
 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ζπαινοι μακθτών/-τριών για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022» 

ασ επιςυνάπτουμε πρότυπα επαίνων για τουσ μακθτζσ/-τριεσ των Δθμοτικϊν χολείων 

και των Νθπιαγωγείων που ςυμμετείχαν ςτθν υλοποίθςθ Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων και 

Σοπικϊν Θεματικϊν Δικτφων κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022. 

Οι ζπαινοι είναι ςε μορφι pdf αρχείου. Μπορείτε μόνο να τουσ εκτυπϊςετε και να 

γράψετε χειρόγραφα το όνομα του/τθσ μακθτι/-τριασ.  

Οι ζπαινοι αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι των μακθτϊν/-τριϊν ςτα ακόλουκα 

προγράμματα/Δίκτυα: 

 Πολιτιςτικό Πρόγραμμα ςφμφωνα με τισ Θεματικζσ κατθγορίεσ των Καινοτόμων 

Πολιτιςτικών προγραμμάτων 

 Σοπικό Θεματικό Πολιτιςτικό Δίκτυο: με τίτλο: «Χώμα – Νερό-Φωτιά: αναηθτώντασ 

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

οργάνωςε το Σμ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΠΕ Αχαΐασ ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο 

Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ (ΜΕΣ) Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, τθ ΔΔΕ/ Πολιτιςτικά 

Θζματα, το Αρχαιολογικό Μουςείο Πατρϊν, τθν ομάδα ΚΕΡΑΜΟ-Κζντρο Μελζτθσ 

Αρχαιολογικοφ Τλικοφ του Σμ. Γεωλογίασ του Παν/μίου Πατρϊν, τθν Ζνωςθ 

Εικαςτικϊν Πάτρασ κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022. 

 Σοπικό Θεματικό Πολιτιςτικό Δίκτυο: με τίτλο: «Ονειρεφομαι το μζλλον: 

Μεταμορφώνοντασ τθ Δθμιουργικι γραφι ςε Ψθφιακι Δθμιουργία!» που 

οργάνωςε το Σμ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΠΕ Αχαΐασ ςε ςυνεργαςία με το Μουςείο 

Επιςτθμϊν και Σεχνολογίασ (ΜΕΣ) Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, τθ ΔΔΕ/ Πολιτιςτικά 

Θζματα, τθν Πανελλινια Ζνωςθ Εκπ/κϊν Πλθροφορικισ, Παράρτθμα Αχαΐασ και 

τθν Ζνωςθ Εικαςτικϊν Πάτρασ κατά το ςχολικό ζτοσ 2021-2022. 

 Σοπικό Θεματικό Πολιτιςτικό Δίκτυο: με τίτλο: «το ςχολείο των ςκιών» που 

οργάνωςε το Σμ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΠΕ Αχαΐασ ςε ςυνεργαςία με το Μαφρο 

Θζατρο Πάτρασ, το Εργαςτιριο κθνικισ Πράξθσ και Λόγου του Σ.Θ.. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

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

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Ε΄- 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, 08/06/2022 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/8757 

 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δθμοτικϊν χολείων-Νθπ/γείων, ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικϊν Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. 
Αχαΐασ 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν – Νθπ/γείων ΔΙ.Π.Ε. Αχαΐασ 
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Πανεπιςτθμίου Πατρϊν (ωσ φορζα επιςτθμονικισ ευκφνθσ) και με τθ ςτιριξθ τθσ 

Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Διμου Πατρζων/Καρναβάλι Πάτρασ κατά το ςχολικό 

ζτοσ 2021-2022. 

Παρακαλοφμε εκτυπϊςτε τουσ επαίνουσ που αφοροφν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριζσ ςασ. 

Για οποιαδιποτε διευκρίνθςθ ι ό,τι άλλο χρειαςτεί μπορείτε να ςτζλνετε e-mail ςτο:  

politismos@dipe.ach.sch.gr  

 

Επιπλζον, ςασ ενθμερϊνουμε πωσ αναμζνεται εγκφκλιοσ από το Τ.ΠΑΙ.Θ. ςχετικά με τον 

απολογιςμό-υποβολι παραδοτζων Πολιτιςτικών Προγραμμάτων για το ςχ. ζτοσ 2021-

2022». Όταν παραλάβουμε τθ ςχετικι εγκφκλιο από το Τ.ΠΑΙ.Θ., κα ςασ ενθμερϊςουμε για 

τισ θμερομθνίεσ και τον τρόπο υποβολισ των παραδοτζων.  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ του απολογιςμοφ των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων κα 

ςταλοφν ςτα ςχολεία και οι βεβαιϊςεισ των εκπαιδευτικϊν (υπεφκυνων και 

ςυνεργαηόμενων) για τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων. Οι διευκυντζσ/-ντριεσ και 

προϊςτάμενοι/-νεσ των ςχολικϊν μονάδων παρακαλοφνται να τισ προωκιςουν ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 

 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 
Ακριβζσ αντίγραφο από το πρωτότυπο  
που φυλάςςεται ςτα αρχεία τθσ υπθρεςίασ μασ 
 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνώςθ 

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