
 

 

    

     

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                       Πάτρα, 06-02-2020 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

                                              Αρ. Πρωτ.: 

Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου, 26223 ΠΑΤΡΑ 
Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων  

 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Ευφροσύνη  Κωσταρά 
Τηλ.:  2610-465844/ 6936 548622 
E-mail: politismos@dide.ach.sch.gr 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ: Ιωάννα  Παπαϊωάννου 
Τηλ.:  2610-465815/ 6945 854549 
E-mail: envir-edu@dide.ach.sch.gr 
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ:  Ιωάννα  Θωμοπούλου 
Τηλ.:  2610-465837/ 6977 867858 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο - εργαστήριο:  

«Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Στέγης Γραμμάτων “Κωστής Παλαμάς”  

στην εκπαιδευτική διαδικασία» 

 
  Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων 

περιοχής Πατρών και τη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» διοργανώνουν καινοτόμο 

βιωματικό σεμινάριο - εργαστήριο εκπαιδευτικών, τεσσάρων διδακτικών ωρών, με θέμα:  

«Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» στην εκπαιδευτική 

διαδικασία», το οποίο θα υλοποιηθεί με τη μεθοδολογία του «World Cafe», την Τετάρτη, 19 

Φεβρουαρίου 2020, ώρα 5.30-8.30 μ.μ., στο χώρο της Στέγης Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς».  

Στο εργαστήριο θα συμμετέχουν 30 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υλοποιούν 

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων τη φετινή χρονιά ή γενικότερα ενδιαφέρονται για τη 

συγκεκριμένη θεματική και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο. 

Σκοπός του εργαστήριου είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών με τη βιβλιοθήκη του ποιητή 

που υπάρχει στη Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» και η ανάδειξη τρόπων αξιοποίησής της 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότεροι στόχοι είναι: 

    2773 

Σχολεία ΔΔΕ Αχαΐας 

1. Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Εκπ/σης   
Δυτικής Ελλάδας 
2. ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 
3. Σύνδεσμος Φιλολόγων περιοχής Πατρών 
4. Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς» 
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 Η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τη μεθοδολογία του World Cafe,  μιας μεθόδου 

διεξαγωγής βιωματικού εργαστηρίου σε ομάδες εργασίας, που συνιστά καινοτόμο 

προσέγγιση ανάδειξης και συγκέντρωσης της συλλογικής γνώσης μέσα από διαδικασίες 

ενεργητικής ακρόασης και ουσιαστικού διαλόγου. 

 Η ανάδειξη της ολιστικής φιλοσοφίας του World Cafe, ως δημιουργικής διαδικασίας για τη 

διευκόλυνση της συνεργασίας, του διαλόγου και της ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών για 

τη δημιουργία ζωντανής συζήτησης και δράσης, με θεματική την αξιοποίηση της 

βιβλιοθήκης του ποιητή. 

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν παρακαλούμε να συμπληρώσουν την 

ηλεκτρονική αίτηση στο https://forms.gle/Jit8ss11QrQsjctFA  έως 14/02/2020. Λόγω του μικρού 

αριθμού συμμετεχόντων, που επιβάλλουν οι περιορισμοί του χώρου και ο βιωματικός χαρακτήρας 

του εργαστηρίου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Παρακαλούνται οι κ. Δ/ντές-ντριες να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου τους.  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
 Ο Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

ΖΑΦΕΙΡΩ ΜΑΡΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΦΡΑΤΗΣ 
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