
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ενθμζρωςθ για τα Σοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, χ. Ζτουσ 

2021-2022» 
Σχετ.: 1. Φ22.2/11977/06-10-2021, ζγγραφο τθσ ΔΠΕ Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα 

2. Φ22.2/14205/10/11/2021, ζγγραφο τθσ ΔΠΕ Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα 

3. Φ11/160010/Δ7/08-12-2021 εγκύκλιος ΥΠAIΘ  

4. Φ22.2/15629/09-12-2021, ζγγραφο τθσ ΔΠΕ Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα 

Θ Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΙ.Π.Ε Αχαΐασ, ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ των 

Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων που κα υποβλθκοφν τθ φετινι χρονιά, διοργανϊνει και 

ςυντονίηει για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 Σοπικά Θεματικά Δίκτυα Προγραμμάτων 

Πολιτιςτικϊν Θεμάτων χ. Ζτουσ 2021-2022, εγκεκριμζνα από το Τ.ΠΑΙ.Θ. Οι εκπαιδευτικοί 

που ενδιαφζρονται για τισ αντίςτοιχεσ κεματικζσ και επικυμοφν να ςυμμετάςχουν και να 

εντάξουν το Πολιτιςτικό Πρόγραμμα που ςχεδιάηουν ςε κάποιο από τα παρακάτω δίκτυα 

παρακαλοφνται να το δθλϊςουν ςτισ θλεκτρονικζσ φόρμεσ που ακολουκοφν τθν 

περιγραφι κάκε δικτφου ζωσ 24 Δεκεμβρίου 2021. 

ασ αποςτζλλονται ακολοφκωσ ενθμερωτικά ςτοιχεία για κάκε δίκτυο: 

 

1. Σοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Σο Θζατρο και θ Δραματικι Σζχνθ ςτθν 

εκπαίδευςθ».  

Αφορά κυρίωσ Προγράμματα που ςχετίηονται με το Θζατρο, τισ κεατρικζσ τεχνικζσ, τθ 

μουςικι, το ρυκμό και το χορό, τα  Θεατρικά κείμενα ςτθν Εκπαίδευςθ.  

υνδιοργανϊνεται με το Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ 

και τθ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα. 

Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν ςτο Δίκτυο «Σο Θζατρο και θ Δραματικι Σζχνθ 

ςτθν εκπαίδευςθ» κα υποςτθριχκοφν με μια ςειρά επιμορφωτικϊν εργαςτθρίων και 

δράςεων. Σα κεατρικά εργαςτιρια κα υλοποιθκοφν ςε 2 κφκλουσ, θ διάρκεια του Δικτφου 

κα είναι δυο ςχολικά ζτθ: 

Ο πρϊτοσ κφκλοσ κα ολοκλθρωκεί τον Μάιο 2022 και αφορά ςε βιωματικά εργαςτιρια 

(όπωσ, Χτίςιμο ομάδασ, Θεατρικό παιχνίδι, Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, Ρυκμολογία-

Χορικά, Ανάλυςθ κεατρικοφ κειμζνου μζςω δράςεων, κ.ά), που κα ειςάγουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτο κζατρο και τθ δραματικι τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ, προςφζροντάσ τουσ 

γνϊςεισ και εργαλεία.  
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Πάτρα, 10/12/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/15683 

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

 
 
 
 
 



Ο δεφτεροσ κφκλοσ κα ξεκινιςει τον επτζμβρθ 2022 και κα περιλαμβάνει εργαςτιρια 

που κα εςτιάηουν ςε ζνα κζμα, με το οποίο κα αςχολθκοφν οι εκπαιδευτικοί με τουσ 

μακθτζσ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ.  

Σον Ιοφνιο 2023, που κα ολοκλθρωκεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα-Δίκτυο, μακθτζσ και 

εκπαιδευτικοί κα μοιραςτοφν τα κεατρικά παραγόμενα ζργα τουσ ς’ ζνα φεςτιβάλ. 

τόχοσ:  

Θ δθμιουργία ενόσ δικτφου εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι κα εκπαιδευτοφν ςτισ μεκόδουσ 

του κεάτρου και τθσ δραματικισ τζχνθσ ςτθν εκπαίδευςθ για να τισ εφαρμόςουν ςτισ τάξεισ 

τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδευτικοί του Δικτφου, κα ζχουν τθν ευκαιρία να ανταλλάξουν 

καλζσ πρακτικζσ και να μοιραςτοφν ιδζεσ. 

Δραςτθριότθτεσ /Τποςτθρικτικζσ Δράςεισ του Δικτφου:  

 άββατο,  29 Ιανουαρίου 2022, ϊρεσ 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Επιμορφωτικό Δια Ηϊςθσ 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Χτίςιμο ομάδασ»,  Γιοφλθ Δοφβου, Θεατρολόγοσ, 

Θεατροπαιδαγωγόσ  

 άββατο,  05 Φεβρουαρίου 2022, ϊρεσ 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Επιμορφωτικό Δια Ηϊςθσ 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Ανάλυςθ μζςω δράςεων: από τθν πρϊτθ ανάγνωςθ ςτισ 

πρϊτεσ δοκιμζσ-Ρωμαίοσ και Ιουλιζτα (Ι)», υγκλθτικι Βλαχάκθ,  Θεατρολόγοσ, 

Τπεφκυνθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εκδόςεων του ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ 

 άββατο,  12 Φεβρουαρίου 2022, ϊρεσ 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Επιμορφωτικό Δια Ηϊςθσ 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Ανάλυςθ μζςω δράςεων: από τθν πρϊτθ ανάγνωςθ ςτισ 

πρϊτεσ δοκιμζσ-Ρωμαίοσ και Ιουλιζτα  (ΙΙ)», υγκλθτικι Βλαχάκθ,  Θεατρολόγοσ, 

Τπεφκυνθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εκδόςεων του ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ 

 άββατο, 04 Απριλίου 2022, ϊρεσ 5:00μ.μ.-8:00μ.μ. Επιμορφωτικό Δια Ηϊςθσ 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Χορικότθτα: τρόποι διδαςκαλίασ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ 

τραγωδίασ ςτο ςχολείο, με ζμφαςθ ςτα χορικά (Αντιγόνθ)», Λουκάσ Θάνοσ, 

Μουςικόσ, Χορογράφοσ, Χορευτισ, Μεταφραςτισ, κθνοκζτθσ, Καλλιτεχνικόσ  

Διευκυντισ του ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ 

 άββατο,  09 Απριλίου 2022, ϊρεσ 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Επιμορφωτικό Δια Ηϊςθσ 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Δραματικι τζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ»,  Γιοφλθ Δοφβου, 

Θεατρολόγοσ, Θεατροπαιδαγωγόσ  

 άββατο,  07 Μαΐου 20221, ϊρεσ 10:00π.μ.-2:00μ.μ. Επιμορφωτικό Δια Ηϊςθσ 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ: Αντιγόνθ-Ιουλιζτα»,  Γιοφλθ 

Δοφβου, Θεατρολόγοσ, Θεατροπαιδαγωγόσ και υγκλθτικι Βλαχάκθ,  Θεατρολόγοσ, 

Τπεφκυνθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων και εκδόςεων του ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ 

Επιςθμαίνεται ότι, χρειάηεται οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί να παρακολουκιςουν όλο 

τον κφκλο εργαςτθρίων Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 και να ζχουν διαβάςει το ζργο «Ρωμαίοσ 

και Ιουλιζτα» του Ουίλλιαμ αίξπθρ –το οποίο κα ςταλεί από τθν υπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν 

Θεμάτων, Β. Μαντηουράτου ςε θλεκτρονικι μορφι ςκαναριςμζνο. 

  Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι με αντίςτοιχο Πολιτιςτικό Πρόγραμμα ςτο Δίκτυο«Σο 

Θζατρο και θ Δραματικι Σζχνθ ςτθν εκπαίδευςθ» ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω 

τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ: https://docs.google.com/forms/d/1Tu-

UbGrMT08ZsDhu5Olp5QwBqj6z52lmXgJLCu8xqRM/edit μζχρι και τθν Παραςκευι, 24 

Δεκεμβρίου 2021. 

https://docs.google.com/forms/d/1Tu-UbGrMT08ZsDhu5Olp5QwBqj6z52lmXgJLCu8xqRM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Tu-UbGrMT08ZsDhu5Olp5QwBqj6z52lmXgJLCu8xqRM/edit


 

2. Σοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Χϊμα – Νερό-Φωτιά: αναηθτϊντασ τθν τζχνθ τθσ 

γθσ από τθ φφςθ ςτθ χριςθ και από τθ χριςθ ςτο Μουςείο» 

Αφορά κυρίωσ προγράμματα που ςχετίηονται με τθν Σζχνθ τθσ Κεραμικι και τθν ιςτορικι 

διαδρομι τθσ, τα υλικά και τα εργαλεία, τα εργαςτιρια του χτεσ και του ςιμερα, τα ςχετικά 

επαγγζλματα, τθν παράδοςθ, τθν αιςκθτικι και τθν εξζλιξθ τθσ κεραμικισ τζχνθσ ςτο χρόνο,  

τθ χρθςτικότθτα αλλά και τθ δθμιουργία κεραμικϊν ζργων 

υνδιοργανϊνεται με το Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

(Μ.Ε.Σ.), τθ Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ/Πολιτιςτικά Θζματα, τθν Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ και το 

Αρχαιολογικό Μουςείο Πάτρασ   

Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν με αντίςτοιχο πρόγραμμα ςτο Δίκτυο τθσ 

Κεραμικισ κα υποςτθριχκοφν με μια ςειρά επιμορφωτικϊν εργαςτθρίων και δράςεων. Σο 

χρονοδιάγραμμα των υποςτθρικτικϊν εργαςτθρίων- δράςεων και οι υπεφκυνεσ ειςθγιτριεσ 

είναι το ακόλουκο:  

 Σετάρτθ, 15 Δεκεμβρίου 2021, ϊρεσ 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. Επιμορφωτικό διαδικτυακό 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Με ζμπνευςθ από το Μουςείο. Μοτίβα και Αγγεία ςυνκζτουν 

μικρζσ ιςτορίεσ» Γεωργία Μανωλοποφλου, Φιλόλογοσ, Μουςειολόγοσ,  

 Σρίτθ, 18 Ιανουαρίου 2021, ϊρεσ 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. Επιμορφωτικό διαδικτυακό 

Εργαςτιριο,  Χρυςάνκθ Βανταράκθ, Εικαςτικόσ, ΔΔΕ Αχαΐασ, Πρόεδροσ Ζνωςθσ 

Εικαςτικϊν Πάτρασ  

 Σρίτθ, 25 Ιανουαρίου 2021, ϊρεσ 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. Δια ηϊςθσ Εργαςτιριο Κεραμικισ, 

Νικοφλα Κουγιά, Αρχαιολόγοσ, Τπ. Διδάκτωρ ςτο Σμιμα Γεωλογίασ. Σο Δια ηϊςθσ 

εργαςτιριο κα πραγματοποιθκεί ςτο Μουςείο Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ του 

Παν/μίου Πατρϊν. Οι εκπαιδευτικοί ςτο εργαςτιριο κα αςχολθκοφν με πυλό 

καταςκευάηοντασ τα δικά του αντικείμενα και χρθςιμοποιϊντασ εργαλεία τθσ 

κεραμικισ τζχνθσ. 

 Μάιοσ 2022, Σελικι Εκδιλωςθ  και ζκκεςθ των ζργων για τον Εορταςμό τθσ Διεκνοφσ 

Θμζρασ Μουςείων, τον Μάιο 2021, δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ 

επικρατοφςεσ ςυνκικεσ Δθμιουργία κεραμικϊν ζργων από τισ ςχολικζσ ομάδεσ. 

τόχοι 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  

Διάρκεια ανάπτυξησ και ςυμμετοχή ςτο Δίκτυο  

Σο Δίκτυο ζχει διάρκεια ενόσ ζτουσ 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.  

Προτεινόμενεσ ςυνεργαςίεσ με κρατικοφσ φορείσ, φυςικά πρόςωπα, μη κρατικοφσ 

οργανιςμοφσ: 

 Κζντρο  Μελζτθσ  Νεϊτερθσ  Κεραμικισ, Ακινα (δυνατότθτα δανειςμοφ 

Μουςειοςκευισ) 

 Εργαςτιρια Κεραμικισ 

Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι με αντίςτοιχο Πολιτιςτικό Πρόγραμμα ςτο Δίκτυο «Χϊμα – 

Νερό-Φωτιά: αναηθτϊντασ τθν τζχνθ τθσ γθσ από τθ φφςθ ςτθ χριςθ και από τθ χριςθ ςτο 

Μουςείο» ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ 

https://docs.google.com/forms/d/1--EdAydMUTH87rzYA3V_j9-I6zeZEddzBXS2yE86rKw/edit  

μζχρι και τθν Παραςκευι, 24 Δεκεμβρίου 2021.  

 

3. Σοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «Ονειρεφομαι το μζλλον: Μεταμορφϊνοντασ τθ 

Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι Δθμιουργία!» 

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.  

υνδιοργανϊνεται 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. 

Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν με αντίςτοιχο πρόγραμμα ςτο Δίκτυο κα 

υποςτθριχκοφν με μια ςειρά επιμορφωτικϊν εργαςτθρίων και δράςεων. Σο 

χρονοδιάγραμμα των υποςτθρικτικϊν εργαςτθρίων- δράςεων και οι υπεφκυνεσ ειςθγιτριεσ 

είναι το ακόλουκο:  

 Σρίτθ 14 Δεκεμβρίου 2021, ϊρεσ 6:00μ.μ-8:00μ.μ. Επιμορφωτικό διαδικτυακό 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Μεταμορφϊνω το κείμενο...δθμιουργικά», Νίκθ Μιςαθλίδθ, 

Φιλόλογοσ, MSc ςτθ Δθμιουργικι Γραφι 

 Δευτζρα, 20 Δεκεμβρίου 2021, ϊρεσ 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. Επιμορφωτικό διαδικτυακό 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Μεταμορφϊνω το κείμενο...δθμιουργικά», Νίκθ Μιςαθλίδθ, 

Φιλόλογοσ, MSc ςτθ Δθμιουργικι Γραφι 

https://docs.google.com/forms/d/1--EdAydMUTH87rzYA3V_j9-I6zeZEddzBXS2yE86rKw/edit


 Δευτζρα, 17 Ιανουαρίου 2022, ϊρεσ 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. Επιμορφωτικό διαδικτυακό 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Οι λζξεισ μου χορεφουν ςτο μζλλον» Μαίρθ ιδθρά, Φιλόλογοσ, 

MSc ςτθ Λογοτεχνία 

 Δευτζρα, 24 Ιανουαρίου 2022, ϊρεσ 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. Επιμορφωτικό διαδικτυακό 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Οι λζξεισ μου χορεφουν ςτο μζλλον» Μαίρθ ιδθρά, Φιλόλογοσ, 

MSc ςτθ Λογοτεχνία 

 Δευτζρα, 31 Ιανουαρίου 2022, ϊρεσ 6:00μ.μ.-8:00μ.μ. Επιμορφωτικό διαδικτυακό 

Εργαςτιριο με τίτλο: «Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν τάξθ», εκπαιδευτικοί ΠΕ & ΔΕ μασ 

μεταφζρουν τθν εμπειρία τουσ και τα παραγόμενα αποτελζςματα προθγοφμενων 

χρόνων από τθν εφαρμογι εργαςτθρίων Δθμιουργικισ γραφισ ςτθν τάξθ  

 Μάρτιοσ 2022 Επιμορφωτικά διαδικτυακά Εργαςτιρια για τθν ψθφιακι Δθμιουργία 

από τουσ: 

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

Προςχολικι Θλικία, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν 

Δρ. Φιλιππίδθ Ανδρομάχθ, Νθπιαγωγό  

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

 Μάρτιοσ 2022 Επιμορφωτικό διαδικτυακό Εικαςτικό Εργαςτιριο, Χρυςάνκθ 

Βανταράκθ, Εικαςτικόσ, Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ Αχαΐασ, Πρόεδροσ Ζνωςθσ 

Εικαςτικϊν Πάτρασ  

 Μάρτιοσ 2022, Επιςκζψεισ ςχολείων ςτο ΜΕΣ Παν/μίου Πατρϊν 

 Μάιοσ 2022, Σελικι Εκδιλωςθ  και ζκκεςθ των ζργων για τον Εορταςμό τθσ Διεκνοφσ 

Θμζρασ Μουςείων, τον Μάιο 2021, δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ 

επικρατοφςεσ ςυνκικεσ Δθμιουργία κεραμικϊν ζργων από τισ ςχολικζσ ομάδεσ. 

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:  

 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. Θ 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 Εκπαίδευςθσ όλων των 

ειδικοτιτων οι οποίοι κα υλοποιιςουν Πολιτιςτικό πρόγραμμα με κζμα που εντάςςεται 

ςτθν ευρφτερθ κεματολογία του Δικτφου το ςχολικό ζτοσ 2021-2022.  

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 με αντίςτοιχο Πολιτιςτικό Πρόγραμμα ςτο Δίκτυο 

«Ονειρεφομαι το μζλλον: Μεταμορφϊνοντασ τθ Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι 

Δθμιουργία!» ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ 

https://docs.google.com/forms/d/196_cNZLXtwGUGvH3CZIMll2sfVO0EtCvI1kjbG_mz20/edit   

μζχρι και τθν Παραςκευι, 24 Δεκεμβρίου 2021.  

 

4. Σοπικό Θεματικό Δίκτυο με τίτλο: «το ςχολείο των ςκιϊν»  

υνδιοργανϊνεται με το Μαφρο Θζατρο Πάτρασ, το Εργαςτιριο κθνικισ Πράξθσ και 

Λόγου του Σ.Θ.. Πανεπιςτθμίου Πατρϊν (ωσ φορζα επιςτθμονικισ ευκφνθσ) και με τθ 

ςτιριξθ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Διμου Πατρζων/Καρναβάλι Πάτρασ.  Σο 

πρόγραμμα  «το ςχολείο των ςκιϊν», βρίςκεται υπό τθν αιγίδα του Τπουργείου 

Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και ζχει επιςτθμονικι Τπεφκυνθ τθν κ. Μαρία Φραγκι, PhD, 

Θεατρολόγο-κθνοκζτιδα. 

https://docs.google.com/forms/d/196_cNZLXtwGUGvH3CZIMll2sfVO0EtCvI1kjbG_mz20/edit


 Στόχοι του Δικτφου:  

Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να γνωρίςουν το Θζατρο κιϊν και τον Καραγκιόηθ μζςα 

από:  

 ςφγχρονεσ παραςτάςεισ ειδικά προςαρμοςμζνεσ ςε ηθτιματα πολιτιςμικά και  

παιδαγωγικά 

 εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν  ςτο Θζατρο κιϊν για να βοθκιςουν τα παιδιά να 

δθμιουργοφν δικζσ τουσ παραςτάςεισ 

 δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

 φεςτιβάλ παραςτάςεων μακθτϊν/-τριϊν 

Δραςτηριότητεσ /Δράςεισ του Δικτφου και χρονοδιάγραμμα αυτών:  

 Δεκζμβριοσ 2021 – Ιανουάριοσ 2022: Επίςκεψθ του «Μαφρου Θεάτρου Πάτρασ» ςτθν 

τάξθ (κατόπιν αίτθςθσ του εκπαιδευτικοφ). Παρουςίαςθ μιασ παράςταςθσ και επίβλεψθ 

των εφαρμογϊν που κα κάνουν οι εκπαιδευτικοί μαηί με τουσ μακθτζσ  

 Ιανουάριοσ 2022 – Μάιοσ 2022: Εναςχόλθςθ μακθτϊν/-τριϊν με το Θζατρο κιϊν 

ςτθν τάξθ 

 Μάιοσ 2022: Σελικι Εκδιλωςθ με το Φεςτιβάλ «Σου ςχολείου των κιϊν» για τθ 

Διεκνι Θμζρα Μουςείων (δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ 

ςυνκικεσ)  

 Παραγωγι ψθφιακοφ υλικοφ για τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και 

ψθφιακι καταγραφι των ζργων που κα κάνουν οι μακθτζσ. Ανάρτθςθ  ςε πλατφόρμα με 

δυνατότθτα πρόςβαςθσ όλων των ενδιαφερομζνων. 

 Δανειςμόσ από το Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων/Δ.Π.Ε. Αχαΐασ, δια τθσ Τπεφκυνθσ Β. 

Μαντηουράτου, ζξι ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων (ςετ) δθμιουργίασ παραςτάςεων 

Θεάτρου κιϊν, όπου κακζνα εξ αυτϊν περιλαμβάνει: 

 Ξφλινθ χειροποίθτθ κικθ, θ οποία ανοιγόμενθ μετατρζπεται ςε πλιρθ ςκθνι 

προβολισ παραςτάςεων Θεάτρου ςκιϊν (μπερντζσ) 

 Πλιρεσ ςετ των κυρίων χαρακτιρων (χειροποίθτεσ φιγοφρεσ) του Θεάτρου κιϊν, 

δθμιοφργθμα του Καραγκιοηοπαίχτθ Κωνςταντίνου Μακρι 

 Βοθκθτικά εξαρτιματα για τθν ςτιριξθ των χαρακτιρων 

Ο δανειςμόσ κα γίνεται από το Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων/ΔΠΕ Αχαΐασ κατόπιν 

ςυνεννόθςθσ με τθν υπεφκυνθ Β. Μαντηουράτου μζςω e-mail: politismos@dipe.ach.sch.gr ι 

μζςω τθλεφϊνου: 2610 229261 & 6932173878. 

Διάρκεια ανάπτυξησ και ςυμμετοχή ςτο Δίκτυο  

Σο Δίκτυο απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλων των 

ειδικοτιτων οι οποίοι κα υλοποιιςουν Πολιτιςτικό πρόγραμμα με κζμα που εντάςςεται 

ςτθν ευρφτερθ κεματολογία του ςυγκεκριμζνου Δικτφου το ςχολικό ζτοσ 2021-2022.   

Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι με αντίςτοιχο Πολιτιςτικό Πρόγραμμα ςτο Δίκτυο «το 

ςχολείο των ςκιϊν» ςυμπλθρϊςτε τθ ςχετικι αίτθςθ μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ 

https://docs.google.com/forms/d/1ylPYrOsOHJ8FB7eHbczAO8joWU654MsTVG9me-k7-

YI/edit μζχρι και τθν Παραςκευι, 24 Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

 

mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr
https://docs.google.com/forms/d/1ylPYrOsOHJ8FB7eHbczAO8joWU654MsTVG9me-k7-YI/edit
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Μεκοδολογία των Σοπικϊν Θεματικϊν Δικτφων: 

ε ό,τι αφορά τθν επεξεργαςία των κεμάτων και ωσ διδακτικι μεκοδολογία πρζπει να 

λαμβάνονται υπόψθ οι βαςικζσ αρχζσ όπωσ:  

-θ μακθτοκεντρικι διαδικαςία (ενκάρρυνςθ πρωτοβουλίασ μακθτϊν/τριϊν, χριςθ 

ςυμμετοχικϊν και ενεργϊν διδακτικϊν τεχνικϊν, αξιοποίθςθ μεκόδων όπωσ θ ςυηιτθςθ, θ 

ζρευνα δράςθσ, θ μελζτθ περίπτωςθσ και θ οργάνωςθ λόγου που βαςίηεται ςτθ χριςθ 

επιχειρθμάτων κ.ά.) 

-θ ςυνεργατικι μάκθςθ (ενκάρρυνςθ ςυμμετοχισ και αλλθλεπίδραςθσ των μελϊν των 

ομάδων εργαςίασ, αλλά και των ομάδων μεταξφ τουσ) 

 -θ βιωματικι και ερευνθτικι μάκθςθ, αξιοποιϊντασ διαδικαςίεσ διεξαγωγισ ζρευνασ, 

μελζτθσ πεδίου κ. λ. π.,  

-θ διεπιςτθμονικι και διακεματικι προςζγγιςθ των κεμάτων και τθσ δθμιουργικισ και 

ελεφκερθσ ζκφραςθσ.  

Ειδικότερα ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ τα Πολιτιςτικά Προγράμματα μποροφν να 

υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ διδαςκαλίασ των γνωςτικϊν αντικειμζνων με ζμφαςθ, 

όπου δφναται, ςτο μάκθμα των Εργαςτθρίων Δεξιοτιτων ςφμφωνα με τουσ ςκοποφσ και 

τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ πουδϊν, ϊςτε, μζςω τθσ διακεματικισ και 

διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, να επεκτείνεται το περιεχόμενο των προτεινόμενων κεμάτων 

και να διερευνϊνται όλεσ οι πτυχζσ του επιλεγμζνου κζματοσ.  

Επιςθμαίνεται ότι, επιλεγμζνεσ οπτικοακουςτικζσ δθμιουργίεσ που κα παραχκοφν ςτο 

πλαίςιο των Π.Π.Θ., διάρκειασ ζωσ 10 λεπτά, μποροφν να αποςταλοφν ςτθν Εκπαιδευτικι 

Ραδιοτθλεόραςθ (edutv@minedu.gov.gr ). Μετά από αξιολόγθςθ, οι οπτικοακουςτικζσ δθμιουργίεσ 

είναι δυνατό να αναρτθκοφν ςτουσ ιςτότοπουσ τθσ Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ 

www.edutv.gr  και www.i-create.gr  ι/και να προβλθκοφν ςτθ ηϊνθ τθσ Εκπαιδευτικισ 

Ραδιοτθλεόραςθσ ςτο Κανάλι τθσ Βουλισ. 

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

ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ.  

 
 

 

 
                                                                                                  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 όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 
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