
 

 

ΘΕΜΑ 1ο : Σοπικό Θεματικό Δίκτυο Πολιτιςτικϊν Θεμάτων με τίτλο: «Ονειρεφομαι το 
μζλλον: Μεταμορφϊνοντασ τθ Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι Δθμιουργία!»  
ΘΕΜΑ 2ο : Σοπικό Θεματικό Δίκτυο Πολιτιςτικϊν Θεμάτων με τίτλο: «Χϊμα – Νερό-
Φωτιά: αναηθτϊντασ τθν τζχνθ τθσ γθσ από τθ φφςθ ςτθ χριςθ και από τθ χριςθ ςτο 
Μουςείο» 
  
 ΘΕΜΑ 1ο : Σοπικό Θεματικό Δίκτυο Πολιτιςτικϊν Θεμάτων με τίτλο: «Ονειρεφομαι το 
μζλλον: Μεταμορφϊνοντασ τθ Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι Δθμιουργία!»  
 Η Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ.Π.Ε. Αχαΐασ, ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ των 
Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων που κα υποβλθκοφν τθ φετινι χρονιά (αναμζνεται 
εγκφκλιοσ), προτίκεται για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 να διοργανϊςει και να ςυντονίςει 
Σοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Ονειρεφομαι το μζλλον: Μεταμορφϊνοντασ τθ 
Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι Δθμιουργία!»,  ςε ςυνεργαςία με τθ Δ.Δ.Ε. 
Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα, το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ Πανεπιςτθμίου 
Πατρϊν (Μ.Ε.Σ.), τθν Πανελλινια Ζνωςθ Εκπ/κϊν Πλθροφορικισ, Παράρτθμα Αχαΐασ και 
τθν Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ. 

Βαςικό ςκοπό ζχει να ενιςχφςει τθ ςχζςθ Μουςείου-χολείου ςτο πλαίςιο δράςεων 
ςυνδθμιουργίασ με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ, το οποίο κα αποτελζςει πθγι 
ζμπνευςθσ και εκπαίδευςθσ. Θα υποςτθρίξει τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ ωσ προσ τθν 
αξιοποίθςθ ψθφιακϊν μζςων αφιγθςθσ ςτθ διδαςκαλία τθσ λογοτεχνίασ και ςτθν 
παραγωγι λογοτεχνικϊν κειμζνων. 
 
Στόχοι του Δικτφου:  
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να:  
 προβλθματιςτοφν πωσ ονειρεφονται το μζλλον (μζςα από τον εαυτό τουσ, τθν 

επικοινωνία, τθν τεχνολογία, τα κοινωνικά κζματα - όπωσ διαφορετικότθτα, ιςότθτα, 

και ςυμπερίλθψθ κ.ό.κ.) και ποιοσ είναι ο ρόλοσ του Μουςείου ςτθ διαμόρφωςθ αυτοφ  

 κατανοιςουν ότι: 

o το βιβλίο αποτελεί εργαλείο διερεφνθςθσ ςφγχρονων κεμάτων, κατανόθςθσ και 

ερμθνείασ του εαυτοφ μασ και του κόςμου που μασ περιβάλλει  
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o θ τεχνολογία ςυνεχϊσ εξελίςςεται και το γεγονόσ αυτό ζχει αποτφπωμα ςε πολλζσ 

πτυχζσ τθσ ηωισ μασ, όπωσ ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, ςτθ δομι τθσ κοινωνίασ, ςτθν 

επικοινωνία ανκρϊπων και ςτον κακθμερινό τρόπο ηωισ  

 εμπλουτίςουν γλωςςικζσ εμπειρίεσ και είδθ κειμζνων που μποροφν να επεξεργαςτοφν 

ι να αναπαράγουν  

 εξοικειωκοφν με: 

o τθν αναγνωςτικι και τθ ςυγγραφικι- λογοτεχνικι πράξθ 

o τα ψθφιακά εργαλεία  δθμιουργικισ ζκφραςθσ και γραφισ  

 καλλιεργιςουν τθ φανταςία και τθν κριτικι ςκζψθ 

 μετατρζψουν κείμενα δθμιουργικισ γραφισ ςε ψθφιακι δθμιουργία μζςα από 

κατάλλθλα ψθφιακά εργαλεία 

 
Μεθοδολογία: 

Ωσ διδακτικι μεκοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαςτιριο και θ εργαςία ςε 
ομάδεσ, που ενιςχφουν τθ ςυμμετοχικι και ενεργθτικι μάκθςθ. Η δράςθ ςτθρίηεται ςτισ 
αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ κεωρίασ του εποικοδομθτιςμοφ, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν 
αλλθλεπίδραςθ των εμπλεκόμενων μερϊν (μακθτισ, εκπαιδευτικόσ, βιβλίο), κακϊσ και ςτο 
κοινωνικοπολιτιςμικό περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο ςυντελείται θ μακθςιακι διαδικαςία. 
 
Δραςτηριότητεσ /Δράςεισ του Δικτφου:  
 Επιμορφωτικζσ Ημερίδεσ/Εργαςτιρια για εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθ δθμιουργικι 

γραφι και τθν ψθφιακι δθμιουργία. (Θα υλοποιθκοφν δια ηώςθσ ι μζςω πλατφόρμασ - 

ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ, απογευματινι ώρα) 

 Επιλογι 1-3 λογοτεχνικϊν βιβλίων που πραγματεφονται το παρόν ι το παρελκόν, τισ 

προςωπικζσ ςχζςεισ, κοινωνικά κζματα, τθν τεχνολογία κλπ τα οποία κα 

επεξεργαςτοφν από  κοινοφ εκπαιδευτικοί και μακθτζσ  

 υμμετοχι μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν ςε μια τουλάχιςτον εκπαιδευτικι Δράςθ ςτθ 

μόνιμθ ι περιοδικι ζκκεςθ του ΜΕΣ -δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ ανάλογα με τισ 

επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. Η επίςκεψθ αυτι ςτόχο κα ζχει τθν εναςχόλθςθ των 

μακθτϊν/-τριϊν με κάποια από τισ μόνιμεσ εκκζςεισ του ΜΕΣ, προκειμζνου: 

o να δουν πωσ ζχει εξελιχκεί θ τεχνολογία ςε διάφορουσ τομείσ  

o να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ θ εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ  ζχει επθρεάςει τθν 

ανκρϊπινθ ηωι 

o να εμπνευςτοφν και να πειραματιςτοφν με τθν καινοτομία 

 Εναςχόλθςθ μακθτϊν/-τριϊν με τθ  δθμιουργικι γραφι προκειμζνου να εκφράςουν 

και να αποτυπϊςουν το πωσ ονειρεφονται το μζλλον και ποιοσ πιςτεφουν ότι μπορεί να 

είναι ο ρόλοσ του Μουςείου ςτθ διαμόρφωςθ του μζλλοντοσ (εκπαιδευτικόσ, 

επιςτθμονικόσ, ενθμερωτικόσ, πλθροφοριακόσ, κ.ό.κ.) 

 Μετατροπι Δθμιουργικισ γραφισ ςε  ψθφιακι δθμιουργία 

 Σελικι Εκδιλωςθ και ψθφιακι ζκκεςθ των ζργων για τθ Διεκνι Ημζρα Μουςείων, 

τον Μάιο 2022, δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ  

 

 
 



 
Διάρκεια ανάπτυξησ και ςυμμετοχή ςτο Δίκτυο  

Σο Δίκτυο απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ όλων των ειδικοτιτων οι οποίοι κα υλοποιιςουν Πολιτιςτικό πρόγραμμα με 
κζμα που εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ κεματολογία του Δικτφου το ςχολικό ζτοσ 2021-2022.  

Αφορά κυρίωσ ςτα Πολιτιςτικά Προγράμματα που ςχετίηονται με τθ φιλαναγνωςία, 
δθμιουργικι γραφι, λογοτεχνία (π.χ. ποίθςθ, παραμφκι, κόμικσ), ςχολικι βιβλιοκικθ, 
τεχνολογία και ςχετικζσ εικαςτικζσ τζχνεσ.  
 

Προτεινόμενεσ ςυνεργαςίεσ με κρατικοφσ φορείσ, φυςικά πρόςωπα, μη κρατικοφσ 

οργανιςμοφσ: 

 υγγραφείσ / Λογοτζχνεσ 

 Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Πατρϊν 

 ΒΤΠ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

 φνδεςμοσ Φιλολόγων Αχαΐασ 

 Εταιρεία Λογοτεχνϊν Νοτιοδυτικισ Ελλάδασ 

 

Η Ηλεκτρονικι φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτο Δίκτυο με τίτλο: «Ονειρεφομαι το 

μζλλον: Μεταμορφϊνοντασ τθ Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι Δθμιουργία!», κα ςταλεί με 

τθν εγκφκλιο για το χεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων  ςχ. Ζτουσ 

2021-2022 

 
 

ΘΕΜΑ 2ο : Σοπικό Θεματικό Δίκτυο Πολιτιςτικϊν Θεμάτων με τίτλο: «Χϊμα – Νερό-
Φωτιά: αναηθτϊντασ τθν τζχνθ τθσ γθσ από τθ φφςθ ςτθ χριςθ και από τθ χριςθ ςτο 
Μουςείο» 

 Η Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ.Π.Ε. Αχαΐασ, ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ 
των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων που κα υποβλθκοφν τθ φετινι χρονιά (αναμζνεται 
εγκφκλιοσ), προτίκεται για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 να διοργανϊςει και να ςυντονίςει 
Σοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Χϊμα – Νερό-Φωτιά: αναηθτϊντασ τθν τζχνθ τθσ γθσ 
από τθ φφςθ ςτθ χριςθ και από τθ χριςθ ςτο Μουςείο»  ςε ςυνεργαςία με τθ Δ.Δ.Ε. 
Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα, το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ Πανεπιςτθμίου 
Πατρϊν (Μ.Ε.Σ.), τθν Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ και το Αρχαιολογικό Μουςείο Πάτρασ.  

 
Στόχοι του Δικτφου:  
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να:  
 εξοικειωκοφν με τθν κεραμικι τζχνθ  

 ζρκουν ςε επαφι με βαςικζσ αρχζσ, τεχνικζσ πθλοπλαςτικισ, είδθ κεραμικϊν 

αντικειμζνων, φόρμεσ, διακοςμθτικά μοτίβα, εργαλεία και εξοπλιςμό 

 γνωρίςουν τθν παράδοςθ, τθν ιςτορία και τθν εξζλιξθ τθσ κεραμικισ 

 ςυγκρίνουν τα εργαςτιρια του χκεσ και του ςιμερα αναηθτϊντασ τισ διαφορζσ 

 γνωρίςουν τθν τζχνθ τθσ αγγειοπλαςτικισ και το παραδοςιακό επάγγελμα του 

αγγειοπλάςτθ 

 διακρίνουν τον τρόπο επιλογισ, ςυλλογισ και επεξεργαςίασ των πρϊτων υλϊν 

 εμπνευςτοφν δθμιουργϊντασ και διακοςμϊντασ κεραμικά αντικείμενα για το Μουςείο 



 ζρκουν ςε επαφι και να αλλθλεπιδράςουν μζςω τθσ κεραμικισ, με διαφορετικά άτομα 

και φορείσ 

 κατανοιςουν τον εκπαιδευτικό ρόλο και τθ ςχζςθ Μουςείου-χολείου ςτο πλαίςιο 

δράςεων ςυν-δθμιουργίασ 

 αναγνωρίςουν τθ γεωλογικι προζλευςθ και τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των αργίλων και να 

τισ ταξινομιςουν ανάλογα με τον τρόπο ςχθματιςμοφ τουσ 

 αναγνωρίςουν και ταξινομιςουν τα διάφορα είδθ των πθλϊν 

 αναπτφξουν τθ ςυνεργαςία, τθ φανταςία, τθν εφευρετικότθτα και τθν επιδεξιότθτα 

δακτφλων και παλάμθσ 

 αναγνωρίςουν τθ χριςθ των κεραμικϊν ςκευϊν μζςω τθσ ςφγκριςθσ με αντίςτοιχα 

ςφγχρονα αντικείμενα  

 
Μεθοδολογία: 

Ωσ διδακτικι μεκοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαςτιριο και θ εργαςία ςε 

ομάδεσ, που ενιςχφουν τθ ςυμμετοχικι και ενεργθτικι μάκθςθ. Η δράςθ ςτθρίηεται ςτισ 

αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ κεωρίασ του εποικοδομθτιςμοφ, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν 

αλλθλεπίδραςθ των εμπλεκόμενων μερϊν, κακϊσ και ςτο κοινωνικοπολιτιςμικό 

περιβάλλον, μζςα ςτο οποίο ςυντελείται θ μακθςιακι διαδικαςία. Οι μζκοδοι που  κα 

ακολουκιςουν κα είναι, ωσ επί το πλείςτον, θ βιωματικι προςζγγιςθ, θ ομαδοςυνεργατικι 

μζκοδοσ, θ διεπιςτθμονικότθτα-διακεματικότθτα. Σεχνικζσ που μποροφν να ακολουκιςουν 

οι ομάδεσ είναι: ψθφιακζσ ξεναγιςεισ, μελζτθ υλικοφ (βιβλία, φωτογραφίεσ κ.λπ.), 

καταςκευζσ κ.λπ. 

 
Δραςτθριότθτεσ /Δράςεισ του Δικτφου:  
1. Ειςαγωγικι Επιμορφωτικι Ημερίδα για εκπαιδευτικοφσ 
2. εμινάρια για εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθν παράδοςθ, τθν αιςκθτικι και τθν εξζλιξθ 
τθσ κεραμικισ τζχνθσ ςτο χρόνο 
3. Ψθφιακι ξενάγθςθ ςε διάφορα εργαςτιρια 
4. υμμετοχι μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν ςε εκπαιδευτικι δράςθ για τθν κεραμικι που 
περιλαμβάνει: παρακολοφκθςθ ειδικά διαμορφωμζνου  ψθφιακοφ υλικοφ και εργαςτιριο 
εκμάκθςθσ κεραμικισ δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ 
ςυνκικεσ. 
5. Δθμιουργία κεραμικϊν ζργων από τισ ςχολικζσ ομάδεσ. 
6. Σελικι Εκδιλωςθ  και ζκκεςθ των ζργων για τον Εορταςμό τθσ Διεκνοφσ Ημζρασ 
Μουςείων, τον Μάιο 2021, δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ 
ςυνκικεσ . 
 

Διάρκεια ανάπτυξησ και ςυμμετοχή ςτο Δίκτυο  
Σο Δίκτυο απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ όλων των ειδικοτιτων οι οποίοι κα υλοποιιςουν Πολιτιςτικό πρόγραμμα με 
κζμα που εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ κεματολογία του Δικτφου το ςχολικό ζτοσ 2021-2022.  

Αφορά κυρίωσ ςτα Πολιτιςτικά Προγράμματα που ςχετίηονται με τθ γνωριμία με τθν 
κεραμικι τζχνθ και τθν ιςτορικι διαδρομι τθσ, τα υλικά και τα εργαλεία, τα εργαςτιρια 
του χτεσ και του ςιμερα, τθ χρθςτικότθτα αλλά και τθ δθμιουργία κεραμικϊν ζργων. 



 

Προτεινόμενεσ ςυνεργαςίεσ με κρατικοφσ φορείσ, φυςικά πρόςωπα, μθ κρατικοφσ 

οργανιςμοφσ: 

 Κζντρο  Μελζτθσ  Νεϊτερθσ  Κεραμικισ, Ακινα (δυνατότθτα δανειςμοφ 

Μουςειοςκευισ) 

 Εργαςτιρια Κεραμικισ 

 

Η Ηλεκτρονικι φόρμα διλωςθσ ςυμμετοχισ ςτο Δίκτυο με τίτλο: «Χϊμα – Νερό-Φωτιά: 

αναηθτϊντασ τθν τζχνθ τθσ γθσ από τθ φφςθ ςτθ χριςθ και από τθ χριςθ ςτο Μουςείο», κα 

ςταλεί με τθν εγκφκλιο για το χεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων  

ςχ. Ζτουσ 2021-2022 

 

 

 

 

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. 
 


