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ΘΕΜΑ: Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης του Δήμου Πατρέων  
και στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών» 

[Σχετ: Έγγραφο Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (146/26-09-2019)] 
 

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολικό έτος 2019-20 θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Λαϊκής 

Τέχνης του Δήμου Πατρέων και στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών εκπαιδευτικά προγράμματα για 

τους/τις μαθητές/τριες A/θμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

μπορούν να παρακολουθήσουν ομάδες που υλοποιούν τη φετινή χρονιά Πολιτιστικά Προγράμματα 

ανάλογης θεματικής ή γενικότερα όσοι ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματολογία. Ειδικότερα:  

Α. Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης του Δήμου Πατρέων 

Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης - δωρεά του Πολιτιστικού Κέντρου Πατρών στον Δήμο Πατρέων -

εγκαινιάστηκε στις 20 Ιουνίου 2013 και στεγάζεται στην αίθουσα Χάνσεν του Παλαιού Δημοτικού 

Νοσοκομείου Πατρών (πλατεία Κορύλλων -Άνω Πόλη). Το αρχειακό υλικό του Μουσείου αποτελούν 

ένα σύνολο από ενότητες, που τεκμηριώνουν ένα σημαντικό μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της 

περιοχής. Αναλυτικότερα διαθέτει συλλογές που αφορούν:  

 στην καλλιέργεια της γης και στην παρασκευή ψωμιού, 

 στην καλλιέργεια του αμπελιού, στην παρασκευή κρασιού και τσίπουρου,  

 στην κτηνοτροφία, 

 στα αντικείμενα οικιακής χρήσης, 

 στην επεξεργασία του μαλλιού και στην υφαντική με παραδοσιακό αργαλειό. 

Παρουσιάζεται επίσης υλικό από παραδοσιακά εργαστήρια όπως: Υφαντική, Τυπογραφείο, 

Πιλοποιείο, Κηροπλαστείο, Υποδηματοποιείο. 

Σχολικές Μονάδες ΔΔΕ Αχαΐας 
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Το Μουσείο θα δέχεται τους μαθητές/τριες κάθε Τρίτη και Πέμπτη πρωινές ώρες. Οι 

οργανωμένες ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται από Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019, σε ομάδες μαθητών 

με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς τους (μέχρι 25 άτομα). 

Για τον σωστό προγραμματισμό της αναφερόμενης δράσης, επισυνάπτεται η αίτηση 

συμμετοχής, που θα πρέπει να συμπληρωθεί από τους εκπαιδευτικούς του ενδιαφερόμενου 

σχολείου, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων για το σχολικό έτος 2019, 

και να αποσταλεί μέσω e-mail: tempoagg@gmail.com, έως την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019. Για 

οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2610 621523 (κ. Τεμπονέρα) 

κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και ώρα 10.00 έως 13.00. 

2. Εικαστική Έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών 

Η Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών φιλοξενεί από την ομαδική έκθεση με καλλιτέχνες 

εικαστικούς που έχουν συνεργαστεί με το Εικαστικό Εργαστήρι της Πάτρας, με τίτλο «Δρόμοι της 

θάλασσας». Στόχος της έκθεσης είναι η επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των φορέων πολιτισμού, 

καθώς και η ανάδειξη του έργου των καλλιτεχνών που έχουν συμβάλει με το διδακτικό τους έργο 

στην εδραίωση του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου από την ίδρυσή του έως τώρα. Την επιμέλεια 

της έκθεσης έκανε 3 μελής ομάδα ιστορικών τέχνης που απαρτίζεται από τους Γρηγόρη Αναγνώστου, 

Ξένια Γιαννούλη και Geraldine Georget. Η έκθεση αποτελεί παραγωγή της Δημοτικής Πινακοθήκης 

και θα διαρκέσει έως τις 19 Οκτωβρίου 2019. 

Για τον σωστό προγραμματισμό της αναφερόμενης δράσης, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 

τηλέφωνο: 2610 624088 (κ. Παναγοπούλου), 10.00 έως 13.00. Δημοτική Πινακοθήκη: Μαιζώνος 110 

(ισόγεια αίθουσα Βιβλιοθήκης)  
 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 
 

  

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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