
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο : «Πρόςκλθςθ ςε Σελικι διαδικτυακι εκδιλωςθ Σοπικϊν Θεματικϊν Δικτφων 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν» 

ΘΕΜΑ 2ο : «Πρόςκλθςθ υμμετοχισ ςε Διαδικτυακι Εκδιλωςθ του ΚΠΕ με Δθμοτικά χολεία του 

Διμου Καλαβρφτων ςτο πλαίςιο του Εορταςμοφ των 200 Χρόνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ» 

 

ΘΕΜΑ 1ο : «Πρόςκλθςθ ςε Σελικι διαδικτυακι εκδιλωςθ Σοπικϊν Θεματικϊν Δικτφων 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν» 

 

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

Μαντηουράτου ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου 

Πατρϊν και τθ ΔΔΕ Αχαΐασ / Πολιτιςτικά Θζματα διοργανϊνει Σελικι Εκδιλωςθ θμζρα Δευτζρα, 31 

Μαΐου 2021 για τα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα: 

1. «Ψθφιακόσ γραμματιςμόσ: Εμπνζοντασ και εκπαιδεφοντασ τον πολίτθ του μζλλοντοσ μζςα 

από το Μουςείο.» 

2.  «Κατανοϊντασ τθ διαφορετικότθτα μζςα από το βιβλίο - Ζωντανεφοντασ το βιβλίο ςτο 

Μουςείο» 

Η εκδιλωςθ κα είναι διαδικτυακι μζςω τθσ πλατφόρμασ Webex. Oι ϊρεσ τθσ εκδιλωςθσ 

10:00π.μ. ζωσ 11:45π.μ. Πρϊτα κα παρουςιάςουν τα παραγόμενα ζργα τουσ οι ςχολικζσ μονάδεσ 

τθσ Πρωτοβάκμιασ και ζπειτα τα ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ.  

Επιπλζον, και εφόςον επικυμοφν, τθν εκδιλωςθ μποροφν να τθν παρακολουκιςουν 

διαδικτυακά: 

1.  άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ ΔΠΕ & ΔΔΕ Αχαΐασ (ι τμιματα αυτϊν) που ενδιαφζρονται για το 

κζμα 

2. γονείσ μακιτων/-τριϊν που ςυμμετείχαν ςτα Δίκτυα 

Επισημαίνεται, όηι όζοι δεν εμπλέκονηαι ζηα δυο Δίκηυα, αλλά ζυνδέονηαι ζηην 

εκδήλωζη για απλή παρακολούθηζη, χρειάζεηαι να παραμείνουν με κλειζηά μικρόθωνα. 

 

 

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 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 27/05/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/5844 
 

ΠΡΟ: Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ: 
1. Δθμοτικϊν χολείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
2. Νθπιαγωγείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
ΚΟΙΝ.: 1.ΜΕΣ Παν/μίου Πατρων 
              2. ΚΠΕ Κλειτορίασ-Ακράτασ 

 
 

mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr


 

Ο ςφνδεςμοσ ςφνδεςθσ τθσ εκδιλωςθσ είναι ο ακόλουκοσ:  

 https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m7713c58c95a0689f740d51ac7e8e7041  

Meeting number (access code): 165 017 4681 

Meeting password: JUu27YGECP2 

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα παραγόμενα ζργα των Δικτφων κα αναρτθκοφν ςε ψθφιακι ζκκεςθ ςτον 

ιςτότοπο του Μουςείου Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν ωσ εκ τοφτου 

χρειάηεται να ςταλοφν ςε ψθφιακι μορφι ζωσ 10 Ιουνίου ςτο e-mail stmuseum@upatras.gr.  Για 

οποιαδιποτε άλλθ διευκρίνθςθ ι πλθροφορία ςχετικά με τθν ανάρτθςθ τον παραγόμενων ζργων 

ςτθν ψθφιακι ζκκεςθ του Μουςείου παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθν υπεφκυνθ του Μουςείου 

κ. Πζνυ Θεολόγθ Γκοφτθ ςτο τθλζφωνο 2610969973 ι e-mail stmuseum@upatras.gr 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Πρόςκλθςθ υμμετοχισ ςε Διαδικτυακι Εκδιλωςθ του ΚΠΕ με Δθμοτικά χολεία του 

Διμου Καλαβρφτων ςτο πλαίςιο του Εορταςμοφ των 200 Χρόνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ» 

Σο Κζντρο Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Κλειτορίασ-Ακράτασ ςασ προςκαλεί ςε Διαδικτυακι 

Εκδιλωςθ που διοργανϊνει με τα Δθμοτικά χολεία Καλαβρφτων, Κλειτορίασ, Ψωφίδασ και Δάφνθσ 

ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ για τα 200 χρόνια από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ υπό τθν αιγίδα του 

Διμου Καλαβρφτων και ςε ςυνεργαςία με τα Σμιματα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων και Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ τθσ Δ/νςθσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ. Η Διαδικτυακι Εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί το 

άββατο, 29 Μαΐου 2021 και ϊρεσ 6.00μ.μ. ζωσ 9.00 μμ. και κα προβλθκεί από το κανάλι του ΚΠΕ 

Κλειτορίασ - Ακράτασ ςτο Youtube ςτο link: https://www.youtube.com/channel/UCxwTYV-

ZPZJxqPDrHscNlhA/videos?view=2&live_view=501  

 Πλθροφορίεσ για τθ ςφνδεςθ ςτο κανάλι του ΚΠΕ για τθν προβολι τθσ τθλε-θμερίδασ κα 

υπάρχουν ςτο Facebook του ΚΠΕ Κλειτορίασ-Ακράτασ https://www.facebook.com/kpekleitakrat  και 

ςτθν ιςτοςελίδα του ΚΠΕ Κλειτορίασ-Ακράτασ http://kpe-kleit.ach.sch.gr  

Η Εκδιλωςθ κα περιλαμβάνει:  

• Παρουςιάςεισ των ζργων ηωγραφικισ και ανάγνωςθ λογοτεχνικϊν κειμζνων που 

δθμιουργικθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ. Οι παρουςιάςεισ των λογοτεχνικϊν ζργων των 

μακθτϊν κα πλαιςιϊνονται με ςχόλια από τθ γνωςτι ςυγγραφζα παιδικισ λογοτεχνίασ, οφία 

Μαντουβάλου 

• Βραβεφςεισ με χορθγό τον Διμο Καλαβρφτων των καλφτερων ζργων των μακθτϊν από τισ 

κριτικζσ επιτροπζσ. υγκεκριμζνα, κα δοκοφν τρία βραβεία για τα καλφτερα ζργα ηωγραφικισ των Γϋ 

και Δϋ τάξεων, τρία βραβεία για τα καλφτερα ζργα ηωγραφικισ των Εϋ και Σϋ τάξεων. Επίςθσ, κα 

δοκοφν τρία βραβεία για τα καλφτερα λογοτεχνικά κείμενα (ποιιματα ι πεηά) από όλεσ τισ τάξεισ και 

τρία βραβεία για τισ καλφτερεσ εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ από όλεσ τισ τάξεισ. Σα βραβεία των 

μακθτϊν κα ζχουν χορθγό τον Διμο Καλαβρφτων και κα είναι αναμνθςτικά επετειακά μετάλλια 

χρϊματοσ χρυςοφ, αργυροφ και χάλκινου  

• Φωτογραφικό οδοιπορικό του ΚΠΕ με μουςικι  

• Προβολι βίντεο με ιςτορικό περιεχόμενο που ζχει δθμιουργθκεί από τθ ςυγγραφζα παιδικισ 

λογοτεχνίασ, οφία Μαντουβάλου  

 

 

 

https://upatras.webex.com/upatras/j.php?MTID=m7713c58c95a0689f740d51ac7e8e7041
mailto:stmuseum@upatras.gr
mailto:stmuseum@upatras.gr
https://www.youtube.com/channel/UCxwTYV-ZPZJxqPDrHscNlhA/videos?view=2&live_view=501
https://www.youtube.com/channel/UCxwTYV-ZPZJxqPDrHscNlhA/videos?view=2&live_view=501
https://www.facebook.com/kpekleitakrat
http://kpe-kleit.ach.sch.gr/


• Προβολι του επετειακοφ βίντεο τθσ Επιτροπισ «Ελλάδα 2021» για τα 200 χρόνια από τθν 

Επανάςταςθ  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ δείτε ςτα ςυνθμμζνα αρχεία. 

 

 

 

                                                                                                   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 οι εκπαιδευτικοί που αναφζρονται ςτον πίνακα. 

 


