
 

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόςκλθςθ εκπαιδευτικϊν ΌΛΩΝ των ειδικοτιτων Δϋ, Εϋ, τϋ τάξεων Δθμοτικοφ 

ςχολείου ςε Δια Ηϊςθσ Επιμορφωτικά Εργαςτιρια με τίτλο: «DanceAgainstBullying» 

ΘΕΜΑ 2ο:  υμμετοχι ςχολείων (Νθπιαγωγείων και Δθμοτικϊν) ςε δράςεισ Καλλιτεχνικισ 

Δθμιουργίασ ςε ςυνεργαςία με τθν Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου Πατρζων/ 

Καρναβάλι Πάτρασ 

ΘΕΜΑ 3Ο:  Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα «πόροι οφίασ για Πόρτεσ Ανοιχτζσ» 
 

  
ΘΕΜΑ 1ο: Πρόςκλθςθ ςε Δια Ηϊςθσ Επιμορφωτικά Εργαςτιρια με τίτλο: 
«DanceAgainstBullying» 
Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ.Π.Ε. Αχαΐασ, δια τθσ Τπεφκυνθσ Βαςιλικισ 
Μαντηουράτου, ςε ςυνεργαςία με το Χαμόγελο του Παιδιοφ, διοργανϊνει κφκλο Δια 
Ηϊςθσ Επιμορφωτικϊν Εργαςτθρίων, διάρκειασ 12 διδακτικϊν ωρϊν, με τίτλο: 
«DanceAgainstBullying» 

Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Dance Against Bullying ζχει ζγκριςθ από το ΙΕΠ και 

εφαρμόηεται για πρϊτθ φορά. Σο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοςτεί ςτθν τάξθ: 

 από όςουσ εκπαιδευτικοφσ παρακολουκιςουν τον κφκλο των εργαςτθρίων  

 από τουσ ψυχολόγουσ του Χαμόγελου του Παιδιοφ (κατόπιν πρόςκλθςισ τουσ από το 

ςχολείο) 

Σα επιμορφωτικά εργαςτιρια  απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣΘΣΩΝ  τάξεων Δ,  Εϋ και τϋ Δθμοτικοφ χολείου οι οποίοι: 

 επικυμοφν να υλοποιιςουν τθ φετινι χρονιά Πολιτιςτικό Πρόγραμμα (αναμζνεται 

ςχετικι εγκφκλιοσ) με τθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι ι 

 ενδιαφζρονται γενικά για το κζμα 

 

Απαραίτθτεσ προχποκζςεισ είναι οι ςυμμετζχοντεσ/-χουςεσ να: 

 μποροφν να είναι παρόντεσ/-οφςεσ και ςτισ 3 θμζρεσ του κφκλου εργαςτθρίων που 

κα επιλζξουν 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

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

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΘΜΑ 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, 25/10/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/13047 

 

ΠΡΟ: Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν  
ΔΠΕ Αχαΐασ 
Κοιν.:  
Χαμόγελο του Παιδιοφ 
ΚΕΔΗΠ 
Κουρι Ήρα 
Δθμοτικό Μουςείο Καλαβρυτινοφ 
Ολοκαυτϊματοσ 
Γιοφλθ Δοφβου 
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 μποροφν να είναι παρόντεσ/-οφςεσ κατά τθ διάρκεια όλων των ωρϊν του κφκλου 

εργαςτθρίων που κα επιλζξουν 

 φζρουν μαηί τουσ Πιςτοποιθτικό Εμβολιαςμοφ ι Βεβαίωςθ νόςθςθσ  

Σα εργαςτιρια κα είναι Δια Ηϊςθσ και με ζντονθ ςωματικι ζκφραςθ και κίνθςθ. Ωσ εκ 

τοφτου δε μποροφν να γίνουν δεκτζσ ςυμμετοχζσ που δε κα τθροφν τισ προαναφερκείςεσ 

προχποκζςεισ. 

Ο αρικμόσ ςυμμετεχόντων κα είναι πολφ περιοριςμζνοσ (12 άτομα/εργαςτιριο) και κα 

τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. Θα λθφκεί υπόψθ θ ςειρά διλωςθσ επικυμίασ μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ φόρμασ.  

 

Περιγραφι επιμορφωτικϊν εργαςτθρίων: 

Μζςω των ςεμιναρίων προτείνεται θ ςφςταςθ ολιγομελοφσ ομάδασ. Η ομάδα κα είναι 

ςτακερι για τισ 3 θμζρεσ που κα διαρκζςει ο κφκλοσ εργαςτθρίων. Οι ςυμμετζχοντεσ κα: 

 υποςτθριχκοφν προκειμζνου να εφαρμόςουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

DanceAgainstBullying (DAB)  

 παραλάβουν κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο εκπαιδευτικό υλικό για άμεςθ εφαρμογι ςτθν 

τάξθ τουσ με τουσ μακθτζσ/-τριεσ. 

 

 Τπεφκυνεσ Επιμορφϊτριεσ κα είναι οι Ιωάννα Γκίκα & Ζλενα Παλοφμπθ, Ψυχολόγοι 

του Οργανιςμοφ «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ». 

Οι εκπαιδευτικοί ςτα επιμορφωτικά εργαςτιρια κα γνωρίςουν το ζργο Dance Against 

Bullying (DAB) το οποίο αποτελεί παραδοτζο Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ με εταίρουσ από 5 

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Ελλάδασ, θ οποία εκπροςωπείται από «Σο 

Χαμόγελο του Παιδιοφ».  

Σο πρόγραμμα ζχει ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ μίασ καινοτόμου μεκοδολογίασ 

για τθν καταπολζμθςθ του φαινομζνου του εκφοβιςμοφ, μζςω τθσ χριςθσ εργαλείων 

βαςιςμζνων ςτον χορό, τθν κίνθςθ και τισ τζχνεσ. 

κοπόσ είναι θ ενςωμάτωςθ επιςτθμονικά κακιερωμζνων πρακτικϊν με μία νζα 

προςζγγιςθ, μουςικο-κινθτικϊν εργαςτθρίων, ενϊνοντασ ζτςι εργαηόμενουσ με νζεσ και 

νζουσ ςτον αγϊνα κατά του bullying. Ο χορόσ, θ μουςικι και θ κίνθςθ ζχουν κετικζσ 

επιπτϊςεισ ςτθν ανάπτυξθ των νζων, αποτελϊντασ ςθμαντικά εργαλεία ςτθν ενδυνάμωςθ 

και αντοχι κατά κάκε μορφισ βίασ.  

Ζτςι, κα προωκθκεί μία μεικτι μζκοδοσ, ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να βελτιϊςει και να 

εμπλουτίςει τισ δεξιότθτεσ των επαγγελματιϊν που δουλεφουν με παιδιά και να 

ενδυναμϊςει τα παιδιά, ϊςτε να αντιδράςουν ψυχολογικά και ςυναιςκθματικά ςε πικανζσ 

ςυμπεριφορζσ bullying.  

Ο χορόσ/κίνθςθ είναι ςωματικά, ψυχικά και ςυναιςκθματικά εργαλεία που εμπλζκουν τα 

παιδιά ςτα παρακάτω επίπεδα: 

- Ατομικό: κακιςτά δυνατι τθν εξερεφνθςθ και ζκφραςθ τθσ ευαιςκθςίασ μασ, 

ενιςχφοντασ τθν αυτοπεποίκθςι μασ, τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, και τθ δθμιουργικότθτά 

μασ. 



- Κοινωνικό: ςυμμετοχι ςε μία ομάδα ενιςχφοντασ τθν ικανότθτα να ςεβόμαςτε τουσ 

άλλουσ και το πολιτιςτικό τουσ υπόβακρο, και βελτιϊνοντασ διαπροςωπικζσ και 

επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ. 

Μζςω τθσ μουςικο-κινθτικισ ζκφραςθσ αποδεικνφεται θ φπαρξθ των πολλϊν και 

διαφορετικϊν αντιλιψεων τθσ πραγματικότθτασ, οδθγϊντασ ζτςι ςτθν αποδοχι τθσ 

διαφορετικότθτασ.  

Η επιμόρφωςθ κα λάβει χϊρα ςτο 16ο Δθμοτικό χολείο Πατρϊν, Κ. Παλαμάσ (Οδόσ Κ. 

Παλαμά 95, Αγυιά). Οι θμερομθνίεσ και ϊρεσ είναι οι ακόλουκεσ: 

Σρίτθ, 09 Νοεμβρίου 2021, ϊρεσ 5:15μ.μ.-8:30μ.μ. 

Σετάρτθ, 10 Νοεμβρίου 2021, ϊρεσ 5:15μ.μ.-8:30μ.μ. 

Πζμπτθ, 11 Νοεμβρίου 2021, ϊρεσ 5:15μ.μ.-8:30μ.μ. 

Επιςθμαίνεται ότι:  

Οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ κα υποβλθκοφν θλεκτρονικά μζχρι και τθν Πζμπτθ  04/10/2021 

μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ ςτον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1dP1AosQhlRbHOKo3gH-a_EFI9AU7FuiB5OoM0mWFVGQ/edit  

 

Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του ςεμιναρίου, κακϊσ και θ μετακίνθςθ των 

ςυμμετεχόντων κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο. τουσ/ςτισ ςυμμετζχοντεσ/-ουςεσ 

ςτο ςεμινάριο κα δοκοφν Βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ. 

 Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ, κα τθρθκοφν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά 

τθσ διαςποράσ του SARS-CoV-2 (μάςκεσ, απολυμάνςεισ και αεριςμόσ χϊρων, επίδειξθ 

πιςτοποιθτικοφ εμβολιαςμοφ ι βεβαίωςθσ νόςθςθσ). 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  υμμετοχι ςχολείων ςε δράςεισ Καλλιτεχνικισ Δθμιουργίασ ςε ςυνεργαςία με 
τθν Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου Πατρζων/ Καρναβάλι Πάτρασ 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ.Π.Ε. Αχαΐασ, δια τθσ Τπεφκυνθσ Βαςιλικισ 
Μαντηουράτου, ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων που κα 
υποβλθκοφν τθ φετινι χρονιά (αναμζνεται εγκφκλιοσ), διοργανϊνει ςε ςυνεργαςία με τθν 
“Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου Πατρζων (Κ.Ε.ΔΗ.Π.) - Καρναβάλι Πάτρασ” και ςτο 
πλαίςιο τθσ Καρναβαλικισ περιόδου 2022,  εκπαιδευτικζσ δράςεισ-εργαςτιρια για τουσ 
μακθτζσ/τριεσ Νθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ ςχολείου που κα υλοποιιςουν ςχετικό 
Πολιτιςτικό Πρόγραμμα. 

Οι δράςεισ ςτοχεφουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ δθμιουργικότθτασ και ενεργοφ ςυμμετοχισ 
των μακθτϊν/τριϊν ςτα καλλιτεχνικά δρϊμενα τθσ πόλθσ και  να ςυμβάλλουν ςτθν 
ενίςχυςθ τθσ πρωτογενοφσ ζκφραςθσ και παραγωγισ πολιτιςμοφ. 

Ωσ μζλθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ πρζπει να δοφμε το Καρναβάλι ωσ ζνα ετιςιο 
πνευματικό, πολιτιςτικό και πολιτιςμικό γεγονόσ-κεςμό για τθν πόλθ τθσ Πάτρασ και τθν 
ευρφτερθ περιοχι, με τισ παιδαγωγικζσ αιςκθτικζσ και καλλιτεχνικζσ διαςτάςεισ και 
προεκτάςεισ του. Και ταυτόχρονα ωσ πεδίο προβλθματιςμοφ και δθμιουργικισ ςυλλογικισ 
δράςθσ των ςυμμετεχόντων, ευκαιρία για άνοιγμα του ςυνόλου τθσ ςχολικισ κοινότθτασ 
(μακθτζσ- εκπαιδευτικοί- γονείσ) ςτθν τοπικι κοινωνία και ςφνδεςι τθσ με τα κοινωνικά και 
πολιτιςτικά δρϊμενα τθσ πόλθσ αλλά και με τα περιβαλλοντικά προβλιματα. 

 
Ζτςι ςχεδιάςτθκαν και κα υλοποιθκοφν οι παρακάτω δράςεισ: 

https://docs.google.com/forms/d/1dP1AosQhlRbHOKo3gH-a_EFI9AU7FuiB5OoM0mWFVGQ/edit


1. Κφκλοσ Εργαςτθρίων τα οποία κα φιλοξενθκοφν ςτον Πολιτιςτικό Πολυχϊρο των 
Παλαιϊν φαγείων: 
 χεδιαςμοφ- καταςκευισ και διακόςμθςθσ Μάςκασ  
 χεδιαςμοφ- καταςκευισ και διακόςμθςθσ Καρναβαλικοφ Καπζλου  
 Καταςκευισ αποκριάτικου Κοςτουμιοφ 
 χεδιαςμοφ κόμικσ και καρικατοφρασ 
 Θεατρικά εργαςτιρια 
Τα βαςικά υλικά των εργαςτηρίων καταςκευήσ που θα απαιτηθοφν όπωσ χρώματα, 

κόλλεσ κ.α,  θα διατεθοφν από την Κοινωφελή Επιχείρηςη του Δήμου Πατρζων Καρναβάλι 
Πάτρασ, ενώ τα υλικά διακόςμηςησ θα φζρουν οι μαθητζσ/τριεσ (κατά προτίμηςη 
ανακυκλώςιμων) ςτο πλαίςιο τησ λογικήσ τησ επανάχρηςησ και μείωςησ των απορριμμάτων.  

 
2. Δθμιουργία γλυπτϊν ζργων 
Οι μακθτζσ/τριεσ των ςχολείων τθσ Αχαΐασ, ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ Πολιτιςτικοφ 

Προγράμματοσ και αναπτφςςοντασ τθ φανταςία τουσ, κα δθμιουργιςουν τα δικά τουσ 
γλυπτά με βάςθ παλαιότερεσ καταςκευζσ του καρναβαλικοφ εργαςτθρίου.  

Η τοποκζτθςθ υλικϊν (όπωσ: Χαρτί – χαρτόνι, ςυςκευαςίεσ από πλαςτικό, γυαλί, ι 
μζταλλο, υφάςματα, είδθ ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, παλιά και φκαρμζνα παιχνίδια, οικιακά 
αντικείμενα κ.ά.) κα δθμιουργιςει ςυνζχειεσ, που αναπτυςςόμενεσ ςτο χϊρο κα 
ςυγκροτιςουν μια νζα τριςδιάςτατθ μορφι γλυπτικοφ ζργου – καλλιτεχνικισ καταςκευισ 
μεγάλου μεγζκουσ. 

Δίνεται ζτςι θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιϊντασ μια παλιά και 
φκαρμζνθ καρναβαλικι καταςκευι να εκφραςτοφν καλλιτεχνικά, να τθσ δϊςουν νζα ηωι 
και να ευαιςκθτοποιθκοφν ςε κζματα επανάχρθςθσ και ανακφκλωςθσ. Σα νζα 
δθμιουργιματα μποροφν να παραμείνουν ςτο χϊρο του ςχολείου και να κοςμοφν – ωσ 
γλυπτά- τουσ χϊρουσ του ςχολείου, υπενκυμίηοντασ ςτουσ μακθτζσ/τριεσ τισ ςτιγμζσ 
δθμιουργικισ- καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και ταυτόχρονα περιβαλλοντικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν με τουσ μακθτζσ/-τριζσ τουσ ςε 

μια ι και περιςςότερεσ από τισ παραπάνω δράςεισ, χρειάηεται να ςυμπλθρϊςουν μζχρι και 
τθν Παραςκευι 5 Νοεμβρίου τθν θλεκτρονικι αίτθςθ: 
https://docs.google.com/forms/d/1eQr8kC1GOkQdvlixFRFH9cJ5MExrNqXxfb2kFPhDIXQ/edit 

 
 
 
ΘΕΜΑ 3Ο:  Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα «πόροι οφίασ για Πόρτεσ Ανοιχτζσ» 
Ζγκριςη Φ.1/ΓΜ/51003/130875 /Δ7/14-10-2021/Υ.ΠΑΙ.Θ.και 127989/Δ7/11-10-2021 ειςερχόμενο ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
(Απόςπαςμα Πρακτικοφ του ΙΕΠ) 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ.Π.Ε. Αχαΐασ, δια τθσ Τπεφκυνθσ Βαςιλικισ 
Μαντηουράτου, ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ με το Δθμοτικό Μουςείο Καλαβρυτινοφ 
Ολοκαυτϊματοσ,  οργανϊνει το κεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα με τίτλο: «πόροι 
οφίασ για Πόρτεσ Ανοιχτζσ».  

Σο προτεινόμενο εγκεκριμζνο από το Τ.ΠΑΙ.Θ. κεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα, 
αποτελεί ζνα ςφνολο εκπαιδευτικϊν δράςεων οι οποίεσ υλοποιοφνται ςφμφωνα με τθν 
αρχι τθσ αυτενζργειασ, τθσ διερεφνθςθσ και τθσ ενεργθτικισ-ςυμμετοχικισ μάκθςθσ, 
βαςιςμζνεσ ςε ςφγχρονεσ παιδαγωγικζσ, επιςτθμονικζσ μεκόδουσ και τεχνικζσ τθσ 
Δραματικισ Σζχνθσ ςτθν Εκπαίδευςθ. 

https://docs.google.com/forms/d/1eQr8kC1GOkQdvlixFRFH9cJ5MExrNqXxfb2kFPhDIXQ/edit


Αναφζρεται ςε κεματικι προςανατολιςμζνθ ςτθν τοπικι ιςτορία, ςτα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ και ςε ςχετικά με αυτι ηθτιματα.  
 

Περιλαμβάνει 
Δυο (2) εργαςτιρια ςτο ςχολείο και διδακτικι επίςκεψθ (προαιρετικά) ςε πρωτογενείσ 
χϊρουσ ιςτορικισ αξίασ, όπωσ είναι ο Σόποσ Θυςίασ και το Δθμοτικό Μουςείο 
Καλαβρυτινοφ Ολοκαυτϊματοσ, που ενιςχφει τθν καλφτερθ μετάδοςθ και τθν 
αποτελεςματικότερθ κατάκτθςθ τθσ ιςτορικισ γνϊςθσ και τθσ απόκτθςθσ πανανκρϊπινων 
αξιϊν και δικαιωμάτων. Με τθν ενςωμάτωςθ τθσ διδαςκαλίασ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ, θ 
πρόςλθψθ τθσ γνϊςθσ αποκτά νζεσ δυναμικζσ, προάγοντασ τισ αρχζσ τθσ βιωματικισ 
μάκθςθσ. 
 
Σο πρόγραμμα απευκφνεται ςε: 

1. μακθτζσ/-τριεσ που πρόκειται να υλοποιιςουν Πολιτιςτικό Πρόγραμμα (κατά 
προτεραιότητα) ςε αντίςτοιχθ κεματικι. Ωσ εκ τοφτου οι δραςτθριότθτζσ του, μποροφν 
να αποτελζςουν και τμιμα του ςχεδιαςμοφ ενόσ ολοκλθρωμζνου ετιςιου Πολιτιςτικοφ 
Προγράμματοσ (για την υποβολή του αναμζνεται εγκφκλιοσ) 
2. μακθτζσ/-τριεσ ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ του μακιματοσ τθσ Ιςτορίασ ι άλλου 
ςχετικοφ μακιματοσ  

 

Μεκοδολογικι Προςζγγιςθ  
 Ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ 
 Σεχνικζσ εκπαιδευτικοφ δράματοσ 

 
τόχοι δραςτθριοτιτων 

Κφριοσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ μάκθςθσ με τθν ψυχαγωγία 
ςε ζνα αςφαλζσ περιβάλλον. 
 Κατά τθ μακθςιακι διαδικαςία οι δραςτθριότθτεσ κα: 
 είναι βιωματικζσ και κα αναπτφςςουν ιςόρροπα τον γνωςτικό, τον ςυναιςκθματικό 

και τον ψυχοκινθτικό παράγοντα  
 επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να εξατομικεφουν τισ πλθροφορίεσ και τισ εμπειρίεσ τουσ 

και ταυτόχρονα να αλλθλεπιδροφν με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και με το περιβάλλον 
(εκκζματα) μζςω τθσ πολυαιςκθτικισ προςζγγιςθσ 
 ειςάγουν τουσ μακθτζσ ςε ζνα ιςτορικό και κοινωνικό πλαίςιο μζςω βιωματικϊν 

τεχνικϊν 
 δίνουν ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ενςυναίςκθςθσ, 

επιτρζποντασ παράλλθλα τθν κατανόθςθ του «εγϊ» μζςω τθσ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ 
 είναι ευζλικτεσ ϊςτε να επιτρζπουν ςτουσ μακθτζσ να προςκζςουν προςωπικά 

ςτοιχεία και να δθμιουργιςουν το δικό τουσ παραγωγικό πλαίςιο 
 
Φάςεισ υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ: 
  
Για μακθτζσ Αϋ - Δϋ Δθμοτικοφ  
1θ Φάςθ: Μια πόλθ με όνειρα: Πρόκειται για το αρχικό Εργαςτιριο με βιωματικζσ 
κεατροπαιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται ςτο ςχολείο (ι ςε χϊρο που 
προτείνεται από τον/τθν εκπαιδευτικό), διάρκειασ δυο (2) διδακτικϊν ωρϊν, με 
προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ ςτο ςχολείο (Σετάρτθ ι Παραςκευι) τθσ κεατροπαιδαγωγοφ 
και ςυνδθμιουργοφ του προγράμματοσ κασ Γιοφλθσ Δοφβου. το εργαςτιριο  βαςικό 
εργαλείο αποτελεί και θ  μουςειοςκευι ωσ πακζτο εξερεφνθςθσ. Πρόκειται για μια παλιά 



βαλίτςα εποχισ του 1940 άμεςα ςυνδεδεμζνθσ με το τραγικό γεγονόσ του ολοκαυτϊματοσ, 
ιδωμζνο από τθν οπτικι πλευρά των παιδιϊν. Αποςτζλλετε ςτα ςχολεία πριν τθν επίςκεψι 
τουσ ςτο Μουςείο. 
   
2θ Φάςθ: Πραγματοποίθςθ επίςκεψθσ (προαιρετική) ςτο Μουςείο Καλαβρυτινοφ 
Ολοκαυτϊματοσ και ςτον Σόπο Θυςίασ, με προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
κεατροπαιδαγωγικοφ χαρακτιρα από αρχαιολόγουσ του Μουςείου, δεδομζνου ότι θ 
βιωματικι επαφι των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν με τθ μόνιμθ ζκκεςθ του μουςείου 
αποτελεί βαςικό ςκοπό του προγράμματοσ. 
 

3θ Φάςθ: Μια πόλθ με όνειρα: Πρόκειται για το τελικό Εργαςτιριο με βιωματικζσ 
κεατροπαιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται ςτο ςχολείο (ι ςε χϊρο που 
προτείνεται από τον/τθν εκπαιδευτικό), διάρκειασ δυο (2) διδακτικϊν ωρϊν, με τθ δεφτερθ 
προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ ςτο ςχολείο (Σετάρτθ ι Παραςκευι) τθσ κεατροπαιδαγωγοφ 
και ςυνδθμιουργοφ του προγράμματοσ κασ Γιοφλθσ Δοφβου. 
 
Για μακθτζσ Εϋ- τϋ Δθμοτικοφ 
1θ Φάςθ: Ώρεσ περι- ςυλλογισ : Πρόκειται για το αρχικό Εργαςτιριο με βιωματικζσ 
κεατροπαιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται ςτο ςχολείο (ι ςε χϊρο που 
προτείνεται από τον/τθν εκπαιδευτικό), διάρκειασ δυο (2) διδακτικϊν ωρϊν, με 
προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ ςτο ςχολείο (Σετάρτθ ι Παραςκευι) τθσ κεατροπαιδαγωγοφ 
και ςυνδθμιουργοφ του προγράμματοσ κασ Γιοφλθσ Δοφβου.  
το εργαςτιριο  βαςικό εργαλείο αποτελεί και θ  μουςειοςκευι ωσ πακζτο εξερεφνθςθσ. 
Πρόκειται για μια παλιά βαλίτςα εποχισ του 1940 άμεςα ςυνδεδεμζνθσ με το τραγικό 
γεγονόσ του ολοκαυτϊματοσ, ιδωμζνο από τθν οπτικι πλευρά των παιδιϊν. Αποςτζλλετε 
ςτα ςχολεία πριν τθν επίςκεψι τουσ ςτο Μουςείο. 
   
2θ Φάςθ: Πραγματοποίθςθ επίςκεψθσ (προαιρετική) ςτο Μουςείο Καλαβρυτινοφ 
Ολοκαυτϊματοσ και ςτον Σόπο Θυςίασ, με προγραμματιςμζνεσ δραςτθριότθτεσ 
κεατροπαιδαγωγικοφ χαρακτιρα από αρχαιολόγουσ του Μουςείου, δεδομζνου ότι θ 
βιωματικι επαφι των μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν με τθ μόνιμθ ζκκεςθ του μουςείου 
αποτελεί βαςικό ςκοπό του προγράμματοσ. 
 

3θ Φάςθ: Ώρεσ περι- ςυλλογισ : Πρόκειται για το τελικό Εργαςτιριο με βιωματικζσ 
κεατροπαιδαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που υλοποιοφνται ςτο ςχολείο (ι ςε χϊρο που 
προτείνεται από τον/τθν εκπαιδευτικό), διάρκειασ δυο (2) διδακτικϊν ωρϊν, με τθ δεφτερθ 
προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ ςτο ςχολείο (Σετάρτθ ι Παραςκευι) τθσ κεατροπαιδαγωγοφ 
και ςυνδθμιουργοφ του προγράμματοσ κασ Γιοφλθσ Δοφβου. 
 
   ε όλεσ τισ δράςεισ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ κα πρζπει να εφαρμόηονται τα 
ιςχφοντα μζτρα πρόλθψθσ για τον  COVID 19 
 
•Επζκταςθ (προαιρετικά): το πλαίςιο τθσ διακεματικισ και διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, 
προτείνεται επίςθσ  θ εκπόνθςθ από τουσ μακθτζσ περεταίρω ςυνκετικϊν/δθμιουργικϊν 
εργαςιϊν, οι οποίεσ δίνουν τθ δυνατότθτα «προζκταςθσ» τθσ επίςκεψθσ και ςφνδεςισ τθσ 
με κζματα που παρουςιάηουν αυξθμζνο ενδιαφζρον για τουσ μακθτζσ, για τθν κοινωνία και 
τον πολιτιςμό γενικότερα (ανκρωπιςμόσ και ανκρϊπινα δικαιϊματα, εξαχρείωςθ του 
ανκρϊπου ςτον πόλεμο, διεκνζσ δίκαιο,  φαςιςτικζσ και ακραίεσ ιδεολογίεσ). 
 



Επιςθμαίνεται ότι ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό κα δοκεί εκπαιδευτικό υλικό ανατροφοδότθςθσ, 
για να το αξιοποιιςει με τουσ μακθτζσ του μετά το πζρασ τθσ επίςκεψθσ. 
  
 
Οι εκπαιδευτικοί των ςχολείων που ενδιαφζρονται να εφαρμόςουν το 

κεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα, παρακαλοφνται να: 

1. δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

φόρμασ: https://docs.google.com/forms/d/1c1Vl3ys8HSpPmxR97m8MSKlgQHKw-

IbBLv9E6YFsEBA/edit   μζχρι και τθν Σρίτθ 2 Νοεμβρίου 2021 και 

2. επικοινωνιςουν τθλεφωνικά για τον προγραμματιςμό των επιςκζψεων ςτο ςχολείο, με 

τθν κεατροπαιδαγωγό κ. Γιοφλθ Δοφβου (τθλ.: 6976 87 8104) 

 
 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου ςασ με προϊκθςθ ςτα προςωπικά τουσ 
e-mail και ιδιαίτερα όςοι προτίκενται να υλοποιιςουν Πολιτιςτικά Προγράμματα. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/1c1Vl3ys8HSpPmxR97m8MSKlgQHKw-IbBLv9E6YFsEBA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c1Vl3ys8HSpPmxR97m8MSKlgQHKw-IbBLv9E6YFsEBA/edit

