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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

3ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Βέροια, 16  Νοεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτ.: 1507

Λ. Στρατού 72, Βέροια 591 31 (2ος όροφος)

[Κτίριο Διεύθυνσης Τεχνικών  Έργων Π.Ε. 

Ημαθίας]

3pekes@kmaked.pde.sch.gr

             ΠΡΟΣ:

1. Εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ02 (Φιλολόγων)
που  διδάσκουν  Αρχαία  Ελληνική
Γλώσσα Α΄,Β, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕΛ
και  ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.  όλων των σχολικών
μονάδων της ΔΔΕ Πιερίας

2. Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε α΄
και  β΄ ανάθεση  Ιστορία Α Γυμνασίου,
Α΄  ΓΕΛ και   Α΄ΕΠΑΛ και  ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.
όλων των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ
Πιερίας

            ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΩΝ Δ/ΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ

ΚΟΙΝ.:

 ΔΔΕ Πιερίας

 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

 ΠΔΕ Κ. Μακεδονίας

 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

 Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας

 κ.  Πάρι Παπαγεωργίου, εκπ/κό κλ.  ΠΕ02, 3ο

ΓΕΛ Κατερίνης 

 κ.  Γιάννη  Τζιόλα,  εκπ/κό  κλ.  ΠΕ02,
ΕΝ.Ε.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κατερίνης

 ΣΕΕ  Παιδαγωγικής  ευθύνης  σχολικών
μονάδων της ΔΔΕ Πιερίας

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα βιωματικής μουσειακής

αγωγής «Ανακαλύπτουμε  το αρχαίο Δίον»

    Σχετικά: 
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1. Υπ΄αριθ. Φ1/ΓΜ/79532/141705/Δ7/  15-11-2022 έγκριση  του  Υ.ΠΑΙ.Θ.
αιτήματος  για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος  

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

σας ενημερώνω ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23 θα υλοποιηθεί -για 14η σχολική

χρονιά- το εγκεκριμένο από το Ι.Ε.Π. και Υ.ΠΑΙ.Θ. (Υπ΄αριθ. Φ1/ΓΜ/79532/141705/Δ7/ 15-

11-2022 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.)   εκπαιδευτικό  πρόγραμμα βιωματικής μουσειακής αγωγής

«Ανακαλύπτουμε το αρχαίο Δίον», με την υποστήριξη της ΔΔΕ Πιερίας. Το πρόγραμμα θα

υλοποιήσουν 

 ο  φιλόλογος  του  3ου  ΓΕΛ  Κατερίνης,  Διδάκτορας  της  Αρχαιολογίας  κ.  Πάρις

Παπαγεωργίου,  

 η  Συντονίστρια  Εκπαιδευτικού   Έργου  Φιλολόγων  του  3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.  Κεντρ.

Μακεδονίας, αρχαιολόγος,  κ. Βαΐα Αγγέλη και  

 ο φιλόλογος  του ΕΝ.Ε.Ε.ΕΓΥ.Λ. Κατερίνης,  αρχαιολόγος, κ. Γιάννης Τζιόλας 

 σε συνεργασία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης.  

      Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε   τη σημαντική συνεργασία με το  Τμήμα Ιστορίας

και  Αρχαιολογίας  του Α.Π.Θ.  Ειδικότερα,  το πρόγραμμα θα εστιάσει  στη θρησκευτική,

κοινωνική  και  πολιτική   ζωή  του  Δίου  στο  πέρασμα  του  χρόνου  και   στη  γραφή  των

επιγραφικών κειμένων  από την κλασική έως την πρωτοβυζαντινή εποχή, με αξιοποίηση και

σχετικού  εκπαιδευτικού  υλικού  που  εκπονήθηκε  στο  πλαίσιο  ερευνητικού  Έργου

τεκμηρίωσης και μελέτης από  μέλη του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

του συνόλου των ενεπίγραφων μνημείων του Δίου[Έργο DECAInDION-Επιστημ. Υπεύθυνη:

Σεμέλη Πινγιάτογλου]. 

       Το πρόγραμμα από άποψη διαδικασίας θα έχει τη μορφή διδακτικής επίσκεψης που

μπορεί  να πραγματοποιηθεί  στο πλαίσιο  της Ιστορίας της  Α΄  Γυμνασίου  και  Α΄  ΓΕΛ και

Α΄ΕΠΑΛ  και   των Αρχαίων Ελληνικών  Α΄, Β΄,  Γ΄ Γυμνασίου και  Α΄ ΓΕΛ.    Στο πρόγραμμα

αυτό προβλέπεται κάθε Παρασκευή (10.π.μ. -12.00),  ένα τμήμα ή δύο τμήματα  μαθητών/

τριών να επισκέπτονται το  αρχαιολογικό Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο του Δίου,

προκειμένου να συμμετάσχουν σε ένα δίωρο βιωματικό μάθημα για τα γενικά σχολεία και

σε  ένα  τετράωρο για  τα  σχολεία  ειδικής  αγωγής  και  εκπαίδευσης με  στόχο  την

«ανακάλυψη» της ιστορίας του Δίου και της ευρύτερης Πιερίας.

       Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος με τους/τις  μαθητές/τριές τους στο

πρόγραμμα,  δηλώνουν συμμετοχή μέχρι και την Παρασκευή  24 Νοεμβρίου 2022,

 στη  γραμματεία  του  3ου  ΓΕΛ  Κατερίνης  τηλεφωνικά  (2351023400)  ή  με  fax

(2351045574) ή 

 και στο κινητό του κ. Παπαγεωργίου (6942066188). 
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 Η έναρξη του προγράμματος τοποθετείται  την  Παρασκευή  2 Δεκεμβρίου 2022

(10.00π.μ. - 12.00)

Κρίνεται  σημαντικό,  σύμφωνα  με  την υπ΄αριθ. Φ1/ΓΜ/79532/141705/Δ7/  15-11-2022

έγκριση του προγράμματος,  να αναφερθούν τα εξής: 

1. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο προτεινόμενο πρόγραμμα είναι προαιρετική
και δωρεάν για τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως
του τρόπου υλοποίησής του (διαδικτυακά ή/και δια ζώσης). 
2. Το πρόγραμμα  υλοποιείται μετά από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων
και τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής
ζωής. 
3.  Σε  περίπτωση  υλοποίησης  του  προγράμματος  στον  σχολικό  χώρο  μπορούν  να
εισέρχονται  δύο  (2)  άτομα  το  ανώτερο  σε  κάθε  Τμήμα  πλέον  του  εκπαιδευτικού,
σύμφωνα  με  το  147ο  Απόσπασμα  Πρακτικού  της  Εθνικής  Επιτροπής  Προστασίας
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 
4.  Να  έχουν  ενημερωθεί  οι  γονείς/κηδεμόνες  για  την  προαιρετική  συμμετοχή  των
μαθητών/μαθητριών στο πρόγραμμα και να έχει εξασφαλιστεί από τη σχολική μονάδα
η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσής τους. 
5.  Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων/δραστηριοτήτων να πληρούνται οι κανόνες
υγείας  και  ασφάλειας  των  ωφελούμενων  μαθητών/μαθητριών,  καθώς  και  των
εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
6.  Κατά  την  εφαρμογή  του  προγράμματος  να  μην  παρακωλύεται  με  οποιονδήποτε
τρόπο η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 
7. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να υλοποιείται με την παρουσία του/της εκπαιδευτικού
της τάξης και η συνολική του διάρκεια να μην υπερβαίνει τις δύο (2) διδακτικές ώρες
για  τα  γενικά  σχολεία  και  τις  τέσσερις  (4)  διδακτικές  ώρες  για  τα  σχολεία  ειδικής
αγωγής και εκπαίδευσης για τις δραστηριότητες που υλοποιούνται  εντός ωρολογίου
προγράμματος. 
8.  Το  προτεινόμενο  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  υλοποιείται  εντός  ωρολογίου
προγράμματος και εκτός σχολείου, σε αρχαιολογικούς χώρους κατά την επίσκεψη των
μαθητών/μαθητριών σε συνεννόηση με τους/τις υπεύθυνους αρχαιολόγους. 
9. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων/συμμετεχουσών  μαθητών/μαθητριών,  εκπαιδευτικών  και
γονέων/κηδεμόνων [ν.4624/2019, Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία
Δεδομένων-GDPR]. ]. 
10.  Στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  του  προγράμματος  δεν  επιτρέπεται  σε  καμία
περίπτωση  η  φωτογράφιση,  η  βιντεοσκόπηση  και  η  ηχογράφηση  των  μαθητών  και
μαθητριών.
 11.  Σε  κάθε  περίπτωση  επίσκεψης  των  μαθητών/μαθητριών  σε  χώρους  εκτός  της
σχολικής μονάδας απαιτείται (α) απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, (β) η σύμφωνη
γνώμη της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας και (γ) η ενυπόγραφη δήλωση συναίνεσης
των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/μαθητριών. 
12.  Να  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  που  αφορούν  στις  σχολικές  επισκέψεις  και
μετακινήσεις των μαθητών/μαθητριών, όπως αυτές προβλέπονται στη με αρ. Δ1α/Γ.Π.
οικ. 55254/10-09-2021 (Β΄4187) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και (α)
για την Π/θμια Εκπαίδευση στη με αρ. πρωτ. Φ.14/89494/ΓΔ4/17-7-2020 (Β΄2888) Υ.Α.
και  τη  με αρ.  πρωτ.  Φ.9/ΦΔ/114342/Δ1/15-09-2021  εγκύκλιο  και  (β)  για  τη  Δ/θμια
Εκπαίδευση στη με αρ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (Β΄456) Υ.Α..
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 13.  Οι  χώροι  υλοποίησης  του  εκπαιδευτικού  προγράμματος  να  πληρούν  τις
προϋποθέσεις  των  χώρων  συνάθροισης  κοινού,  και  να  έχουν  ληφθεί  όλα  τα
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των μαθητών-/τριών. 
14. Το πρόγραμμα πληροί την αρχή της συμπεριληπτικότητας και της προσβασιμότητας,
καθώς στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Δίου υπάρχει πρόβλεψη για πρόσβαση σε ΑΜΕΑ
(ράμπα, ανελκυστήρας, WC για ΑΜΕΑ).
 15. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση και κατά προτεραιότητα να τηρούνται αυστηρά τα
οριζόμενα στις εκάστοτε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή/και εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ.
που αφορούν στα μέτρα ασφαλούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων για την
αποφυγή  διάδοσης  του  κορωνοϊού  και  να  λαμβάνονται  υπόψη  τα  κατά  τόπους
ισχύοντα μέτρα και οι απαγορεύσεις αναφορικά με τον COVID-19.

       Οι  εκπαιδευτικοί  καλούνται  να  λάβουν  γνώση  της  παραπάνω  διοργάνωσης

ενυπόγραφα. 

         Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

        

                    Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων

                                     3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας                                

                                                             

                                                            Βαΐα Ε. Αγγέλη

Συνημμένο ( 1)

1. Υπ΄αριθ. Φ1/ΓΜ/79532/141705/Δ7/ 15-11-2022 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ.  αιτήματος 

για υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος . 
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