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ΘΕΜΑ 1ο: Εκπαιδευτικι δράςθ ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν με τίτλο: «Από τον 

Αςκλθπιό ςτον Aesculapius. Θεοί, ιρωεσ και κνθτοί κεραπευτζσ» 

Σο Σμ. Πολιτιςτικϊν Θεμάτων τθσ Δι.Π.Ε. Αχαΐασ, ςασ ενθμερϊνει ότι ςτο 

Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν κα πραγματοποιείται κάκε Σετάρτθ από 04/05/2022 ζωσ 

01/06/2022 εκπαιδευτικι δράςθ με τίτλο «Από τον Αςκλθπιό ςτον Aesculapius. Θεοί, ιρωεσ 

και κνθτοί κεραπευτζσ»  

το πλαίςιο του προγράμματοσ οι μακθτζσ/-τριεσ κα γνωρίςουν τθ λατρεία του 

Αςκλθπιοφ ςτθν Πάτρα από τα κλαςικά μζχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια, τουσ ιρωεσ 

κεραπευτζσ, αλλά και τουσ γιατροφσ και τα ιατρεία τουσ που λειτουργοφςαν ςτθν πόλθ ιδθ 

από τον 1ο αι. π.Χ. Η εκπαιδευτικι δράςθ απευκφνεται ςε μακθτζσ τθσ Δϋ, Εϋ και τϋ 

Δθμοτικοφ, ζχει διάρκεια 2 ϊρεσ (10:00π.μ. ζωσ 12:00μ.μ) με μζγιςτο αρικμό 

ςυμμετεχόντων: 25 άτομα. Τπεφκυνθ ςχεδιαςμοφ & υλοποίθςθσ προγράμματοσ: Δρ. 

Κωνςταντοφλα Χαβζλα (Αρχαιολόγοσ). Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ ςτισ 11, 12 & 15/04/2022 

Σθλ.: 2613616114. Ώρεσ: 09:00π.μ.-12:00μ.μ. 

 

 

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, 08/04/2022 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/5171 

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

1. Ε.Φ.Α.Α. 
2. ΠΔΕΔΕ 
3. WRO HELLAS,  
Τπόψθ κ. Ιωάννθ ομαλακίδθ info@wrohellas.gr  
4. Πολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ Δ. Πατρζων 
5.  Tμιμα Δθμοςίων χζςεων του Μουςείου 

Φιλελλθνιςμοφ info@phmus.org  
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ΘΕΜΑ 2ο: Δράςεισ του Πολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ Διμου Πατρζων: «Ζκκεςθ 

Ηωγραφικισ «ΚΟΡΝΘΛΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΟ-ΠΡΟΩΔΙΕ & ΡΑΨΩΔΙΕ» και Διοργάνωςθ 

Διεκνοφσ υμποςίου Γλυπτικισ με κζμα «1922-2022, Πρόςφυγεσ» 

ασ ενθμερϊνουμε ότι ο Πολιτιςτικόσ Οργανιςμόσ του Διμου Πατρζων ςε ςυνεργαςία 

με: 

1) τον Μθτροπολιτικό Οργανιςμό Μουςείων Εικαςτικϊν Σεχνϊν Θεςςαλονίκθσ (MOMus) 

& Μουςείο Άλεξ Μυλωνάσ (Ακινα) πραγματοποιεί τθν Ζκκεςθ «Κορνιλιοσ Γραμμζνοσ. 

Προςωδίεσ & Ραψωδίεσ» ςτθ Δθμοτικι Πινακοκικθ Πατρϊν από 15 Απριλίου ζωσ 30 

επτεμβρίου 2022.  

2) το Επιμελθτιριο Εικαςτικϊν Σεχνϊν Ελλάδασ (Ε.Ε.Σ.Ε.), διοργανϊνει ςτθν πόλθ μασ με 

αφορμι τα 100 χρόνια από τθν Μικραςιατικι Καταςτροφι, Τπαίκριο Διεκνζσ υμπόςιο 

Γλυπτικισ από τισ 23 Μαΐου ζωσ 20 Ιουνίου 2022, με κζμα «1922-2022, Πρόςφυγεσ». Σο 

υμπόςιο Γλυπτικισ κα πραγματοποιθκεί ςτο Νότιο Πάρκο, με ϊρεσ λειτουργίασ: 9:00π.μ. 

-2:00μ.μ.. Κατά τθ διάρκεια του υμποςίου Γλυπτικισ κα πραγματοποιθκεί πολυκεματικό 

φεςτιβάλ, με κεατρικζσ και μουςικζσ παραςτάςεισ, χορευτικζσ και χορωδιακζσ ςυναντιςεισ 

ςτο Νότιο Πάρκο ςε ςυνεργαςία με καλλιτεχνικά ςχιματα του Πολιτιςτικοφ Οργανιςμοφ, 

τθσ πόλθσ και με πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ. Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του Διεκνοφσ υμποςίου 

Γλυπτικισ κα πραγματοποιθκοφν εκπαιδευτικζσ δράςεισ.  

Οι ςχολικζσ μονάδεσ Αχαΐασ μποροφν να προγραμματίςουν και να οργανϊςουν 

εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτον χϊρο τθσ Δθμοτικισ Πινακοκικθσ Πατρϊν και φυςικά 

ςτον χϊρο του υμποςίου Γλυπτικισ. Βαςικόσ ςκοπόσ των επιςκζψεων αυτϊν είναι, μζςα 

από τθν ςυνεργαςία φορζων τθσ τζχνθσ, του πολιτιςμοφ και τθσ εκπαίδευςθσ, αφενόσ θ 

γνωριμία των μακθτϊν/τριϊν με τθ γλυπτικι τζχνθ και τον καλλιτζχνθ τθν ϊρα τθσ 

δθμιουργίασ, αφετζρου θ αφόρμθςθ για ςυηιτθςθ για το ρόλο τθσ γλυπτικισ ςτθν ανάδειξθ 

κοινωνικϊν προβλθμάτων και εν προκειμζνω θ προςφυγιά. Για τον προγραμματιςμό των 

εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν κ. ζβθ Μανδραγοφ, ςτο 

τθλζφωνο: 2610 624088.  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  «8οσ Περιφερειακόσ Διαγωνιςμόσ Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ (Πάτρα 2022)»  

ασ ενθμερϊνουμε ότι ο 8οσ Περιφερειακόσ Διαγωνιςμόσ Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ 

Δυτικισ Ελλάδασ, ο οποίοσ ζχει τεκεί υπό τθν αιγίδα τθσ ΠΔΕΔΕ ςυνδιοργανϊνεται με τον 

Οργανιςμό Εκπαιδευτικισ Ρομποτικισ & Επιςτιμθσ W.R.O™ Hellas, ςτθν Πάτρα ςτο κτίριο 

Β1 Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πατρϊν (Νζο Λιμάνι), και κα διεξαχκεί ςτισ 14 Μαΐου 2022.  

Ο 8οσ Περιφερειακόσ Διαγωνιςμόσ λειτουργεί ωσ προκριματικόσ του Πανελλινιου 

Διαγωνιςμοφ. Σα ςτοιχεία που ςυνκζτουν το νζο διαγωνιςμό περιλαμβάνουν τισ παρακάτω 

καινοτομίεσ: 

- Ενιαίο κζμα για όλεσ τισ θλικίεσ: «Πρωτογενισ τομζασ – Αγροτικι παραγωγι» 

- Η ειςαγωγι των απλϊν μθχανϊν  

- Η ειςαγωγι των μετριςεων ςτο Δθμοτικό 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ενθμερωκοφν για τισ λεπτομζρειεσ του διαγωνιςμοφ 

ςτον αντίςτοιχο δικτυακό τόπο (wrohellas.gr), ο οποίοσ περιζχει τουσ κανόνεσ, τισ 

προκλιςεισ ανάλογα με τθ βακμίδα (Δθμοτικό, Γυμνάςιο, Λφκειο, ποδόςφαιρο), τισ 

κατθγορίεσ και γενικζσ πλθροφορίεσ ςτθ ςελίδα Πανελλινιοσ Διαγωνιςμόσ Εκπαιδευτικισ 

Ρομποτικισ 2022 (wrohellas.gr). Θ εγγραφι των ομάδων ςτον διαγωνιςμό 

https://wrohellas.gr/


πραγματοποιείται ζωσ 15 Απριλίου 2022 και ιςχφει και για τον Περιφερειακό Διαγωνιςμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι (ζωσ 15/04/22) μζςω τθσ Φόρμασ 

υμμετοχισ ςτθ ςελίδα: https://wrohellas.gr/panellinios%20diagonismos-ekpaideutikis-

rompotikis/ Διευκρινίηεται ότι ο αρικμόσ που επιλζγεται για ςυμμετοχι είναι ο αρικμόσ των 

ομάδων όχι ο αρικμόσ μακθτϊν/-τριϊν.  

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτο 210 6016735 κ. Καςτρινοφ 

Μαρία. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Δια ηϊςθσ και θλεκτρονικι ξενάγθςθ των μακθτϊν ςτο Μουςείο 

Φιλελλθνιςμοφ  

Σο Μουςείο Φιλελλθνιςμοφ, ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ επιςκζψεων ςχολείων 

ςτουσ χϊρουσ του που ζχει εγκαινιάςει, προςφζρει θλεκτρονικζσ ξεναγιςεισ ςτισ ςυλλογζσ 

και ςτα εκκζματα του Μουςείου μζςα από ηωντανι αφιγθςθ και διάλογο, ςε ελλθνικά και 

αγγλικά. Μια εικόνα για τα εκκζματα του Μουςείου μπορείτε να ζχετε μζςω τθσ 

ιςτοςελίδασ του: https://phmus.org/themuseum/episkepsi-online/ 

Τπενκυμίηουμε ότι το Μουςείο διθγείται τθν εξζλιξθ του Φιλελλθνιςμοφ από τθν 

Αναγζννθςθ μζχρι ςιμερα. Ειδικά για το 2021, δίνεται ζμφαςθ ςτθν ςυμβολι του 

Φιλελλθνιςμοφ ςτον απελευκερωτικό αγϊνα των Ελλινων και ςτθ δράςθ των φιλελλθνικϊν 

κομιτάτων ςτθν Ευρϊπθ και ςτισ ΗΠΑ, ςτθ ςυμβολι του καλλιτεχνικοφ και πνευματικοφ 

κόςμου και ςτθν παρουςία εκελοντϊν μαχθτϊν που πολζμθςαν ςτο πλευρό των Ελλινων. 

Σο αντικείμενο του Μουςείου είναι ςυναφζσ με τον πολιτιςμό και τθν τζχνθ του 19ου αιϊνα, 

με τθν ιςτορία, με τθν διαχρονικότθτα τθσ κλαςικισ Ελλάδασ, με τον Λόρδο Βφρωνα και με 

τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ, μεταξφ άλλων. 

τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ μπορείτε να παρακολουκιςετε εκδθλϊςεισ τθσ ΕΕΦ. 

Σελετι απονομισ Διεκνοφσ Βραβείου Lord Byron: 

https://www.facebook.com/eefshp/videos/295178842199507 

Απονομι μεταλλίων Lord Byron ςε απογόνουσ Φιλελλινων εκελοντϊν κατά τθν 

Επανάςταςθ του 1821 και ςε ακαδθμαϊκοφσ: 

https://phmus.org/deltio-typoy-athina-9-ioylioy-2021/ 

Σελετι απονομισ του μεταλλίου Lord Byron ςτουσ απογόνουσ των Ναυάρχων ςτθ 

Ναυμαχία του Ναυαρίνου: 

https://www.facebook.com/eefshp/videos/1545841152435920 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτο Tμιμα Δθμοςίων χζςεων 

του Μουςείου κ. Άννα Ρόηα Σθλ.: 210.8094750 Email: info@phmus.org  

 

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Παράταςθ υποβολισ ςυμμετοχϊν για το ςχολικό διαγωνιςμό με τίτλο: «2022: 

200 χρόνια από τθ Μάχθ του Πζτα: οι Φιλζλλθνεσ νζοι τθσ Ευρϊπθσ μάχονται για να 

ςτθρίξουν τισ κοινζσ αξίεσ τθσ Ευρϊπθσ ςτθν Ελλάδα»  

ασ ενθμερϊνουμε ότι κατόπιν αιτθμάτων πολλϊν εκπαιδευτικϊν μονάδων ςε όλθ τθν 

Ελλάδα, ο χολικόσ Διαγωνιςμόσ που διοργανϊνει θ Εταιρεία για τον Ελλθνιςμό και τον 

Φιλελλθνιςμό (ΕΕΦ – www.eefshp.org ), το Μουςείο Φιλελλθνιςμοφ (www.phmus.org ) και 

ο Διμοσ Νικολάου κουφά/Πζτα, για τθν επζτειο των 200 ετϊν από τθ μάχθ του Πζτα, 

«2022: 200 χρόνια από τθ Μάχθ του Πζτα: οι Φιλζλλθνεσ νζοι τθσ Ευρϊπθσ μάχονται για να 

https://wrohellas.gr/panellinios%20diagonismos-ekpaideutikis-rompotikis/
https://wrohellas.gr/panellinios%20diagonismos-ekpaideutikis-rompotikis/
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ςτθρίξουν τισ κοινζσ αξίεσ τθσ Ευρϊπθσ ςτθν Ελλάδα» λαμβάνει παράταςθ υποβολισ 

ςυμμετοχϊν μζχρι τισ 15 Μαΐου 2022.  

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ διατίκενται ςτον παρακάτω ςφνδεςμο: 

https://www.eefshp.org/scholikos-diagonismos-200-chronia-machi-peta/   

 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Ματαίωςθ διεξαγωγισ Μακθτικοφ Διαγωνιςμοφ με τίτλο: «8οσ Πανελλινιοσ 

και Παγκφπριοσ Λογοτεχνικόσ Διαγωνιςμόσ Ποίθςθσ-Διθγιματοσ για Παιδιά και Εφιβουσ 

τθσ ‘Ενωςθσ Ελλινων Λογοτεχνϊν χολικοφ Ζτουσ 2021-2022»  
χ.: το με αρ. πρ. 21396/Δ2/24-02-2022 ειςερχόμενο ζγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ  

Λόγω τθσ ςυνεχιηόμενθσ πανδθμίασ του Covid�19, των περιοριςτικϊν μζτρων και 

ςοβαρϊν προβλθμάτων κι εμποδίων που ςυνεχίηονται ςτθν Ελλθνικι και παγκόςμια 

κοινωνία, θ Ζνωςθ Ελλινων Λογοτεχνϊν αδυνατεί να πραγματοποιιςει τον εν λόγω 

Διαγωνιςμό για μακθτζσ/τριεσ δθμοςίων και ιδιωτικϊν ςχολικϊν μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. τθσ 

Ελλάδασ, τθσ Κφπρου και του Απόδθμου Ελλθνιςμοφ. Ο διαγωνιςμόσ ματαιϊνεται 

οριςτικϊσ για το ςχολικό ζτοσ 2021-22.  

 

 

 

 
                                                                                                  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. 
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