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ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα Πολιτιστικά 
Δίκτυα του σχολικού έτους 2015-2016 
 
 
ΘΕΜΑ :  Πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα Πολιτιστικά 
Δίκτυα του σχολικού έτους 2015-2016 
 
Κατά το σχολικό έτος 2015- 16 το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Π. Ε Αχαΐας 
προτίθεται να οργανώσει τα δίκτυα που ακολουθούν. Αφού ενημερωθείτε για 
τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του κάθε δικτύου, μπορείτε να δηλώσετε 
την επιθυμία σας να συμμετάσχετε στο σύνδεσμο του κάθε δικτύου, 
συμπληρώνοντας στο πεδίο participants “ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, 

σχολείο, τάξη, αριθμός μαθητών, προσωπικό mail επικοινωνίας” και 
πατώντας “Save”. 
 
Αν πρόκειται για δύο τμήματα από το ίδιο σχολείο, θα πρέπει όλα τα 
στοιχεία να καταγραφούν στο ίδιο πεδίο.  
 
Στη συνέχεια, όταν σταλεί η σχετική εγκύκλιος στα σχολεία, θα πρέπει να 
κατατεθεί το πολιτιστικό πρόγραμμα στο Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων Π. Ε 
Αχαΐας για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή στο δίκτυο. 
 
 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 
 
 

 

  

 

 

 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
-- 

Ταχ. Δ/νση :  Ερμού 70 
Ταχ. Κωδ. :  26221 
Πληρ.  :  Δρ. Κουφού Ανδρεάννα  
Τηλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :  politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr    
 

ΠΑΤΡΑ, 12-10-2015 

ΠΡΟΣ: Τους κ. κ. Δ/ντές-Προϊσταμένους       
               Δημοτικών Σχολείων-Νηπ/γείων,  
                Α/θμιας Εκπ/σης  Αχαΐας 
                
              
 
  

Θέματα που κοινοποιούνται: 

mailto:politismos@dipe.ach.sch.gr


1. Δίκτυο «Μόμο».  
 
Πρόκειται για ένα δίκτυο σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας 
βασισμένο στο έργο «Μόμο» που θα ανέβει στην παιδική σκηνή τη φετινή 
περίοδο. Πρόκειται για το πολυβραβευμένο αλληγορικό παραμύθι του 
Γερμανού συγγραφέα Μίχαελ Έντε, το οποίο με απλότητα και ευστοχία 
προσεγγίζει καίρια ζητήματα όπως την αλληλεγγύη, τη φιλία, το χρόνο, τη 
θυσία, το νόημα της ζωής. 
 

 Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί στο δίκτυο θα παρακολουθήσουν 
10ωρο επιμορφωτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τη διασκευή ενός 
κειμένου σε θεατρικό λόγο. 

 Θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν σε 2 συναντήσεις 
ανατροφοδότησης κατά τη διάρκεια του προγράμματος και στην 
τελική εκδήλωση του δικτύου. 

 Θα πρέπει να επεξεργαστούν στην τάξη τους το ομώνυμο βιβλίο. 

 Θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν θεατροπαιδαγωγικό 
υλικό προετοιμασίας πριν την παρακολούθηση της παράστασης αλλά 
και θεατροπαιδαγωγικό υλικό σύνθεσης μετά την παράσταση, 
αναπτυγμένο ειδικά από θεατρολόγους, συνεργάτιδες του ΔΗΠΕΘΕ 

 Τέλος, όλα τα συμμετέχοντα σχολεία θα παράξουν μια σπονδυλωτή, 
δική τους παράσταση με τη στήριξη του ΔΗΠΕΘΕ. 

 
Το δίκτυο απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄και Στ΄.  
 
Από κάθε σχολείο μπορούν να συμμετάσχουν έως 2 τμήματα.  
 
Και τα δύο τμήματα πρέπει να καταχωρούνται στο ίδιο πεδίο, όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 
 
Δήλωση συμμετοχής στο σύνδεσμο 
http://doodle.com/poll/9n4vynvy8bpirwr9 έως τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη.  
 
Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των 7 σχολείων, η φόρμα θα κλείσει. 
 
Επισυνάπτεται της εγκυκλίου το θεατροπαιδαγωγικό υλικό προετοιμασίας 
πριν την παράσταση και μια σύντομη απόδοση του περιεχομένου του 
βιβλίου. 
 

2. Δίκτυο «Πάνω στη γραμμή του χρόνου» 
 
Πρόκειται για ένα δίκτυο σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πάτρας, το οποίο συνδυάζοντας τη μουσειακή εκπαίδευση με τα κόμικς 
στοχεύει να βοηθήσει τους μαθητές να αναπαραστήσουν βιωματικά τον 
τρόπο ζωής μιας οικογένειας από τα Κυκλαδικά χρόνια έως τα Ρωμαϊκά και 
Μυκηναϊκά συνεξετάζοντας παραμέτρους όπως η κατοικία, οι ασχολίες, η 
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διασκέδαση, η διατροφή, τα εργαλεία, τα χρηστικά αντικείμενα, η κεραμική, 
οι τέχνες.  
 
 

 Οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν σε Ημερίδα σχετικά με το 
θεωρητικό υπόβαθρο του δικτύου και τη μεθοδολογία  κατασκευής 
εκπαιδευτικού κόμικς. 

 Θα πρέπει να συμμετάσχουν σε 2 ανατροφοδοτικές συναντήσεις κατά 
τη διάρκεια υλοποίησης και στην τελική εκδήλωση του δικτύου. 

 Οι μαθητές θα περάσουν ένα πρωινό στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Πάτρας με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες θα 
καταλήξουν στο να εμπνευστούν ένα δικό τους ήρωα με τη βοήθεια 
καταξιωμένου κομίστα. 

 Θα δημιουργήσουν δικά τους κόμικς με τη συνεχή στήριξη 
εξειδικευμένων συνεργατών τα οποία θα εκτεθούν σε ειδική έκθεση στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας. 

 Επίσης στο πλαίσιο του δικτύου οι μαθητές θα υιοθετήσουν από κοινού 
έναν αρχαιολογικό χώρο στον οποίο την ημέρα εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Μουσείων θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους. 

 
Το δίκτυο απευθύνεται σε μαθητές  της Γ΄, Δ΄, Ε΄και Στ΄.  
 
Από κάθε σχολείο μπορούν να συμμετάσχουν έως 2 τμήματα. 
 
Και τα δύο τμήματα πρέπει να καταχωρούνται στο ίδιο πεδίο, όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 
 
Δήλωση συμμετοχής στο σύνδεσμο 
http://doodle.com/poll/wms3fhf3q4utns2i  έως τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη.  
 
Όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των 10 σχολείων, η φόρμα θα κλείσει. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

 

ΚΙΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ  

Παρακαλούμε, της εγκύκλιου να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails 
όλοι οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 
 

http://doodle.com/poll/wms3fhf3q4utns2i

