
 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Κινθτό εργαςτιριο ενθμζρωςθσ και τεχνολογίασ "Οδυςςζασ" τθσ καμπάνια «Μζνει 
μυςτικό» για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ςτο πλαίςιο 
τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με το Χαμόγελο του Παιδιοφ. 

ΘΕΜΑ 2ο: Αναβολι διεξαγωγισ 2ου Πανελλινιου υνεδρίου – Σοπικι Ιςτορία και Εκπαίδευςθ: 
το αποτφπωμα του 1821 ςτον τόπο μου. 

ΘΕΜΑ 3ο: Ζγκριςθ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ με τίτλο «Σο Πείραμα του Ερατοςκζνθ ςτθ 
ςχολικι τάξθ» τθσ Ελλθνογερμανικισ Αγωγισ. 

ΘΕΜΑ 4ο: Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτθν Δθμοτικι Πινακοκικθ Πατρϊν & ςτθν Αγορά Αργφρθ 
2 & Ξενάγθςθ ςτον χϊρο του Καταφυγίου ςτα Ψθλά Αλϊνια (απελευκζρωςθ Πάτρασ). 

ΘΕΜΑ 5ο: «8οσ Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ “Κφπροσ-Ελλάδα-Ομογζνεια: 
Εκπαιδευτικζσ Γζφυρεσ” για μακθτζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. τθσ Ελλάδασ, τθσ Κφπρου και Ομογζνειασ– 
ςχ. ζτοσ 2021-2022».  

ΘΕΜΑ 6ο: «Φεςτιβάλ Πριμαρόλια 2021 Αίγιο / Καλλιτεχνικό εργαςτιριο για παιδιά 10-16 
ετϊν».  

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Κινθτό εργαςτιριο ενθμζρωςθσ και τεχνολογίασ "Οδσζζέας" ηηρ καμπάνια «Μζνει 
μυςτικό» για τθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ςτο πλαίςιο 
τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με το Χαμόγελο του Παιδιοφ. 

Σσ. έγγπαθα:  

1. το με αρ. πρ. 250428/2390/9-9-2021 ζγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ 
Δυτικήσ Ελλάδασ 

2. το με αρ. πρ. Φ22.2/10720 14/09/2021 ζγγραφο του Τμ. Ε΄- Ελπ/κών θεμάτων – Πολιτιςτικά Θζματα 
τησ ΔΠΕ Αχαΐασ 

ασ ενθμερϊνουμε ότι ςτο πλαίςιο τθσ καμπάνιασ  #Μένει Μυστικό ενάντια ςτθ ςεξουαλικι 

κακοποίθςθ των παιδιϊν, που υλοποιεί θ Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ ςε ςυνεργαςία με το 

Χαμόγελο του Παιδιοφ, το κινθτό εργαςτιριο ενθμζρωςθσ και τεχνολογίασ "Οδυςςζασ" του 

οργανιςμοφ Το Χαμόγελο του Παιδιοφ κα βρίςκεται ςτα κάτωκι ςθμεία: 

Π.Ε ΑΙΣ/ΝΙΑ 

 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΓΡΙΝΙΟΤ, 

ΠΑΛΑΙΑ ΦΑΓΕΙΑ 
20 & 21/9/2021 

ΘΕΗ ΛΙΜΑΝΙ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ 23 & 24/9/2021 

Π.Ε. ΗΛΕΙΑ 

 

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, 24/09/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/11177 

 

ΠΡΟ: Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων-Νθπ/γείων 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων 
ΔΠΕ Αχαΐασ 
Κοιν.:  

1. Περιφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ, Γραφείο 
Αντιπεριφειάρχθ Π.Ε. Αχαΐασ  

2. Χαμόγελο του Παιδιοφ 
3. ΦΕΣΙΒΑΛΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑprimarolia.com

@gmail.com  
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ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΑΔΙΟ ΠΤΡΓΟΤ-

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΒΙΛΑΕΣΗ 
27 & 28/9/2021 

ΕΙΟΔΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 
30/9 & 1/10/2021 

Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 ΠΛΑΣΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΠΑΣΡΑ 7 & 8/10/2021 

ΧΩΡΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΤ ΑΙΓΙΟΤ  4 & 5/10/2021 

 

Γονείσ και Παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςε πλοφςιεσ ψυχοπαιδαγωγικζσ 

δράςεισ, δθμιουργικά παιχνίδια, κόμβουσ ενθμζρωςθσ για τθ πρόλθψθ και τθν ζγκαιρθ 

αντιμετϊπιςθ τθσ κοινωνικισ αυτισ μάςτιγασ. 

Προκειμζνου να μετζχουν οικογζνειεσ (γενικόσ πλθκυςμόσ), τισ απογευματινζσ ϊρεσ, ςτισ δράςεισ 

του κινθτοφ Εργαςτθρίου «Οδυςςζασ»  κα πρζπει να εγγραφοφν ςτισ παρακάτω φόρμεσ 

(ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΕΠΙΗΜΑΝΗ: προκειμζνου να ςασ ανοίξουν οι φόρμεσ ςε περίπτωςθ που 

δυςκολευτείτε με το «Ctrl+κλικ για χριςθ ςφνδεςθσ», παρακαλείςκε να κάνετε αντιγραφι του 

ςυνδζςμου και επικόλλθςθ αυτοφ ςε ζνα νζο φφλλο του περιθγθτι) : 

 Πάτρα, 7 & 8/10/2021 και ϊρεσ για το κοινό 17:00 - 21:00 (Πλατεία Γεωργίου 

Α’) https://forms.gle/rsHhYs2zfzZx6zvSA 

  Αίγιο, 4 & 5/10/2021 και ϊρεσ για το κοινό 17:00 - 21:00 (θ ακριβισ τοποκεςία κα 

ανακοινωκεί άμεςα): https://forms.gle/8KXRDeoAPaAF5c8f7 

Τπενκφμιςθ τθσ Φόρμασ εγγραφισ για ςχολικζσ μονάδεσ (πρωϊνζσ 

ϊρεσ): forms.gle/4MWCVh88ChyXbZZD6 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνοφν με το 2610 332 

499 ι να ςτζλνουν e-mail ςτο patra@hamogelo.gr. 

Επιςυνάπτεται το ςχετικό δελτίο τφπου για τθν ενθμζρωςι ςασ 

  

ΘΕΜΑ 2ο: Αναβολι διεξαγωγισ 2ου Πανελλινιου υνεδρίου – Σοπικι Ιςτορία και Εκπαίδευςθ: 

το αποτφπωμα του 1821 ςτον τόπο μου 

Σχ. ζγγραφο:  το με αρ. πρ. Φ.49/4657/22-09-2021 ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

Θα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι θ Οργανωτικι Επιτροπι του 2ου Πανελλινιου υνεδρίου  

Σοπικισ Ιςτορίασ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ οι οποίεσ αφοροφν αφενόσ ςτθ 

διαχείριςθ τθσ πανδθμίασ και αφετζρου ςτισ νζεσ αλλαγζσ που προωκοφνται ςχετικά με τθ 

λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων, αποφάςιςε να μετακζςει τθν θμερομθνία διεξαγωγισ του 

ςυνεδρίου, Οι νζεσ θμερομθνίεσ είναι 06 ζωσ 08/ 05/2022.  

Νεότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν υποβολι περιλιψεων, ειςθγιςεων, το πρόγραμμα του 

ςυνεδρίου κλπ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου ςτο προςεχζσ χρονικό διάςτθμα. Οι 

περιλιψεισ που ζχουν αποςταλεί παραμζνουν ςτθ διάκεςθ τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ.  

 

ΘΕΜΑ 3ο: Ζγκριςθ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ με τίτλο «Σο Πείραμα του Ερατοςκζνθ ςτθ ςχολικι 
τάξθ» τθσ Ελλθνογερμανικισ Αγωγισ 

Σχ. ζγγραφο:  το με αρ. πρ. 116602/ΓΔ4/17-09-2021/ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 θ διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ 

δράςθσ τθσ Ελλθνογερμανικισ Αγωγισ με τίτλο «Σο Πείραμα του Ερατοςκζνθ ςτθ ςχολικι τάξθ». Η 

δράςθ απευκφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/-τριεσ ςχολικϊν μονάδων Π/κμιασ και 

https://forms.gle/rsHhYs2zfzZx6zvSA
https://forms.gle/8KXRDeoAPaAF5c8f7
https://forms.gle/4MWCVh88ChyXbZZD6
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Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, θ ςυμμετοχι ςε αυτό είναι προαιρετικι και εγκπίνεηαι με ηιρ ακόλοςθερ 

πποϋποθέζειρ:  

1. Η ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ να γίνει με ηη ζύμθωνη γνώμη ηηρ Διεύθςνζηρ και ηος 

Σςλλόγος Διδαζκόνηων και Διδαζκοςζών. Απαπαίηηηη πποϋπόθεζη αποηελεί η μη 

παπακώλςζη ηος ζσολικού ππογπάμμαηορ και η αζθάλεια ηων μαθηηών/μαθηηπιών.  

2. Η ζςμμεηοσή ηων μαθηηών/μαθηηπιών ζηην εκπαιδεςηική δπάζη να γίνεηαι με ηην 

ενςπόγπαθη ζςγκαηάθεζη ηων γονέων/κηδεμόνων ηοςρ.  

3. Η ςλοποίηζη ηηρ δπάζηρ να γίνεηαι παποςζία ηων εκπαιδεςηικών ηων ζσολείων.  

4. Να ηηπείηαι ηο θεζμικό πλαίζιο πεπί πποζηαζίαρ ηων πποζωπικών δεδομένων ηων 

ζςμμεηεσόνηων μαθηηών/μαθηηπιών και εκπαιδεςηικών, βάζει ηηρ κείμενηρ νομοθεζίαρ, και 

να μην επιηπέπεηαι ζε καμία πεπίπηωζη η βινηεοζκόπηζη και η μαγνηηοθώνηζη μαθηηών 

και μαθηηπιών. 

 5. Να μην πποκύπηει από ηη δπάζη με οποιαδήποηε ηπόπο άμεζη διαθήμιζη 

εηαιπιών/πποϊόνηων/θοπέων/ςπηπεζιών.  

6. Να ενηασθεί ηο πείπαμα ζηην εκπαιδεςηική διαδικαζία ηων μαθημάηων πος εμπλέκονηαι 

ζηο «Πείπαμα ηος Επαηοζθένη» (μαθημαηικά, θςζική, γεωγπαθία κ.λ.π.). Η ςλοποίηζη ηηρ 

δπάζηρ να μην ξεπεπνά ηιρ δύο (02) διδακηικέρ ώπερ.  

7. Να μην ππαγμαηοποιηθεί μελλονηική εμποπική διάθεζη ηος εκπαιδεςηικού ςλικού με 

ηην αναθοπά ηηρ ζςγκεκπιμένηρ έγκπιζηρ ηος Υ.ΠΑΙ.Θ.  

8. Η δέζμεςζη ηων ζςνηελεζηών όηι θα αποζηείλοςν ζηο ΙΕΠ με ηην ολοκλήπωζη ηος 

πειπάμαηορ ηον πλήπη θάκελο αξιολόγηζηρ ηηρ εκπαιδεςηικήρ δπάζηρ. 

Οι ενδιαθερόμενες ζτολικές μονάδες μπορούν να απεσθύνονηαι ζηην Ελληνογεπμανική 

Αγωγή (ιζηοζελίδα: http://www.ea.gr ) και ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηηρ δπάζηρ: 

http://eratosthenes.ea.gr ) 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ενθμζρωςθ ςχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Θ-ΙΝΚ-Σο γκράφιτι ωσ ιςτορικι 

μαρτυρία και ωσ φκορά ςτα αρχαία μνθμεία»  

Σχ. ζγγραφα:  
1. το με αρ. πρωτ. 414472/2-9-2021 ζγγραφο τησ Εφορείασ Αρχαιοτήτων Πόλησ Αθηνών 
2. το με αρ. πρωτ. 107225/ΓΔ4/3-9-2021 ειςερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ 
3. το με αρ. πρωτ.Φ16/116611/Δ2/ 17/9/2021 ειςερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ 

ασ ενθμερϊνουμε ότι θ Εφορεία Αρχαιοτιτων Πόλθσ Ακθνϊν κα πραγματοποιιςει κατά το 

πρϊτο τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2021-2022 εκπαιδευτικά προγράμματα για ςχολικζσ ομάδεσ 

Πρωτοβάκμιασ (από Δϋ Δθμοτικοφ) και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Θ-

ΙΝΚ: Σο γκράφιτι ωσ ιςτορικι μαρτυρία και ωσ φκορά ςτα αρχαία μνθμεία» ςε αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ και μουςεία πζριξ τθσ Ακροπόλεωσ, ωσ ακολοφκωσ:  

Λειτουργία: Οκτϊβριοσ 2021- Ιανουάριοσ 2022  

Μζρεσ λειτουργίασ: Σρίτθ, Σετάρτθ, Πζμπτθ  

Ϊρεσ λειτουργίασ: 9:00-11:00 π.μ.  

Χϊροι λειτουργίασ: Αρχαιολογικόσ χϊροσ Αρχαίασ Αγοράσ, Αρχαιολογικόσ χϊροσ Κεραμεικοφ, 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ Λόφων Πνφκασ, Νυμφϊν, Μουςϊν (Φιλοπάππου).  

Θεματικοί άξονεσ του προγράμματοσ είναι:  

α. θ εξζταςθ τθσ διαχρονίασ τθσ ανκρϊπινθσ ςυνικειασ του γκράφιτι ςτον δθμόςιο χϊρο, το 

οποίο, παρά τθν ιςτορικι του ςιμερα αξία ωσ φορζα μικροϊςτορίασ και ιςτορίασ χρονικϊν περιόδων 

http://www.ea.gr/
http://eratosthenes.ea.gr/


φτωχϊν ςε γραπτζσ πθγζσ, αποτζλεςε πάντα παράγοντα υποβάκμιςθσ του δομθμζνου 

περιβάλλοντοσ,  

β. οι πολλαπλζσ ςυνζπειεσ τθσ ανεπίςτρεπτθσ φκοράσ από τα ςφγχρονα γκράφιτι για τα μνθμεία, 

τα άτομα και τθν κοινωνία ςτο παρόν και το μζλλον, θ ςθμαςία τθσ προςταςίασ των μνθμείων και ο 

ρόλοσ τθσ ςυντιρθςθσ των αρχαιοτιτων.  

Σο πρόγραμμα ζχει βιωματικό χαρακτιρα. Προςεγγίηει διακεματικά το αντικείμενό του με 

κεματικζσ ξεναγιςεισ, εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και εργαςτιριο κακαριςμϊν.  

τόχοι του Θ-ΙΝΚ είναι:  

- θ ευαιςκθτοποίθςθ ςχετικά με τθν ατομικι και ςυλλογικι ευκφνθ για τθν προςταςία τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ  

- θ εξοικείωςθ με τον μνθμειακό πλοφτο ωσ φορζα υλικϊν και άυλων αξιϊν για τισ γενιζσ του 

ςιμερα και του αφριο  

- γνωριμία με το ζργο τθσ Αρχαιολογικισ Τπθρεςίασ για τθν προςταςία και διατιρθςθ τθσ 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ  

Επιςθμαίνεται ότι:  Η ςυμμετοχι ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι δωρεάν. 

 Θα ακολουκθκεί αυςτθρά το πρωτόκολλο για τθν αποφυγι διαςποράσ του Covid-19, όπωσ κα 

προβλζπεται από τα ιςχφοντα κατά τθν περίοδο τθσ υλοποίθςθσ μζτρα.  Ανϊτατο όριο 

ςυμμετεχόντων μακθτϊν ςε κάκε δίωρο πρόγραμμα: 15 άτομα (εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά 

από τα ιςχφοντα μζτρα). Τπάρχει θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ του προγράμματοσ παράλλθλα 

ςε δφο ομάδεσ των 15 ατόμων ςε ζναν ι ςε δφο από τουσ προαναφερόμενουσ αρχαιολογικοφσ 

χϊρουσ.  

 Για τθ ςυμμετοχι ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απαραίτθτθ θ προςυνεννόθςθ.  

Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτα εκπαιδευτικά προγράμματα κα γίνονται τθλεφωνικϊσ από 1 

επτεμβρίου 2021, Δευτζρα ζωσ Παραςκευι 9:00 π.μ. - 12:00 μ.μ. ςτo τθλζφωνο: 210- 3314354 (κ. 

Πζννυ Καλιγζρου).  

Λόγω των γεωμορφολογικϊν ιδιαιτεροτιτων των αρχαιολογικϊν χϊρων, είναι αναγκαίο να 

προθγείται ενθμζρωςθ ςε περίπτωςθ μακθτοφ/ιτριασ με κινθτικζσ δυςκολίεσ.  Θα τθρθκεί αυςτθρι 

ςειρά προτεραιότθτασ. 

 ε περίπτωςθ αντίξοων καιρικϊν ςυνκθκϊν (βροχισ κτλ) το πρόγραμμα ενδζχεται να αναβλθκεί 

ι να ματαιωκεί επειδι μζροσ του πραγματοποιείται ςε υπαίκριο χϊρο.  

Επιςθμαίνεται ότι για τισ μετακινιςεισ των μακθτϊν/τριϊν ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

ιςχφει θ αρίκμ. Φ.14/89494/ΓΔ4/9-7-2020 ΤΑ (Βϋ 2888) με κζμα «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 

μακθτϊν και μακθτριϊν και μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν Δθμόςιων και Ιδιωτικϊν ςχολείων 

Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ». Για το ςχολικό ζτοσ 2021-22 εφαρμόηεται, 

επίςθσ, το άρκρο 4 τθσ αρίκμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9-9-2021 ΚΤΑ (Βϋ 4187).  

 

ΘΕΜΑ 5ο: «8οσ Πανελλινιοσ Μακθτικόσ Διαγωνιςμόσ “Κφπροσ-Ελλάδα-Ομογζνεια: 
Εκπαιδευτικζσ Γζφυρεσ” για μακθτζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. τθσ Ελλάδασ, τθσ Κφπρου και Ομογζνειασ– 
ςχ. ζτοσ 2021-2022».  
Σχ. ζγγραφο:  το με αρ. πρ. 72893/ΓΔ4/18-6-2021 ειςερχόμενο ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 

 

ασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 θ διεξαγωγι του 8ου  

Πανελλινιου Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ “Κφπροσ-Ελλάδα-Ομογζνεια: Εκπαιδευτικζσ Γζφυρεσ” για 

μακθτζσ/τριεσ Π.Ε. και Δ.Ε. τθσ Ελλάδασ, τθσ Κφπρου και Ομογζνειασ που ςυνδιοργανϊνουν θ 

Διεφκυνςθ Π.Ε. ερρϊν, θ Πρεςβεία τθσ Κφπρου ςτθν Ακινα-Μορφωτικό Γραφείο.� 



 

Επιςθμαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνιςμόσ για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 κα πραγματοποιθκεί, 

εφόςον τθρθκοφν απαρζγκλιτα οι οδθγίεσ του Τ.ΠΑΙ.Θ. και του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ 

Τγείασ για τθν προςταςία από τον κορωνοϊό COVID – 19 και, επιπλζον, με τισ εξισ προχποκζςεισ :  

1. Η γνωςτοποίθςθ και θ διάχυςθ δθμοςιότθτασ ςχετικά με τον εν λόγω διαγωνιςμό κα γίνει με 

τρόπο κεμιτό και πρόςφορο.  

2. Η ςυμμετοχι των ςχολικϊν μονάδων ςτον διαγωνιςμό να είναι προαιρετικι και να 

πραγματοποιείται με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διεφκυνςθσ και του υλλόγου Διδαςκόντων και 

Διδαςκουςϊν, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τισ ςχολικζσ δράςεισ ςτο 

πλαίςιο τθσ ςχολικισ ηωισ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ μθ επιβάρυνςθ τθσ διδαςκαλίασ 

των επιμζρουσ γνωςτικϊν αντικειμζνων, αλλά αντίκετα ο εμπλουτιςμόσ και θ διεφρυνςι τουσ με 

τρόπο δθμιουργικό, ςφμφωνα πάντα με τουσ ςτόχουσ που τίκενται ςτο Πρόγραμμα πουδϊν. ε 

περίπτωςθ που θ προετοιμαςία για τον διαγωνιςμό πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο διδακτικοφ 

χρόνου, ο χρόνοσ που κα αφιερωκεί να μθν υπερβαίνει τισ 2-4 διδακτικζσ ϊρεσ.  

3. Η ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν ςτον διαγωνιςμό να είναι προαιρετικι.  

4. Να μθν προκφπτει από τθ δράςθ με οποιοδιποτε τρόπο άμεςθ διαφιμιςθ 

εταιριϊν/προϊόντων/φορζων/υπθρεςιϊν.  

5. Η χριςθ/παρουςίαςθ των ζργων των μακθτϊν/τριϊν να γίνει αποκλειςτικά για 

εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ και χωρίσ να προκφπτουν ζςοδα για τον φορζα που προκθρφςςει τον 

διαγωνιςμό ι για άλλον (εμπορία, διαφιμιςθ).  

6. Η όλθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ (υλοποίθςθ, βράβευςθ, διαχείριςθ αποςταλζντων και 

βραβευκζντων ζργων, δθμοςιοποίθςθ) να υλοποιθκεί με ευκφνθ των φορζων διοργάνωςθσ, 

ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ δεοντολογίασ και τθν ιςχφουςα νομοκεςία για τθ διαςφάλιςθ των 

προςωπικϊν δεδομζνων των ςυμμετεχόντων/ουςϊν μακθτϊν/τριϊν και των πνευματικϊν 

δικαιωμάτων.  

7. Να μθν επιτρζπεται ςε καμία περίπτωςθ θ βιντεοςκόπθςθ και θ μαγνθτοφϊνθςθ μακθτϊν και 

μακθτριϊν.  

8. Να διαςφαλιςτεί θ προςκόμιςθ Τπεφκυνθσ Διλωςθσ από τον/τθν αςκοφντα/αςκοφςα τθν 

επιμζλεια του μακθτι/τθσ μακιτριασ, ότι δζχεται ο μακθτισ/θ μακιτρια να ςυμμετζχει ςτον 

διαγωνιςμό και ότι ςυναινεί να παρουςιαςτεί/δθμοςιοποιθκεί θ ςυμμετοχι/το ζργο του/τθσ, 

ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ προκιρυξθσ.  

9. Η μετακίνθςθ για τυχόν ςυμμετοχι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν τελετι βράβευςθσ του 

διαγωνιςμοφ να πραγματοποιθκεί χωρίσ δαπάνθ του Δθμοςίου και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 

προχποκζςεισ που ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τισ διδακτικζσ/εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ 

και εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ.  

10. Να κοινοποιθκοφν προσ το Ι.Ε.Π. τα ονόματα των Ειδικϊν Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, όταν 

αυτζσ οριςτοφν, κακϊσ και ο απολογιςμόσ και τα ςυμπεράςματα που κα προκφψουν από τθ 

διενζργεια του διαγωνιςμοφ. 

Επιςυνάπτεται θ Προκιρυξθ του εν λόγω διαγωνιςμοφ με τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Φεςτιβάλ Πριμαρόλια 2021 Αίγιο / Καλλιτεχνικό εργαςτιριο για παιδιά 10-16 

ετϊν».  

ασ ενθμερϊνουμε ότι για 3θ χρονιά πραγματοποιείται φζτοσ το Φεςτιβάλ Πριμαρόλια και θ 

ζκκεςθ ςφγχρονθσ τζχνθσ ςτθν πόλθ του Αιγίου.  



Ο οργανιςμόσ Πριμαρόλια  διοργανϊνει το Φεςτιβάλ Πριμαρόλια 2021, με εγκαίνια το άββατο 

25 επτεμβρίου 20.00, με κεματικι Δίκτυα και τθν ζκκεςθ ςφγχρονθσ τζχνθσ Μια βελονιά ςτην ώρα 

τησ, με προςκεκλθμζνουσ καλλιτζχνεσ τουσ: Μαρία Βαρελά, Μυρτϊ Ξανκοποφλου, Γιάννθ Παππά - 

ςε επιμζλεια των εικαςτικϊν Νάνςυ Χαριτωνίδου και Βαςίλθ Ψαρρά. 

Σο φεςτιβάλ παρουςιάηει μια ςειρά εκδθλϊςεων που κα πραγματοποιθκοφν από 25 

επτεμβρίου ζωσ 3 Οκτωβρίου 2021, ςτον κιπο τθσ Χαρτοποιίασ Αιγίου, ςτθν παραλία του 

Αιγίου.  

Σο φεςτιβάλ Πριμαρόλια τελεί υπό τθν Αιγίδα και Τποςτιριξθ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και 

Ακλθτιςμοφ, ςε ςυνδιοργάνωςθ με τουσ Διμο Αιγιαλείασ, ΔΗΚΕΠΑ και τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ 

Ελλάδασ, με τθν υποςτιριξθ τθσ Ολυμπίασ Οδοφ, ςε ςυνεργαςία με το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Ψθφιακϊν 

Σεχνϊν τθσ Ελλάδασ - Athens Digital Arts Festival και τθν ακαδθμαϊκι αιγίδα του Σμιματοσ 

Παραςτατικϊν και Ψθφιακϊν Σεχνϊν, τθ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου, 

και του ΕΑΠ: Ελλθνικό Ανοικτό Πανεπιςτιμιο *ΠΜ Δθμόςια Ιςτορία+. 

Επιπλζον, κα κζλαμε να ςασ γνωςτοποιιςουμε πωσ τθν Κυριακι 26 επτεμβρίου ςτισ 10:30 το 

πρωί, ςτον κιπο τθσ Χαρτοποιίασ ςτθν παραλία Αιγίου, κα πραγματοποιθκεί καλλιτεχνικό 

εργαςτιριο χαρτοχφαντικισ από τθν εικαςτικό Μαρία Βαρελά, με τίτλο "Τφαίνοντασ τον 

Αλγόρικμο τθσ Ιςτορίασ" με ςκοπό τθν γνωριμία του κοινοφ με καινοτόμεσ μορφζσ ςφγχρονθσ 

τζχνθσ ςτισ ςυγκλίςεισ ςυλλογικισ μνιμθσ, αρχείων και εικαςτικισ πρακτικισ.  

Σο εργαςτιριο είναι ανοιχτό ςε παιδιά θλικίασ 10-16 ετϊν και είναι δωρεάν!  

Διάρκεια: περίπου τρεισ ϊρεσ 

Για το εργαςτιριο κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ λόγω περιοριςμζνου αρικμοφ κζςεων  

Κρατιςεισ ςτο τθλζφωνο 6955 452545 - όφθ Μουτάφθ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ  

 
Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  
που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

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

 

https://primarolia.com/project/mariavarela-workshop/
https://primarolia.com/project/mariavarela-workshop/
https://primarolia.com/project/mariavarela-workshop/

