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ΘΕΜΑ 1ο: Παράταση υποβολής Έργων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής 

Κατασκευής «Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Καινοτομώ» 

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσκληση σε δράσεις με θέμα: Η Μετανάστευση και Προσφυγιά – 

κανένα παιδί ξένο» 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Παράταση υποβολής Έργων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημιουργικής 

Κατασκευής «Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Καινοτομώ» 

Σχετ.: υπ. αρ.  Φ15/202075/Δ2/19-12-2019 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ 

Το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, δια της 

Υπεύθυνης Β. Μαντζουράτου, σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας 

του Πανεπιστημίου Πατρών,  τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/ Πολιτιστικά 

Θέματα και την Ένωση Εικαστικών Πάτρας σας ενημερώνει ότι παρατείνει την ημερομηνία 

της κατάθεσης των ομαδικών έργων των μαθητών στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό 

Δημιουργικής Κατασκευής με θέμα: «Εμπνέομαι, Δημιουργώ, Καινοτομώ», που είναι 

εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Απόσπασμα Πρακτικού 45/31-

10-2019 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.).  

Η παράταση υποβολής των ομαδικών έργων των μαθητών ορίζεται σε δυο 

εβδομάδες μετά την επαναλειτουργία των σχολείων. Η απόφαση αυτή κρίνεται 

απαραίτητη λόγω της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα, εξ αιτίας της 

πανδημίας από τον κορωνοϊό COVID-19,  με αποτέλεσμα  να κλείσουν τα σχολεία και να 

ανασταλεί κάθε εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η ημερομηνία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, καθώς και η ημερομηνία της 

εκδήλωσης απονομής των βραβείων του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν αργότερα. Για 
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ΠΡΟΣ: 
Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-νες : 
1. Δημοτικών Σχολείων-Νηπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας 
 
ΚΟΙΝ.:  

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & Δ.Ε. Δυτικής 
Ελλάδας 

2. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

3. ΜΕΤ Πανεπιστημίου Πατρών 
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κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Πηνελόπη 

Θεολόγη-Γκούτη, Υπεύθυνη Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου 

Πατρών: τηλ 2610969973, email: stmuseum@upatras.gr  

 

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόσκληση σε δράσεις με θέμα: Η Μετανάστευση και Προσφυγιά – 

κανένα παιδί ξένο» 

Σχετ.: υπ. αρ.  33/17-02-2020 έγγραφο του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου 

Πατρέων 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων θα 

πραγματοποιήσει 5νθήμερο δράσεων για το παιδί με θέμα: «Μετανάστευση και 

Προσφυγιά» και τίτλο «Κανένα παιδί ξένο» από 1-5 Ιουνίου 2020. Στόχος είναι η ανάπτυξη 

της αλληλεγγύης, η ευαισθητοποίηση των παιδιών ενάντια στο ρατσισμό και την 

ξενοφοβία. 

Όσοι από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας υλοποιούν για τη φετινή χρονιά 

προγράμματα με σχετική θεματολογία και επιθυμούν με οποιονδήποτε καλλιτεχνικό τρόπο 

(όπως θεατρικό και μουσικό) να συμμετέχουν στις δράσεις του Πολιτιστικού Οργανισμού, 

μέσω του Τμήματος Πολιτιστικών ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐας, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την 

ηλεκτρονική φόρμα:  

https://docs.google.com/forms/d/12C7poRE8NEJj2tSQ7XfLhM_mLGH3DAae-

whaVmOg2Zk/edit   

Η ηλεκτρονική φόρμα χρειάζεται να συμπληρωθεί από τον/την υπεύθυνο/-η του κάθε 

Πολιτιστικού Προγράμματος. 

Επισημαίνουμε ότι λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο 

χρονικό διάστημα στη χώρα λόγω του κορωνοϊού COVID-19, σε   περίπτωση   που   

υπάρξουν   εξελίξεις   που   αφορούν τον επανασχεδιασμό της παραπάνω δράσης και το 

πρόγραμμα τροποποιηθεί θα ενημερωθείτε άμεσα.  

Ωστόσο, για τον καλύτερο προγραμματισμό της δράσης και για να συμπεριληφθούν 

τα ενδιαφερόμενα σχολεία στο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Οργανισμού Δ. Πατρέων οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα έως 31 Μαρτίου 2020.  

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο  

που φυλάσσεται στα αρχεία της υπηρεσίας μας 

 

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση 
 με προώθηση στα προσωπικά τους e-mail όλοι οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
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