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Θζμα 1ο: Padlet αρχειακών ςυλλογών των  Γενικών Αρχείων του Κράτουσ-Σμιμα Αχαΐασ  

Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων, δια μζςου τθσ υπεφκυνθσ Βαςιλικισ Μαντηουράτου, ςασ 

ενθμερϊνει ότι το Σμιμα ΓΑΚ (Γενικά Αρχεία του Κράτουσ) Αχαΐασ ςτα πλαίςια των δράςεων για το ζτοσ 

Εκνικισ Μνιμθσ του Προςφυγικοφ Ελλθνιςμοφ (το 2022 ςυμπλθρϊνονται 100 χρόνια από τθ 

Μικραςιατικι Καταςτροφι) και με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ ιςτορίασ των προςφφγων που 

εγκαταςτάκθκαν ςτθ ευρφτερθ περιοχι τθσ Αχαΐασ, επζλεξε και παρουςιάηει τεκμιρια από τισ 

αρχειακζσ ςυλλογζσ του. 

Σα τεκμιρια αυτά αφοροφν ςτο ζτοσ μνιμθσ Μικραςιατικοφ Ελλθνιςμοφ (με τθν αφορμι τθσ 

επετείου των 100 χρόνων από τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι) και ζχουν ςυγκεντρωκεί ςε padlet, το 

οποίο κα εμπλουτίηεται διαρκϊσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ.  

Για να αξιοποιιςετε το padlet, μπορείτε να πατιςετε τον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://padlet.com/genikaach/b80qfl9k7do18h2x Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να 

απευκφνεςτε άμεςα ςτο Σμιμα ΓΑΚ Αχαΐασ (Μαιηϊνοσ 174 & Κοραι, 26222 Πάτρα), κ. Πογιαντηι 

Ειρινθ, ΣΕ Σαξινόμοσ, Σθλ. : 2610312539, e-mail: mail@gak.ach.sch.gr   

 

Θζμα 2ο: Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ Δικτφου χολείων «Σα ςχολεία αναηθτοφν τθν ιςτορία τουσ» 
(αριθμόσ ζγκριςησ  Φ.1/ΔΝ/ 23296/Δ7/17/2/2020, Φ.1/ΔΝ/ 44717/175487/Δ7/23/12/2020) 

ασ ενθμερϊνουμε ότι το Μουςείο χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ του Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ 

και Διάςωςθσ χολικοφ Τλικοφ (ΕΚΕΔΙΤ) κα υλοποιιςει για 3θ χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

ςφμπραξθσ ςχολείων και εκπαιδευτικϊν που ενδιαφζρονται να αςχολθκοφν με τθν ιςτορία του 

ςχολείου τουσ. Σο πρόγραμμα ζρχεται να ςυμπλθρϊςει τισ ιδθ υπάρχουςεσ δράςεισ του Μουςείου ςε 

αυτι τθν κατεφκυνςθ (Μακθτικοί Διαγωνιςμοί, υνζδρια, Θμερίδεσ). 

κοπόσ είναι θ ενίςχυςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν ϊςτε να: 

o αςχολθκοφν ενεργά με τθν τοπικι ιςτορία και ειδικότερα τθν τοπικι εκπαιδευτικι ιςτορία  

o γίνουν "ερευνθτζσ" και να αναδείξουν τθν ιςτορία των ςχολείων που εργάηονται και φοιτοφν 

o μελετιςουν αρχειακό υλικό 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΘ Δ/ΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΘΜΑ Ε΄- 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, 17/02/2022 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/2276 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων  
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων 
ΔΠΕ Αχαΐασ 
ΚΟΙΝ:  
1.Σμιμα ΓΑΚ Αχαΐασ 
mail@gak.ach.sch.gr   
2. Πανελλινια Ζνωςθ Τπευκφνων 
Εργαςτθριακϊν Κζντρων Φυςικϊν 
Επιςτθμϊν 
info@panekfe.gr  
ekfelakonias@gmail.com  
3. Ο Κφκλοσ του Ελλθνικοφ Βιβλίου 
kyklos@greekibby.gr  

 

https://padlet.com/genikaach/b80qfl9k7do18h2x?fbclid=IwAR2j6pfXSXsLmak6GY3KA-ZfMIwSMGOaMAH-zpyIDq-N3ilLnBauC6VJzvg
mailto:mail@gak.ach.sch.gr
mailto:mail@gak.ach.sch.gr
mailto:info@panekfe.gr
mailto:ekfelakonias@gmail.com
mailto:kyklos@greekibby.gr


o δθμιουργιςουν οπτικοακουςτικζσ εφαρμογζσ 

o διατυπϊςουν ςυμπεράςματα για τθν εκπαιδευτικι ηωι ςτο παρελκόν 

o αφυπνίςουν τθν εκπαιδευτικι μνιμθ 

o αναςτοχαςτοφν τθν εκπαιδευτικι ηωι ςτο παρόν μζςω των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων που κα 

εκπονιςουν και να ανοίξουν το ςχολείο ςτθν κοινότθτα.  

Τποενότθτεσ οι οποίεσ μποροφν να μελετθκοφν είναι: 

o χολικά αρχεία 

o Προφορικι ιςτορία και μαρτυρίεσ 

o χολείο και αρχιτεκτονικι 

o χολικζσ φωτογραφίεσ 

o χολικά βιβλία 

το πρόγραμμα μποροφν να ςυμμετάςχουν ςχολεία  κάκε τφπου και βακμίδασ (νθπιαγωγεία, 

δθμοτικά, γυμνάςια, λφκεια κάκε τφπου). Σα ςχολεία που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςυμπλθρϊνουν 

τθ φόρμα ςυμμετοχισ. Σο παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προαιρετικό, και ςυμμετζχουν ςχολεία 

και εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετάςχουν κα  παρακολουκιςουν μια ςειρά 

επιμορφωτικϊν εργαςτθρίων και ςεμιναρίων (διαδικτυακϊν) και ςτθ ςυνζχεια κα εκπονιςουν 

ανάλογα ςχζδια εργαςίασ με τουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ τουσ. 

Σα παραδοτζα μπορεί να είναι: ζντυπθ μορφι, διαμζςου μορφϊν ζκφραςθσ, διαμζςου πολυμεςικϊν 

εφαρμογϊν κ.ά., βίντεο, ταινίεσ μικροφ μικουσ. το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ προβλζπεται Θμερίδα 

διάχυςθσ των αποτελεςμάτων και Φεςτιβάλ Μακθτικό Παρουςίαςθσ των δράςεων από τα ςχολεία και 

τουσ μακθτζσ. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί κα λάβουν Βεβαίωςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ (μετά τθν αποςτολι του 

παραδοτζου). 

Σθν Παραςκευι 18/2/2022 ώρα 6:00μ.μ. κα πραγματοποιθκεί διαδικτυακά μζςω Zoom από το 

Σμιμα  Εκπαιδευτικισ Ραδιοτθλεόραςθσ και Ψθφιακϊν Μζςων του Τπουργείου Παιδείασ και 

Θρθςκευμάτων επιμόρφωςθ με κζμα: Ηχοληψία και επεξεργαςία ήχου ςε μαθητικζσ δημιουργίεσ, 

Σθλζμαχοσ Μοφςασ -  Βαγγζλθσ Νικολιδάκθσ, Σμιμα Εκπαιδευτικισ τθσ  Εκπαιδευτικισ 

Ραδιοτθλεόραςθσ και Ψθφιακϊν Μζςων 

Μπορείτε να παρακολουκιςετε τθν επιμόρφωςθ πατϊντασ τον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://us02web.zoom.us/j/85824542531 

Αν παρόλα αυτά ςασ ηθτιςει το Meeting ID πλθκτρολογείτε: 858 2454 2531 

Σθν επιμόρφωςθ μπορείτε να τθν παρακολουκείτε ηωντανά και μζςω τθσ ςελίδασ μασ ςτο ΤouΣube 

εδώ 

Σα ςχολεία που επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςυμπλθρϊνουν τθ φόρμα ςυμμετοχισ εδώ. 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ εδώ 

Πλθροφορίεσ για Εργαςτιρια Δεξιοτιτων με κζμα «Σα ςχολεία αναηθτοφν τθν ιςτορία τουσ»: 

Για Νθπιαγωγείο δείτε ΕΔΩ 

Για Δθμοτικό δείτε ΕΔΩ 

Για Γυμνάςιο δείτε ΕΔΩ 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν κ.  

Ζλλθ Λαμπαδαρίδου Σ: 2103250341, Email: info@ekedisy.gr , Ιςτοςελίδα  Μουςείου χολικισ Ηωισ 

και Εκπαίδευςθσ: www.ekedisy.gr , Ιςτοςελίδα Δικτφου https://schoolsnetwork.weebly.com/ 

https://us02web.zoom.us/j/85824542531
https://www.youtube.com/channel/UCgQdBE68fxFy4LWrVihKGVg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKctXp3_HQ-zq-_obi-Rc4SR38pMojF3nEI_nHZNYKg5r0Bg/viewform
http://www.ekedisy.gr/diktyo-scholeion-ta-scholeia-anazitoyn-tin-istoria-toys/
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19329
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19356
https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19394
mailto:info@ekedisy.gr
http://www.ekedisy.gr/
https://schoolsnetwork.weebly.com/?fbclid=IwAR0biXrcEBg647iLmbkNoObC_TtxW0vnVA8O1t10NR4y6h1Zs6DF5eO4ef8


ΘΕΜΑ 3o :  Ζγκριςθ τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ με τίτλο «Σο Πείραμα του Ερατοςκζνθ για τον 

Τπολογιςμό τθσ Ακτίνασ τθσ Γθσ – 2022» 
 Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εις. Υ.ΠΑΙ.Θ. 171967/Δ2/30-12-2021 ζγγραφο 

ασ γνωρίηουμε ότι εγκρίνεται θ διεξαγωγι τθσ εκπαιδευτικισ δράςθσ με τίτλο «Σο Πείραμα του 

Ερατοςκζνθ για τον υπολογιςμό τθσ ακτίνασ τθσ Γθσ-2022» τθ Δευτζρα 21 Μαρτίου 2022 (Εαρινι 

Ιςθμερία). Θ δράςθ διοργανϊνεται από τθν Πανελλινια Ζνωςθ Τπευκφνων Εργαςτθριακών Κζντρων 

Φυςικών Επιςτθμών (ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.) ςε ςυνεργαςία με το Ινςτιτοφτο Αςτρονομίασ, Αςτροφυςικισ, 

Διαςτθμικών Εφαρμογών & Σθλεπιςκόπθςθσ του Εκνικοφ Αςτεροςκοπείου Ακθνών (Ι.Α.Α.Δ.Ε.Σ.) και 

αποτελεί ςυνζχεια εκείνθσ που διοργανϊκθκε κατά το ςχολικό ζτοσ 2018-2019. Θ δράςθ απευκφνεται 

ςε εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ/-τριεσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, θ ςυμμετοχι 

ςε αυτι είναι προαιρετικι. 

Σθ δράςθ κα ςυντονίςουν θ κ. Ελζνθ Παλοφμπα, Τπεφκυνθ Ε.Κ.Φ.Ε. Λακωνίασ, Αντιπρόεδροσ τθσ 

ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., κακϊσ και οι Τπεφκυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. που κα λάβουν μζροσ. Μποροφν να ςυμμετάςχουν 

ομάδεσ μακθτϊν/-τριϊν, με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν τουσ, δθλϊνοντασ τα ςτοιχεία τουσ 

ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: https://forms.gle/yBr9XLn6iHnaH7Zd6 

Εάν τθ Δευτζρα 21 Μαρτίου 2022 (Εαρινι Ιςθμερία) οι καιρικζσ ςυνκικεσ (π.χ. ζλλειψθ 

θλιοφάνειασ) δεν το επιτρζπουν και το πείραμα υλοποιθκεί π.χ. τθν επόμενθ, το ςφάλμα τθσ μζτρθςθσ 

είναι ςχετικά μικρό και θ αξία τθσ ςυμμετοχισ και τθσ πραγματοποίθςθσ του πειράματοσ πολφ μεγάλθ.  

Οι παρατθριςεισ και οι μετριςεισ τθσ κάκε ομάδασ μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςτθν αυλι του 

ςχολείου τθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ που ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., ςτθ 

διεφκυνςθ: https://panekfe.gr/eratosthenes  

 Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ επικοινωνίασ για κζματα ςχετικά με τθ δράςθ είναι: 

eratosthenespanekfe@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Εορταςμόσ Παγκόςμιασ Θμζρασ Παιδικοφ Βιβλίου 2022  
Σχετ.: 
1.το με αρ. πρωτ. 4888/ΓΔ4/17-1-2022 ειςερχόμενο ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  
2.το με αρ. πρωτ. 10/10-1-2022 ζγγραφο του Ελληνικοφ Τμήματοσ τησ Διεθνοφσ Οργάνωςησ Βιβλίων για τη Νεότητα (IBBY) «Ο 
Κφκλοσ του Ελληνικοφ Παιδικοφ Βιβλίου»,  
3.το με αρ. πρωτ. Φ16/15846/Δ2/14-02-2022 ζγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

ασ ενθμερϊνουμε ότι το Τ.ΠΑΙ.Θ. καλεί όλα τα ςχολεία να ςυμμετάςχουν ςτον εορταςμό τθσ 

Παγκόςμιασ Θμζρασ Παιδικοφ Βιβλίου (2 Απριλίου). Οι δράςεισ για τον εορταςμό μποροφν να 

πραγματοποιοφνται ωσ το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ και να περιλαμβάνουν εκκζςεισ παιδικοφ 

βιβλίου, ςυναντιςεισ μακθτϊν/τριϊν με ςυγγραφείσ και εικονογράφουσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ κ.α.  

Οι εν λόγω δράςεισ μποροφν  να οργανωκοφν με τθ ςυνεργαςία του υλλόγου Διδαςκόντων, των 

υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου και των Τπεφκυνων Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ι χολικϊν 

Δραςτθριοτιτων με τοπικζσ, Δθμόςιεσ και Δθμοτικζσ Βιβλιοκικεσ, με ςυγγραφείσ και εικονογράφουσ 

και γενικά με πρόςωπα και φορείσ από τον χϊρο του παιδικοφ βιβλίου. Θ υλοποίθςθ των δράςεων για 

τον εορταςμό τθσ Θμζρασ του Βιβλίου μπορεί να γίνει διαδικτυακά, αλλά και δια ηώςθσ με τθν είςοδο 

ζωσ 2 ατόμων το ανώτερο ςε κάκε τμιμα πλζον του εκπαιδευτικοφ. 

 

 

 

                                                                                                  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ                 

 

                                                                                    ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 

 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΘ ΤΠΘΡΕΙΑ 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

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

https://forms.gle/yBr9XLn6iHnaH7Zd6
https://panekfe.gr/eratosthenes
mailto:eratosthenespanekfe@gmail.com

