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   ΘΕΜ 1ο: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε επιμορφωτική ημερίδα» 
   

 
Το Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 

σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και το Τμήμα Πολιτιστικών 

Θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας συνδιοργανώνουν επιμορφωτική ημερίδα με 

θέμα: «Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρες 9.00-14.00 στην Αγορά Αργύρη, 

Πάτρα.  

Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στην ενημέρωσή 

τους σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση που εκπόνησε ο 

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί στο 

σύνολό του ως πολιτιστικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης ή να χρησιμοποιηθούν 
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μεμονωμένες δραστηριότητές του, με σκοπό να συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών 

σχετικά με τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στη σύγχρονη κοινωνία και το ρόλο της ως 

καθοριστικού παράγοντα για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.  

Στην ημερίδα, η οποία θα ολοκληρωθεί με εργαστήριο αντιμετώπισης προβληματικών 

καταστάσεων σχετικών με τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων στην πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, μπορούν να συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί, δάσκαλοι ή ειδικοτήτων, που έχουν 

αναλάβει Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξη. Κάθε σχολείο μπορεί να εκπροσωπηθεί από έναν εκπαιδευτικό, 

που θα λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής για τη σχολική του μονάδα. Στους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς θα δοθεί σχετικό υλικό από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.) και 

βεβαίωση συμμετοχής. 

 Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν έως την Δευτέρα  26-10-2015, στον 

παρακάτω στο σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1urZsqZ0CWQM7PvLgye8I3GBVm5udhLH5dOESyHlnES

Q/edit# 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Έκθεση για την 28η Οκτωβρίου στο Μουσείο Τύπου 

 

Το Μουσείο Τύπου της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου 

Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ), με αφορμή την 28η Οκτωβρίου 1940 διοργανώνει έκθεση 

με εφημερίδες και έντυπο υλικό από τον Ελληνοιταλικό πόλεμο και τη γερμανική κατοχή. 

Ανάμεσα στα θέματα που αναδεικνύονται μέσα από τον έντυπο Τύπο της εποχής είναι ο 

βομβαρδισμός της Πάτρας και τα ονόματα των θυμάτων, διαγγέλματα και οδηγίες προς τους 

πολίτες, προσκλήσεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τα καταφύγια της πόλης, αλλά 

και έντυπα με υποδουλωμένο το πνεύμα στον κατακτητή. Επίσης, στην επετειακή έκθεση 

περιλαμβάνονται και δημοσιεύματα από την απελευθέρωση της Πάτρας (Οκτώβριος 1944).   

Το περιεχόμενο της έκθεσης κάνει τον επισκέπτη δέκτη πληθώρας πληροφοριών, μέσα από τις 

εφημερίδες της εποχής και αποτελούν ζωντανά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 

Στόχος του μοναδικού στο είδος του –πανελλαδικά- Μουσείου Τύπου της ΕΣΗΕΠΗΝ, είναι 

να φέρει εγγύτερα τους πολίτες με τα ιστορικά εκθέματα που διαθέτει. 

Η συγκεκριμένη δράση του Δ.Σ. του Μουσείου Τύπου απευθύνεται στους μαθητές των 

σχολείων, αλλά και σε μεμονωμένους επισκέπτες, οι οποίοι καλούνται να επισκεφθούν την 

έκθεση για να δουν και να θαυμάσουν ορισμένα από τα σημαντικότερα τεκμήρια που 

διαθέτει ο πολιτιστικός φορέας της ΕΣΗΕΠΗΝ.  

Η έκθεση φιλοξενείται στο χώρο του Μουσείου Τύπου, στην οδό Μαιζώνος 200. Ραντεβού για 

ομαδικές ξεναγήσεις μαθητών στο τηλέφωνο 2610 310488, καθημερινά Δευτέρα ως 

Παρασκευή από τις 9.00 ως τις 13.00 (υπεύθυνη κ. Κατερίνα Τσίρου). 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1urZsqZ0CWQM7PvLgye8I3GBVm5udhLH5dOESyHlnESQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1urZsqZ0CWQM7PvLgye8I3GBVm5udhLH5dOESyHlnESQ/edit


 

ΘΕΜΑ 3ο : «Βιβλιο-τρεχάλα Φιλαναγνωσία-φιλαναγνωστική δράση από τις εκδόσεις Ψυχογιός» 
 

Σας ενημερώνουμε ότι για πέμπτη συνεχή χρονιά διοργανώνεται το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Βιβλιο-τρεχάλα φιλαναγνωσίας». Μπορεί να συμμετέχει τουλάχιστον μία έως 

και όλες οι τάξεις του σχολείου. Η αξιολόγηση, η συγκέντρωση βαθμών και η κατάταξη στο 

διαγωνισμό, ο οποίος διεξάγεται πανελλαδικά από την 1-10-15 έως 22-4-16 θα γίνεται ανά 

σχολείο. 

Δηλώσεις συμμετοχής www.psichogios.gr/vivliotrexala 

Πληροφορίες: κ. Ελένη Βαζούρα 210 2804847, fax 210 28044847, e-mail: 

evazoura@psichogios.gr 

 
ΘΕΜΑ 4ο :: «Βιβλία με ρόδες» 

 

Τα βιβλία σε ρόδες είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που φέρνει, μικρές, κινητές 

θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών 

σχολείων. Φθάνουν στο σχολείο μέσα σε ένα σάκο με ρόδες, ώστε να μεταφέρονται εύκολα και 

περιέχουν 25 βιβλία που καλύπτουν τρία επίπεδα αναγνωστικής ικανότητας. Παραμένουν 

στην τάξη επί τέσσερεις εβδομάδες, ώστε να υπάρχει χρόνος για δανεισμό και παράλληλες 

δράσεις.  Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων. Στο σάκο και στην Ιστοσελίδα http://www.vivliaserodes.gr/ υπάρχουν 

προτάσεις επεξεργασίας των βιβλίων.  

Στην Ιστοσελίδα http://www.vivliaserodes.gr/ μπορείτε να βρείτε τις θεματικές και τα 

βιβλία που περιέχουν. 

Δεδομένου ότι στο δανεισμό δίνεται προτεραιότητα στα αιτήματα που γίνονται από τη 

Διεύθυνση, για τα θέματα τα σχετικά με τον πολιτισμό ( Δικαιώματα, Θέατρο, Μυθολογία, 

Οικογένεια, Παιχνίδια, Τέχνη, Φίλοι, Travelling around the world), μπορείτε να 

απευθυνθείτε στο Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων. 

 

   ΘΕΜΑ 5Ο : «Νέα Μουσειοσκευή του Μουσείου Παιδικής Τέχνης» 
 
Με αφορμή τη νέα έκθεσητου Μουσείου Παιδικής Τέχνης «Μόνος ή Μοναδικός; 
διαφορετικότητα & ρατσισμός» το εκπαιδευτικό τμήμα του Μουσείου μελέτησε και σχεδίασε 
τη Μουσειοσκευή-κινητό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για παιδιά νηπιαγωγείου και μαθητές 
όλων των τάξεων του δημοτικού με θέμα «Η διαφορετικότητα μέσα από την τέχνη», 
διαφορετικότητα & ρατσισμός. 
 
Πρόκειται για ένα διαθεματικόπρότζεκττο όποιο εμπλέκει, μέσα από οργανωμένες 
μαθησιακές διαδικασίες, διάφορα είδη Τέχνης : Ζωγραφική,  Γλυπτική, Μουσική,  
Λογοτεχνία και Θέατρο καθώς καιποικίλαγνωστικά αντικείμενατου Σχολικού Αναλυτικού 
Προγράμματος: Εικαστικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, Γεωγραφία και Ιστορία.  
Εστιάζειτόσο στη διαφορετικότητα των ανθρώπων -φυλετική, θρησκευτική, πολιτισμική, 
κοινωνική- σε μια οργανωμένη κοινωνία όσο και στις διακρίσεις που τυχόν υφίστανται τα 

http://www.psichogios.gr/vivliotrexala
mailto:evazoura@psichogios.gr
http://www.vivliaserodes.gr/


μέλη της, με συνέπεια  την εκδήλωση ρατσιστικών και βίαιων συμπεριφορών λόγω της 
διαφορετικότητάς τους. 
Σκοπός είναι τα παιδιά μέσα από την τέχνη να κατανοήσουν τις έννοιες της 
διαφορετικότητας και του ρατσισμού,να προσεγγίσουν το πρόβλημα από διαφορετικές 
οπτικές, να αποβάλλουν προκαταλήψεων, να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη, να αποδεχτούν 
και να σεβαστούν τη διαφορετικότητα, να ενημερωθούν για τις συνέπειες του ρατσισμού, και 
να εκφράσουν συναισθήματα, ιδέες, αντιλήψεις δημιουργώντας ατομικά και ομαδικά 
ζωγραφικά έργα ή κατασκευές. 
 
Η Μουσειοσκευή «η διαφορετικότητα μέσω της τέχνης» διαφορετικότητα & ρατσισμός, 
περιλαμβάνει: 

 Εισαγωγή  
1. Ποιό είναι το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης;  
Λίγα λόγια για το Μουσείο 
2. Ποιός είναι ο σκοπός της Μουσειοσκευής; 

 Οδηγίες αξιοποίησης του περιεχομένου της Μουσειοσκευής 
1. Πώς να αξιοποιήσω το υλικό της Μουσειοσκευής; 
Προτάσεις για την παρουσίαση της Μουσειοσκευής 
2. Διαφορετικές ιδέες για… παιχνίδι  
Προτάσεις για παράλληλες δημιουργικές δραστηριότητες στην τάξη 
3. Εκπαιδευτικό φυλλάδιο  
Εκπαιδευτικό φυλλάδιο με ερωτήσεις περιεχομένου &εικαστικές ερωτήσεις 
 
4.«Εικόνες μέσα από ιστορίες»  
Αποσπάσματα από παραμύθια και ιστορίες 
5. «Με οδηγό την τέχνη » 
Εικαστικές προτάσεις για τη δημιουργία έργων στην τάξη  
6. Τι μπορώ να κάνω με τα έργα που δημιούργησαν τα παιδιά; 
Προτάσεις αξιοποίησης των έργων που δημιουργήθηκαν 
7. Τι γράφουν τα σχολικά βιβλία για τη διαφορετικότητα και το ρατσισμό 
Αξιοποίηση των σχολικών βιβλίων σε σχέση με το θέμα 
8. Τι σημαίνουν οι λέξεις… 
«Χρηστικό λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας», Εκδ. Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα 2014, 
Σύνταξη-Επιμέλεια, Χριστόφορος Γ. Χαραλαμπάκης 
9. Λεξιλόγιο 
10.  Φορείς που υπερασπίζονται το δικαίωμα της διαφορετικότητας   
Διευθύνσεις και τηλέφωνα των φορέων  
11. φύλλο Αξιολόγησης 
12. Βιβλιογραφία 

 Εποπτικό Υλικό 
Α) Εικαστικά έργα καλλιτεχνών&ζωγραφικά και τρισδιάστατα έργα παιδιών από τις 
συλλογή του Μουσείου Παιδικής Τέχνης 
1. για προβολή σε μορφή Powerpoint 
2. σε πλαστικοποιημένα φωτοαντίγραφα  
Β) Μουσική σε CD 
 
Μελέτη & ΣχεδιασμόςΜουσειοσκευής: Εκπαιδευτικό τμήμα Μουσείου Παιδικής Τέχνης 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 Δανείζεται για 10 ημέρες 

 Κόστος δανεισμού 20€ 

 ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά Μουσειοσκευής 

 Απαραίτητη η τηλεφωνική προσυνεννόηση με την Γραμματεία του Μουσείου 
Ώρες Γραμματείας: Τρίτη & Τετάρτη / Παρασκευή &Σάββατο 10.00-14.00 

 



 
ΘΕΜΑ 6Ο : «Εκπαιδευτικά προγράμματα  του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας» 
 
 Σας ενημερώνουμε ότι το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας παρουσιάζει για τη σχολική 

χρονιά 20015-16 τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα, που αφορούν σε σχολικές μονάδες Α/θμιας 
Εκπ/σης.  

 
Α. Ιστορία του ελληνικού χαρτονομίσματος, Μια διαδρομή, 1822-2001 
Β. Αρχεία πηγές γνώσεις, πηγές μνήμης 
Γ. Προγράμματα για μικρές ομάδς 
 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.  
Πληροφορίες: Μ. Λεμπέση, τηλ. 210 8807799, 210 8807804 
 
ΘΕΜΑ 7Ο : «Έγκριση εκπαιδευτικής δράσης Κίνηση Πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ» 
 
Σας ενημερώνουμε ότι η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα», προτείνει τη δράση «Υιοθεσία αρχαίων 

θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα». Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με 
το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μαζί με την ομάδα μαθητών που  
θα συγκροτήσουν θα επιλέξουν το αρχαίο θέατρο που θα υιοθετήσουν από τον επισυναπτόμενο 
κατάλογο. Στη συνέχεια θα επεξεργαστούν το θέμα και θα ετοιμάσουν ξενάγηση. 

Υλικό: www.diazoma.gr 
 
Επισυνάπτεται κατάλογος προτεινόμενων χώρων. 
 
 

 

 

 

 

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://www.diazoma.gr/

