
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

στο πλαίσιο της Έκθεσης «Η ΠΑΤΡΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Σειρά επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων για τους φοιτητές σε συνεργασία της Εφορείας

Αρχ/των Αχαΐας µε το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του

Πανεπιστηµίου Πατρών έχουν στόχο τη γνωριµία των φοιτητών µε τα εκθέµατα του Μουσείου που

σχετίζονται µε τους χώρους θεάµατος της αρχαίας Πάτρας, το θέατρο στη διαχρονία του, καθώς

και σηµεία ενδιαφέροντος µέσα από τις Πολιτιστικές ∆ιαδροµές της Εφορείας. 

Η πρώτη κοινή επιµορφωτική δράση, θα πραγµατοποιηθεί στο Μουσείο την Πέµπτη 12.12.2019, 

ώρα 9:00-12:00 µε τη συµµετοχή φοιτητών του µαθήµατος «∆ιδακτική του Θεάτρου» του Τµήµατος

Θεατρικών Σπουδών (καθηγήτρια Μαρία Φραγκή) και των Τµηµάτων Πολιτιστικών Θεµάτων

Α’/θµιας και Β’/θµιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. 

• 9:00 «Η Πάτρα της Μεσογείου». Η νέα περιοδική αρχαιολογική έκθεση του Αρχαιολογικού

Μουσείου Πατρών και οι εκπαιδευτικές της δράσεις (∆ρ Κωνσταντούλα Χαβέλα)

• 9:30 «Σχεδιασµός & υλοποίηση Πολιτιστικών Προγραµµάτων. Θεµατολογία, µεθοδολογία, 

Στάδια» (Ευφροσύνη Κωσταρά, ∆ρ Φιλόλογος Υπεύθυνη Τµήµατος Πολιτιστικών Θεµάτων ∆Ι∆Ε

Αχαΐας)

• 10:00 «Το Θέατρο στο πλαίσιο υλοποίησης Πολιτιστικών Προγραµµάτων στην εκπαιδευτική

διαδικασία» (Βασιλική Μαντζουράτου, Med Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεµάτων ∆ΙΠΕ)

• 10:30  «Πολίτες της Μεσογείου. Τι σηµαίνει να είσαι πολίτης της Πάτρας της Μεσογείου;»

Προβολή ψηφιακού υλικού και προτεινόµενες δράσεις για τους φοιτητές σε σχέση µε το Θέατρο

(Γεωργία Μανωλοπούλου)

• 11:00 ∆ηµιουργικό Εργαστήριο µε του φοιτητές. «Γίνε επιµελητής της Έκθεσης: Ο δρόµος των

προσωπείων» (Γεωργία Μανωλοπούλου)

Σχεδιασµός, επιµέλεια και υλοποίηση δράσεων: Γεωργία Μανωλοπούλου

Τη ∆ευτέρα 16.12.2019, ώρα 19:00-21:00, οι διεθνείς φοιτητές του Πανεπιστηµίου Πατρών θα έχουν

τη δυνατότητα να συµµετέχουν στην εορταστική εκδήλωση που διοργανώνει η Εφορεία

Αρχαιοτήτων Αχαΐας, σε συνεργασία µε το Εργαστήριο Γλώσσας και Πολιτισµού της Σχολής

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Η εκδήλωση θα

περιλαµβάνει προβολή ψηφιακού υλικού, παρουσίαση ελληνικών χορών που διδάσκονται στο

πλαίσιο του µαθήµατος Ελληνικού Πολιτισµού και χριστουγεννιάτικες παρασκευές από τις χώρες

προέλευσης των φοιτητών. 

Σχεδιασµός και υλοποίηση: Γεωργία Μανωλοπούλου


