
 

Θέμα: Εκδήλωση για την ολοκλήρωση του προγράμματος 

«TO ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ» 2021-22 

Τετάρτη 1 Ιουνίου,8:45-12:45 

 
Στο  πλαίσιο του προγράμματος«TO ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ», η Διεύθυνση 

Π.Ε. Α΄ Αθήνας, δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων, 

αποστέλλει οδηγίες στα σχολεία που παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα, σχετικά με την 

προετοιμασία της εκδήλωσης για την ολοκλήρωση του προγράμματος κατά το σχολικό έτος 

2021-22, και τα αναγκαία βήματα για τη συμμετοχή τους σε αυτή.  Το πρόγραμμα υλοποιείται 

για έκτη συνεχή χρονιά σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την Τεχνόπολη και 

εντάσσεται  και στο Τοπικό Σχολικό Δίκτυο «Το βλέμμα στην Πόλη».  
 

Η εκδήλωσηολοκλήρωσης του προγράμματος ΤΟ ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουνίου, και ώρες 8.45-12.30, στην Τεχνόπολη του δήμου 

Αθηναίων, σε δύο περιόδους παρουσίασης. 

Στο τέλος του εγγράφου  ακολουθεί το πρόγραμμα με την κατανομή των σχολείων στις δύο 

χρονικές περιόδους παρουσίασης. 
 

Κάθε σχολείο θα παραμείνει στον χώρο της Τεχνόπολης 2-2.30 ώρες, προκειμένου να κάνει την 

παρουσίασή του, να παρακολουθήσει παρουσιάσεις άλλων σχολείων και να περιηγηθεί στην 

έκθεση των έργων των σχολείων. Οι τάξεις Ε’ και ΣΤ’ θα περιηγηθούν επίσης στην έκθεση που 

είναι αφιερωμένηστα 100χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή του 1922. 

Η μετακίνηση, η ώρα προσέλευσης, και ο χρόνος παραμονής του κάθε σχολείου θα οριστούν  

σε συνεννόηση με την Τεχνόπολη. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  
Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ  
Χίου 16-18, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα  
http://dipe-a-athin.att.sch.gr 
E-mail:mail@dipe-a-athin.att.sch.gr 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ 
Μαρία Δημοπούλου 
perivallontikiaathinas@yahoo.gr 
Τηλ.: 2105244883, 6974767035 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Καλλιόπη Κύρδη 
a.politistika@gmail.com 
Τηλ: 2105201000, 6973884866 

 

Αθήνα, 26-5-2022 
Αρ. Πρωτ.:11289 

 

ΠΡΟΣ: 21ο, 56ο , 127ο, 138ο,145ο 

Νηπιαγωγεία Αθηνών, 1ο Νηπιαγωγείο Ν. 

Χαλκηδόνας, τα 15ο,  22ο, 24ο, 27ο, 29ο, 33ο, 

39ο, 49ο, 72ο,  77ο, 93ο Δημοτικά Σχολεία 

Αθηνών, 12/ΘΕΣΙΟ Π.Δ.Σ.Π.Α., 3/ΘΕΣΙΟ 

Π.Δ.Σ.Π.Α, 10οΔημοτικό Σχολείο Βύρωνα, 

4ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης, 8οΔημοτικό 

Σχολείο Ν. Φιλαδέλφειας, 44, 5ο, 20ο και 

21ο Δημοτικά Σχολεία Ηλιούπολης 

 

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης 
1oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής 
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Η οργάνωση της εκδήλωσης σχεδιάστηκε με βάση τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών των 

σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον/τους 

τρόπο/ους παρουσίασης  στην εκδήλωση. 

Ημερομηνίες παράδοσης εκθεμάτων και ψηφιακών αρχείων:  

1. Τα πόστερς και τα αναλογικά έργα παραδίδονται στην Τεχνόπολη (κτήριο Δ1, 1ος όροφος – 

απέναντι από τον 984) τη Δευτέρα 30/5 11.00-17:00 και την Τρίτη 31/5 11.00-16:00. 

2. Τα ψηφιακά έργα ή συνοδευτικά των παρουσιάσεων αναρτώνται στο 

drivehttps://drive.google.com/drive/folders/1A6oi_IxFh_nZG__QgbpZvr8Aq6xPFpr0?usp=sharin

g, στον φάκελο «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ»μέχρι την Παρασκευή 27/5, στις 3 μ.μ. 

 

Οδηγίες για το υλικό της έκθεσης και παραδείγματα 

• Το πόστερ: περιλαμβάνει το όνομα του σχολείου, την τάξη, το όνομα του εκπαιδευτικού 

/ών, τον αριθμό των μαθητών/τριών. Συντίθεται από βασικά στοιχεία της εξέλιξης του 

προγράμματος, ενδεικτικά: φωτογραφίες, σκίτσα και κείμενα από την υλοποίηση του 

προγράμματος, από την επίσκεψη στο κοντινό γλυπτό ή μνημείο, πρόσωπα από τα οποία 

ενδεχομένως τα παιδιά πήραν συνέντευξη,  αξιολόγηση του δημόσιου χώρου, την 

επίσκεψη σε  μακρινό γλυπτό ή μνημείο και άλλους χώρους τέχνης ή μουσεία, επισκέψεις 

ειδικών επιστημόνων ή καλλιτεχνών, δημιουργικές δραστηριότητες στην τάξη με τα 

λογοτεχνικά βιβλία κ.ά.  

• Έργο για τοίχο: σε χαρτόνι 70Χ100 ή μικρότερο, χάρτες των παιδιών, collage, κόμικ, 

εικαστικά, κείμενα δημιουργικής γραφής, φωτογραφίες, σύνθεση των προηγούμενων 

κ.ά.). Θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα του σχολείου και η τάξη. 

• Αναλογικό έργο για έκθεση σε τραπέζι: Ενδεικτικά, επιτραπέζιο ή επιδαπέδιο παιχνίδι, 

τρισδιάστατα εικαστικά έργα, μακέτες, χειροποίητα βιβλία, άλμπουμ κ.α. Θα πρέπει να 

συνοδεύονται από το όνομα του σχολείου και την τάξη. 

• Ψηφιακό έργο σε μορφή mp4 να που να μην ξεπερνάει τα 5’. Θα πρέπει να περιέχεται το 

όνομα του σχολείου και η τάξη. 

• Ppt:μέχρι 25 διαφάνειες με έμφαση στην εικόνα. Θα πρέπει να αναγράφεται το σχολείο 

και η τάξη. 
 

✓ Θα οριστεί ημερομηνία για την παραλαβή των έργων μετά τη λήξη της εκδήλωσης από την 

Τεχνόπολη. 
 

Λειτουργία της έκθεσης 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο Δ10 «Δεξαμενές Καθαρισμού».Θα είναι ανοιχτή στο 

κοινό την Τετάρτη 1 Ιουνίου 16.00-19.00. 

- Τα ψηφιακά έργα θα προβάλλονται σε οθόνες με ένδειξη των σχολείων και της σειράς 

προβολής δίπλα σε κάθε οθόνη.  

 

Οδηγίες για τις παρουσιάσεις στο Αμφιθέατρο 

• Στην παρουσίασή του κάθε σχολείο μπορεί να υιοθετήσει όποια μορφή θέλει: ανάγνωση ή 

αφήγηση, βίντεο, τραγούδι, κινητική αναπαράσταση, δρώμενο κ.λπ. Επισημαίνεται ότι τα 
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μικρόφωνα βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της σκηνής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε 

περίπτωση θεατρικής παρουσίασης με λόγο.  

• Κάθε παρουσίαση διαρκεί μέχρι 5’. Μπορεί, προαιρετικά, να συνοδεύεται από video σε mp4 – 

μέχρι 5΄, μουσική σε mp4 – μέχρι 5΄, ppt, μια φωτογραφία ή αφίσα σε ψηφιακή μορφή ως 

background. Τα ψηφιακά έργαπου συνοδεύουν την παρουσίαση αναρτώνται 

στοhttps://drive.google.com/drive/folders/1A6oi_IxFh_nZG__QgbpZvr8Aq6xPFpr0?usp=sharing, 

στον φάκελο «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ» μέχρι την Παρασκευή 27/5, στις 3 μ.μ., με 

όνομα του σχολείου στην ονομασία του αρχείου.  
 

Σε περίπτωση που το ίδιο ψηφιακό έργο θα χρησιμοποιηθεί τόσο στην παρουσίαση, όσο και 

στην προβολή στην έκθεση, θα πρέπει να τοποθετηθεί και στους 2 φακέλους.  

 

✓ Μετά την παρουσίαση, κάθε σχολείο θα παραλαμβάνει τη βεβαίωση και τους επαίνους του. 

Πρόγραμμα 1 Ιουνίου 
 

Τα σχολεία κατανέμονται σε δύο ομάδες που θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους διαδοχικά. 
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης θα επισκεφτούν την έκθεση των έργων των παιδιών.  
 
1η ομάδα σχολείων:15ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών,138ο  Νηπιαγωγείο Αθηνών, 29ο Δημοτικό 

Σχολείο Αθηνών «Νίκος Γκάτσος», 56οΝηπιαγωγείο Αθηνών, 33Ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 49ο 

Δημοτικό Σχολείο Αθηνών  

Άφιξη στον χώρο της Τεχνόπολης:8.45 – 9.00 | Αναχώρηση: 11.00-11.30 
 
2η ομάδα σχολείων:21ο Νηπιαγωγείο Αθηνών, 22ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, 77οΔημοτικό 

Σχολείο Αθηνών, 24οΔημοτικό Σχολείο Αθηνών, 20ό Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης,93οΔημοτικό 

Σχολείο Αθηνών  

Άφιξη στον χώρο της Τεχνόπολης: 10.00 – 10.15| Αναχώρηση: 12.00-12.30 
 
✓ Στον χώρο του αμφιθεάτρου όλοι και όλες θα πρέπει να φορούν μάσκα.  

✓ Τηλέφωνα επικοινωνίας με την Τεχνόπολη για την παράδοση του εκθεσιακού 

υλικού και την μετακίνηση των σχολικών ομάδων: 

Παναγιώτα Δούκα, 698081095  | Παναγιώτης Κουνούδης, 6973702468 

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων 

Μαρία Δημοπούλου, Καλλιόπη Κύρδη 

 
 

 

 
Η ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

           ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 
 
 

ΑΜΑΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ 
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