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ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΚΣΤΟ με τίτλο: Δίκτυο χολείων «Σα 

σχολεία αναζητοφν την ιστορία τους»  

 

  Η Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ δια τθσ 

Τπεφκυνθσ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Β. Μαντηουράτου ςε ςυνεργαςία με τθν 

Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Ελλάδασ και το 

Μουςείο χολικισ Ζωισ και Εκπαίδευςθσ του ΕΚΕΔΙΤ προςκαλοφν τισ 

ενδιαφερόμενεσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Αχαΐασ να ςυμμετάςχουν ςτο δίκτυο 

ςφμπραξθσ ςχολείων με κζμα: «Σα σχολεία αναζητοφν την ιστορία τους».  

Σο δίκτυο ζχει τθν ζγκριςθ του Τ.ΠΑΙ.Θ. (Φ1/ΔΝ/23296/Δ7/17-2-2020), 

υλοποιείται από το Μουςείο χολικισ Ζωισ και Εκπαίδευςθσ του ΕΚΕΔΙΤ και 

ςυμμετζχει ς’ αυτό θ Περιφερειακι Δ/νςθ Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ 

Δυτικισ Ελλάδασ.  

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προαιρετικό και μποροφν να 

ςυμμετάςχουν ςχολεία και εκπαιδευτικοί μετά από ςυηιτθςθ ςτον φλλογο 

διδαςκόντων. Σα ςχολεία που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν κα πρζπει να 

ςυμπλθρώςουν τθν θλεκτρονικι φόρμα ςυμμετοχισ που υπάρχει ςτθν πρόςκλθςθ 

του Μουςείου χολικισ Ζωισ και Εκπαίδευςθσ – ΕΚΕΔΙΤ (επιςυνάπτεται),  ζωσ τισ 6 

Μαρτίου 2020. Επιςθμαίνεται ότι για τα ςχολεία τθσ Περιφερειακισ Δ/νςθσ 

Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Ελλάδασ θ προκεςμία τθσ αίτθςθσ 

ςυμμετοχισ ζχει παρατακεί μζχρι τισ 06/03/2020. 

Για τθν πλιρθ ενθμζρωςι ςασ, ςάσ αποςτζλλουμε: α) τθν ζγκριςθ του 

Τ.ΠΑΙ.Θ., όπου αναγράφονται όλεσ οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ και β) τθν 

πρόςκλθςθ του Μουςείου χολικισ Ζωισ και Εκπαίδευςθσ – ΕΚΕΔΙΤ.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΘΜΙΑ 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, 27/02/2020 

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

2. ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδασ 

3. Μουςείο χολικισ Ζωισ & Εκπαίδευςθσ ΕΚΕΔΙΤ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKctXp3_HQ-zq-_obi-Rc4SR38pMojF3nEI_nHZNYKg5r0Bg/viewform
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Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν κα παρακολουκιςουν μια ςειρά 

επιμορφωτικών εργαςτθρίων και ςεμιναρίων και ςτθ ςυνζχεια κα εκπονιςουν 

ανάλογα ςχζδια εργαςίασ με τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ τουσ. 

Σα παραδοτζα μπορεί να είναι ςε ζντυπθ μορφι ι πολυμεςικζσ εφαρμογζσ 

ζκφραςθσ, (βίντεο, ταινίεσ μικροφ μικουσ). Σαυτόχρονα τα παραδοτζα μπορεί να 

αποτελζςουν και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτον 7ο Διεκνι Μακθτικό Διαγωνιςμό που ζχει 

το ίδιο κζμα και μπορείτε να βρείτε εδϊ 

http://www.ekedisy.gr/category/drasis/mathitikoidiagonismoi/7os-mathitikos-

diagonismos/. 

το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ προβλζπεται Ημερίδα διάχυςθσ των 

αποτελεςμάτων. 

Σα ςχολεία και οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν κα λάβουν Βεβαίωςθ 

για τθ ςυμμετοχι τουσ, κακϊσ και Βεβαιϊςεισ για τον επιμορφωτικό κφκλο 

ςεμιναρίων. 

Αναλυτικά ςτοιχεία για το Πρόγραμμα, τουσ ςτόχουσ, τισ υποενότθτεσ που 

μποροφν να μελετθκοφν, τα παραδοτζα και τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ, 

μπορείτε να δείτε ςτθν επιςυναπτόμενθ πρόςκλθςθ του Μουςείου χολικισ Ζωισ 

και Εκπαίδευςθσ – ΕΚΕΔΙΤ. 

Για τυχόν ερωτιςεισ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτθν Περιφερειακι Δ/νςθ 

Π/κμιασ και Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Ελλάδασ, κ. οφία Π. Χριςτοποφλου: τθλ. 

2610 362411, δ/νςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου mail@dellad.pde.sch.gr  (υπόψθ 

κασ . Χριςτοποφλου).   

 

 

 

 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 
 
 

                ΠΑΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 
 

Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  

που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

 

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