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ΘΕΜΑ: «Ενθμζρωςθ για τα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικών Θεμάτων ςχ. Ζτουσ 2019-2020 

και Θλεκτρονικζσ Φόρμεσ Υποβολισ ςε αυτά» 

 

  Θ Τπεφκυνθ του Σμιματοσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ, ςτο πλαίςιο τθσ 

υποςτιριξθσ των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων που υποβάλλονται τθ φετινι χρονιά, προτίκεται 

για το ςχολικό ζτοσ 2019-2020 να διοργανϊςει και να ςυντονίςει Σοπικά Θεματικά Δίκτυα 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων.  

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται για τισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ και επικυμοφν να 

ςυμμετζχουν ςτα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων  παρακαλοφνται  να 

δθλϊςουν ςυμμετοχι ςε αυτά υποβάλλοντασ τα ςτοιχεία τουσ ςτισ θλεκτρονικζσ φόρμεσ που 

αναφζρονται ανά Δίκτυο ζωσ τισ 15/01/2020. 

Σα προτεινόμενα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων είναι τα ακόλουκα: 

 Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθ Φιλαναγνωςία και τα Ανκρώπινα Δικαιώματα με κζμα: 

«Κατανοώντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα από το βιβλίο - Ηωντανεφοντασ το βιβλίο ςτο 

Μουςείο» 

 Πολιτιςτικό Δίκτυο «Επιςτιμεσ και τζχνεσ» με κζμα: «Κατανοώντασ τον Μθχανιςμό των 

Αντικυκιρων μζςα από τισ τζχνεσ» 

 Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθν Σοπικι Ιςτορία - Πολιτιςτικι Κλθρονομιά: με κζμα: «Πάτρα τθσ 

Μεςογείου - Πολίτεσ του κόςμου - Πολιτιςτικζσ Διαδρομζσ»  

 Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθ Λαογραφία – Παραδοςιακοφσ χοροφσ- Πολιτιςτικι Κλθρονομιά: με 

κζμα: «Ο Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ μασ είναι θ ηωντανι ιςτορία του λαοφ μασ» 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π. & Δ. ΕΚΠ/Θ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΧΑΪΑ 

ΣΜΘΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

 

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, 19/12/2019 

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

1. Περιφερειακι Δ/νςθ Εκπ/ςθσ Δυτ. 
Ελλάδασ  

2. ΠΕ.Κ.Ε.. Δυτ. Ελλάδασ 
3. ΜΕΣ Παν/μίου Πατρϊν 
4. Ε.Φ.Α.Α. Αχαΐασ  
5. Α 21 
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Αναλυτικότερα: 

1. Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθ Φιλαναγνωςία και τα Ανκρώπινα Δικαιώματα  

με κζμα: «Κατανοώντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα από το βιβλίο - Ηωντανεφοντασ 

το βιβλίο ςτο Μουςείο» 

Αφορά κυρίωσ Πολιτιςτικά Προγράμματα που ςχετίηονται με τθ φιλαναγνωςία, δθμιουργικι 

γραφι, λογοτεχνία (π.χ. ποίθςθ, παραμφκι, κόμικσ), ςχολικι βιβλιοκικθ και ςχετικζσ εικαςτικζσ 

τζχνεσ. 

  

Στόχοι του Δικτφου: 

 Επιδιώκεται οι μαθητζσ:  

 Να ζρκουν ςε επαφι με το βιβλίο και τθ λογοτεχνία ευρφτερα 

 Να γνωρίςουν Ζλλθνεσ και ξζνουσ ςυγγραφείσ και ζργα τουσ 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ προςζγγιςθσ λογοτεχνικϊν κειμζνων 

 Να μελετιςουν κεματικζσ ςχετικά με τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθ διαφορετικότθτα 

μζςα από δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ 

 Να οδθγθκοφν ςε διάφορεσ μορφζσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ (δικά τουσ 

λογοτεχνιματα, ηωγραφικι, κολάη, δραματοποίθςθ, κεατρικι ζκφραςθ κ.λπ.) 

 Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε αξίεσ ηωισ και ςυναιςκιματα (π.χ. αγάπθ, φιλία, ιςότθτα κ.λπ.).  

Ειδικότεροι ςτόχοι (μζςα από δράςεισ που κα γίνουν): 

 Θ περαιτζρω γνωριμία με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου 

Πατρϊν, με το οποίο κα υπάρχει ςυνεργαςία ςτθ διάρκεια τθσ χρονιάσ ςτο πλαίςιο του 

ςυγκεκριμζνου δικτφου, και το άνοιγμα του ΜΕΣ ςε νζα είδθ κοινοφ. 

 Θ προβολι του ρόλου των Μουςείων ωσ Κζντρων Πολιτιςμοφ ςτθ διαμόρφωςθ νζασ 

αντίλθψθσ. 

 Δράςεισ του Δικτφου: 

  Επιμορφωτικό εμινάριο εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ δθμιουργικι γραφι και τθ 

φιλαναγνωςία. 

 Σελικι Εκδιλωςθ του Δικτφου ςε ςυνδυαςμό με τθ Διεκνι Θμζρα Μουςείων. 

 Άλλεσ δράςεισ  που μποροφν να αναπτυχκοφν : 

 Ανάγνωςθ και ανάλυςθ βιβλίων με ςυνοδευτικζσ δθμιουργικζσ και καλλιτεχνικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

 Γνωριμία του τρόπου δθμιουργίασ και παραγωγισ λογοτεχνικϊν κειμζνων. 

 Πρόςκλθςθ, όπου είναι εφικτό, του/τθσ ςυγγραφζα ι/και εικονογράφου ςτο χϊρο του 

ςχολείου, προκειμζνου να παρουςιάςει το ζργο του/τθσ και να εμψυχϊςει τουσ μακθτζσ. 

 υγκζντρωςθ εικαςτικοφ υλικοφ, ςχετικοφ με τθ κεματολογία του βιβλίου, με ςκοπό τθ 

δθμιουργία ελεφκερων απεικονίςεων (κολάη, ςυνκζςεισ με άλλα υλικά, ψθφιακζσ ςυνκζςεισ 

κ.ά.) 
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 υνεργαςία με ςυγγραφείσ/ λογοτζχνεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Παρουςίαςθ του ζργου τουσ 

ςτουσ μακθτζσ, ςυηιτθςθ μαηί τουσ για τισ τεχνικζσ τθσ ςυγγραφισ κ.λπ. 

 Οργάνωςθ εκδιλωςθσ παρουςίαςθσ των παραγόμενων από τουσ μακθτζσ ζργων, διάχυςθσ 

των αποτελεςμάτων (π.χ. παρουςίαςθ του ζργου των ςυγγραφζων που αςχολικθκαν, δικϊν 

τουσ ζργων, ζκκεςθ ηωγραφικισ, κολάη, δθμιουργία ψθφιακοφ λευκϊματοσ, κεατρικά 

δρϊμενα κ.λπ.). 

Συνεργαςίεσ με κρατικοφσ φορείσ, φυςικά πρόςωπα και μθ κρατικοφσ οργανιςμοφσ: 

  Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

 υγγραφείσ / Λογοτζχνεσ 

 Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Πατρϊν 

 φνδεςμοσ Φιλολόγων Αχαΐασ 

 Πολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ Διμου Πατρζων 

 Εταιρεία Λογοτεχνϊν Νοτιοδυτικισ Ελλάδασ 

 Οργανιςμόσ Α21 (τα ςτοιχεία του οποίου και θ υποςτιριξθ ςυνεργαςίασ κα είναι μζςω τθσ 

Τπ. Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Β. Μαντηουράτου)  

Λίγα λόγια για τθν Α21: 

Θ Α21 είναι μια διεκνισ, μθ κερδοςκοπικι οργάνωςθ που δραςτθριοποιείται ενάντια ςτθν 

εμπορία ανκρϊπων (human trafficking) από το 2008. τθν Ελλάδα, θ Α21 παρζχει  φροντίδα ςε 

επιηιςαντεσ trafficking, με προγράμματα αποκατάςταςθσ από το τραφμα και επανζνταξθσ ςτθν 

κοινωνία, κακϊσ και με εκπαιδευτικά προγράμματα και δράςεισ ενθμζρωςθσ με ςκοπό τθν 

πρόλθψθ του φαινομζνου. Από το 2012, με πρωτοβουλία τθσ Α21 λειτουργεί θ 24ωρθ τθλεφωνικι 

Γραμμι Πλθροφόρθςθσ για τθν Εμπορία Ανκρϊπων 1109, θ οποία δζχεται ανϊνυμεσ καταγγελίεσ 

24/7 για φποπτα περιςτατικά που, ςε ςυνεργαςία με τισ αρχζσ, οδθγοφν ςυχνά ςτον εντοπιςμό 

κυμάτων trafficking. 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ «Κατανοώντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα 

από το βιβλίο - Ηωντανεφοντασ το βιβλίο ςτο Μουςείο» ζωσ 15/01/2020:  

https://docs.google.com/forms/d/1ziBVFwFvwYFg4_uJutdQVdxmjP2lMWNIf_cuZi95nME/e

dit#responses 

 

 

2. Πολιτιςτικό Δίκτυο «Επιςτιμεσ και τζχνεσ» 

με κζμα: «Κατανοώντασ τον Μθχανιςμό των Αντικυκιρων μζςα από τισ τζχνεσ» 

 

Αφορά κυρίωσ Πολιτιςτικά Προγράμματα που επικυμοφν να επεξεργαςτοφν τθ ςφνδεςθ 

επιςτθμϊν – κεάτρου.  

 Περιγραφι Δικτφου: 

https://docs.google.com/forms/d/1ziBVFwFvwYFg4_uJutdQVdxmjP2lMWNIf_cuZi95nME/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1ziBVFwFvwYFg4_uJutdQVdxmjP2lMWNIf_cuZi95nME/edit#responses
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το δίκτυο «Οι Επιςτήμεσ μζςα από το Θζατρο» θα ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί που 

υλοποιοφν τθ φετινι χρονιά Πολιτιςτικό Πρόγραμμα με κεματικι ςχετικι με τισ επιςτιμεσ. 

υνεργαηόμενοσ φορζασ κα είναι το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνϊν (ΜΕΣ) Παν/μίου 

Πατρϊν. 

κοπόσ του δικτφου είναι θ προςζγγιςθ τθσ αποτφπωςθσ των επιςτθμϊν μζςω τθσ τζχνθσ 

μζςα από τθν υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων και βιωματικϊν εργαςτθρίων ςε ομάδεσ.  

Κφριεσ δραςτθριότθτεσ του Δικτφου είναι:  

 ςυμμετοχι των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν ςε τουλάχιςτον μία από τισ εκπαιδευτικζσ 

Δράςεισ του ΜΕΣ  

 παρουςίαςθ των παραδοτζων ςε τελικι εκδιλωςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτον 

εςωτερικό και εξωτερικό χϊρο του ΜΕΣ 

Ειδικότερα οι Στόχοι του Δικτφου είναι:  

 Θ εκλαΐκευςθ τθσ Επιςτιμθσ και θ παρουςίαςθ διάφορων τρόπων προςζγγιςισ τθσ 

 Θ χριςθ εναλλακτικϊν μζςων, όπωσ διάφορεσ μορφζσ τζχνθσ, για τθν κατανόθςι τθσ 

 Θ ανακάλυψθ τθσ βακφτερθσ ςχζςθσ & τθσ δυνατότθτασ «ςυνεργαςίασ» πολιτιςμοφ-

επιςτιμθσ    

 Θ διακεματικι προςζγγιςθ επιςτθμονικϊν πεδίων / τομζων  

 Θ ςυνεργαςία των πολιτιςτικϊν ομάδων του δικτφου   

 

 Δραςτθριότθτεσ που κα περιλαμβάνει το Δίκτυο: 

 Επιμορφωτικό βιωματικό ςεμινάριο των εκπαιδευτικϊν 

 υμμετοχι μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν ςε τουλάχιςτον μία από τισ εκπαιδευτικζσ Δράςεισ του 

ΜΕΣ  

 υμμετοχι μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν ςε εκπαιδευτικι Δράςθ ςτθν περιοδικι ζκκεςθ «Ο 

Μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων, ο πρϊτοσ υπολογιςτισ» του ΜΕΣ, από 16 Οκτωβρίου 2019 

ζωσ 31 Ιανουαρίου 2020. 

 Σελικι εκδιλωςθ που κα ςυνδεκεί με τθν θμζρα των μουςείων, ςτθν οποία οι ομάδεσ κα 

εκκζςουν και κα παρουςιάςουν τα παραδοτζα τουσ ςε ανοιχτι εκδιλωςθ που κα 

πραγματοποιθκεί ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ.  

 

Ειδικότερα, για τισ ομάδεσ που κα αςχολθκοφν με τον Μθχανιςμό των Αντικυκιρων: 

τόχοσ είναι θ κατανόθςθ του μθχανιςμοφ των Αντικυκιρων, θ χριςθ εναλλακτικϊν μζςων –

τρόπων, όπωσ οι τζχνεσ, για τθν κατανόθςι του και θ διακεματικι προςζγγιςι του. 

Προτεινόμενεσ Θεματικζσ για το δίκτυο: 

 Ιςτορία 

 Λειτουργία 

 Καταςκευι 
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 Ανακαταςκευι 

Παραδοτζο: εικαςτικά ζργα που ςχετίηονται με τθν ιςτορία, τθν λειτουργία, τθν καταςκευι 

και ανακαταςκευι του μθχανιςμοφ των Αντικυκιρων ι με ςυνδυαςμό των παραπάνω. Σο 

παραδοτζο κα κατατεκεί και ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ και μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ωσ εκπαιδευτικό υλικό. 

Σχετικζσ Δραςτθριότθτεσ: 

 Επιμορφωτικι Θμερίδα με βιωματικό ςεμινάριο για τουσ εκπαιδευτικοφσ που 

ενδιαφζρονται για τθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι 

 υμμετοχι μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν ςε εκπαιδευτικι Δράςθ ςτθν περιοδικι ζκκεςθ «Ο 

Μθχανιςμόσ των Αντικυκιρων, ο πρϊτοσ υπολογιςτισ» του ΜΕΣ, από 16 Οκτωβρίου 2019 

ζωσ 31 Ιανουαρίου 2020. 

 Σελικι εκδιλωςθ για τθν θμζρα των μουςείων (προτεινόμενθ Θμερομθνία 15 Μαΐου 2020) 

από 10.00-13.00. τθν τελικι εκδιλωςθ οι ομάδεσ κα εκκζςουν και κα παρουςιάςουν τα 

παραδοτζα τουσ ςε ανοιχτι εκδιλωςθ που κα πραγματοποιθκεί ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν και 

Σεχνολογίασ 

 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ «Κατανοώντασ τον Μθχανιςμό των 

Αντικυκιρων μζςα από τισ τζχνεσ» ζωσ 15/01/2020:  

https://docs.google.com/forms/d/1ADoCC5BhjF55N2hCxQrSM7mCLAwV6KuIPyIY41p_hc

M/edit 

 

3. Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθν Σοπικι Ιςτορία - Πολιτιςτικι Κλθρονομιά: 

με κζμα: «Πάτρα τθσ Μεςογείου - Πολίτεσ του κόςμου - Πολιτιςτικζσ 

Διαδρομζσ» 

Αφορά κυρίωσ Πολιτιςτικά Προγράμματα που ςχετίηονται με τθν Σοπικι ι ευρφτερθ 

Ιςτορία και τθν Πολιτιςτικι μασ Κλθρονομιά. 

 Ειδικότερθ Περιγραφι του Δικτφου: 

Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ εκπαιδευτικι κοινότθτα μζςα από τθν επαφι με επιλεγμζνα 

εκκζματα του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρϊν να γνωρίςει πτυχζσ τθσ πολυπολιτιςμικισ 

Πάτρασ, που αποτελοφςε ςθμαντικό πολυεκνικό και κοςμοπολίτικο κζντρο, αποβλζποντασ ςτθν 

κατανόθςθ και ερμθνεία τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ πόλθσ. Παράλλθλα, μζςω τθσ ανάδειξθσ 

τθσ διάςταςθσ τθσ διαπολιτιςμικότθτασ τθσ πόλθσ των Πατρϊν, κα αναδειχτοφν ςτοιχεία, όπωσ ο 

ςεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα, θ δθμοκρατία, θ αλλθλεγγφθ και βαςικζσ πανανκρϊπινεσ αξίεσ, 

όπωσ θ δικαιοςφνθ, θ ιςότθτα, θ καταπολζμθςθ διακρίςεων, κακϊσ και να προωκθκεί θ 

ςυμμετοχικότθτα και ο διάλογοσ ςτο πεδίο τθσ πολιτιςτικισ δθμοκρατίασ.  

κοπόσ είναι θ πόλθ να εκτεκεί ωσ ζνα ηωντανό κφτταρο και θ εκπαιδευτικι κοινότθτα να 

ευαιςκθτοποιθκεί ςτα ςτοιχεία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, να εμπνευςτεί και να οδθγθκεί ςτο 

https://docs.google.com/forms/d/1ADoCC5BhjF55N2hCxQrSM7mCLAwV6KuIPyIY41p_hcM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1ADoCC5BhjF55N2hCxQrSM7mCLAwV6KuIPyIY41p_hcM/edit
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ςχεδιαςμό χαρτϊν, αφιςϊν, εποπτικοφ υλικοφ, ψθφιακοφ ι μθ, και δθμιουργικισ γραφισ για τα 

επιλεγμζνα μνθμεία τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ πόλθσ των Πατρϊν. 

Θ υλοποίθςθ του Πολιτιςτικοφ Δικτφου κα περιλαμβάνει: 

1. Επιμορφωτικό ςεμινάριο και εργαςτιρια των εκπαιδευτικϊν. 

2. Θεματικζσ ομιλίεσ, παρουςιάςεισ και εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτισ αίκουςεσ του 

Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρϊν για τουσ μακθτζσ με αντικείμενο τθν ζκκεςθ «Πάτρα τθσ 

Μεςογείου». 

3. Τλοποίθςθ τθσ Πολιτιςτικισ Διαδρομισ ςτον κεντρικό ιςτό τθσ Πάτρασ και γνωριμία των 

επιλεγμζνων ςθμείων τθσ ςε ςυςχζτιςθ με τα εκκζματα του Αρχαιολογικοφ Μουςείου 

Πατρϊν και τισ προφορικζσ ιςτορίεσ των κατοίκων.  

4. Ζνταξθ ςτο Δίκτυο α) τθσ εγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ του «Διαηϊματοσ», 

Κοινωνίασ Πολιτϊν για τα αρχαία κζατρα, «Τιοκεςία αρχαίων κεάτρων. Μακθτζσ Ξεναγοφν 

μακθτζσ» και β) τθσ δράςθσ «μακθτζσ ξεναγοφν το κοινό» ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΦΑΑ. 

Θ επιμζλεια του δθμιουργικοφ υλικοφ και τθσ ςχετικισ μελζτθσ για τθν ζκκεςθ του 

παραγόμενου υλικοφ, χαρτϊν, αφιςϊν, μακετϊν, εποπτικοφ υλικοφ, ψθφιακοφ ι μθ, για τα 

επιλεγμζνα μνθμεία ςτουσ προτεινόμενουσ χϊρουσ, κα γίνει από τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων 

Αχαΐασ. 

Θ δράςθ του Πολιτιςτικοφ Δικτφου κα ολοκλθρωκεί το καλοκαίρι του 2020 με τθν 

υλοποίθςθ παράλλθλων δράςεων και εκκζςεων ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν, κακϊσ και 

ςτα επιλεγμζνα ςθμεία τθσ πόλθσ των Πατρϊν υπό το πρίςμα μιασ ολιςτικισ προςζγγιςθσ και 

ανάδειξθσ τθσ Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Πάτρασ, τθσ τρίτθσ πιο ςθμαντικισ πόλθσ τθσ 

Ελλάδασ. 

Ενδεικτικζσ Δράςεισ  που μποροφν να αναπτυχκοφν : 

 υγκζντρωςθ και μελζτθ υλικοφ, καταγραφι ςτοιχείων τοπικισ ιςτορίασ, αποδελτίωςθ 

ςτοιχείων λαϊκοφ πολιτιςμοφ (θκϊν, εκίμων, λαογραφικϊν παραδόςεων, κρφλων, μφκων, 

παραμυκιϊν κ.λπ.) 

 φνταξθ εφθμερίδασ/ εντφπων με κεματολογία λαϊκοφ πολιτιςμοφ. 

 Μελζτθ τθσ αρχιτεκτονικισ διαφόρων μνθμείων. 

 Επίςκεψθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν. υμμετοχι των πολιτιςτικϊν ομάδων ςε 

εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτθ μόνιμθ ζκκεςι του από τθν εξειδικευμζνουσ κεατροπαιδαγωγοφσ 

και μουςειολόγουσ ςε ςυνεργαςία με τθν Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων.  

  «Τιοκεςία» κεάτρου, μνθμείου, αρχαιολογικοφ χϊρου ςτο πλαίςιο του εκπ. προγρ/τοσ με 

το ΔΙΑΗΩΜΑ. 

 υνεργαςία με ςυγγραφείσ/ λογοτζχνεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Παρουςίαςθ του ζργου τουσ 

ςτουσ μακθτζσ, ςυηιτθςθ μαηί τουσ για τισ τεχνικζσ τθσ ςυγγραφισ κ.λπ. 

 Πολιτιςτικζσ διαδρομζσ ςτθν πόλθ με φωτογραφία δρόμου και φφλλα εργαςίασ που 

περιλαμβάνουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, χάρτεσ κ.λπ.  
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 Οργάνωςθ εκδιλωςθσ παρουςίαςθσ των παραγόμενων από τουσ μακθτζσ, διάχυςθσ των 

αποτελεςμάτων (π.χ. ερευνθτικζσ εργαςίεσ, φωτογραφικζσ εκκζςεισ, κολάη, λευκϊματα, 

κεατρικά δρϊμενα κ.λπ.) 

Προτεινόμενεσ ςυνεργαςίεσ με κρατικοφσ φορείσ, φυςικά πρόςωπα, μθ κρατικοφσ 

οργανιςμοφσ: 

 Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ  

 Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν 

 Κίνθςθ Πολιτϊν ΔΙΑΗΩΜΑ 

 Μουςείο Παιδείασ Παν/μιου Πατρϊν 

 υγγραφείσ / Λογοτζχνεσ / Λαογράφοι / Ιςτορικοί 

 

 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ «Πάτρα τθσ Μεςογείου - Πολίτεσ του 

κόςμου - Πολιτιςτικζσ Διαδρομζσ» ζωσ 15/01/2020:  

https://docs.google.com/forms/d/1z7Pf8VsIeKxEFUHoZCLWF3o-

_DgMeld4BHmEgF2FT68/edit 

 

4. Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθ Λαογραφία – Παραδοςιακοφσ χοροφσ- Πολιτιςτικι 

Κλθρονομιά: 

με κζμα: «Ο Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ μασ είναι θ ηωντανι ιςτορία του λαοφ μασ»  

Αφορά κυρίωσ Πολιτιςτικά Προγράμματα που ςχετίηονται με τθ Λαογραφία, τουσ 

Παραδοςιακοφσ χοροφσ και τθν Παράδοςθ.    

Περιγραφι Δικτφου:  

το Δίκτυο με κζμα «Ο Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ μασ είναι θ ηωντανι ιςτορία του λαοφ μασ», 

ςυμμετζχουν εκπαιδευτικοί που υλοποιοφν τθ φετινι χρονιά Πολιτιςτικό Πρόγραμμα που 

ςχετίηονται με τθ Λαογραφία, τουσ Παραδοςιακοφσ χοροφσ και τθν Παράδοςθ.    

Στόχοι του Δικτφου είναι: 

 γνωριμία με τα πολιτιςμικά ςτοιχεία του κάκε τόπου τθσ χϊρασ μασ 

 κατανόθςθ τθσ πολιτιςμικισ ςυνζχειασ του ελλθνιςμοφ  

 καταγραφι τθσ ιςτορικισ πορείασ του Ελλθνιςμοφ από τα αρχαία χρόνια μζχρι ςιμερα 

 γνωριμία με παραδοςιακοφσ χοροφσ από όλα τα γεωγραφικά διαμερίςματα τθσ Ελλάδασ 

Μεκοδολογία:  

Θα χρθςιμοποιθκεί θ μζκοδοσ  project , με ζμφαςθ ςτθ βιωματικι μάκθςθ και ςτθν 

ζρευνα πεδίου. Επίςθσ κα αξιοποιθκεί θ ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ με χριςθ ΣΠΕ- 

τεχνικζσ τθσ δικτυακισ εργαςίασ με αλλθλεπίδραςθ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν 

και τελικι ςυν-παρουςίαςθ του παραγόμενου ζργου. 

https://docs.google.com/forms/d/1z7Pf8VsIeKxEFUHoZCLWF3o-_DgMeld4BHmEgF2FT68/edit
https://docs.google.com/forms/d/1z7Pf8VsIeKxEFUHoZCLWF3o-_DgMeld4BHmEgF2FT68/edit
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Οι ςχολικζσ μονάδεσ που ςυμμετζχουν ςτο δίκτυο κα ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ, δια 

ηϊςθσ με πικανζσ κοινζσ επιςκζψεισ ι μζςω skype, αλλά  κα χρθςιμοποιιςουν  και τθν 

εκπαιδευτικι πλατφόρμα e-twinning  για να ζρκουν ςε επαφι με ςχολεία τθσ Ελλάδασ και 

τθσ Ευρϊπθσ που αςχολοφνται με τθν παράδοςθ. 

Θα γίνουν επιςκζψεισ ςε ςχετικά μουςεία και φορείσ (π.χ. Λαϊκισ Σζχνθσ Πατρϊν, 

Λφκειο Ελλθνίδων, Παμικραςιατικόσ φλλογοσ Πατρϊν, Μουςείο Μικραςιατικοφ 

Ελλθνιςμοφ). 

 

Θ υλοποίθςθ του Δικτφου κα περιλαμβάνει: 

 Ειςαγωγικι επιμορφωτικι ςυνάντθςθ – εργαςτιριο το οποίο κα απευκφνεται 

αποκλειςτικά ςε εκπαιδευτικοφσ ΠΕ 11  

 Ειςαγωγικι επιμορφωτικι ςυνάντθςθ – εργαςτιριο το οποίο κα απευκφνεται ςε 

εκπαιδευτικοφσ ΠΕ 60, ΠΕ 70 και όλουσ όςουσ ενδιαφζρονται για το ςυγκεκριμζνο κζμα  

 Ενδιάμεςεσ ςυναντιςεισ ανατροφοδότθςθσ τθσ ομάδασ ςε κζματα διδαςκαλίασ 

παραδοςιακϊν χορϊν 

 Σελικι Εκδιλωςθ - Φεςτιβάλ Παραδοςιακϊν Χορϊν με διάχυςθ των αποτελεςμάτων ςτθν 

εκπαιδευτικι κοινότθτα και τθν τοπικι κοινωνία 

 υνεργαςίεσ με κρατικοφσ φορείσ, φυςικά πρόςωπα και μθ κρατικόσ οργανιςμόσ: 

Μουςείο Λαϊκισ Σζχνθσ 

Λφκειο Ελλθνίδων 

Διμοσ Πατρζων 

 

φνδεςθ του Δικτφου με Πρόγραμμα πουδϊν / Γνωςτικά Αντικείμενα 

(ενδεικτικά): 

 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 ΓΛΩΑ 

 ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ 

 ΙΣΟΡΙΑ 

 ΕΙΚΑΣΙΚΑ 

 ΜΟΤΙΚΘ  

 ΧΟΡΟ 

 

ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ «Ο Λαϊκόσ Πολιτιςμόσ μασ είναι θ 

ηωντανι ιςτορία του λαοφ μασ» ζωσ 15/01/2020:  

https://docs.google.com/forms/d/1mXN8-d06tdj-

9qQAYeUTVFaSvFaCZd58YcjFGHWjtzc/edit 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mXN8-d06tdj-9qQAYeUTVFaSvFaCZd58YcjFGHWjtzc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1mXN8-d06tdj-9qQAYeUTVFaSvFaCZd58YcjFGHWjtzc/edit
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Για οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λπ. μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν 

Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ, Β. Μαντηουράτου ςτο 2610 229 261 ι να ςτζλνετε 

mail ςτο: politismos@dipe.ach.sch.gr .  

 

  

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 
 
 
 

                ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
 

Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  

που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

 

Παρακαλοφμε, να λάβουν γνϊςθ τθσ εγκφκλιου με προϊκθςθ ςτα προςωπικά τουσ emails 
όλοι οι  εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 

mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr

