
Το Κ.Π.Ε Κλειτορίας-Ακράτας, στα πλαίσια των φετινών προγραμματισμένων 

δραστηριοτήτων του, διοργανώνει με τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, Τμήματα 

Π.Ε. και Π.Θ. μονοήμερο θεματικό Σεμινάριο το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, στην 

Ακράτα και στο Αρχαίο Θέατρο της Αιγείρας. Το σεμινάριο απευθύνεται σε  45 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο δίκτυο 

«Ακουστική και ιστορική ξενάγηση στα αρχαία θέατρα της Ν.Δ. Ελλάδας» που 

συντονίζει το Τμήμα Π.Ε. Β/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας. Το θέμα του σεμιναρίου θα είναι: 

                       

«Ακουστική και ιστορική ξενάγηση στα αρχαία θέατρα της 

Ν.Δ. Ελλάδας - Το θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας» 

 
 Σκοπός του σεμιναρίου είναι να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει με 

βιωματικό τρόπο τους εκπαιδευτικούς για τη σημασία και την ανάγκη υλοποίησης 

Προγραμμάτων που θα αφορούν στα αρχαία θέατρα της περιοχής, καθώς και η 

οργάνωση και κατάλληλη προετοιμασία και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που 

θα συμμετάσχουν στο δίκτυο και η στήριξή τους στα πλαίσια του σχεδιασμού και 

υλοποίησης των θεματικών που θα αναλάβουν. Ακόμη θα δοθεί η δυνατότητα για 

την αξιοποίηση της εμπειρίας που θα αποκτηθεί για τον σχεδιασμό σχετικών με το 

αντικείμενο προγραμμάτων Π.Ε. στα σχολεία. 

 

 Στους στόχους περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η με βιωματικό τρόπο 

γνωριμία και επαφή των εκπαιδευτικών με το θέατρο της Αρχαίας Αιγείρας και η 

γνωριμία με την τοπική ιστορία και τον πολιτισμό, ανάδειξη της σχέσης δομημένου 

και φυσικού περιβάλλοντος στην αρχαιότητα και σύγκριση με την σημερινή εποχή, 

κατανόηση της οικολογικής σημασίας της αρχιτεκτονικής και των δομικών υλικών. 

 Το σεμινάριο περιλαμβάνει ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο, 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την ιδιαίτερη πολιτισμική αξία του αρχαίου 

θεάτρου της Αιγείρας και γενικότερα για την εθνική μας κληρονομιά.  

   Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015  στην 

Ακράτα και στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αιγείρας.  

 Αιτήσεις θα αποστέλλονται στην Υπεύθυνη Π.Ε. της Διεύθυνσης Β/θμιας 

Εκπ/σης Αχαΐας και Πρόεδρο του Δικτύου. 

 

 Το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας θα καλύψει από το Τ.Δ.Ε. με φορέα υλοποίησης 

του έργου το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό διαχείρισης, στο 

πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία», τις δαπάνες του σεμιναρίου. 

 

Σας επισυνάπτουμε ενδεικτικό  πρόγραμμα του σεμιναρίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ακράτα, Αρχαιολογικός Χώρος Αιγείρας 14 Φεβρουαρίου 2015 

 

09:00                Άφιξη στο ΚΠΕ στην Ακράτα,  εγγραφές, παραλαβή φακέλων 

09:30 – 11:30  Σκοποθεσία –Στοχοθεσία Σεμιναρίου. Παρουσίαση Κ.Π.Ε. Κλειτορίας –   

                          Ακράτας -  Εισηγήσεις – Παρουσιάσεις Εκπαιδευτικών Δικτύου  - 

Παρουσίαση  

                          Αρχαίου Θεάτρου Αιγείρας – Παρουσίαση Προγράμματος ΚΠΕ για το 

Αρχαίο   

                          Θέατρο της Αιγείρας 

11.30 – 12:00   Διάλειμμα - Καφές  

12:00                 Αναχώρηση για τον Αρχαιολογικό χώρο 

12:30 – 14:00   Άφιξη στο Αρχαίο θέατρο της Αιγείρας. Ξενάγηση - Δραστηριότητες 

14:00 – 14:30  Συζήτηση, αξιολόγηση, λήξη σεμιναρίου. 

 


