
 
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε καινοτόμο πρόγραμμα «Brain Breaks για το Δθμοτικό χολείο: Μικρά 
διαλείμματα φυςικισ δραςτθριότθτασ μζςα ςτθν τάξθ» 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικών Θεμάτων τθσ ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ, μζςω τθσ υπεφκυνθσ Β. Μαντηουράτου, 

ςε ςυνεργαςία με το Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιςτιμιου Πατρών αποςτζλλει πρόςκλθςθ ςε εκπαιδευτικοφσ 

ΠΕ 70 προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςτο καινοτόμο πρόγραμμα «Brain Breaks για το Δθμοτικό 

χολείο: Μικρά διαλείμματα φυςικισ δραςτθριότθτασ μζςα ςτθν τάξθ». Σο Πρόγραμμα διαρκεί από 

αρχζσ Νοζμβρθ 2020 ζωσ τζλθ Μαΐου 2021 και απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ που: 

 ζχουν αναλάβει τάξεισ Α΄, Β΄ και Γ΄ Δθμοτικοφ χολείου για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 

 υλοποιοφν Πολιτιςτικό Πρόγραμμα για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 

 ι ενδιαφζρονται γενικότερα να επιμορφωκοφν ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο 

Σο πρόγραμμα υποςτθρίηει τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ςτθν οργάνωςθ μικρών διαλειμμάτων 

κιναιςκθτικών δραςτθριοτιτων ανάμεςα ςε δφο μακθςιακζσ εργαςίεσ, οι οποίεσ απαιτοφν μεγάλο 

βακμό ςυγκζντρωςθσ από τα παιδιά. Αν και θ διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων είναι μικρι, τα 

οφζλθ τουσ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, όπωσ προκφπτει από τθ διεκνι βιβλιογραφία, είναι 

ςθμαντικά. 

Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικών είναι εκελοντικι και θ υποςτιριξι τουσ γίνεται μζςω 

αςφγχρονθσ θλεκτρονικισ τάξθσ ςτθν πλατφόρμα του εκπαιδευτικοφ δικτφου “Edmodo”. τθν αρχι 

και ςτο τζλοσ του προγράμματοσ οι ςυμμετζχοντεσ ςυμπλθρώνουν ερωτθματολόγιο, τουσ 

αποςτζλλεται ζνα εγχειρίδιο με είκοςι δραςτθριότθτεσ και το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του 

προγράμματοσ. 

Επιςτθμονικι υπεφκυνθ του προγράμματοσ είναι θ Επίκουρθ Κακθγιτρια Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η. 

Πανεπιςτθμίου Πατρών κ. Βαςιλικι Ριγα. Όςοι/-εσ εκπαιδευτικοί ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν, 

κα πρζπει να ςτείλουν μινυμα ςτο e-mail τθσ κ. Ριγα  vriga@upatras.gr και, ςτθ ςυνζχεια, κα τουσ 

ςταλεί (θλεκτρονικι) πρόςκλθςθ για να ςυνδεκοφν με τθν θλεκτρονικι τάξθ. 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 
                ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε΄- 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, 26/10/2020 
Αρ. πρωτ.: Φ3/60/12924 

 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικών χολείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικών Δθμοτικών ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικών ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 

ΚΟΙΝ.: 
Βαςιλικι Ριγα, Επίκουρθ Κακθγιτρια 
«Θεατρικήσ έκφραςησ, ρυθμοφ και κίνηςησ 
ςτην προςχολική ηλικία», Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η. 
Πανεπιςτθμίου Πατρών 

  
 
 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

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