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ΘΕΜΑ:  «Ενημέρωση για τα Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιστικών Θεμάτων» 

[ΣΧΕΤ.: 137053/ΓΔ4/09-10-2020 εγκύκλιος ΥΠAIΘ] 
 
 

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας, στο πλαίσιο της υποστήριξης των Πολιτιστικών 
Προγραμμάτων που θα υποβληθούν τη φετινή χρονιά, προτίθεται για το σχολικό έτος 2020-2021 να 
διοργανώσει και να συντονίσει Τοπικά Θεματικά Δίκτυα Πολιτιστικών Θεμάτων (σχετ. § 1.7. 
εγκυκλίου), εγκεκριμένα από το ΥΠΑΙΘ. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται για τις αντίστοιχες 
θεματικές και επιθυμούν να συμμετάσχουν και να εντάξουν το Πολιτιστικό Πρόγραμμα που 
σχεδιάζουν σε κάποιο από τα παρακάτω δίκτυα παρακαλούνται να το δηλώσουν στο Έντυπο 
υποβολής του Πολιτιστικού τους Προγράμματος, που έχει αποσταλεί στα σχολεία.  

Σας αποστέλλονται ακολούθως ενημερωτικά στοιχεία για κάθε δίκτυο. 

 
1) Πολιτιστικό Δίκτυο για το 1821: 

      Θέμα: «Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821: από το χθες στο σήμερα» 
 Αφορά Πολιτιστικά Προγράμματα που θα ασχοληθούν με κάποια θεματική σχετική με το 1821 στο 
πλαίσιο του εορτασμού 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.  
 Το δίκτυο θα δημιουρηθεί σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΔΔΕ Αχαΐας, την 
Αγωγή Υγείας ΔΔΕ Αχαΐας, τα Πολιτιστικά Θέματα ΔΠΕ Αχαΐας, την Περιφερειακή Διεύθυνση Α-θμιας 
και Β-θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας και διάφορους φορείς (συγγραφείς, λογοτέχνες κ.λπ.).  

Στόχοι του Δικτύου: 
 Επιδιώκεται οι μαθητές:  
 Να έρθουν σε επαφή με το εγγύτερο και απώτερο παρελθόν της χώρας μας. 
 Να γνωρίσουν διάφορες εκφάνσεις, πρόσωπα και γεγονότα της Επανάστασης του 1821, που 

σημάδεψε τη νεότερη ιστορία. 
 Να γνωρίσουν πτυχές του πολιτισμού της εποχής σε μια διαχρονική και σύγχρονη θεώρησή τους. 

Σχολικές μονάδες ΔΔΕ Αχαΐας 
 

 

                
 

  

 

19425 

1. Περιφερειακή Δ/νση ΠΕ & ΔΕ Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 

2. ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας 
 

mailto:politismos@dide.ach.sch.gr


2 

 

 Να προβληματιστούν πάνω σε θέματα ιστορικής εξέλιξης, μετεξέλιξης, μεταβολών, διαβρώσεων. 
 Να μάθουν να συλλέγουν υλικό, να επεξεργάζονται πληροφορίες και να εξάγουν συμπεράσματα. 
 Να ανατρέξουν σε τοπικά αρχεία, να μελετήσουν πηγές και μνημεία. 
 Να προγραμματίσουν κοινές δράσεις με άλλα σχολεία με άξονα πτυχές του 1821.  
 Να εργαστούν δημιουργικά και συλλογικά μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση.  
 Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας.  

Μεθοδολογία: 
Ως διδακτική μεθοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαστήριο και η εργασία σε ομάδες, που 

ενισχύουν τη συμμετοχική και ενεργητική μάθηση. Η δράση στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής 
θεωρίας του εποικοδομητισμού, οι οποίες δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων 
μερών (μαθητής, εκπαιδευτικός, βιβλίο), καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο 
οποίο συντελείται η μαθησιακή διαδικασία. 
 Δράσεις του Δικτύου: 
 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσα από κύκλο σεμιναρίων – εργαστηρίων, τα οποία θα 
περιλαμβάνουν το θεωρητικό πλαίσιο (μελέτη, επεξεργασία κειμένων) και πρακτικές εφαρμογές 
(θεατρική απόδοση, μουσικο-χορευτικές συνθέσεις, εικαστικές αποτυπώσεις κ.λπ.)                                    
 Δράσεις για τους μαθητές (π.χ. δημιουργική γραφή, εικαστικές αποτυπώσεις, μαθητική έκδοση).       
 Επισκέψεις σε περιοχές με ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα.   
 Εκδηλώσεις παρουσίασης των παραγόμενων έργων και διάχυσης των αποτελεσμάτων. 
 Στο πλαίσιο του δικτύου σχεδιάζονται ειδικότερες θεματικές και δράσεις (σεμινάρια – εργαστήρια), 
για τα οποία θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση, όταν οριστικοποιηθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 «Διάλογοι, μονόλογοι και λόγοι για ένα ανεξάρτητο κράτος» 
Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα με στόχο την έρευνα, τη διάχυση και την επανεξέταση των 
μεγάλων ζητημάτων και αξιών της Ελληνικής Επανάστασης για την Ανεξαρτησία μέσα από την 
προσέγγιση με πολυπρισματική ματιά σημαντικών έργων της προεπαναστατικής, επαναστατικής και 
μετεπαναστατικής εποχής (κείμενα, μαρτυρίες, επιστολές κ.ά.) και τη διερεύνηση της επίδρασής τους 
στη διαμόρφωση και εξέλιξη της πολιτικής, της κοινωνίας και του πολιτισμού. Επιδίωξη αποτελεί, 
επίσης, η ανάδειξη θεσμών και τόπων με τη δημιουργία «τοπόσημων» (π.χ. γκράφιτι, γλυπτά, 
κατασκευές κ.ά.) σε επιλεγμένα σημεία (προαύλια σχολείων, Πανεπιστήμιο, λιμάνι, περιοχές με 
ιστορικό και συμβολικό χαρακτήρα), για την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάδειξη της σύνδεσης 
του παρόντος με ό,τι το τροφοδότησε από το παρελθόν και ό,τι το φωτίζει από το μέλλον. 

 «Χαρτί και καλαμάρι» 
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει ως στόχο την επαφή της εκπαιδευτικής κοινότητας με τον τρόπο 
γραφής και επικοινωνίας στην εποχή της Επανάστασης και τη διερεύνηση της εξέλιξής τους έως 
σήμερα. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν γνήσια εργαλεία γραφής της εποχής, όπως την 
πένα, τον κονδυλοφόρο, το καλαμάρι, την καλαμοθήκη, τις γραφίδες, προερχόμενα από ιδιωτική 
συλλογή, που θα λειτουργήσουν ως μουσειοσκευή, η οποία περιοδικά θα διατίθεται στα σχολεία που 
θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Οι μαθητές με διαδραστικό τρόπο θα δημιουργήσουν με χρήση των 
παραπάνω εργαλείων τις δικές τους επιστολές στο πλαίσιο δημιουργικής γραφής, οι οποίες θα 
παρουσιαστούν σε τελική εκδήλωση. 

 «Οι φορεσιές και ο οπλισμός των αγωνιστών του '21 - ιστορία της ενδυμασίας στην Ελλάδα 
τα τελευταία 200 χρόνια» 

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την επαφή της εκπαιδευτικής κοινότητας με την ενδυμασία και τον 
οπλισμό στην εποχή της Επανάστασης του 1821 και την ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου της στον 
αγώνα. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα γνωρίσουν αυθεντική φορεσιά της εποχής (φουστανέλα, 
ζωνάρι, τσαρούχια, μεϊντανογίλεκο, φέρμελη, σελλάχι, ντουλαμάς κ.ά.), προερχόμενη από ιδιωτική 
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συλλογή. Ένας μαθητής από κάθε σχολείο που θα συμμετέχει στο Πρόγραμμα θα ντύνεται και θα 
αρματώνεται με όλο το τελετουργικό. Παράλληλα, οι μαθητές θα διερευνήσουν την εξέλιξη της 
ελληνικής ενδυμασίας από το 1821 έως σήμερα και τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς, φυσικούς, 
οικονομικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. 

 «Από την απλή και λιτή διατροφή του υπόδουλου έθνους στις γαστρονομικές υπερβολές της 
νέας αστικής τάξης μετά την απελευθέρωση» 

Στο πλαίσιο αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος στοχεύουμε να καταδείξουμε τη διακίνηση των 
προϊόντων διατροφής στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας από τον 17ο αιώνα έως τις αρχές του 19ου 
αιώνα. Θα αναδειχθούν οι διατροφικές συνήθειες των κατοίκων της περιοχής σε σχέση με τις τις 
κοινωνικές τάξεις, ο ρόλος του λιμανιου της Πάτρας και η διαχρονική λειτουργία του στη διακίνηση 
προϊόντων διατροφής προεπαναστατικά και μετεπαναστατικά. Θα μελετηθεί η δημιουργία μιας 
ισχυρής αστικής τάξης που επηρέασε με τις διατροφικές της συνήθειες την εισαγωγή διατροφικών 
προϊόντων. Οι μαθητές/τριες θα ερευνήσουν αρχεία και θα συγκρίνουν στατιστικά στοιχεία της 
εποχής με στόχο να αναδείξουν τη μεταβολή στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων της εποχής.      

Συνεργασίες με κρατικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα και μη κρατικούς οργανισμούς: 

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  

 Περιφερειακή Διεύθυνση Α-θμιας και Β-θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 

 Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εργαστήρι Σκηνικής Πράξης και Λόγου 

 Αντώνης Δ. Σκιαθάς, Ποιητής, Συλλέκτης, Μέλος της Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής 
 Ελλάδας για τον Εορτασμό του 1821 

 Culture Book            

 Άγημα Αναβίωσης "Παναγιώτης Καρατζάς"  

 Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας  

 Συγγραφείς / Λογοτέχνες / Λαογράφοι / Ιστορικοί 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη 

 Λύκειο Ελληνίδων, Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι 

 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων 

 Ένωση Εικαστικών Πάτρας 

 
 

2) Πολιτιστικό Δίκτυο για τη θεατρική αγωγή / μουσική / χορό 
Θέμα: «Θεατρικά - μουσικά ταξίδια έκφρασης και δημιουργίας»  

       Αφορά κυρίως Πολιτιστικά Προγράμματα που σχετίζονται με το θέατρο, το χορό και τη μουσική. 
 Στόχοι του Δικτύου: 
 Επιδιώκεται οι μαθητές:  
 Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη του θεάτρου, της μουσικής και του χορού ευρύτερα. 
 Να γνωρίσουν Έλληνες και ξένους θεατρικούς συγγραφείς/ χορογράφους/ μουσικούς και έργα τους. 
 Να απολαύσουν τη διαδικασία της μεταφοράς ενός κειμένου στη σκηνή. 
 Να εκφραστούν δημιουργικά, οδηγούμενοι σε ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης (παραγωγή 

θεατρικών κειμένων, διασκευές, δραματοποίηση, χορός, τραγούδι, μουσική σύνθεση κ.λπ.). 
 Να ευαισθητοποιηθούν σε αξίες ζωής και συναισθήματα (π.χ. αγάπη, φιλία, ισότητα κ.λπ.).  
 Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας.  
 Να οδηγηθούν στην ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος, την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων 

και τη γενικότερη κοινωνικο-συναισθηματική ωρίμανσή τους. 
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 Μεθοδολογία: 
Ως διδακτική μεθοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαστήριο και η εργασία σε ομάδες, που 

ενισχύουν τη συμμετοχική και ενεργητική μάθηση. Βασικές στρατηγικές που θα ακολουθήσουν οι 
ομάδες είναι η βιωματική προσέγγιση, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η διαθεματικότητα.  
 Ενδεικτικές Δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν: 
 Ανάγνωση και ανάλυση θεατρικών έργων. 
 Δημιουργία θεατρικής παράστασης.  
 Εργαστήρια κατασκευής σκηνικών, κοστουμιών και σκηνικών αντικειμένων. 
 Σύνθεση μουσικής για θεατρική παράσταση. 
 Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων με θεματική την αξιοποίηση του θεάτρου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, βασικές θεατρικές τεχνικές κ.λπ. 
 Πρακτικά εργαστήρια εκπαιδευτικών με επεξεργασία διαφόρων θεματικών, χρήση ασκήσεων και 
θεατρικών τεχνικών, θεατρικού παιχνιδιού, θεάτρου Forum, μουσικού θεάτρου, χοροθεάτρου κ.λπ.. 
 Συμμετοχή σε τελική εκδήλωση ή μαθητικό πολιτιστικό φεστιβάλ, όπου θα παρουσιαστούν δράσεις 
και δημιουργίες θεάτρου, χορού, μουσικής, ενισχύοντας το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία.  

Προτεινόμενες συνεργασίες με κρατικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα, μη κρατικούς οργανισμούς: 

 Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών 

 Εργαστήρι Σκηνικής Πράξης και Λόγου Τ.Θ.Σ. Πάτρας  

 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας 

 Τμήμα Επιστημών της Εκπ/σης και Κοινωνικής εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών (Μ. Γαλάνη)  

 Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

 Σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ «Πολίτες για τα αρχαία θέατρα»  

 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων 

 Μουσικά σύνολα, Πολυφωνική Πάτρας 
 
 

3) Πολιτιστικό Δίκτυο για τη φωτογραφία / εικαστικές τέχνες 
 Θέμα: «Φωτο-εικαστικές ανιχνεύσεις» 

 Αφορά κυρίως Πολιτιστικά Προγράμματα που σχετίζονται με τη φωτογραφία, τις εικαστικές 
τέχνες και τις επιστήμες ευρύτερα. 
  Στόχοι του Δικτύου: 
 Επιδιώκεται οι μαθητές:  
 Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη της φωτογραφίας, της ζωγραφικής ή άλλων εικαστικών τεχνών. 
 Να γνωρίζουν για τον τρόπο εργασίας ενός εικαστικού καλλιτέχνη/ φωτογράφου 
 Να μπορούν να απεικονίζουν, να παράγουν και να τροποποιούν εικόνες, με ποικίλες μεθόδους.  
 Να δημιουργούν εικαστικές αναπαραστάσεις, χρησιμοποιώντας εμπειρίες, φαντασία, έρευνα, 

λύση προβλήματος και συμβολισμό, δίνοντας μορφή σε ιδέες και συναισθήματα. 
 Να γνωρίζουν και να κατανοούν μέσα από βιωματικές δραστηριότητες μερικές μορφές εικαστικών 

τεχνών, τεχνικές και κάποιες από τις βασικές εικαστικές αρχές (μορφικά στοιχεία). 
 Να δημιουργούν εικαστικές αναπαραστάσεις δύο διαστάσεων (εικόνες) και τριών διαστάσεων 

(αντικείμενα/κατασκευές) αξιοποιώντας γνώσεις και χρησιμοποιώντας εμπειρίες και φαντασία. 
 Να αναγνωρίζουν, συλλέγουν, παρατηρούν, ταξινομούν/οργανώνουν δεδομένα χρήσιμα για την 

καλλιτεχνική τους δημιουργία (υλικά, φωτογραφικό υλικό κ.ά.) μέσα από πρωτογενείς πηγές. 
 Να εκτιμήσουν την αξία της ομαδικότητας και συμμετοχής τους σε εικαστικές δράσεις. 
 Να εργαστούν δημιουργικά και συλλογικά μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση.  
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 Μεθοδολογία: 
Ως διδακτική μεθοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαστήριο και η εργασία σε ομάδες, που 

ενισχύουν τη συμμετοχική και ενεργητική μάθηση. Η δράση στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής 
θεωρίας του εποικοδομητισμού, οι οποίες δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων 
μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο συντελείται η μαθησιακή 
διαδικασία. Οι μέθοδοι που θα ακολουθηθούν μπορούν να είναι, ως επί το πλείστον, η βιωματική 
προσέγγιση, η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η διεπιστημονικότητα-διαθεματικότητα.  

Ενδεικτικές Δράσεις  που μπορούν να αναπτυχθούν : 
 Επισκέψεις και φωτογράφιση/ εικαστική απεικόνιση σημείων της πόλης, μνημείων κ.λπ.  
 Εικονογράφηση ποιημάτων, διηγημάτων κ.λπ. με αφορμή λογοτεχνικά έργα. 
 Φωτογράφηση με αφορμή έργα τέχνης και σύγκριση φωτογραφίας – ζωγραφικής. 
 Δημιουργία φωτο-ιστορίας. 
 Δημιουργία ψηφιακών φωτογραφικών λευκωμάτων. 
 Επιμορφωτικά σεμινάρια/εργαστήρια για τις τεχνικές φωτογραφίας προς τους εκπαιδευτικούς που θα 

αναλάβουν σχετικά πολιτιστικά προγράμματα. 
 Πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη με φωτογραφία δρόμου και φύλλα εργασίας που περιλαμβάνουν 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χάρτες κ.λπ.  
 Εκθέσεις φωτογραφίας, ζωγραφικής, αφίσας κ.λπ.  
 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς με συγκεκριμένες θεματικές. 
 Διαθεματική προσέγγιση και σύνδεση της φωτογραφίας με άλλους κλάδους (λογοτεχνία, ιστορία, 

αισθητική αγωγή, πληροφορική κ.λπ.).  
Π.χ. στην Τοπική Ιστορία η φωτογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί: 

1. Ως πηγή άντλησης πληροφοριών (οπτικό ντοκουμέντο) 
2. Ως πηγή αποτύπωσης πληροφοριών (φωτογραφία δρόμου, τοπίων) 
3. Για σύγκριση του «τότε» με το «τώρα» 

Προτεινόμενες συνεργασίες με κρατικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα, μη κρατικούς οργανισμούς: 

 Μουσείο Επιστημών και Τεχνών (ΜΕΤ) Παν/μιου Πατρών 

 Ένωση Εικαστικών Πάτρας 

 Ανοιχτή Φωτογραφική Ομάδα ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Αχαΐας 

 Φωτογραφική Ομάδα ΗΔΥΦΩΣ 

 Ερασιτέχνες φωτογράφοι, εικαστικοί 

 Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών 

 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων 
 
 

4) Πολιτιστικό Δίκτυο για οπτικοακουστική έκφραση – μαθητικό ραδιόφωνο –Τύπο 
Θέμα: «Σύγχρονες ψηφιακές μορφές τέχνης» 

 Αφορά κυρίως Πολιτιστικά Προγράμματα που σχετίζονται με την οπτικοακουστική έκφραση 
(κινηματογράφος, βίντεο, ραδιόφωνο, ψηφιακός Τύπος, τηλεόραση, φωτογραφία, ντοκιμαντέρ, 
ρομποτική) και τις επιστήμες ευρύτερα. 
 Στόχοι του Δικτύου: 
 Επιδιώκεται οι μαθητές:  
 Να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες ψηφιακές μορφές τέχνης (κινηματογράφος, ραδιόφωνο, βίντεο, 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές, animation, ψηφιακή εικόνα, slideshow, ρομποτική). 
 Να εξοικειωθούν με τα διάφορα οπτικοακουστικά μέσα. 
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 Να μπορούν να αποκωδικοποιούν μηνύματα από οπτικοακουστικά μέσα, ώστε να μη γίνονται 
παθητικοί αποδέκτες αυτών. 

 Να γνωρίζουν τον τρόπο επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων και δεδομένων. 
 Να μπορούν να απεικονίζουν, να παράγουν και να τροποποιούν εικόνες, με ποικίλες μεθόδους.  
 Να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιώντας εμπειρίες και 

φαντασία, δίνοντας μορφή σε ιδέες και συναισθήματα. 
 Να εμπλακούν δημιουργικά στην παραγωγή δικών τους μορφών επικοινωνίας και μηνυμάτων (π.χ. 

δημιουργία οπτικοακουστικών ταινιών μικρού μήκους, ραδιοφωνικές εκπομπές κ.λπ.).  
 Να γνωρίζουν τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας (ψηφιακή εικόνα και βίντεο, λογισμικά) 

και να τις χρησιμοποιούν στην εργασία τους για πειραματισμό, παραγωγή, αναπαραγωγή, 
τροποποίηση και μετασχηματισμό έργου. 

 Να εργαστούν δημιουργικά και συλλογικά μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση.  
 Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας.  
 Να οδηγηθούν στην ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος, την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων 

και τη γενικότερη κοινωνικο-συναισθηματική ωρίμανσή τους. 
 Μεθοδολογία: 

Ως διδακτική μεθοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαστήριο και η εργασία σε ομάδες, που 
ενισχύουν τη συμμετοχική και ενεργητική μάθηση. Η δράση στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής 
θεωρίας του εποικοδομητισμού, οι οποίες δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων 
μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο συντελείται η μαθησιακή 
διαδικασία. Οι μέθοδοι που  θα ακολουθήσουν θα είναι, ως επί το πλείστον, η βιωματική προσέγγιση, 
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η διεπιστημονικότητα-διαθεματικότητα.  
 Ενδεικτικές Δράσεις  που μπορούν να αναπτυχθούν : 
 Βιωματικά εργαστήρια γνωριμίας με διάφορα οπτικοακουστικά μέσα. 
 Δημιουργία ψηφιακών φωτογραφικών λευκωμάτων. 
 Δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού / εφημερίδας. 
 Ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή, μαθητικό ραδιόφωνο. 
 Δημιουργία μικρής ταινίας ή animation. 
 Επιμορφωτικά σεμινάρια/εργαστήρια για τις τεχνικές φωτογραφίας/ κινηματογράφου/ ραδιοφώνου 

προς τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν σχετικά πολιτιστικά προγράμματα. 
 Συμμετοχή σε διαγωνισμούς με συγκεκριμένες θεματικές (π.χ. European School Radio) 

Προτεινόμενες συνεργασίες με κρατικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα, μη κρατικούς οργανισμούς: 

 Μουσείο Επιστημών και Τεχνών (ΜΕΤ) Παν/μιου Πατρών 

 Ραδιοφωνικός σταθμός UP FM Πανεπιστημίου Πατρών 

 Τοπικές εφημερίδες, περιοδικά, διαδικτυακά sites. 

 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων 

 Κινηματογραφική λέσχη Πάτρας 
 
 
 

5) Πολιτιστικό Δίκτυο για φιλαναγνωσία-δημιουργική γραφή-ανθρώπινα δικαιώματα 
Θέμα: «Κατανοώντας τη διαφορετικότητα μέσα από το βιβλίο -  

Ζωντανεύοντας το βιβλίο στο Μουσείο» 
 Αφορά κυρίως Πολιτιστικά Προγράμματα που σχετίζονται με τη φιλαναγνωσία, δημιουργική 
γραφή, λογοτεχνία (π.χ. ποίηση, παραμύθι, κόμικς), σχολική βιβλιοθήκη και σχετικές εικαστικές τέχνες. 
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 Στόχοι του Δικτύου: 
 Επιδιώκεται οι μαθητές:  
 Να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο και τη λογοτεχνία ευρύτερα και να κατανοήσουν ότι το βιβλίο 

αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την διερεύνηση σύγχρονων θεμάτων. 
 Να γνωρίσουν Έλληνες και ξένους συγγραφείς και έργα τους. 
 Να αναπτύξουν δεξιότητες προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων. 
 Να απολαύσουν τη διαδικασία της λογοτεχνικής ανάγνωσης και δημιουργικής γραφής. 
 Να μελετήσουν θεματικές σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα μέσα 

από δραστηριότητες φιλαναγνωσίας.   
 Να οδηγηθούν σε διάφορες μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας (δικά τους λογοτεχνήματα, 

ζωγραφική, κολάζ, δραματοποίηση, θεατρική έκφραση κ.λπ.). 
 Να ευαισθητοποιηθούν σε αξίες ζωής και συναισθήματα (π.χ. αγάπη, φιλία, ισότητα κ.λπ.).  
 Να οδηγηθούν στην ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος, την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων 

και τη γενικότερη κοινωνικο-συναισθηματική ωρίμανσή τους. 
Ειδικότεροι στόχοι (μέσα από δράσεις που θα γίνουν): 

1. Η ανακύκλωση βιβλίου, ώστε τα βιβλία να μην παραμένουν ανέγγιχτα σε κάποια βιβλιοθήκη, αλλά 
να δώσουν ζωή σε μια άλλη. 
2. Το άνοιγμα του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας σε νέα είδη κοινού. 
3. Η υπογράμμιση του ρόλου των Μουσείων ως Κέντρων Πολιτισμού για τη διαμόρφωση της νέας 
παράδοσης. 
4. Συλλογή προτάσεων για το πώς το Μουσείο μπορεί να μεταμορφωθεί σε χώρο που υποστηρίζει τη 
διαφορετικότητα, δηλαδή σε ένα χώρο για όλους. 
 Μεθοδολογία: 

Ως διδακτική μεθοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαστήριο και η εργασία σε ομάδες, που 
ενισχύουν τη συμμετοχική και ενεργητική μάθηση. Η δράση στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής 
θεωρίας του εποικοδομητισμού, οι οποίες δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων 
μερών (μαθητής, εκπαιδευτικός, βιβλίο), καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο 
οποίο συντελείται η μαθησιακή διαδικασία. 
 Δράσεις του Δικτύου: 
 Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη δημιουργική γραφή και το πώς τα 

μουσεία διεθνώς μπορούν να στηρίξουν τη διαφορετικότητα, δια ζώσης ή μέσω πλατφόρμας, 
ανάλογα με το πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση, πιθανόν τον Νοέμβριο 2020. 

 Επιλογή 1-3 λογοτεχνικών βιβλίων που πραγματεύονται τη διαφορετικότητα. Οι εκπαιδευτικοί 
δουλεύουν με τους μαθητές τους πάνω σε αυτά και αναλύουν τη διαφορετικότητα. 

 Συμμετοχή μαθητών-εκπαιδευτικών σε μια τουλάχιστον εκπαιδευτική Δράση στη μόνιμη ή στην 
περιοδική έκθεση του Μουσείου δια ζώσης ή μέσω πλατφόρμας, ανάλογα με τις συνθήκες. 

 Δημιουργία Προτάσεων/κανόνων για το πώς το Μουσείο μπορεί να στηρίξει τη διαφορετικότητα 
και να είναι προσβάσιμο από όλους, χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα ήδη τέχνης. 

 Τελική Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, τον Μάιο 2020, δια ζώσης ή μέσω πλατφόρμας 
ανάλογα με το πως θα διαμορφωθεί η κατάσταση την περίοδο αυτή. 

 Συνεργασίες με κρατικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα και μη κρατικούς οργανισμούς: 

  Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 

 Πολιτιστικά Θέματα ΔΠΕ Αχαΐας  

 Συγγραφείς / Λογοτέχνες 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών 

 ΒΥΠ Πανεπιστημίου Πατρών 
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 Σύνδεσμος Φιλολόγων Πάτρας 

 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων 

 Εταιρεία Λογοτεχνών Νοτιοδυτικής Ελλάδας 
 

6) Πολιτιστικό Δίκτυο για επιστήμες – ψηφιακό γραμματισμό: 
«Ψηφιακός γραμματισμός: Εμπνέοντας και εκπαιδεύοντας τον πολίτη  

του μέλλοντος μέσα από το Μουσείο» 
 

Αφορά κυρίως Πολιτιστικά Προγράμματα που σχετίζονται με τις επιστήμες και τον ψηφιακό 
γραμματισμό. 

Στόχοι του Δικτύου: 
 Επιδιώκεται οι μαθητές:  
 Να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες ψηφιακές μορφές τέχνης, ψηφιακούς πόρους και μέσα, στο 

πλαίσιο ανάπτυξης του ψηφιακού γραμματισμού. 
 Να εξοικειωθούν με πρακτικές ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  
 Να γνωρίζουν τον τρόπο επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων και δεδομένων. 
 Να καταστούν ικανοί να σχεδιάσουν ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό παιχνίδι. 
 Να προβληματιστούν για το ρόλο της τέχνης στη βελτίωση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας.  
 Να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τη σύγχρονη τεχνολογία, χρησιμοποιώντας εμπειρίες και 

φαντασία, δίνοντας μορφή σε ιδέες και συναισθήματα. 
 Να εργαστούν δημιουργικά και συλλογικά μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση.  
 Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας.  
 Μεθοδολογία: 

Ως διδακτική μεθοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαστήριο και η εργασία σε ομάδες, που 
ενισχύουν τη συμμετοχική και ενεργητική μάθηση. Η δράση στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής 
θεωρίας του εποικοδομητισμού, οι οποίες δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων 
μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο συντελείται η μαθησιακή 
διαδικασία. Οι μέθοδοι που  θα ακολουθήσουν θα είναι, ως επί το πλείστον, η βιωματική προσέγγιση, 
η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η διεπιστημονικότητα-διαθεματικότητα.  
 Δράσεις  του Δικτύου: 

 Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη δημιουργία  ψηφιακών παιχνιδιών 
και το ρόλο της τέχνης στην κατανόηση και την δημιουργικότητα. Η ημερίδα θα υλοποιηθεί δια 
ζώσης ή μέσω πλατφόρμας, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, τον  Νοέμβριο 2020, 
απογευματινή ώρα. 

 Συμμετοχή μαθητών-εκπαιδευτικών σε μια τουλάχιστον εκπαιδευτική Δράση στη μόνιμη ή 
στην περιοδική έκθεση του Μουσείου δια ζώσης ή μέσω πλατφόρμας, ανάλογα με τις 
επικρατούσες συνθήκες. 

 Δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών για το Μουσείο. 
Τελική Εκδήλωση για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων, τον Μάιο 2021, δια ζώσης ή μέσω πλατφόρμας, 

ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες .Προτεινόμενες συνεργασίες με κρατικούς φορείς, φυσικά 
πρόσωπα, μη κρατικούς οργανισμούς: 

 Μουσείο Επιστημών και Τεχνών (ΜΕΤ) Παν/μιου Πατρών 

 Πολιτιστικά Θέματα ΔΠΕ Αχαΐας  

 Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, Παράρτημα Αχαΐας 

 Ένωση Εικαστικών Πάτρας 
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7) Πολιτιστικό Δίκτυο για την Τοπική Ιστορία - Πολιτιστική Κληρονομιά   
«Πολίτες της Μεσογείου» 

Αφορά κυρίως Πολιτιστικά Προγράμματα που σχετίζονται με την Τοπική ή ευρύτερη Ιστορία και την 
Πολιτιστική μας Κληρονομιά. 
 Στόχοι του Δικτύου: 
 Επιδιώκεται οι μαθητές:  
 Να έρθουν σε επαφή με το εγγύτερο και απώτερο παρελθόν της χώρας μας. 
 Να γνωρίσουν εκφάνσεις της τοπικής τους ιστορίας. 
 Να προβληματιστούν πάνω σε θέματα ιστορικής εξέλιξης, μετεξέλιξης, μεταβολών, διαβρώσεων. 
 Να ενδιαφερθούν για θέματα που αφορούν στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και 

να κατανοήσουν ότι αποτελεί παράγοντα ευημερίας και προόδου σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. 
 Να μάθουν να συλλέγουν υλικό, να επεξεργάζονται πληροφορίες και να εξάγουν συμπεράσματα. 
 Να ανατρέξουν σε τοπικά αρχεία, να μελετήσουν μνημεία, να ανακαλύψουν τον τόπο τους. 
 Να προγραμματίσουν κοινές δράσεις με άλλα σχολεία με άξονα μουσεία και πολιτιστικούς χώρους.  
 Να εργαστούν δημιουργικά και συλλογικά μέσα από την ενεργητική και βιωματική μάθηση.  
 Να οδηγηθούν στην «υιοθεσία» κάποιου θεάτρου ή πολιτιστικού χώρου (πρόγραμμα ΔΙΑΖΩΜΑ) 
 Να αναπτύξουν δεξιότητες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας.  
 Μεθοδολογία: 

Ως διδακτική μεθοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαστήριο και η εργασία σε ομάδες, που 
ενισχύουν τη συμμετοχική και ενεργητική μάθηση. Η δράση στηρίζεται στις αρχές της παιδαγωγικής 
θεωρίας του εποικοδομητισμού, οι οποίες δίνουν έμφαση στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμενων 
μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο συντελείται η μαθησιακή 
διαδικασία. Οι προτεινόμενες μέθοδοι είναι, ως επί το πλείστον, η βιωματική προσέγγιση, η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος, η διεπιστημονικότητα-διαθεματικότητα. Τεχνικές που μπορούν να 
ακολουθήσουν οι ομάδες είναι: Project, Έρευνα πεδίου, Μελέτη υλικού (βιβλία, ιστορικοί χάρτες, 
λευκώματα, φωτογραφίες κ.λπ.), παιχνίδια ρόλων κ.λπ. 
 Ενδεικτικές Δράσεις  που μπορούν να αναπτυχθούν: 
 Συγκέντρωση και μελέτη υλικού, καταγραφή και αποδελτίωση στοιχείων τοπικής ιστορίας. 
 Σύνταξη εφημερίδας/ εντύπων με θεματολογία λαϊκού πολιτισμού. 
 Μελέτη της αρχιτεκτονικής διαφόρων μνημείων. 
 Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών. Συμμετοχή των πολιτιστικών ομάδων σε εκπαιδευτικές 

δράσεις στη μόνιμη έκθεσή του από την εξειδικευμένους θεατροπαιδαγωγούς και μουσειολόγους.  
 Επίσκεψη στο Μουσείο Παιδείας Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα. 
 Επισκέψεις στο Λαογραφικό Μουσείο, Μουσείο λαϊκών Οργάνων, πολιτιστικούς συλλόγους, 

εργαστήρια λαϊκής τέχνης. 
 «Υιοθεσία» θεάτρου, μνημείου, αρχαιολογικού χώρου στο πλαίσιο του εκπ. προγρ/τος με το 

ΔΙΑΖΩΜΑ.Συνεργασία με συγγραφείς/ λογοτέχνες της τοπικής κοινωνίας. Παρουσίαση του έργου 
τους στους μαθητές, συζήτηση μαζί τους για τις τεχνικές της συγγραφής κ.λπ. 

 Πολιτιστικές διαδρομές στην πόλη με φωτογραφία δρόμου και φύλλα εργασίας που περιλαμβάνουν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες, χάρτες κ.λπ.  

 Οργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης των παραγόμενων από τους μαθητές, διάχυσης των αποτελεσμάτων 
(π.χ. ερευνητικές εργασίες, φωτογραφικές εκθέσεις, κολάζ, λευκώματα, θεατρικά δρώμενα κ.λπ.) 

Προτεινόμενες συνεργασίες με κρατικούς φορείς, φυσικά πρόσωπα, μη κρατικούς οργανισμούς: 

 Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας  

 Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών 

 Κίνηση Πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ 
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 Μουσείο Παιδείας Πανεπιστημίου Πατρών 

 Συγγραφείς / Λογοτέχνες / Λαογράφοι / Ιστορικοί 

 Δημοτική Βιβλιοθήκη 

 Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων 

 Ένωση Εικαστικών Πάτρας 
  Ειδικότερη Περιγραφή του Δικτύου: 

Οι μαθητές ανακαλύπτουν τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών που σχετίζονται 
με την  Πάτρα της Μεσογείου της ρωμαϊκής περιόδου. Εξερευνούν τις ιστορίες που κρύβονται πίσω τα 
εκθέματα με αναφορές στις καθημερινές συνήθειες, τα ήθη και έθιμα, το εμπόριο, τα δημόσια κτήρια 
και την  ψυχαγωγία των κατοίκων της Πάτρας. Εν συνεχεία, στο δεύτερο μέρος της εκπαιδευτικής 
δράσης οι συμμετέχοντες γίνονται οι ίδιοι επιμελητές και δημιουργούν τη δική τους έκθεση με τίτλο 
«Πολίτες της Μεσογείου» μετά την προβολή ψηφιακού υλικού και τη  διάθεσή του εκπαιδευτικού  
σακιδίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών  «Η Πάτρα της Μεσογείου». 

Βασικός στόχος είναι η εκπαιδευτική κοινότητα μέσα από την επαφή με επιλεγμένα εκθέματα 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών να γνωρίσει πτυχές της πολυπολιτισμικής Πάτρας, που 
αποτελούσε σημαντικό πολυεθνικό και κοσμοπολίτικο κέντρο, αποβλέποντας στην κατανόηση και 
ερμηνεία της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης. Παράλληλα, μέσω της ανάδειξης της διάστασης της 
διαπολιτισμικότητας της πόλης των Πατρών, θα αναδειχτούν στοιχεία, όπως ο σεβασμός στη 
διαφορετικότητα, η δημοκρατία, η αλληλεγγύη και βασικές πανανθρώπινες αξίες, όπως η δικαιοσύνη, 
η ισότητα, η καταπολέμηση διακρίσεων, καθώς και να προωθηθεί η συμμετοχικότητα και ο διάλογος 
στο πεδίο της πολιτιστικής δημοκρατίας.  

Η υλοποίηση του Πολιτιστικού Δικτύου θα περιλαμβάνει: 
1. Επιμορφωτικό σεμινάριο και εργαστήρια των εκπαιδευτικών. 
2. Εκπαιδευτικές δράσεις στις αίθουσες του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών για τους μαθητές (κάθε 
Τετάρτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, 10.00-12.00 μ.μ.). Υπεύθυνη σχεδιασμού και υλοποίησης: 
Γεωργία Μανωλοπούλου, μουσειολόγος (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613616178, 2613616100). 
3. Ένταξη στο Δίκτυο α) της εγκεκριμένης εκπαιδευτικής δράσης του «Διαζώματος», Κοινωνίας 
Πολιτών για τα αρχαία θέατρα, «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές Ξεναγούν μαθητές» και β) της 
δράσης «μαθητές ξεναγούν το κοινό» σε συνεργασία με την ΕΦΑΑ. 
 Οι παραπάνω δράσεις σχετικά με τα δίκτυα θα υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τα 
ισχύοντα μέτρα και οδηγίες του ΕΟΔΥ με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την 
αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων, στο πλαίσιο μείωσης της πιθανότητας έκθεσης του 
μαθητικού πληθυσμού και εκπαιδευτικού προσωπικού σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. 
   

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, διευκρινίσεις κ.λπ. μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπεύθυνη 
Πολιτιστικών Θεμάτων ΔΔΕ Αχαΐας, κ. Ε. Κωσταρά στο 2610465844. 

 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν όλους τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. 
 

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

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜ. Ε΄ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
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