
 

 Χρόνοσ Διατιρθςθσ:   

Βακμόσ Αςφαλείασ:      

Βακμόσ Προτεραιότθτασ:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ             

     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                       Πάτρα, 07-02-2020 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 

                      Τμ. Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 
 

                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ  
 
 

  
 

 

Τπεφθυνη: Δρ Ευφροςφνη Κωςταρά 
Δ/νςθ:  Γιαννιτςϊν 5 και Ηπείρου 
Σαχ. Κϊδ.:  26223 ΠΑΣΡΑ 
Σθλ.:  2610-465844 
Φαξ:  2610-465836 
E-mail: politismos@dide.ach.sch.gr & 
             politismos.dde@gmail.com  
Web site: http://blogs.sch.gr/politism 

 

        ΠΡΟ: 
 

 

 

        ΚΟΘΝ. 

 
 

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό Τλικό Πολιτιςτικών Θεμάτων, e-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

 

Αγαπθτοί/ζσ ςυνάδελφοι 

Εφχομαι τόςο εςείσ όςο και τα αγαπθμζνα ςασ πρόςωπα να είςτε όλοι καλά! τζλνω τισ 

κερμότερεσ ευχζσ μου για υγεία και δφναμθ!  

το πλαίςιο των νζων ςυνκθκϊν που διαμορφϊκθκαν με τθν πανδθμία του COVID-19, ασ 

προςπακιςουμε, αξιοποιϊντασ διακζςιμουσ ψθφιακοφσ τρόπουσ, πόρουσ και υλικό, να 

ςτθρίξουμε τισ πολιτιςτικζσ μασ ομάδεσ. 

Γνωρίηω ότι οι περιςςότεροι βρίςκεςτε ιδθ ςε επικοινωνία με τουσ μακθτζσ ςασ μζςω τθσ 

εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ. Παρόλο που τα Προγράμματα χολικϊν Δραςτθριοτιτων και 

ειδικότερα τα Πολιτιςτικά Προγράμματα ςτθρίηονται ςτο βίωμα και τθ ςωματικι επαφι (κεατρικά 

δρϊμενα, τραγοφδι, χορόσ, μελζτθ πεδίου, επιςκζψεισ ςε φορείσ και χϊρουσ πολιτιςμοφ κ.λπ.), 

επειδι θ παροφςα ςυγκυρία δεν επιτρζπει τθν υλοποίθςθ βιωματικϊν μεκόδων, μποροφμε να 

επιδιϊξουμε άλλουσ τρόπουσ επαφισ των μακθτϊν μασ με τον πολιτιςμό. Οι ςυνκικεσ παραμονισ 

ςτο ςπίτι μποροφν να δθμιουργιςουν ευκαιρίεσ περαιτζρω ενεργοποίθςθσ του κριτικοφ 

ςτοχαςμοφ και ςκζψθσ των μακθτϊν ςε κζματα πολιτιςμοφ, αξιϊν, υπευκυνότθτασ, αλλά και 

ευαιςκθτοποίθςισ τουσ ςε ποικίλα ηθτιματα, όπωσ θ παγκοςμιοποίθςθ, θ ατομικι και ςυλλογικι 

ευκφνθ, το κζμα των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεϊν μασ κ.λπ.  

Προκειμζνου να ςυνδράμω ςτο νζο αυτό ρόλο μασ μζςα από τθν εξ αποςτάςεωσ 

εκπαίδευςθ, δθμιοφργθςα μια ανοικτι θλεκτρονικι τάξθ https://eclass01.sch.gr/courses/D31120/ 

ςτο χολικό Δίκτυο (χ. Μονάδα: ΠΔ » Νομόσ Αχαΐασ » Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ » ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

χολικζσ μονάδεσ Β/θμιασ Εκπ/ςησ Αχαΐασ  
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Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ) για όλουσ τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ που υλοποιοφν Πολιτιςτικά 

Προγράμματα ι ευρφτερα ενδιαφζρονται για διάφορα πολιτιςτικά κζματα. Αναμφιςβιτθτα, το 

υλικό που υπάρχει ςτο διαδίκτυο από ποικίλουσ πολιτιςτικοφσ φορείσ (μουςεία, κζατρα, 

ιςτότοπουσ πολιτιςμοφ, blogs κ.λπ.) είναι πραγματικά απζραντο. Γι’ αυτό κεωρϊ βοθκθτικό και 

χριςιμο να μπορεί κανείσ να βρίςκει ςυγκεντρωτικά υλικό, ταξινομθμζνο ανά κεματικζσ, 

προερχόμενο από ζγκυρεσ και αξιόπιςτεσ πθγζσ. το παρόν ψθφιακό περιβάλλον κα προςπακιςω 

να ςυγκεντρϊςω ενδεικτικά χριςιμουσ ςυνδζςμουσ με ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ, που μποροφμε να 

αξιοποιιςουμε με τουσ μακθτζσ μασ ανάλογα με τα ενδιαφζροντα και τθ κεματικι που κάκε 

ομάδα εξετάηει. Ζχω ιδθ αναρτιςει ςτα "Ζγγραφα" καταλόγουσ με προτεινόμενο ψθφιακό 

εκπαιδευτικό υλικό και κα αναρτάται ςταδιακά νζο υλικό και δραςτθριότθτεσ που μπορείτε να 

αξιοποιείτε με τουσ μακθτζσ ςασ. 

Τπενκυμίηω ότι και ςτον ιςτότοπο https://blogs.sch.gr/politism/ των Πολιτιςτικϊν Θεμάτων 

ΔΔΕ Αχαΐασ, που ζχω δθμιουργιςει για ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ δράςεισ μασ (ςεμινάρια, 

θμερίδεσ, εκδθλϊςεισ, διαγωνιςμοί κ.λπ.), ζχω ιδθ αναρτιςει από προθγοφμενεσ χρονιζσ ποικίλο 

υλικό ςτθν Ενότθτα "Εκπαιδευτικό Τλικό", που μπορεί να ςασ φανεί χριςιμο. 

Είμαι πάντα ςτθ διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε επικοινωνία, πρόταςθ, ιδζα! Εφχομαι να 

ζχουμε το διάςτθμα αυτό ζνα όμορφο διαδικτυακό ταξίδι και με το καλό να ανταμϊςουμε όλοι 

"διά ηϊςθσ"! Ασ προςπακιςουμε να διαχειριςτοφμε με τζτοιο τρόπο τθν ιδιαίτερθ κατάςταςθ που 

βιϊνουμε, δθμιουργϊντασ μικρζσ πθγζσ ελπίδασ και αιςιοδοξίασ!  

 

Η Τπεφκυνθ Πολιτιςτικϊν Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐασ  

Φρφνθ Κωςταρά 

 

Παρακαλοφνται οι κ. Δ/ντζσ-ντριεσ να ενθμερϊςουν τουσ εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων τουσ. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ  

 Ο Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΗ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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