d/16KMuY5SJ6vKSkxRFDvWTilwHJ8cnt6Gs1P0VvOuvmh4/edi
t   
 Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ τθσ ενθμερωτικισ ςυνάντθςθσ, κακϊσ και θ μετακίνθςθ 
των ςυμμετεχόντων κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. 

τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ςεμινάριο κα δοκοφν Βεβαιϊςεισ Παρακολοφκθςθσ. 
 
 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

 

ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο 

που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

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

όλοι οι  εκπαιδεσηικοί ηοσ ζτολείοσ. 
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