
 
 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε ειςαγωγικι διαδικτυακι επιμόρφωςθ του Σοπικοφ Θεματικοφ Δικτφου 

Πολιτιςτικών Θεμάτων ςχ. Ζτουσ 2020-2021 για τθ Φιλαναγνωςία-Δθμιουργικι γραφι-Ανκρώπινα 

Δικαιώματα με κζμα: «Κατανοώντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα από το βιβλίο - Ηωντανεφοντασ το 

βιβλίο ςτο Μουςείο» 

  

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

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

Πανεπιςτθμίου Πατρών και τθ Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ/ Πολιτιςτικά Θζματα, 

Ειςαγωγικό Διαδικτυακό εμινάριο, διάρκειασ 3 διδακτικϊν ωρϊν, με τίτλο: «Κατανοώντασ τθ 

διαφορετικότθτα μζςα από το βιβλίο- Ηωντανεφοντασ το βιβλίο ςτο Μουςείο» ςτο πλαίςιο του 

αντίςτοιχου Σοπικοφ Θεματικοφ Δικτφου.  Σο ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ, 2 Δεκεμβρίου 

2020, ώρεσ 6:15μ.μ.-8:15 μ.μ. μζςω τθσ πλατφόρμασ WebEx. 

 Σο ςεμινάριο απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ που υλοποιοφν τθ φετινι χρονιά Πολιτιςτικό 

Πρόγραμμα με κεματικι ςχετικι με τθ φιλαναγνωςία, δθμιουργικι γραφι, λογοτεχνία (π.χ. ποίθςθ, 

παραμφκι, κόμικσ), ςχολικι βιβλιοκικθ και ςχετικζσ εικαςτικζσ τζχνεσ και κα ςυμμετάςχουν ςτο 

Σοπικό Θεματικό Πολιτιςτικό Δίκτυο «Κατανοϊντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα από το βιβλίο - 

Ζωντανεφοντασ το βιβλίο ςτο Μουςείο» και ςε όποιουσ ενδιαφζρονται για το ςυγκεκριμζνο κζμα. 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα του ςεμιναρίου ζχει ωσ εξισ:  

18:15 -18:30 : φνδεςθ ςτθν πλατφόρμα 

18:30 - 18:45 : Χαιρετιςμοί 

18:45 -20:00 : Παρουςιάςεισ: 

 «Μουσεία και Διαφορετικότητα- Μουσεία για όλους» 

Πένυ Θεολόγη – Γκοφτη, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ – Εκνολόγοσ (DEA), Τπεφκυνθ ΜΕΣ 

Πανεπιςτθμίου Πατρϊν  

  «Διαβάζω, σχεδιάζω, δρω και διεγείρω τον “μυ της γραφθς”» 

Παναγιώτα Ψυχογυιοποφλου, Φιλόλογοσ- Βιβλιοκθκονόμοσ, M.ed δθμιουργικισ γραφισ        

(Κατεφκυνςθ Εκπαίδευςθ) 

20:00 -20:15: υηιτθςθ 

  

τόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικών ςχετικά με:  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

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

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΘΜΑ 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, 25/11/2020 
Αρ. πρωτ.: Φ3/65/14625 

 

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.  Παναγιϊτα Ψυχογυιοποφλου, 

Φιλόλογοσ- Βιβλιοκθκονόμοσ, M.ed 
δθμιουργικισ γραφισ 

4. ΠΕΚΕ  
5. Περ/κι Διεφκυνςθ Π&Δ.Ε Δυτ. 

Ελλάδοσ 
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1. το ςυγκεκριμζνο δίκτυο 

2. τθ δθμιουργικι γραφι 

3. το πϊσ τα μουςεία διεκνϊσ μποροφν να ςτθρίξουν τθ διαφορετικότθτα 

Οι ςτόχοι του Δικτφου είναι:  

 θ κατανόθςθ ότι το βιβλίο αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν διερεφνθςθ ςφγχρονων 

κεμάτων 

 το άνοιγμα του Μουςείου Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ ςε διαφορετικζσ ομάδεσ κοινοφ 

 θ υπογράμμιςθ του ρόλου των Μουςείων ωσ Κζντρων Πολιτιςμοφ και θ ςυμβολι τουσ ςτθν 

εξζλιξθ τθσ κοινωνίασ 

 ςυλλογι προτάςεων για το πϊσ το Μουςείο μπορεί να μεταμορφωκεί ςε χϊρο που 

υποςτθρίηει τθ διαφορετικότθτα, δθλαδι ςε ζνα χϊρο για όλουσ 

Κφριεσ Δραςτθριότθτεσ του δικτφου: 

 επιμορφωτικι Θμερίδα για εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθ δθμιουργικι γραφι και το πϊσ τα 

μουςεία διεκνϊσ μποροφν να ςτθρίξουν τθ διαφορετικότθτα τθν Σετάρτθ, 2 Δεκεμβρίου 2020, 

ώρεσ 6:15μ.μ.-8:15 μ.μ. μζςω τθσ πλατφόρμασ WebEx 

 επιλογι 1-3 λογοτεχνικών βιβλίων που πραγματεφονται τθ διαφορετικότθτα. Οι εκπαιδευτικοί 

κα δουλζψουν με τουσ μακθτζσ τουσ πάνω ςε αυτά και αναλφουν τθ διαφορετικότθτα 

 ςυμμετοχι μακθτών-εκπαιδευτικών ςε μια τουλάχιςτον εκπαιδευτικι Δράςθ ςτθ μόνιμθ ι 

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

ιςχφουςεσ ςυνκικεσ  

 δθμιουργία προτάςεων ι/και κανόνων για το πϊσ το Μουςείο μπορεί να ςτθρίξει τθ 

διαφορετικότθτα και να είναι προςβάςιμο από όλουσ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα ι περιςςότερα 

ιδθ τζχνθσ 

 τελικι Εκδιλωςθ για τθ Διεκνι Θμζρα Μουςείων, το Μάιο 2020, δια ηϊςθσ ι μζςω 

πλατφόρμασ ανάλογα με τισ ιςχφουςεσ ςυνκικεσ 

 

Για να δθλώςετε ςυμμετοχι ςτθν επιμορφωτικι Θμερίδα για εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθ 

δθμιουργικι γραφι και το πϊσ τα μουςεία διεκνϊσ μποροφν να ςτθρίξουν τθ διαφορετικότθτα τθν 

Σετάρτθ, 2 Δεκεμβρίου 2020, ώρεσ 6:15μ.μ.-8:15 μ.μ., ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ φόρμασ: 

https://docs.google.com/forms/d/16kqDRenzhivPL9ug8OiNrJ9RTiJZXLljN4kVPl_eLCY/edit μζχρι και τθ 

Δευτζρα 30 Νοεμβρίου 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 Βεβαιώςεισ Παρακολοφκθςθσ. 

υνθμμζνα ςασ αποςτζλλουμε τθν αφίςα και το πρόγραμμα τθσ επιμόρφωςθσ. 

 

 

 

                                                                                                  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

          ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

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

 

https://docs.google.com/forms/d/16kqDRenzhivPL9ug8OiNrJ9RTiJZXLljN4kVPl_eLCY/edit

