
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε ειςαγωγικι διαδικτυακι επιμόρφωςθ του Σοπικοφ Θεματικοφ Δικτφου 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςχ. Ζτουσ 2020-2021 με κζμα «Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ: Εμπνζοντασ και 

εκπαιδεφοντασ τον πολίτθ του μζλλοντοσ μζςα από το Μουςείο»  

 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αχαΐασ, δια μζςου τθσ υπεφκυνθσ Β. 

Μαντηουράτου διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ (ΜΕΣ) 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ/ Πολιτιςτικά Θζματα, τθν 

Πανελλινια Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν Πλθροφορικισ, Παράρτθμα Αχαΐασ και τθν Ζνωςθ Εικαςτικϊν 

Πάτρασ Ειςαγωγικό Διαδικτυακό εμινάριο, διάρκειασ 3 διδακτικϊν ωρϊν, με τίτλο: «Ψθφιακόσ 

γραμματιςμόσ: Εμπνζοντασ και εκπαιδεφοντασ τον πολίτθ του μζλλοντοσ μζςα από το Μουςείο», τθν 

Σετάρτθ 9 Δεκεμβρίου 2020 (εξ αναβολισ από τθν 18/11/2020), ϊρεσ 6:15μ.μ.-8:30μ.μ.  

Σο διαδικτυακό ςεμινάριο κα υλοποιθκεί μζςω πλατφόρμασ WebEx. Σο ςεμινάριο 

απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ που υλοποιοφν τθ φετινι χρονιά Πολιτιςτικό Πρόγραμμα με 

κεματικι ςχετικι με το ψθφιακό γραμματιςμό και κα ςυμμετάςχουν ςτο Σοπικό Θεματικό 

Πολιτιςτικό Δίκτυο «Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ: Εμπνζοντασ και εκπαιδεφοντασ τον πολίτθ του 

μζλλοντοσ μζςα από το Μουςείο» και ςε όποιουσ ενδιαφζρονται για το κζμα. 

υγκεκριμζνα, το Πρόγραμμα του ςεμιναρίου ζχει ωσ εξισ:  

6:15μ.μ.-6:30μ.μ.: φνδεςθ ςτθν πλατφόρμα  

6:30μ.μ.-6:45μ.μ.: Χαιρετιςμοί  

6:45μ.μ.-8:10μ.μ.: Παρουςιάςεισ:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η 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, 25/11/2020 
Αρ. πρωτ.: Φ3/64/14621 

 

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

ΚΟΙΝ.: 
1. ΜΕΣ Παν/μίου Πατρϊν  
2.  Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ  
3.  Πανελλινια Ζνωςθ Εκπαιδευτικϊν 

Πλθροφορικισ, Παράρτθμα Αχαΐασ  
4.  Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ  
5.  Σηαβάρα Αγγελικι, Ε.ΔΙ.Π. 

Σ.Ε.Ε.Α.Π.Η., Παν/μίου Πατρϊν  
6.  Φιλιππίδθ Ανδρομάχθ, νθπιαγωγό 

ΜΕΣ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 
7. ΠΕΚΕ  
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«Ψθφιακι Δθμιουργία ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ» Δρ. Σηαβάρα Αγγελικι, Ε.ΔΙ.Π. 

Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ ςτθν Προςχολικι Ηλικία, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν 

Δρ. Φιλιππίδθ Ανδρομάχθ, Νθπιαγωγόσ   

«Εργαλεία / Σεχνικζσ για τθ δθμιουργία ψθφιακϊν ζργων - Καλζσ πρακτικζσ ςτθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» Θόδωροσ Κοφβελασ, Εκπαιδευτικόσ Πλθροφορικισ Β/κμιασ, 

Πρόεδροσ Δ.Ε.ΠΕΚαΠ Αχαΐασ   

«Νζεσ τεχνολογίεσ-εικαςτικζσ τζχνεσ, μια ςχζςθ αλλθλεπίδραςθσ» Χρυςάνκθ Βανταράκθ, 

Εικαςτικόσ, Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Αχαΐασ, Πρόεδροσ Ζνωςθσ Εικαςτικϊν Πάτρασ  

8:10μ.μ.-8:30μ.μ.: υηιτθςθ  

τόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο 

δίκτυο και με τθ δθμιουργία ψθφιακϊν παιχνιδιϊν και το ρόλο τθσ τζχνθσ ςτθν κατανόθςθ και ςτθ 

δθμιουργικότθτα.  

Ειδικότερα, οι ςτόχοι του Δικτφου είναι οι μακθτζσ να: 

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

πλαίςιο ανάπτυξθσ του ψθφιακοφ γραμματιςμοφ.  

 εξοικειωκοφν με πρακτικζσ ανάπτυξθσ ψθφιακϊν ικανοτιτων και δεξιοτιτων.  

 γνωρίηουν τον τρόπο επεξεργαςίασ ψθφιακϊν αρχείων και δεδομζνων. 

 καταςτοφν ικανοί να ςχεδιάςουν ζνα ψθφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι. 

 προβλθματιςτοφν για το ρόλο τθσ τζχνθσ ςτθ βελτίωςθ των δυνατοτιτων τθσ τεχνολογίασ. 

 εκφράηονται δθμιουργικά μζςα από τθ ςφγχρονθ τεχνολογία, χρθςιμοποιϊντασ εμπειρίεσ 

και φανταςία, δίνοντασ μορφι ςε ιδζεσ και ςυναιςκιματα.  

Κφριεσ Δραςτθριότθτεσ του δικτφου:   

 Επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθ δθμιουργία ψθφιακϊν 

παιχνιδιϊν και το ρόλο τθσ τζχνθσ ςτθν κατανόθςθ και τθν δθμιουργικότθτα τθν Σετάρτθ 

9 Δεκεμβρίου 2020, 3 διδακτικϊν ωρϊν. Σο διαδικτυακό ςεμινάριο κα υλοποιθκεί μζςω 

πλατφόρμασ WebEx.   

 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 Ημζρα Μουςείων, τον Μάιο 2021, δια ηϊςθσ ι μζςω 

πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ 

 Προτεινόμενεσ ςυνεργαςίεσ του δικτφου 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 

Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ 

https://docs.google.com/forms/d/1pt0nCjc0-y-2DRhnGI6jwDzOzJGCjXWUavI_TwWeGxg/edit  

μζχρι και τθν Κυριακι 6 Δεκεμβρίου 2020. Κατόπιν, κα λάβετε ςτο e-mail που κα δθλϊςετε τθν 

επιβεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςασ, κακϊσ και τον θλεκτρονικό ςφνδεςμο ςφνδεςθσ ςτθν πλατφόρμα. 

Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του ςεμιναρίου, κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. τουσ 

ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν Βεβαιϊςεισ Παρακολοφκθςθσ. 

υνθμμζνα ςασ αποςτζλλουμε τθν αφίςα και το πρόγραμμα τθσ επιμόρφωςθσ. 

 
 

 

 
                                                                                                  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/1pt0nCjc0-y-2DRhnGI6jwDzOzJGCjXWUavI_TwWeGxg/edit

