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ΘΕΜΑ : «Ενθμζρωςθ για τα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων» 

*ΧΕΣ.: 137053/ΓΔ4/09-10-2020εγκφκλιοσ ΤΠAIΘ+ 

 

Θ Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε Αχαΐασ, ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ των 

Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων που κα υποβλθκοφν τθ φετινι χρονιά, προτίκεται για το ςχολικό ζτοσ 

2020-2021 να διοργανϊςει και να ςυντονίςει Σοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, 

εγκεκριμζνα από το Τ.ΠΑΙ.Θ. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται για τισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ και 

επικυμοφν να ςυμμετάςχουν και να εντάξουν το Πολιτιςτικό Πρόγραμμα που ςχεδιάηουν ςε 

κάποιο από τα παρακάτω δίκτυα παρακαλοφνται να το δθλϊςουν ςτισ θλεκτρονικζσ φόρμεσ που 

ακολουκοφν τθν περιγραφι κάκε δικτφου ζωσ 10 Νοεμβρίου 2020. 

ασ αποςτζλλονται ακολοφκωσ ενθμερωτικά ςτοιχεία για κάκε δίκτυο. 

 

1. Πολιτιςτικό Δίκτυο για το 1821: 

Θζμα: «Διακόςια χρόνια από τθν Επανάςταςθ του 1821: από το χκεσ ςτο ςιμερα» 

Αφορά Πολιτιςτικά Προγράμματα που κα αςχολθκοφν με κάποια κεματικι ςχετικι με το 1821 ςτο 

πλαίςιο του εορταςμοφ 200 χρόνων από τθν Επανάςταςθ του 1821.  

   

Στόχοι του Δικτφου: 

 Επιδιώκεται οι μακθτζσ:  

 Να ζρκουν ςε επαφι με το εγγφτερο και απϊτερο παρελκόν τθσ χϊρασ μασ. 

 Να γνωρίςουν διάφορεσ εκφάνςεισ, πρόςωπα και γεγονότα τθσ Επανάςταςθσ του 1821, που 

ςθμάδεψε τθ νεότερθ ιςτορία. 

 Να γνωρίςουν πτυχζσ του πολιτιςμοφ τθσ εποχισ ςε μια διαχρονικι και ςφγχρονθ κεϊρθςι τουσ. 

 Να προβλθματιςτοφν πάνω ςε κζματα ιςτορικισ εξζλιξθσ, μετεξζλιξθσ, μεταβολϊν, διαβρϊςεων. 

 Να μάκουν να ςυλλζγουν υλικό, να επεξεργάηονται πλθροφορίεσ και να εξάγουν ςυμπεράςματα. 

 

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, 20/10/2020 
Αρ. πρωτ.: Φ3/58/12623 

 

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. ΜΕΣ Παν/μίου Πατρϊν 
2. ΕΦΑΑ  
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 Να ανατρζξουν ςε τοπικά αρχεία, να μελετιςουν πθγζσ και μνθμεία. 

 Να προγραμματίςουν κοινζσ δράςεισ με άλλα ςχολεία με άξονα πτυχζσ του 1821.  

 Να εργαςτοφν δθμιουργικά και ςυλλογικά μζςα από τθν ενεργθτικι και βιωματικι μάκθςθ.  

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ καλισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ.  

Μεκοδολογία: 

Ωσ διδακτικι μεκοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαςτιριο και θ εργαςία ςε ομάδεσ, 

που ενιςχφουν τθ ςυμμετοχικι και ενεργθτικι μάκθςθ. Θ δράςθ ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ 

παιδαγωγικισ κεωρίασ του εποικοδομθτιςμοφ, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ των 

εμπλεκόμενων μερϊν (μακθτισ, εκπαιδευτικόσ, βιβλίο), κακϊσ και ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό 

περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο ςυντελείται θ μακθςιακι διαδικαςία. 

 Δράςεισ του Δικτφου: 

 Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν μζςα από κφκλο ςεμιναρίων –εργαςτθρίων, τα οποία κα 

περιλαμβάνουν το κεωρθτικό πλαίςιο (μελζτθ, επεξεργαςία κειμζνων) και πρακτικζσ εφαρμογζσ 

(κεατρικι απόδοςθ, μουςικο-χορευτικζσ ςυνκζςεισ, εικαςτικζσ αποτυπϊςεισ κ.λπ.)                                    

 Δράςεισ για τουσ μακθτζσ (π.χ. δθμιουργικι γραφι, εικαςτικζσ αποτυπϊςεισ, μακθτικι ζκδοςθ).       

 Επιςκζψεισ ςε περιοχζσ με ιςτορικό και ςυμβολικό χαρακτιρα.   

 Εκδθλϊςεισ παρουςίαςθσ των παραγόμενων ζργων και διάχυςθσ των αποτελεςμάτων. 

Θα ακολουκιςει ξεχωριςτό ζγγραφο με αναλυτικι ενθμζρωςθ για τισ ειδικότερεσ κεματικζσ 

(ςεμινάρια – εργαςτιρια) που ςχεδιάηονται ςτο πλαίςιο του δικτφου, εάν υπάρξει ενδιαφζρον και 

ςυμμετοχζσ από τουσ εκπαιδευτικοφσ μζςω τθσ υποβολισ των πολιτιςτικών προγραμμάτων.  

Όποιοσ εκπαιδευτικόσ επικυμεί να ςυμμετζχει ςτο ςχεδιαηόμενο Πολιτιςτικό Δίκτυο για το 1821 

«Διακόςια χρόνια από τθν Επανάςταςθ του 1821: από το χκεσ ςτο ςιμερα», παρακαλείται να 

δθλώςει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα: 

https://docs.google.com/forms/d/1dwjgLmIgrPVAT0jix43w7OrQftg5d5w2IgEx_jt03eI/edit#responses  

 

2. Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθ Φιλαναγνωςία-Δθμιουργικι γραφι-Ανκρώπινα Δικαιώματα 

Θζμα: «Κατανοϊντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα από το βιβλίο - Ζωντανεφοντασ 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. 

Σο Δίκτυο δθμιουργείται ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ Πανεπιςτθμίου 

Πατρϊν. 

 Στόχοι του Δικτφου: 

 Επιδιώκεται οι μακθτζσ:  

     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 απολαφςουν τθ διαδικαςία τθσ λογοτεχνικισ ανάγνωςθσ και δθμιουργικισ γραφισ. 

 Να μελετιςουν κεματικζσ ςχετικά με τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και τθ διαφορετικότθτα μζςα 

από δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ. 

 Να οδθγθκοφν ςε διάφορεσ μορφζσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ. 

https://docs.google.com/forms/d/1dwjgLmIgrPVAT0jix43w7OrQftg5d5w2IgEx_jt03eI/edit#responses
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Ειδικότεροι ςτόχοι (μζςα από δράςεισ που κα γίνουν):  

1. Θ ανακφκλωςθ βιβλίου, ϊςτε τα βιβλία να μθν παραμζνουν ανζγγιχτα ςε κάποια βιβλιοκικθ, 

αλλά να δϊςουν ηωι ςε μια άλλθ.  

2. Σο άνοιγμα του Μουςείου Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ ςε νζα είδθ κοινοφ.  

3. Θ υπογράμμιςθ του ρόλου των Μουςείων ωσ Κζντρων Πολιτιςμοφ για τθ διαμόρφωςθ τθσ 

νζασ παράδοςθσ. 

 4. υλλογι προτάςεων για το πϊσ το Μουςείο μπορεί να μεταμορφωκεί ςε χϊρο που 

υποςτθρίηει τθ διαφορετικότθτα, δθλαδι ςε ζνα χϊρο για όλουσ.  

 

Μεκοδολογία: 

Ωσ διδακτικι μεκοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαςτιριο και θ εργαςία ςε ομάδεσ, 

που ενιςχφουν τθ ςυμμετοχικι και ενεργθτικι μάκθςθ. Θ δράςθ ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ 

παιδαγωγικισ κεωρίασ του εποικοδομθτιςμοφ, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ των 

εμπλεκόμενων μερϊν (μακθτισ, εκπαιδευτικόσ, βιβλίο), κακϊσ και ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό 

περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο ςυντελείται θ μακθςιακι διαδικαςία. 

 Δράςεισ του Δικτφου:  

 Επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθ δθμιουργικι γραφι και το πϊσ τα 

μουςεία διεκνϊσ μποροφν να ςτθρίξουν τθ διαφορετικότθτα, δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, 

ανάλογα με το πωσ κα διαμορφωκεί θ κατάςταςθ, πικανόν τον Νοζμβριο 2020.  

 Επιλογι 1-3 λογοτεχνικϊν βιβλίων που πραγματεφονται τθ διαφορετικότθτα. Οι εκπαιδευτικοί 

δουλεφουν με τουσ μακθτζσ τουσ πάνω ςε αυτά και αναλφουν τθ διαφορετικότθτα.  

 υμμετοχι μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν ςε μια τουλάχιςτον εκπαιδευτικι Δράςθ ςτθ μόνιμθ ι ςτθν 

περιοδικι ζκκεςθ του Μουςείου δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ ςυνκικεσ.  

 Δθμιουργία Προτάςεων/κανόνων για το πϊσ το Μουςείο μπορεί να ςτθρίξει τθ διαφορετικότθτα 

και να είναι προςβάςιμο από όλουσ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα ι περιςςότερα ιδθ τζχνθσ.  

 Σελικι Εκδιλωςθ για τθ Διεκνι Θμζρα Μουςείων, τον Μάιο 2020, δια ηϊςθσ ι μζςω 

πλατφόρμασ ανάλογα με το πωσ κα διαμορφωκεί θ κατάςταςθ τθν περίοδο αυτι. 

Προτεινόμενεσ ςυνεργαςίεσ με κρατικοφσ φορείσ, φυςικά πρόςωπα, μθ κρατικοφσ οργανιςμοφσ: 

 Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

 υγγραφείσ / Λογοτζχνεσ 

 Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Πατρϊν 

 ΒΤΠ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

 φνδεςμοσ Φιλολόγων Αχαΐασ 

 Πολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ Διμου Πατρζων 

 Εταιρεία Λογοτεχνϊν Νοτιοδυτικισ Ελλάδασ 

 Οργανιςμόσ Α21. 

Όποιοσ εκπαιδευτικόσ επικυμεί να ςυμμετζχει ςτο ςχεδιαηόμενο Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθ 

Φιλαναγνωςία-Δθμιουργικι γραφι-Ανκρώπινα Δικαιώματα Θζμα: «Κατανοϊντασ τθ 

διαφορετικότθτα μζςα από το βιβλίο - Ζωντανεφοντασ το βιβλίο ςτο Μουςείο», παρακαλείται να 

ςυμπλθρϊςει τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι φόρμα:  

https://docs.google.com/forms/d/1SjrMLfG9uDJv3EMExRNqkclSAHXvN__NRpbIjjcAZ9g/edit   

 

https://docs.google.com/forms/d/1SjrMLfG9uDJv3EMExRNqkclSAHXvN__NRpbIjjcAZ9g/edit
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3. Πολιτιςτικό Δίκτυο για επιςτιμεσ – ψθφιακό γραμματιςμό: «Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ: 

Εμπνζοντασ και εκπαιδεφοντασ τον πολίτθ του μζλλοντοσ μζςα από το Μουςείο» 

Αφορά κυρίωσ Πολιτιςτικά Προγράμματα που ςχετίηονται με τισ επιςτιμεσ και τον ψθφιακό 

γραμματιςμό. Σο Δίκτυο δθμιουργείται ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν. 

 

Στόχοι του Δικτφου: 

 Επιδιώκεται οι μακθτζσ: 

 Να ζρκουν ςε επαφι με ςφγχρονεσ ψθφιακζσ μορφζσ τζχνθσ, ψθφιακοφσ πόρουσ και μζςα, 

ςτο πλαίςιο ανάπτυξθσ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ.  

 Να εξοικειωκοφν με πρακτικζσ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων.  

 Να γνωρίηουν τον τρόπο επεξεργαςίασ ψθφιακϊν αρχείων και δεδομζνων.  

 Να καταςτοφν ικανοί να ςχεδιάςουν ζνα ψθφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι.  

 Να προβλθματιςτοφν για το ρόλο τθσ τζχνθσ ςτθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων τθσ 

τεχνολογίασ.  

 Να εκφράηονται δθμιουργικά μζςα από τθ ςφγχρονθ τεχνολογία, χρθςιμοποιϊντασ 

εμπειρίεσ και φανταςία, δίνοντασ μορφι ςε ιδζεσ και ςυναιςκιματα.  

 Να εργαςτοφν δθμιουργικά και ςυλλογικά μζςα από τθν ενεργθτικι και βιωματικι μάκθςθ.  

Μεκοδολογία: 

Ωσ διδακτικι μεκοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαςτιριο και θ εργαςία ςε ομάδεσ, 

που ενιςχφουν τθ ςυμμετοχικι και ενεργθτικι μάκθςθ. Θ δράςθ ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ 

παιδαγωγικισ κεωρίασ του εποικοδομθτιςμοφ, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ των 

εμπλεκόμενων μερϊν, κακϊσ και ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο 

ςυντελείται θ μακθςιακι διαδικαςία. Οι μζκοδοι που  κα ακολουκιςουν κα είναι, ωσ επί το 

πλείςτον, θ βιωματικι προςζγγιςθ, θ ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ, θ διεπιςτθμονικότθτα-

διακεματικότθτα.  

 Δράςεισ του Δικτφου:  

 Επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθ δθμιουργία ψθφιακϊν παιχνιδιϊν και 

το ρόλο τθσ τζχνθσ ςτθν κατανόθςθ και τθν δθμιουργικότθτα. Θ Θμερίδα κα υλοποιθκεί δια ηϊςθσ ι 

μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ, τον Νοζμβριο 2020, απογευματινι ϊρα.  

 υμμετοχι μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν ςε μια τουλάχιςτον εκπαιδευτικι Δράςθ ςτθ μόνιμθ ι ςτθν 

περιοδικι ζκκεςθ του Μουςείου δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ 

ςυνκικεσ. 

 Δθμιουργία ψθφιακϊν παιχνιδιϊν για το Μουςείο. Σελικι Εκδιλωςθ για τθ Διεκνι Θμζρα 

Μουςείων, τον Μάιο 2021, δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ . 

Προτεινόμενεσ ςυνεργαςίεσ με κρατικοφσ φορείσ, φυςικά πρόςωπα, μθ κρατικοφσ οργανιςμοφσ: 

 Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνϊν (ΜΕΣ) Παν/μιου Πατρϊν 

 Πανεπιςτιμιο Πατρϊν 

 ΠΕΚΕ Δυτ. Ελλάδασ 

 φλλογοσ εκπαιδευτικϊν Πλθροφορικισ Αχαΐασ  

 Διαδικτυακά sites. 
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Αναλυτικότερα ςτοιχεία για το δίκτυο κα ςταλοφν προςεχϊσ. 

Όποιοσ εκπαιδευτικόσ επικυμεί να ςυμμετζχει ςτο ςχεδιαηόμενο Πολιτιςτικό Δίκτυο για επιςτιμεσ 

– ψθφιακό γραμματιςμό: «Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ: Εμπνζοντασ και εκπαιδεφοντασ τον πολίτθ 

του μζλλοντοσ μζςα από το Μουςείο», παρακαλείται να ςυμπλθρϊςει τθν ακόλουκθ θλεκτρονικι 

φόρμα:  

https://docs.google.com/forms/d/18_dbukqePYdoudy6KUZYinknemVFxVXNmJyovJ6PrBE/edit  

 

4. Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθν Σοπικι Ιςτορία -Πολιτιςτικι Κλθρονομιά «Πολίτεσ τθσ 

Μεςογείου» 

Αφορά κυρίωσ Πολιτιςτικά Προγράμματα που ςχετίηονται με τθν Σοπικι ι ευρφτερθ Ιςτορία και τθν 

Πολιτιςτικι μασ Κλθρονομιά. Σο Δίκτυο δθμιουργείται ςε ςυνεργαςία με το Νζο Αρχαιολογικό 

Μουςείο Πατρϊν, Ε.Φ.Α.Α. 

 Στόχοι του Δικτφου: 

 Επιδιώκεται οι μακθτζσ: 

  Να ζρκουν ςε επαφι με το εγγφτερο και απϊτερο παρελκόν τθσ χϊρασ μασ. 

 Να γνωρίςουν εκφάνςεισ τθσ τοπικισ τουσ ιςτορίασ. 

 Να ενδιαφερκοφν για κζματα που αφοροφν ςτθν προςταςία τθσ πολιτιςτικισ μασ 

κλθρονομιάσ και να κατανοιςουν ότι αποτελεί παράγοντα ευθμερίασ και προόδου ςε 

τοπικό και ευρφτερο επίπεδο. 

 Να μάκουν να ςυλλζγουν υλικό, να επεξεργάηονται πλθροφορίεσ και να εξάγουν 

ςυμπεράςματα. 

 Να ανατρζξουν ςε τοπικά αρχεία, να μελετιςουν μνθμεία, να ανακαλφψουν τον τόπο τουσ. 

 Να προγραμματίςουν κοινζσ δράςεισ με άλλα ςχολεία με άξονα μουςεία και πολιτιςτικοφσ 

χϊρουσ.  

 Να εργαςτοφν δθμιουργικά και ςυλλογικά μζςα από τθν ενεργθτικι και βιωματικι μάκθςθ.  

 Να οδθγθκοφν ςτθν «υιοκεςία» κάποιου κεάτρου, πολιτιςτικοφ χϊρου (πρόγραμμα 

ΔΙΑΗΩΜΑ) 

 Μεκοδολογία: 

Ωσ διδακτικι μεκοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαςτιριο και θ εργαςία ςε ομάδεσ, 

που ενιςχφουν τθ ςυμμετοχικι και ενεργθτικι μάκθςθ. Θ δράςθ ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ 

παιδαγωγικισ κεωρίασ του εποικοδομθτιςμοφ, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ των 

εμπλεκόμενων μερϊν, κακϊσ και ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο 

ςυντελείται θ μακθςιακι διαδικαςία. Οι προτεινόμενεσ μζκοδοι είναι, ωσ επί το πλείςτον, θ 

βιωματικι προςζγγιςθ, θ ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ, θ διεπιςτθμονικότθτα-διακεματικότθτα. 

Σεχνικζσ που μποροφν να ακολουκιςουν οι ομάδεσ είναι: Project, Ζρευνα πεδίου, Μελζτθ υλικοφ 

(βιβλία, ιςτορικοί χάρτεσ, λευκϊματα, φωτογραφίεσ κ.λπ.), παιχνίδια ρόλων κ.λπ. 

  Ενδεικτικζσ Δράςεισ  που μποροφν να αναπτυχκοφν : 

 υγκζντρωςθ και μελζτθ υλικοφ, καταγραφι ςτοιχείων τοπικισ ιςτορίασ. 

 φνταξθ εφθμερίδασ/ εντφπων με κεματολογία λαϊκοφ πολιτιςμοφ. 

 Μελζτθ τθσ αρχιτεκτονικισ διαφόρων μνθμείων. 

https://docs.google.com/forms/d/18_dbukqePYdoudy6KUZYinknemVFxVXNmJyovJ6PrBE/edit
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 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. 

 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 

 υγγραφείσ / Λογοτζχνεσ / Λαογράφοι / Ιςτορικοί 

 Δθμοτικι Βιβλιοκικθ 

 Λφκειο Ελλθνίδων, Εκπολιτιςτικοί φλλογοι 

 Πολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ Διμου Πατρζων 

 Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ 

 Ειδικότερθ Περιγραφι του Δικτφου: 

Οι μακθτζσ ανακαλφπτουν τα εκκζματα του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρϊν που ςχετίηονται με 

τθν  Πάτρα τθσ Μεςογείου τθσ ρωμαϊκισ περιόδου. Εξερευνοφν τισ ιςτορίεσ που κρφβονται πίςω τα 

εκκζματα με αναφορζσ ςτισ κακθμερινζσ ςυνικειεσ, τα ικθ και ζκιμα, το εμπόριο, τα δθμόςια 

κτιρια και τθν  ψυχαγωγία των κατοίκων τθσ Πάτρασ. Εν ςυνεχεία, ςτο δεφτερο μζροσ τθσ 

εκπαιδευτικισ μασ δράςθσ οι ςυμμετζχοντεσ γίνονται οι ίδιοι επιμελθτζσ και δθμιουργοφν τθ δικι 

τουσ ζκκεςθ  με τίτλο «Πολίτεσ τθσ Μεςογείου» μετά τθν προβολι ψθφιακοφ υλικοφ και τθ  

διάκεςι του εκπαιδευτικοφ  ςακιδίου του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρϊν  «Η Πάτρα τθσ 

Μεςογείου». 

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 διάλογοσςτο 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 ςχεδιαςμό χαρτϊν, αφιςϊν, 

εποπτικοφ υλικοφ, ψθφιακοφ ι μθ, και δθμιουργικισ γραφισ για τα επιλεγμζνα μνθμεία τθσ 

Πολιτιςτικισ Διαδρομισ τθσ πόλθσ των Πατρϊν. 

Η υλοποίθςθ του Πολιτιςτικοφ Δικτφου κα περιλαμβάνει: 



7 

 

1. Επιμορφωτικό ςεμινάριο και εργαςτιρια των εκπαιδευτικϊν. 

2. Εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτισ αίκουςεσ του Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρϊν για τουσ μακθτζσ. 

Κάκε Σετάρτθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν, 10.00-12.00 μ.μ. Τπεφκυνθ ςχεδιαςμοφ και 

Τλοποίθςθσ: Γεωργία Μανωλοποφλου, μουςειολόγοσ (τθλζφωνο επικοινωνίασ: 2613616178, 

2613616100). 

3. Ζνταξθ ςτο Δίκτυο α) τθσ εγκεκριμζνθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ του «Διαηώματοσ», Κοινωνίασ 

Πολιτών για τα αρχαία κζατρα, «Υιοκεςία αρχαίων κεάτρων. Μακθτζσ Ξεναγοφν μακθτζσ» και β) 

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

 Οι παραπάνω δράςεισ (ςεμινάρια, εκδθλϊςεισ κ.λπ.) ςχετικά με τα δίκτυα κα υλοποιθκοφν 

λαμβάνοντασ υπόψθ κάκε φορά τα ιςχφοντα μζτρα και οδθγίεσ του ΕΟΔΤ με τιρθςθτων 

υγειονομικϊν πρωτοκόλλων για τθν αντιμετϊπιςθ των επιδθμιολογικϊν κινδφνων, ςτο πλαίςιο 

μείωςθσ τθσ πικανότθτασ ζκκεςθσ του μακθτικοφ πλθκυςμοφ και εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε 

επικίνδυνο ιϊκό φορτίο.  

Όποιοσ εκπαιδευτικόσ επικυμεί να ςυμμετζχει ςτο ςχεδιαηόμενο Πολιτιςτικό Δίκτυο για τθν Σοπικι 

Ιςτορία -Πολιτιςτικι Κλθρονομιά «Πολίτεσ τθσ Μεςογείου», παρακαλείται να ςυμπλθρϊςει τθν 

ακόλουκθ θλεκτρονικι φόρμα:  

https://docs.google.com/forms/d/1DdzHoG67Df1CVOXQm7CnZfdlBzh0NkoGGE6bpMERe4g/edit#res
ponses  

 
Ανάλογα με το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν και τα ςχζδια Τποβολισ Προγραμμάτων 

ενδζχεται να ςυςτακοφν και άλλα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα για τα οποία κα λάβετε αναλυτικι 
περιγραφι και οδθγίεσ.  

Για οποιεςδιποτε πλθροφορίεσ, διευκρινίςεισ κ.λπ. μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν 
Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ, κ. Β. Μαντηουράτου ςτο e-mail: 
politismos@dipe.ach.sch.gr 
ι ςτο 2610229261. 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

                ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/1DdzHoG67Df1CVOXQm7CnZfdlBzh0NkoGGE6bpMERe4g/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1DdzHoG67Df1CVOXQm7CnZfdlBzh0NkoGGE6bpMERe4g/edit#responses
mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr

