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ΚΕΜΑ 1ο: Ευχζσ για τθ ςχολικι χρονιά 

Αγαπθτοί/-ζσ  ςυνάδελφοι ςασ εφχομαι καλι αρχι! Εφχομαι να ζχουμε όλοι μασ μια όμορφθ 

και δθμιουργικι χρονιά με υγεία, ζμπνευςθ και ποιοτικζσ ςυνεργαςίεσ παρά τισ δυςκολίεσ που 

αντιμετωπίηουμε. Για οτιδιποτε χρειαςτείτε κα είμαι ςτθ διάκεςι ςασ και μπορείτε να 

επικοινωνείτε τθλεφωνικϊσ ι με e-mail ςτο politismos@dipe.ach.sch.gr   

 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ & ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΘ Δ/ΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΚΜΛΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΚΜΛΑ ΕΚΠ/Θ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΚΜΛΑ ΕΚΠ/Θ ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΘΜΑ Ε΄- ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΩΝ ΚΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΛΣΛΣΛΚΑ ΚΕΜΑΣΑ 

 

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  
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Αρ. πρωτ.: Φ3/54/10587 

 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων-Νθπ/γείων, ΔΛ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
2.Λδιωτικϊν Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΛ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΛ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
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ΚΕΜΑ 2ο: Ζγκριςθ του Μακθτικοφ  Διαγωνιςμοφ Ζκφραςθσ και Δθμιουργίασ με κζμα: «200 

χρόνια από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ –Σιμώντασ τουσ Ιρωεσ του 1821» του Προκόπειου  

Πολυδφναμου Εκκλθςιαςτικοφ Κζντρου, τθσ Λεράσ Μθτροπόλεωσ Νζασ Κρινθσ & Καλαμαριάσ , για 

τθν Πρωτοβάκμια & Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ, για το ςχ. ζτοσ 2020-2021. 

Σχετ.: το με  αρ. πρ. 88206/Δ2/08-07-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίκθκε θ διεξαγωγι του Μακθτικοφ  Διαγωνιςμοφ Ζκφραςθσ και 

Δθμιουργίασ με κζμα: «200 χρόνια από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ –Σιμϊντασ τουσ Ιρωεσ του 1821» 

του Προκόπειου Πολυδφναμου Εκκλθςιαςτικοφ Κζντρου, τθσ Λεράσ Μθτροπόλεωσ Νζασ Κρινθσ & 

Καλαμαριάσ , για μακθτζσ/μακιτριεσ τθσ Πρωτοβάκμιασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-21 Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε δείτε ςυν. αρχείο. 

 

ΚΕΜΑ 3ο: «Ζγκριςθ διεξαγωγισ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ “200 χρόνια χολικισ 

Ηωισ” για μακθτζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. – ςχ.ζτ. 2020-2021»  

Σχετ.: το με αρ. πρ. 100635/Δ2/28-7-2020 ειςερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίκθκε για το ςχολικό ζτοσ 2020-21 θ διεξαγωγι του εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ «200 χρόνια χολικισ Ηωισ» για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ των Δ΄, Ε΄ και τ΄ τάξεων 

Δθμοτικοφ, κακϊσ και των Ειδικών Δθμοτικών τθσ χώρασ. κοπόσ του εν λόγω εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ είναι οι μακθτζσ/τριεσ να κατανοιςουν το ρόλο που διαδραμάτιςε θ εικαςτικι 

παιδεία και θ ιςτορικι καλλιτεχνικι γνϊςθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία και ςυνείδθςθ, ςτθν 

ενςυναίςκθςθ και ςτθν καλλιζργεια τθσ ιςτορικισ αντίλθψθσ του ζκνουσ, ςτο πλαίςιο του 

εορταςμοφ των 200 χρόνων από τθν Επανάςταςθ του 1821 και τθν ίδρυςθ του Νεοελλθνικοφ 

Κράτουσ. 

τισ δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ περιλαμβάνονται Ζκκεςθ με χαρακτικά ζργα και 

διαδραςτικά εργαςτιρια (κινουμζνων ςχεδίων, χαρακτικισ – ςελιδοποίθςθσ, δθμιουργικισ 

αυτοζκφραςθσ λόγου και εικόνασ). Οι δράςεισ κα είναι αναρτθμζνεσ και ςε ψθφιακι πλατφόρμα, 

προςβάςιμθ από τα ςχολεία όλθσ τθσ Ελλάδασ, κακϊσ και τθσ Ελλθνικισ Ομογζνειασ. Επίςθσ, κα 

είναι οπτικοακουςτικά προςβάςιμεσ για άτομα με προβλιματα όραςθσ και ακοισ. Ο χρόνοσ 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ είναι 3 διδακτικζσ ώρεσ για τα Γενικά χολεία και 6 διδακτικζσ 

ώρεσ για τα Ειδικά χολεία, εντόσ ωρολογίου προγράμματοσ, χωρίσ οικονομικό κόςτοσ για τουσ/τισ 

μακθτζσ/τριεσ και τα ςχολεία και οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι μζςα ςτο ςχολικό ζτοσ. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε δείτε ςυν. αρχείο. 

 

ΚΕΜΑ 4ο: Ζγκριςθ διεξαγωγισ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο: «20θ Ευρωπαϊκι 

υνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ – Camera Zizanio» από το Διεκνζσ Φεςτιβάλ 

Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ για μακθτζσ/-τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. τθσ χώρασ - ςχ. 

ζτοσ 2020-2021.  

Σχετ.: το με αρ. πρ. 99429/Δ2/24-7-2020 ειςερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίκθκε ο Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ με τίτλο: «20θ  Ευρωπαϊκι 

υνάντθςθ Νεανικισ Οπτικοακουςτικισ Δθμιουργίασ – Camera Zizanio» από το Διεκνζσ Φεςτιβάλ 

Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ που κα πραγματοποιθκεί από 27 Νοεμβρίου ζωσ 

5 Δεκεμβρίου 2020 ςτον Πφργο Θλείασ (ςτο πλαίςιο του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 



Ολυμπίασ για Παιδιά και Νζουσ) και απευκφνεται ςε μακθτζσ/-τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. όλθσ τθσ χϊρασ 

για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021.  

Βαςικό ηθτοφμενο τθσ ςυμμετοχισ ςτθν Camera Zizanio είναι οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να 

δθμιουργιςουν τθ δικι τουσ ταινία - από τθν ιδζα και το ςενάριο μζχρι το μοντάη και τθν τελικι 

επεξεργαςία - και μζςα από τθ διαδικαςία αυτι να γίνουν δθμιουργοί, να αναπτφξουν κριτικι 

ικανότθτα, να αποκτιςουν αιςκθτικι παιδεία, να εκπαιδευτοφν ςτθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν  

και τον χειριςμό των ψθφιακϊν μζςων παραγωγισ και επεξεργαςίασ τθσ κινοφμενθσ εικόνασ. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε δείτε ςυν. αρχείο. 

 

Κζμα 5ο: «Ζγκριςθ α) Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ και β) Διαγωνιςμοφ Ηωγραφικισ με 

τίτλο «200 χρόνια μετά… γνωρίηω τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ», τθσ Νομιςματικισ υλλογισ τθσ 

Alpha Bank, για μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, για το ςχολικό ζτοσ 2020 – 2021» 

Σχετ.:   

1. Το υπ’ αριθμ. 52698/08-05-2020 ειςερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

2. Το υπ’ αριθμ. Φ13/60196/Δ2/21-05-2020 εξερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

3. Το υπ’ αριθμ. 91399/13-07-2020 ειςερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίκθκε θ υλοποίθςθ του Εκπαιδευτικοφ Προγράμματοσ με τίτλο 

«200 χρόνια μετά… γνωρίηω τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ», τθσ Νομιςματικισ υλλογισ τθσ Alpha 

Bank, που απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ Πρωτοβάκμιασ (Δ΄, Ε΄, τ΄ Δθμοτικοφ), για το ςχολικό 

ζτοσ 2020 – 2021 ωσ εξισ: 

 να εντάςςεται το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο εκπαιδευτικό ζργο κατά τθν κρίςθ 

του/τθσ εκπαιδευτικοφ είτε ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ ςυναφοφσ προγράμματοσ είτε ωσ 

αυτόνομεσ δράςεισ κατά τθ διδαςκαλία επιμζρουσ γνωςτικών αντικειμζνων, διαςφαλίηοντασ 

τθ ςυνάφεια τθσ δράςθσ με το πρόγραμμα ςπουδϊν και τθ ςυνζχεια των προςφερόμενων 

ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ μακθςιακϊν εμπειριϊν.  

 το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα να εμπλουτίηει το ςχολικό πρόγραμμα ςπουδϊν των 

μακθμάτων τθσ Λςτορίασ και των Εικαςτικών και να ςυμμετζχουν οι ανάλογοι εκπαιδευτικοί 

των γνωςτικών αντικειμζνων. 

  θ υλοποίθςθ του εν λόγω εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ κα πρζπει να μθν εμπλζκεται με 

οποιαδιποτε άμεςθ διαφιμιςθ προϊόντων ι παροχισ υπθρεςιϊν ατόμων/φορζων.  

 ςε περίπτωςθ εκπαιδευτικισ μετακίνθςθσ προσ τον χϊρο του μουςείου εφαρμόηονται οι 

διατάξεισ που αφοροφν ςτισ ςχολικζσ επιςκζψεισ και μετακινιςεισ των μακθτϊν /τριϊν,  όπωσ 

αυτζσ προβλζπονται για (α) τθν Π/κμια Εκπαίδευςθ  ςτθ με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-

2020 (Βϋ2888) Τπουργικι Απόφαςθ  και (β) τθ Δ/κμια Εκπαίδευςθ ςτθ με αρ. πρωτ. 

20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Βϋ456) Τπουργικι Απόφαςθ.  

 δεν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ φωτογράφιςθ, θ βιντεοςκόπθςθ και θ θχογράφθςθ των 

μακθτϊν/τριϊν, εκτόσ και ζχει δθλωκεί ςτθν περιγραφι του προγράμματοσ που κατατζκθκε 

ςτο ΛΕΠ για ζγκριςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι/εσ παρακαλοφνται να 

απευκφνονται ςτον Φορζα Διοργάνωςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ www.alphanumismatics.gr και ςτα 

τθλζφωνα: 266 104 1552 (Κωνςταντίνοσ Χριςτόπουλοσ) και 210 326 2461 (Ματίνα Δθμοποφλου). 

http://www.alphanumismatics.gr/


Σζλοσ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι θ παροφςα ζγκριςθ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Τ.ΠΑΛ.Κ. 

http://edu-gate.minedu.gov.gr/  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε δείτε ςυν. αρχείο. 

 

Κζμα 6ο: Ζγκριςθ διεξαγωγισ Πανελλαδικοφ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ χολικισ 

Εφθμερίδασ με τίτλο: « 1821-2021:  Aγγίηοντασ τα ίχνθ μιασ Επανάςταςθσ…» - ςχολ. ζτοσ 2020-

2021  

Σχετ.:  το με αρ. πρωτ. 87584/Δ2/07-07-2020 ειςερχόμενο έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίκθκε θ διεξαγωγι του Πανελλαδικοφ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ  

χολικισ Εφθμερίδασ με τίτλο: « 1821-2021:  Aγγίηοντασ τα ίχνθ μιασ Επανάςταςθσ…». O εν λόγω 

Διαγωνιςμόσ, απευκφνεται ςε μακθτζσ και μακιτριεσ Δθμοτικϊν χολείων (Ε΄ και τ΄ τάξθσ κακϊσ 

και χολείων Ειδικισ Αγωγισ, όλθσ τθσ χϊρασ. 

Ο Διαγωνιςμόσ αφορά ςτθν ζκδοςθ φφλλου ςχολικισ εφθμερίδασ αφιερωμζνου ςτα  200 

χρόνια από τθν ελλθνικι επανάςταςθ. Ο προτεινόμενοσ διαγωνιςμόσ μπορεί να υλοποιθκεί εντόσ 

ωρολογίου προγράμματοσ: ςτθν Ευζλικτθ ηώνθ, Λςτορία, Γλώςςα, Λογοτεχνία, Κοινωνικι & 

Πολιτικι Αγωγι, Μουςικι, Εικαςτικά, Κεατρικι Αγωγι, Ερευνθτικι Εργαςία (για το δθμοτικό 

περιλαμβάνεται και ο διδακτικόσ χρόνοσ του ολοιμερου ςχολείου), Ο Διαγωνιςμόσ απευκφνεται 

ςτισ υντακτικζσ Ομάδεσ των χολικϊν Εφθμερίδων. Θ υντακτικι Ομάδα είναι δυνατόν να 

αποτελείται από μακθτζσ του ίδιου τμιματοσ ι διαφορετικϊν τμθμάτων, ενϊ μπορεί να ςυμμετζχει 

επίςθσ ζνασ/μία ι περιςςότεροι εκπαιδευτικοί. Οι εργαςίεσ που δθμοςιεφονται μπορεί να είναι και 

ατομικζσ και ομαδικζσ.  

Θ μορφι τθσ εφθμερίδασ μπορεί να είναι ζντυπθ ι θλεκτρονικι, με ζκταςθ από 18 ζωσ 24 

φφλλα, ενϊ το περιεχόμενο τθσ εφθμερίδασ πρζπει να πραγματεφεται κζματα ςχετικά με: α) τθν  

Επανάςταςθ του 1821, τθν ανάδειξθ τθσ παγκόςμιασ ςθμαςίασ τθσ, τθν εξζταςθ τθσ ςχζςθσ τθσ με 

τισ άλλεσ επαναςτάςεισ που εκδθλϊκθκαν τθν ίδια περίοδο, κακϊσ και των επιδράςεων που αυτι 

δζχτθκε και άςκθςε, β) Σουσ κφριουσ ςτακμοφσ και τθν πορεία του ςφγχρονου ελλθνικοφ κράτουσ, γ) 

Σθ ςφνδεςθ τθσ γενικισ ιςτορίασ με τθν οικογενειακι ιςτορία των μακθτϊν, κακϊσ και με τθν 

τοπικι ιςτορία του τόπου ςτον οποίο οι μακθτζσ ηουν, δ) Σθ διερεφνθςθ τθσ ταυτότθτασ τθσ 

Ελλάδασ του ςιμερα και τθσ κζςθσ τθσ ςτον ςφγχρονο κόςμο, ε) τουσ Ζλλθνεσ και τισ Ελλθνίδεσ που 

άφθςαν ςτθ ςφραγίδα τουσ ςτον κόςμο αλλά και τουσ απλοφσ’, τουσ ‘αφανείσ’ ανκρϊπουσ που 

ςθκϊνουν ςτισ πλάτεσ τον μεγάλο όγκο των μαχϊν και όλων των άλλων εκτόσ των πεδίων τθσ μάχθσ, 

ςτ) τισ προοπτικζσ τθσ χϊρασ, τισ ελπίδεσ, τα οράματα αλλά και τισ αγωνίεσ και προβλθματιςμοφσ 

που ςυνδζονται με το μζλλον τθσ, η) Σα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τα ιδανικά που ςυνδζονται με 

τθν επανάςταςθ του 1821. Δεν είναι υποχρεωτικό θ εφθμερίδα να καλφπτει και τουσ 6 κεματικοφσ 

άξονεσ. Είναι όμωσ υποχρεωτικό να πραγματεφεται τουλάχιςτον 3 κεματικοφσ άξονεσ. Επίςθσ, είναι 

απαραίτθτο να υπάρχουν ςτθν εφθμερίδα οι εξισ ςτιλεσ: άρκρο, ρεπορτάη/ζρευνα, ςυνζντευξθ, 

παρουςίαςθ/κριτικι (εναλλακτικά: βιβλίου, ταινίασ, κεατρικισ παράςταςθσ, εικαςτικισ 

δθμιουργίασ με κζμα τα ανκρϊπινα δικαιϊματα), λογοτεχνικό κείμενο (π.χ. χρονογράφθμα, ποίθμα, 

διιγθμα, μονόλογοσ), γελοιογραφία ι κόμικσ, φωτογραφίεσ, εικαςτικά ζργα (π.χ. ηωγραφιά, ςκίτςο), 

παιχνίδια (π.χ. ςταυρόλεξα, κρυπτόλεξα, ακροςτιχίδεσ).  

http://edu-gate.minedu.gov.gr/


Σα ζντυπα κα αξιολογθκοφν με βάςθ τα εξισ κριτιρια: δομι, πλθρότθτα περιεχομζνου, 

ποικιλία τθσ φλθσ, αυκεντικότθτα και πρωτοτυπία των εργαςιϊν, ποιότθτα του λόγου, εμφάνιςθ του 

εντφπου. Κα δοκοφν τα εξισ βραβεία: α) Καλφτερθσ εφθμερίδασ και β) Καλφτερθσ επιλογισ 

κεμάτων. Θ απονομι των διακρίςεων κα γίνει κατά τθ διάρκεια τθσ τελετισ βράβευςθσ και τα 

βραβεία κα αφοροφν τθν υποςτιριξθ των ςχολείων με ψθφιακό υλικό, ενϊ ςε όλουσ τουσ/τισ 

ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ κα χορθγθκεί Βεβαίωςθ υμμετοχισ.     

Θ διλωςθ ςυμμετοχισ των ςχολικϊν μονάδων μπορεί να γίνει μζχρι και τθν Παραςκευι 6 

Νοεμβρίου 2020, θ υποβολι των δράςεων μζχρι τθν Παραςκευι 9 Απριλίου 2021 ενϊ θ 

αξιολόγθςι τουσ κα ολοκλθρωκεί μζχρι τθν Σρίτθ 11 Μαΐου 2021. Θ τελετι βράβευςθσ κα λάβει 

χϊρα τον Μάιο του 2021. 

τοιχεία επικοινωνίασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: ιςτοςελίδα:  

http://www.horizontes4all.org.gr , e-mail: info@horizontes4all.org.gr.  

Τπεφκυνθ Προγράμματοσ : Λουκία τζφου : e-mail: Istefou@googlemail.com ,τθλ: 

6936121778 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, παρακαλοφμε δείτε ςυν. αρχείο. 

 

 

 

 

Ο ΔΛΕΤΚΤΝΣΘ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΛΟ ΣΑΤΡΟΓΛΑΝΝΟΠΟΤΛΟ  

 
Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  
που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
 

http://www.horizontes4all.org.gr/
mailto:info@horizontes4all.org.gr
mailto:Istefou@googlemail.com

