
 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αναβολι ζναρξθσ του Εκπαιδευτικοφ και Καλλιτεχνικοφ Προγράμματοσ Πολιτιςμοφ με 

κζμα: «Διάλογοι, μονόλογοι και λόγοι για ζνα ανεξάρτθτο κράτοσ» 

ΘΕΜΑ 2ο: «Ζκκεςθ του Πολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ του Διμου Πατρζων: Αντιαεροπορικό 

Καταφφγιο, ζνασ χϊροσ –ςθμείο αναφοράσ ςτα χρόνια τθσ Κατοχισ» 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενθμζρωςθ χολείων Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ 

Αγωγισ όλθσ τθσ χϊρασ ςχετικά με τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ψθφιακό Εκπαιδευτικό Τλικό 

τθσ ΤΜΑ – ςχ. ζτοσ 2020-2021 

ΘΕΜΑ 4ο: Ζγκριςθ διεξαγωγισ Πανελλαδικοφ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Χορεφοντασ οι 

λζξεισ του τόπου μου» για μακθτζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. – ςχολικό ζτοσ 2020-2021. 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αναβολι ζναρξθσ του Εκπαιδευτικοφ και Καλλιτεχνικοφ Προγράμματοσ Πολιτιςμοφ με 
κζμα: «Διάλογοι, μονόλογοι και λόγοι για ζνα ανεξάρτθτο κράτοσ» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι κα αναβλθκεί θ ζναρξθ του Εκπαιδευτικοφ και Καλλιτεχνικοφ Προγράμματοσ 

Πολιτιςμοφ με κζμα: «Διάλογοι, μονόλογοι και λόγοι για ζνα ανεξάρτθτο κράτοσ» λόγω των 

πρωτοκόλλων COVID. Σο πρόγραμμα ςχεδιάηεται να υλοποιθκεί κατά τουσ μινεσ Φεβρουάριο -

Απρίλιο 2021. Θα υπάρξει ςχετικι ενθμζρωςθ μζςω εγκυκλίου του Σμιματοσ Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων. Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν κα διατθρθκοφν ζωσ τότε με τθ ςειρά 

προτεραιότθτασ που ζχουν ιδθ δθλωκεί ςτθν θλεκτρονικι φόρμα. 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΘ Δ/ΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Εϋ- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

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  

 

 
 
Πάτρα,5/10/2020 
Αρ. πρωτ.: Φ3/56/11628 

 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων-Νθπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 

ΚΟΙΝ.: 
1. Εργαςτιριο κθνικισ Πράξθσ και 

Λόγου, Σμιματοσ Θεατρικϊν 
πουδϊν Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

2. Πολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ του 
Διμου Πατρζων 

3. ΤΠΑΙΘ, spoudonde@minedu.gov.gr  
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ΘΕΜΑ 2ο: «Ζκκεςθ του Πολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ του Διμου Πατρζων: Αντιαεροπορικό 
Καταφφγιο, ζνασ χϊροσ –ςθμείο αναφοράσ ςτα χρόνια τθσ Κατοχισ» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι ςτο πλαίςιο εορταςμοφ τθσ Απελευκζρωςθσ τθσ Πάτρασ από τα 

ναηιςτικά ςτρατεφματα κατοχισ, 4 Οκτωβρίου 1944, ο Πολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ του Διμου Πατρζων 

διοργανϊνει μια ζκκεςθ που κα διαρκζςει ζωσ τισ 31 Οκτωβρίου 2020. Πρόκειται για ζκκεςθ 

αρχειακοφ-μουςειακοφ υλικοφ τθσ Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ κακϊσ και του μουςείου Σφπου τθσ 

Ζνωςθσ ςυντακτϊν ΕΘΕΠΘΝ, με ιςτορικά ντοκουμζντα και φωτογραφίεσ τισ περιόδου τθσ 

αεροπορικισ ιταλικισ επίκεςθσ και το βομβαρδιςμό τθσ Πάτρασ το πρωί τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940, 

τθσ γερμανικισ κατοχισ, τθσ αντίςταςθσ και τθσ απελευκζρωςθσ τθσ πόλθσ τθν 4θ Οκτωβρίου του 

1944. Θ επίςκεψθ των τμθμάτων των ςχολείων κα γίνεται κατά ομάδεσ με υποχρεωτικι χριςθ 

μάςκασ και με τθ ςυνοδεία ξεναγοφ από τον Πολιτιςτικό Οργανιςμό.  

Για να τθν επιςκεφτείτε, χρειάηεται οπωςδιποτε να επικοινωνείτε για ραντεβοφ με το 

γραφείο προζδρου ςτο τθλ. 2610390937, e-mail: proedros.politistikosorganismos@gmail.com και με 

τθν κ. Αναγνϊςτου Λαμπρινι εκπαιδευτικό και μζλοσ του Δ.. του Οργανιςμοφ, ςτο τθλ: 

6976939619 και ςτο e-mail: anagnostou.I@hotmail.com  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενθμζρωςθ χολείων Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και Ειδικισ 

Αγωγισ όλθσ τθσ χϊρασ ςχετικά με τθ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο ψθφιακό Εκπαιδευτικό Τλικό 

τθσ ΤΜΑ – ςχ. ζτοσ 2020-2021 

χετικό ζγγραφο: το με αρ. πρ. 118905/Δ2/10-9-2020 ειςερχόμενο ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερϊνουμε ότι ο Σομζασ Ενθμζρωςθσ και Εκπαίδευςθσ τθσ Τπθρεςίασ υντιρθςθσ 

Μνθμείων Ακρόπολθσ (ΤΜΑ), ςτο πλαίςιο τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του 

κορωνοϊοφ, αναςτζλλει ζωσ τισ 31-12-2020 το δανειςμό των Εκπαιδευτικϊν Μουςειοςκευϊν ςε 

όλα τα ςχολεία τθσ χϊρασ.  

Ωςτόςο, με ςτόχο τθ ςυνζχιςθ τθσ υποςτιριξθσ τθσ ςχολικισ διαδικαςίασ και τον 

εμπλουτιςμό των μακθμάτων που αφοροφν ςτθν ιςτορία, αρχιτεκτονικι, γλυπτικι αλλά και τθν 

αναςτιλωςθ των μνθμείων τθσ Ακρόπολθσ, ςασ γνωςτοποιοφμε τισ δυνατότθτεσ ανοιχτισ 

πρόςβαςθσ ςτο ψθφιακό εκπαιδευτικό υλικό που βρίςκεται αναρτθμζνο ςτο «Αποκετιριο 

Εκπαιδευτικοφ Περιεχομζνου για τθν Ακρόπολθ» http://repository.acropolis-

education.gr/acr_edu/ .  

υγκεκριμζνα, είναι διακζςιμα:  

Α. Σο ζντυπο περιεχόμενο των Μουςειοςκευϊν «Πάμε ςτθν Ακρόπολθ», «Ζνασ Αρχαίοσ 

Ναόσ», «Θ Ηωφόροσ του Παρκενϊνα», «Σο Δωδεκάκεο» και ο εκπαιδευτικόσ φάκελοσ «Ακρόπολθ 

και Αναςτιλωςθ» (υλλογζσ-Σφποσ Περιεχομζνου «Εκπαιδευτικζσ Μουςειοςκευζσ»).  

Β. Φυλλάδια ςε μορφι pdf που ζχουν δθμιουργθκεί για κεματικζσ περιθγιςεισ ι περιοδικζσ 

εκκζςεισ ςτον Βράχο και ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ. (υλλογζσ- Σφποσ Περιεχομζνου 

«Φυλλάδια»).  

Γ. Ψθφιακζσ εφαρμογζσ:  «Ζνασ Αρχαίοσ Ναόσ» https://ancienttemple.ysma.gr/  

  «Θ Ηωφόροσ του Παρκενϊνα» http://www.parthenonfrieze.gr/  

 «Σο Πρόγραμμα Γλαφκα» http://theglafkaproject.ysma.gr/  

  «Ακθνά, Θ κεά τθσ Ακρόπολθσ» http://www.acropolis-athena.gr/ 
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  «Εικονικι περιιγθςθ των μνθμείων τθσ Ακρόπολθσ» http://www.acropolisvirtualtour.gr/  

Δ. χζδια μακθμάτων για εκπαιδευτικοφσ με ενδεικτικζσ οδθγίεσ για τθν προςζγγιςθ κάκε 

κζματοσ πριν, κατά και μετά τθν επίςκεψθ ςτον αρχαιολογικό χϊρο ι το μουςείο.  

Ε. Σαινίεσ- βίντεο ςχετικά με τθν ιςτορία τθσ Ακρόπολθσ και τα ζργα αναςτιλωςθσ ςτα 

μνθμεία (υλλογζσ-Σφποσ Περιεχομζνου «Βίντεο»). Δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο εκπαιδευτικό υλικό 

του Σομζα αλλά και ςε πλικοσ άλλων πλθροφοριϊν δίνεται επίςθσ μζςα από τθν ιςτοςελίδα τθσ 

ΤΜΑ - www.ysma.gr και τθν ιςτοςελίδα του Μουςείου Ακρόπολθσ - www.theacropolismuseum.gr 

ςτθν ενότθτα «Μάκθςθ».  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι εκπαιδευτικοί μποροφν να απευκφνονται ςτον Σομζα 

Ενθμζρωςθσ και Εκπαίδευςθσ (τθλ.: 210 9239186, θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

education.ysma@culture.gr Από το νζο ζτοσ οι εκπαιδευτικοί κα μποροφν να ενθμερϊνονται 

ςχετικά με τθν επανζναρξθ τθσ διαδικαςίασ δανειςμοφ των μουςειοςκευϊν μζςα από τισ παραπάνω 

θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ζγκριςθ διεξαγωγισ Πανελλαδικοφ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο: «Χορεφοντασ οι 

λζξεισ του τόπου μου» για μακθτζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. – ςχολικό ζτοσ 2020-2021. 

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 87623/Δ2/07-07-2020 εισερχόμενο έγγραυο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίκθκε θ διεξαγωγι του Πανελλαδικοφ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ με 

τίτλο: «Χορεφοντασ οι λζξεισ του τόπου μου» που απευκφνεται ςε μακθτζσ/-τριεσ όλων των τφπων 

των ςχολείων Π/κμιασ (Ε’ και τ’ τάξεισ Δθμοτικοφ) όλθσ τθσ χϊρασ για το διδακτικό ζτοσ 2020-

2021. Ο εν λόγω διαγωνιςμόσ αναμζνεται να υλοποιθκεί από το Νοζμβριο του 2020 ζωσ και τον 

Απρίλιο του 2021. Οι ςχολικζσ μονάδεσ μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι μζχρι τθν Παραςκευι 6 

Νοεμβρίου 2020, ενϊ κα μποροφν να υποβάλουν τισ δράςεισ τουσ μζχρι τισ 26 Μαρτίου του 2021. 

Οι δράςεισ ολοκλθρϊνονται με τθ διοργάνωςθ Φεςτιβάλ για τισ ομάδεσ που ςυμμετείχαν ςτο 

πρόγραμμα. Σο Φεςτιβάλ και θ τελετι βράβευςθσ κα πραγματοποιθκοφν τον Απρίλιο του 2021. 

Οι ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ κα υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο επιμζρουσ γνωςτικϊν 

αντικειμζνων, ςε ενότθτεσ που προςφζρονται για ανάλογεσ προεκτάςεισ – κυρίωσ ςτα μακιματα 

τθσ Ευζλικτθσ Ηϊνθσ, Γλϊςςασ, Φυςικισ Αγωγισ, Εικαςτικϊν, Ερευνθτικισ Εργαςίασ, αλλά και ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ του Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021 προκειμζνου να 

υποςτθρίξουν τθ διεφρυνςθ και τον εμπλουτιςμό του Προγράμματοσ πουδϊν.  

τοιχεία επικοινωνίασ για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: email: 

info@horizontes4all.org.gr,ιςτοςελίδα: www.horizontes4all.org.gr  Τπεφκυνθ Προγράμματοσ: Σςενζ 

Κωνςταντίνα,e-mail: natse@sch.gr τθλ: 6944654367 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ  

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

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

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