
 
 

 
 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο:«Παράταςθ 1ου πανελλθνίου Διαγωνιςμοφ Σραγουδιοφ για παιδικι/-εσ φωνζσ ςτο 

πνζυμα του Καρναβαλιοφ» 

ΘΕΜΑ 2ο:«Πρόςκλθςθ ςε Διαδικτυακό διαδικτυακό επιςτθμονικό ςυνζδριο ιςτορίασ με κζμα: 

Επανάςταςθ 1821- Ρώςοι – Ζλλθνεσ» 

ΘΕΜΑ 3ο:«χολικόσ διαγωνιςμόσ με κζμα: «O Φιλελλθνιςμόσ, θ ςυμβολι του ςτθν 

απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδοσ και ςτθν Ευρωπαϊκι ενοποίθςθ» 

ΘΕΜΑ 4ο:«ΕΚΟΜΕ | Τπενκφμιςθ για το διεκνζσ διαδικτυακό παιδικό φεςτιβάλ ταινιών animation 

μικροφ μικουσ Takorama 2021» 

ΘΕΜΑ 5 ο:«Δελτίο τφπου Ημερίδα για το 21' Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Παιδαγωγικό Σμιμα Δ.Ε.» 

ΘΕΜΑ 6ο:«Απάντθςθ ςε ερώτθμα ςχετικά με το 5ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ – 

ΑΧΑΡΝΕ 2020» 

ΘΕΜΑ 7ο:«13θ Διεκνισ ςυνάντθςθ χολικών Χορωδιών του 39ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Καρδίτςασ (8- 

20 Ιουνίου 2021)» 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:«Παράταςθ 1ου πανελλθνίου Διαγωνιςμοφ Σραγουδιοφ για παιδικι/-εσ φωνζσ ςτο 

πνζυμα του Καρναβαλιοφ» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι πιρε παράταςθ ο 1οσ Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Σραγουδιοφ για 
παιδικι/ζσ φωνζσ ςτο πνεφμα του καρναβαλιοφ ζωσ τισ 20 Ιουνίου 2021. Ο Διαγωνιςμόσ αφορά 
τθ ςφνκεςθ παιδικοφ τραγουδιοφ ςτο πνεφμα του καρναβαλιοφ και απευκφνεται ςε ςυνκζτεσ από 
όλθ τθν Ελλάδα. Απονζμονται χρθματικά ζπακλα 500 ευρϊ για το Α’ βραβείο, 300 ευρϊ για το Β’, 
200 ευρϊ για το Γ’ και αναμνθςτικά διπλϊματα. Σζλοσ, κα κυκλοφοριςει CDμε τισ καλφτερα 
τραγοφδια 
ΒΡΑΒΕΙΑ 
1.Αϋ ΒΡΑΒΕΛΟ: 500 ΕΤΡΩ 
2.Βϋ ΒΡΑΒΕΛΟ: 300 ΕΤΡΩ 
3.Γϋ ΒΡΑΒΕΛΟ: 200 ΕΤΡΩ  
4.3 ΑΝΑΜΝΘΣΛΚΑ ΔΛΠΛΩΜΑΣΑ ΓΛΑ ΣΘΝ ΚΑΛΤΣΕΡΘ ΕΡΜΘΝΕΛΑ 
5.ΚΤΚΛΟΦΟΡΛΑ ΣΩΝ 12 ΚΑΛΤΣΕΡΩΝ ΣΡΑΓΟΤΔΛΩΝ Ε CD ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΕΔΘΠ ΚΑΡΝΑΒΑΛΛ ΠΑΣΡΑ 
 
ΑΙΣΗΗ – ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 

 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ & ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΘ Δ/ΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΚΜΛΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΚΜΛΑ ΕΚΠ/Θ 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 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 28/05/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/5946 
 

ΠΡΟ: Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ: 
1. Δθμοτικϊν χολείων ΔΛ.Π.Ε. Αχαΐασ 
2. Νθπιαγωγείων ΔΛ.Π.Ε. Αχαΐασ 
ΚΟΙΝ.: 1. ΚΟΛΝΩΦΕΛΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΘ ΔΘΜΟΤ  
ΠΑΣΡΕΩΝ - ΚΑΡΝΑΒΑΛΛ ΠΑΣΡΑ 
               

 
 

mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr


Σο δελτίο ςυμμετοχισ του υποψιφιου πρζπει να περιλαμβάνει το ζργο, όνομα, επϊνυμο, 
πατρϊνυμο, τθλζφωνο επικοινωνίασ, διεφκυνςθ, ΣΚ, email, Βιογραφικό (προαιρετικό) και να 
αποςταλεί είτε θλεκτρονικά, με κζμα «ΑΛΣΘΘ ΓΛΑ ΣΟΝ 1Ο ΔΛΑΓΩΝΛΜΟ ΣΡΑΓΟΤΔΛΟΤ ΓΛΑ ΠΑΛΔΛΚΘ Ι 
ΠΑΛΔΛΚΕ ΦΩΝΕ ΣΟ ΠΝΕΤΜΑ ΣΟΤ ΚΑΡΝΑΒΑΛΛΟΤ» ςτο email: dim.odio@patrasculture.gr   
είτε ταχυδρομικϊσ ςτθ Διεφκυνςθ Αράτου 10, ΣΚ 26221, με τθν ζνδειξθ ΠΡΟ ΔΘΜΟΣΛΚΟ ΩΔΕΛΟ 
ΠΑΣΡΩΝ 
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: 
Γραφείο Δθμοτικό Ωδείου: 2610 271087  
Γραφείο Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ Διμου Πατρζων – ΚΑΡΝΑΒΑΛΛ ΠΑΣΡΑ 
Λςτοςελίδα: www.carnivalpatras.gr / email: info@carnivalpatras.gr 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε ςτα ςυνθμμζνα αρχεία. 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Πρόςκλθςθ ςε Διαδικτυακό διαδικτυακό επιςτθμονικό ςυνζδριο ιςτορίασ με κζμα: 

Επανάςταςθ 1821- Ρώςοι – Ζλλθνεσ» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ  Εκπαίδευςθσ Πιερίασ, το 

Κζντρο Εκπαιδευτικισ και υμβουλευτικισ Τποςτιριξθσ Πιερίασ και το Ελλθνορωςικό Κζντρο 

Πολιτιςμοφ «Άντον Σςζχωφ» τθσ Κατερίνθσ, οργανϊνουν διαδικτυακό επιςτθμονικό ςυνζδριο 

ιςτορίασ: «Επανάςταςη 1821- Ρώςοι – Έλληνεσ»,  με το οποίο τιμοφν τθν επζτειο των 200 χρόνων 

από τθν επανάςταςθ του 1821 και το χαρακτθριςμό του 2021 ωσ ζτουσ ιςτορίασ Ελλάδασ – 

Ρωςίασ,  παρουςιάηοντασ   τθν Παραςκευι 28 Μαΐου και ώρα 17.00΄, ιςτορικά γεγονότα 

καταλυτικισ ςθμαςίασ που οδιγθςαν ςτθν Ελευκερία των Ελλινων. Ομιλθτζσ είναι  Ζλλθνεσ 

εκπαιδευτικοί  (διδάκτορεσ ιςτορίασ) και Ρϊςοι ακαδθμαϊκοί από  το πανεπιςτιμιο  Lomonosov 

(Ломоносова) τθσ Μόςχασ και το Λνςτιτοφτο διεκνϊν ςχζςεων MGIMO  (МГИМО) τθσ Μόςχασ. Σο 

ςυνζδριο τιμοφν με τθν υποςτιριξι τουσ: το προξενείο τθσ Ρωςίασ ςτθ Κεςςαλονίκθ, θ 

Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ, θ Περιφερειακι Ενότθτα Πιερίασ  και 

οι Διμοι: Κατερίνθσ, Δίου–Ολφμπου και Πφδνασ–Κολινδροφ. 

Παραςκευι 28 Μαΐου 2021 και ϊρα 17.00 

Για τθ ςυμμετοχι ςασ: 

Zoom ςφνδεςμοσ: https://us02web.zoom.us/j/84319200268 

(ςφνδεςμοσ ομιλθτϊν, διοργανωτϊν, ρωςόφωνων. επιλογι ελλθνικισ ι ρωςικισ γλϊςςασ) 

Ηωντανι ροι Youtube: https://youtu.be/A53V7R20MA4 

(ςφνδεςμοσ ςτθ γλϊςςα των ομιλθτϊν/ειςθγθτϊν) 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε ςτα ςυνθμμζνα αρχεία. 

 

ΘΕΜΑ 3ο : «χολικόσ διαγωνιςμόσ με κζμα: «O Φιλελλθνιςμόσ, θ ςυμβολι του ςτθν 

απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδοσ και ςτθν Ευρωπαϊκι ενοποίθςθ» 

ασ υπενκυμίηουμε ότι  ο ςχολικόσ διαγωνιςμόσ με κζμα: «O Φιλελλθνιςμόσ, θ ςυμβολι του ςτθν 
απελευκζρωςθ τθσ Ελλάδοσ και ςτθν Ευρωπαϊκι ενοποίθςθ» (ο οποίοσ ολοκλθρϊνεται με μεγάλθ 
επιτυχία) ζχει χρονικό περικϊριο για υποβολζσ των ςυμμετοχϊν, ζωσ και τισ 31 Μαΐου 2021. 

Με τθν ευκαιρία ςασ ανακοινϊνουμε ότι το Μουςείο Φιλελλθνιςμοφ ςτθν Ακινα, ζχει ανοίξει και 
υποδζχεται επιςκζπτεσ από τισ 20 Μαΐου 2021. Σο Μουςείο είναι ανοικτό ςτο κοινό απο Σετάρτθ 
ζωσ Κυριακι 10:00 με 18:00. 

Για τθν οργάνωςθ επιςκζψεων ομάδων ενθλίκων και ςχολείων, παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε 
ςτο 210.8094750. 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα: 

https://phmus.org/drastiriotites/visit-the-museum/ 

 

mailto:dim.odio@patrasculture.gr
https://us02web.zoom.us/j/84319200268?fbclid=IwAR0AR-tjEM9SHvtWCRSHhQ2XtYAo21HXy8xJK8RWEjMWm6XElEz05huqK10
https://youtu.be/A53V7R20MA4
https://phmus.org/drastiriotites/visit-the-museum/


ΘΕΜΑ 4ο : «ΕΚΟΜΕ | Τπενκφμιςθ για το διεκνζσ διαδικτυακό παιδικό φεςτιβάλ ταινιών 

animation μικροφ μικουσ Takorama 2021» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι το ΕΚΟΜΕ εγκαινιάηει από φζτοσ μια πιο ςυςτθματικι ςυνεργαςία με 

το Takorama International Film Festival 2021, το διεκνζσ διαδικτυακό παιδικό φεςτιβάλ ταινιϊν 

animation μικροφ μικουσ που τελεί υπό τθν αιγίδα τθσ UNESCO και απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ, 

εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και παιδιά! 

Φζτοσ το ΕΚΟΜΕ προςφζρει και ςτα ελλθνικά τα φφλλα εργαςίασ για τισ 15 ταινίεσ κινουμζνων 

ςχεδίων, που είναι ελεφκερα προςβάςιμεσ και χωρίσ διαφθμίςεισ, για χριςθ ςε εκπαιδευτικό 

πλαίςιο. Οι ταινίεσ είναι ταξινομθμζνεσ ςε πζντε θλικιακζσ κατθγορίεσ (για παιδιά 3 ζωσ 18 ετϊν) 

και ςυνοδεφονται από φφλλα εργαςίασ με ςυνοπτικζσ πλθροφορίεσ για τισ ταινίεσ, ερωτιματα για 

το περιεχόμενο αλλά και τθν τεχνικι διάςταςθ. Σα φφλλα εργαςίασ προςφζρουν, επίςθσ, 

ςτοχευμζνεσ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και πρόςκετο υλικό με αναφορζσ ςε λογοτεχνικά, 

εικαςτικά και κινθματογραφικά ζργα. 

 Ζωσ τισ 25 Ιουνίου τα παιδιά μαηί με τουσ γονείσ ι/και τουσ εκπαιδευτικοφσ μποροφν να 

ανακαλφψουν ζναν ποιθτικό και πρωτότυπο οπτικό ςφμπαν που προωκεί τισ αξίεσ τθσ αλλθλεγγφθσ, 

του ςεβαςμοφ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Διαφορετικότθτα, αποδοχι, φιλία, μοναξιά, αγάπθ, 

επικυμία, πόλεμοσ, παρενόχλθςθ, ενδοοικογενειακι βία, ςχζςθ με τα ηϊα και περιβάλλον είναι 

κάποια από τα κζματα των ευφάνταςτων animation. 

 Κάντε εγγραφι τϊρα και προςκαλζςτε τα παιδιά ι τουσ μακθτζσ ςασ να ςυμμετζχουν ςτισ 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, να πουν τθ γνϊμθ τουσ και να ψθφίςουν το αγαπθμζνο τουσ φιλμ! 

 Σο φεςτιβάλ διοργανώνεται από τθ γαλλικι ΜΚΟ «Films Pour Enfants», μζλοσ τθσ Μεςογειακισ 

Ομάδασ τθσ υμμαχίασ UNESCO MIL Alliance Med Group, που ςυντονίηει το ΕΚΟΜΕ. 

 Διαβάςτε περιςςότερα ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΚΟΜΕ εδϊ. 

https://www.ekome.media/el/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%

83%ce%b7/synergasia-ekome-kai-takorama-international-film-festival/  

 Δείτε τθν ανάρτθςι μασ ςτα social media του ΕΚΟΜΕ  

https://www.facebook.com/ekomemedia/posts/2487457621400583    

 Πλθροφορίεσ Ε:  educate@ekome.media  , Ειρινθ Ανδριοποφλου 

  
ΘΕΜΑ 5ο : «Δελτίο τφπου Ημερίδα για το 21' Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Παιδαγωγικό Σμιμα Δ.Ε.» 

ασ αποςτζλλουμε δελτίο τφπου για τθν επιςτθμονικι θμερίδα «Παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ 

προςεγγίςεισ των ‘Εικόνων του Αγώνοσ’: Ο Μακρυγιάννησ και η παραγγελία τησ ιςτορίασ (1836-

1839)» θ οποία υλοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ διακοςιετθρίδασ από τθν επανάςταςθ του 1821. 

Ημερομθνία: Κυριακι, 03 Οκτωβρίου 2021 

Χώροσ διεξαγωγισ: Μουςείο τθσ Εκπαίδευςθσ – Μουςειακι υλλογι Ελζνθσ Γλφκατηθ Αρβελζρ, 

Βερνάρδου 10, παλιά πόλθ, Ρζκυμνο 

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Απάντθςθ ςε ερώτθμα ςχετικά με το 5ο Μακθτικό Φεςτιβάλ Αρχαίου Δράματοσ – 

ΑΧΑΡΝΕ 2020» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ διεξαγωγι του εν λόγω Φεςτιβάλ, διαδικτυακά, με τθ 

διαδικαςία του «live streaming», για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ τθσ Δϋτάξθσ Δθμοτικοφ χολείου. 

Παρακαλοφμε δείτε το ςυνθμμζνο αρχείο. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο: «13θ Διεκνισ ςυνάντθςθ χολικών Χορωδιών του 39ου Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Καρδίτςασ (8- 
20 Ιουνίου 2021)» 

https://www.ekome.media/el/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/synergasia-ekome-kai-takorama-international-film-festival/
https://www.ekome.media/el/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/synergasia-ekome-kai-takorama-international-film-festival/
https://www.facebook.com/ekomemedia/posts/2487457621400583
mailto:educate@ekome.media


ασ αποςτζλλουμε τθν ανακοίνωςθ- δελτίου τφπου τθσ 13θσ Διεκνοφσ υνάντθςθσ χολικϊν 

Χορωδιϊν Καρδίτςασ, (μαηί με τθν εγκριτικι απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ και 

Κρθςκευμάτων), που διοργανϊνεται υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ και Κρθςκευμάτων. 

Εφόςον παρατάκθκε το ςχολικό ζτοσ ςτθν Ελλάδα, θ 13θ Διεκνι υνάντθςθ χολικών Χορωδιών 

Καρδίτςασ κα μπορζςει να πραγματοποιθκεί διά ηώςθσ ςε ανοικτό χώρο από 8- 20 Ιουνίου 2021. 

ε περίπτωςθ που εμφανιςτοφν και περαιτζρω προβλιματα κατά τον Λοφνιο, ϊςτε να μθν 

καταφζρουμε να υλοποιιςουμε τθ διοργάνωςθ, τότε θ 13θ υνάντθςθ χολικϊν Χορωδιϊν 

Καρδίτςασ κα μεταφερκεί οριςτικά από 18-28 Νοεμβρίου 2021, που ςίγουρα τα πράγματα κα είναι 

καλφτερα. 

 

 

 

 

                                                                                                   Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

                                                                                              ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

 με προώκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail οι εκπαιδευτικοί που αναφζρονται ςτον πίνακα. 

 


