
 

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Πρόςκλθςθ ςε ειςαγωγικι διαδικτυακι επιμόρφωςθ του Σοπικοφ Θεματικοφ 

Δικτφου Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςχ. Ζτουσ 2021-2022 με τίτλο: «Χϊμα – Νερό-Φωτιά: 

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

ΘΕΜΑ 2ο : Πρόςκλθςθ ςε ειςαγωγικι διαδικτυακι επιμόρφωςθ του Σοπικοφ Θεματικοφ 

Δικτφου Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςχ. Ζτουσ 2021-2022 με τίτλο: «Ονειρεφομαι το μζλλον: 

Μεταμορφϊνοντασ τθ Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι Δθμιουργία!» 

ΘΕΜΑ 3ο:  Πρόςκλθςθ ςε ςυνάντθςθ – ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν που ζχουν  
δθλϊςει ςυμμετοχι ςε δράςεισ Καλλιτεχνικισ Δθμιουργίασ ςε ςυνεργαςία με τθν 
Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου Πατρζων/ Καρναβάλι Πάτρασ 

 
ΘΕΜΑ 1ο: Πρόςκλθςθ ςε ειςαγωγικι διαδικτυακι επιμόρφωςθ του Σοπικοφ 

Θεματικοφ Δικτφου Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςχ. Ζτουσ 2021-2022 με τίτλο: «Χϊμα – Νερό-
Φωτιά: αναηθτϊντασ τθν τζχνθ τθσ γθσ από τθ φφςθ ςτθ χριςθ και από τθ χριςθ ςτο 
Μουςείο» 
 Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ Π.Ε. Αχαΐασ, δια μζςου τθσ 

υπεφκυνθσ Β. Μαντηουράτου διοργανϊνει 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  Ειςαγωγικό Διαδικτυακό 

εμινάριο, διάρκειασ 3 διδακτικϊν ωρϊν, με τίτλο: «Χϊμα – Νερό-Φωτιά: αναηθτϊντασ 

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

24 Νοεμβρίου 2021, ϊρεσ 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. 

Σο Διαδικτυακό εμινάριο κα υλοποιθκεί μζςω πλατφόρμασ Zoom. Σο ςεμινάριο 

απευκφνεται: 

 ςε εκπαιδευτικοφσ που προτίκενται να υλοποιιςουν τθ φετινι χρονιά Πολιτιςτικό 

Πρόγραμμα με κεματικι ςχετικι 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 

 

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 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 05/11/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/13936 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων  
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων 
ΔΠΕ Αχαΐασ 
ΚΟΙΝ.: 

1. ΜΕΣ Παν/μίου Πατρϊν  
2.  Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ  
3.  Παν/νια Ζνωςθ Εκπ/κϊν Πλ/κισ, Παρ/μα Αχαΐασ  
4.  Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ  
5. Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαϊασ 
6.  Νικοφλα Κουγιά 
7. Νίκθ Μιςαθλίδθ  
8. Μαρία ιδθρά  

9. Σηαβάρα Αγγελικι 
10. Φιλιππίδθ Ανδρομάχθ 
11. ΚΕΔΗΠ -Κουρι Ήρα 

 



 ςε όποιουσ ενδιαφζρονται για το κζμα. 

υγκεκριμζνα, το Πρόγραμμα του Διαδικτυακοφ εμιναρίου ζχει ωσ εξισ:  

6:00μ.μ.-6:15μ.μ.: φνδεςθ ςτθν πλατφόρμα  

6:15μ.μ.-6:30μ.μ.: Χαιρετιςμοί  

6:30μ.μ.-7:45 μ.μ.: Παρουςιάςεισ από τουσ:  

 Νικοφλα Κουγιά, Αρχαιολόγο, Τπ. Διδάκτωρ ςτο Σμιμα Γεωλογίασ  

 Γεωργία Μανωλοποφλου, Φιλόλογο, Μουςειολόγο  

 Χρυςάνκθ Βανταράκθ, Εικαςτικό, Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Αχαΐασ, Πρόεδροσ 

Ζνωςθσ Εικαςτικϊν Πάτρασ  

7:45μ.μ.-8:00μ.μ.: Παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν, ςυηιτθςθ και προβλθματιςμοί  

τόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο 

δίκτυο. 

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  

Δραςτηριότητεσ /Δράςεισ του Δικτφου:  

 Ειςαγωγικι Επιμορφωτικι Ημερίδα για εκπαιδευτικοφσ 

 εμινάρια για εκπαιδευτικοφσ ςχετικά με τθν παράδοςθ, τθν αιςκθτικι και τθν εξζλιξθ 

τθσ κεραμικισ τζχνθσ ςτο χρόνο 

 Ψθφιακι ξενάγθςθ ςε διάφορα εργαςτιρια 

  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. 



 Δθμιουργία κεραμικϊν ζργων από τισ ςχολικζσ ομάδεσ. 

 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, μη κρατικοφσ 

οργανιςμοφσ: 

 Κζντρο  Μελζτθσ  Νεϊτερθσ  Κεραμικισ, Ακινα (δυνατότθτα δανειςμοφ 

Μουςειοςκευισ) 

 Εργαςτιρια Κεραμικισ 

Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

φόρμασ 

https://docs.google.com/forms/d/1C1Y5iDB4mme7zhM_FRoZSVgeoOF5K6L3WJp3eqbMGOs/

edit  μζχρι και τθν Σετάρτθ, 17 Νοεμβρίου 2021. Κατόπιν, κα λάβετε ςτο e-mail που κα 

δθλϊςετε τθν επιβεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςασ, κακϊσ και τον θλεκτρονικό ςφνδεςμο ςφνδεςθσ 

ςτθν πλατφόρμα. Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του ςεμιναρίου, κα γίνει χωρίσ δαπάνθ 

για το Δθμόςιο. τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν Βεβαιϊςεισ Παρακολοφκθςθσ. 

υνθμμζνα ςασ αποςτζλλουμε τθν αφίςα. 

 

ΘΕΜΑ 2ο : Πρόςκλθςθ ςε ειςαγωγικι διαδικτυακι επιμόρφωςθ του Σοπικοφ Θεματικοφ 

Δικτφου Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ςχ. Ζτουσ 2021-2022 με τίτλο: «Ονειρεφομαι το μζλλον: 

Μεταμορφϊνοντασ τθ Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι Δθμιουργία!» 

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

υπεφκυνθσ Β. Μαντηουράτου διοργανϊνει 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. 

 Ειςαγωγικό Διαδικτυακό εμινάριο, διάρκειασ 3 διδακτικϊν ωρϊν, με τίτλο: 

«Ονειρεφομαι το μζλλον: Μεταμορφϊνοντασ τθ Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι 

Δθμιουργία!», τθ Δευτζρα 29 Νοεμβρίου 2021, ϊρεσ 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. 

Σο Διαδικτυακό εμινάριο κα υλοποιθκεί μζςω πλατφόρμασ Zoom. Σο ςεμινάριο 

απευκφνεται: 

 ςε εκπαιδευτικοφσ που προτίκενται να υλοποιιςουν τθ φετινι χρονιά Πολιτιςτικό 

Πρόγραμμα με κεματικι ςχετικι με τθ φιλαναγνωςία, δθμιουργικι γραφι, λογοτεχνία (π.χ. 

ποίθςθ, παραμφκι, κόμικσ), ςχολικι βιβλιοκικθ, τεχνολογία και ςχετικζσ εικαςτικζσ τζχνεσ.  

 ςε όποιουσ ενδιαφζρονται για το κζμα. 

https://docs.google.com/forms/d/1C1Y5iDB4mme7zhM_FRoZSVgeoOF5K6L3WJp3eqbMGOs/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1Y5iDB4mme7zhM_FRoZSVgeoOF5K6L3WJp3eqbMGOs/edit


υγκεκριμζνα, το Πρόγραμμα του Διαδικτυακοφ εμιναρίου ζχει ωσ εξισ:  

6:00μ.μ.-6:15μ.μ.: φνδεςθ ςτθν πλατφόρμα  

6:15μ.μ.-6:30μ.μ.: Χαιρετιςμοί  

6:30μ.μ.-7:45 μ.μ.: Παρουςιάςεισ από τουσ:  

 Νίκθ Μιςαθλίδθ, Φιλόλογο, MSc ςτθ Δθμιουργικι Γραφι 

 Μαίρθ ιδθρά, Φιλόλογο, MSc ςτθ Λογοτεχνία 

 Δρ. Αγγελικι Σηαβάρα, Ε.ΔΙ.Π. Σμιμα Επιςτθμϊν τθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Αγωγισ 

ςτθν Προςχολικι Ηλικία, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν 

  Δρ. Φιλιππίδθ Ανδρομάχθ, Νθπιαγωγό  

 Θόδωρο Κοφβελα, Εκπαιδευτικό Πλθροφορικισ Β/κμιασ, Πρόεδροσ Δ.Ε.ΠΕΚαΠ Αχαΐασ  

 Χρυςάνκθ Βανταράκθ, Εικαςτικό, Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Αχαΐασ, Πρόεδροσ 

Ζνωςθσ Εικαςτικϊν Πάτρασ  

7:45μ.μ.8:00μ.μ.: Παρουςίαςθ εκπαιδευτικϊν, ςυηιτθςθ και προβλθματιςμοί  

τόχοσ του ςεμιναρίου είναι θ ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με το ςυγκεκριμζνο 

δίκτυο  

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  

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 

Δραςτηριότητεσ /Δράςεισ του Δικτφου:  

 Επιμορφωτικζσ Θμερίδεσ/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 Θμζρα 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 

Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω: 

 τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ https://docs.google.com/forms/d/15pB4gdV7AnRt-

4q9p2dBESogmqLCeqauNnYlSMceqd0/edit  

μζχρι και τθν Δευτζρα, 22 Νοεμβρίου 2021. Κατόπιν, κα λάβετε ςτο e-mail που κα 

δθλϊςετε τθν επιβεβαίωςθ ςυμμετοχισ ςασ, κακϊσ και τον θλεκτρονικό ςφνδεςμο ςφνδεςθσ 

ςτθν πλατφόρμα. Η όλθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του ςεμιναρίου, κα γίνει χωρίσ δαπάνθ 

για το Δθμόςιο. τουσ ςυμμετζχοντεσ κα δοκοφν Βεβαιϊςεισ Παρακολοφκθςθσ. 

υνθμμζνα ςασ αποςτζλλουμε τθν αφίςα τθσ διαδικτυακισ ειςαγωγικισ δράςθσ. 

 
ΘΕΜΑ 3ο:  Πρόςκλθςθ ςε ςυνάντθςθ – ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν που ζχουν  
δθλϊςει ςυμμετοχι ςε δράςεισ Καλλιτεχνικισ Δθμιουργίασ ςε ςυνεργαςία με τθν 
Κοινωφελι Επιχείρθςθ του Διμου Πατρζων/ Καρναβάλι Πάτρασ 

ε ςυνζχεια του υπ αρικμ. πρωτ Φ22.2/13047/25-10/2021 ζγγραφο του  Σμ. 
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ.Π.Ε. Αχαΐασ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που ζχουν 
δθλϊςει ςυμμετοχι ςτισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ-εργαςτιρια τθσ ΚεΔΘΠ, καλοφνται να 
προςζλκουν ςε Δια Ηϊςθσ ςυνάντθςθ – ενθμζρωςθ τθν Παραςκευι 12 Νοεμβρίου 2021, 
ϊρα 5:00μ.μ. ζωσ 7:00μ.μ. ςτα Παλαιά φαγεία. 

https://docs.google.com/forms/d/15pB4gdV7AnRt-4q9p2dBESogmqLCeqauNnYlSMceqd0/edit
https://docs.google.com/forms/d/15pB4gdV7AnRt-4q9p2dBESogmqLCeqauNnYlSMceqd0/edit


 τθν ενθμερωτικι αυτι ςυνάντθςθ οι εκπαιδευτικοί κα ζχουν τθν ευκαιρία να: 
 γνωρίςουν το χϊρο διεξαγωγισ των εργαςτθρίων και τισ υποδομζσ του 

 ενθμερωκοφν για το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ των εργαςτθρίων και τον τρόπο 

υλοποίθςθσ 

 ςυηθτιςουν τυχόν απορίεσ και προβλθματιςμοφσ  

 ξεναγθκοφν ςτον Πολιτιςτικό Πολυχϊρο των Παλαιϊν φαγείων και να 

ενθμερωκοφν για τισ δυνατότθτεσ που προςφζρει για εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ι 

ςχολικζσ εκδθλϊςεισ 

Παρακαλοφνται οι ςυμμετζχοντεσ/-χουςεσ να φζρουν μαηί τουσ Πιςτοποιθτικό 

Εμβολιαςμοφ ι Βεβαίωςθ νόςθςθσ ι αποτελζςματα από rapid test. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, οι εκπαιδευτικοί που ζχουν κάνει αίτθςθ ςτισ Καλλιτεχνικζσ δράςεισ 

τθσ ΚΕΔΗΠ και παρακαλοφνται να προςζλκουν ςτθν ενθμερωτικι ςυνάντθςθ είναι οι 

ακόλουκοι: 

Ονοματεπϊνυμο χολικι Μονάδα 

ωτθροποφλου Αλεξία 55ο  Δθμοτικό χολείο Πατρϊν 

Κιςςανθ Λορενα Δ..Ακταιου 

Ροφλια εβαςτιανι 43ο  Νθπιαγωγείο Πατρϊν 

Χαραλαμποποφλου 
Χριςτίνα 43ο  Νθπιαγωγείο Πατρϊν 

Νικολίτςα Κυριαηοποφλου 72ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

Νικολάου Άννα 43ο  Δ.. Πατρϊν 

Καςολα οφία 49ο  Δθμ.χ.Πατρων 

Καςολα οφία 49ο  Δθμ.χ. Πατρϊν 

Χιϊτθ Μαρία 49ο  Δθμ.χ. Πατρϊν 

Χιϊτθ Μαρία 49ο  Δθμ.χ. Πατρϊν 

Πριοβόλου Παραςκευι 1ο  Δθμ.χ. Πατρϊν 

Παναγιωτοποφλου Μαρία 1ο   Δθμοτικό χολείο Οβρυάσ 

Αντωνόπουλοσ 
Κωνςταντίνοσ Ιδιωτικό Νθπιαγωγείο "Σο Μικρό Γυρί" 

Ντίρλθ Ιωάννα Ιδιωτικό Νθπιαγωγείο "Σο Μικρό Γυρί" 

Καλοφδθ Χρφςα 43ο  Δθμ.χ. Πατρϊν 

Αδαμαντία Κανάγια 
Ειδικό Δθμοτικό χολείο Κωφϊν-Βαρικοων 
Πάτρασ 

ταματάκθ Μαρία 3ο  Δθμ.χ. Πατρϊν 

Κοντογιάννθ Χαρικλεια 3ο  Δθμ.χ. Πατρϊν 

ταματζλου Ιουλία 1ο  Δθμ.χ. Πατρϊν 

Κουρκουμζλθ Ακριβι 4 Νθπιαγωγείο ΠΑΡΑΛΙΑ 

Κατςαβοχριςτου 
Παναγιϊτα 44ο  Δθμ.χ. Πατρϊν 



Μυλωνά Βαρβάρα Νθπιαγωγείο Κ. Καςτριτςίου 

Κοφλθ Μαρία Νθπιαγωγείο Κ. Καςτριτςίου 

Παρακαλοφνται οι διευκυντζσ/-ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων αν ενθμερϊςουν τουσ 

ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ.  

 
 

 

 
                                                                                                  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ                 

 
                                                                                    ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

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

 


