
 

ΘΕΜΑ: « Διαδικτυακό σεμινάριο με βάση την εκπαιδευτική πρόταση του Αρχαιολογικού 

Μουσείου ‘Στην αρχαία Θεσσαλονίκη τον καιρό της πανδημίας’ ».  
 

           Τα Γραφεία Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής 

Θεσσαλονίκης συνδιοργανώνουν με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης  διαδικτυακό 

σεμινάριο με θέμα: «Στην αρχαία Θεσσαλονίκη τον καιρό της πανδημίας».  

           Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί σχέδιο εκπαιδευτικής πρότασης του αρχαιολόγου κου 

Τσούγγαρη Χαράλαμπου που βασίζεται σε ιστορικές πηγές, κείμενα, εκθέματα κλπ. και προσφέρει 

σημαντικά ερεθίσματα στα παιδιά μέσα από αφηγήσεις, αναζητήσεις, παιχνίδια ρόλων και ζωγραφική, 

να συζητήσουν, να διερευνήσουν, να συγκρίνουν και  να κατανοήσουν τις ανθρώπινες συμπεριφορές 

στη διάρκεια μιας παρόμοιας, με τη σημερινή κατάσταση, που έζησε η Θεσσαλονίκη το 2
ο
 αιώνα π.Χ.  

Αφόρμηση δίνεται από την επιστροφή ενός λεγεωνάριου από μια μακρόχρονη πολεμική 

εκστρατεία στην ανατολή τη χρονική στιγμή που εξελίσσεται μια επικίνδυνη επιδημία στην 

πόλη. Άραγε οι αντιδράσεις και οι χαρακτήρες που αναδύονται μοιάζουν με τα σημερινά 

δεδομένα? Το εκπαιδευτικό υλικό είναι εύκολο, απλό και κατάλληλο να εφαρμοστεί κυρίως στις 

τάξεις Δ, Ε, ΣΤ. 

          Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας την Πέμπτη 17/12/2020 και ώρες 

18.30 – 19.30. Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν από τους  α) Τσούγγαρη Χαράλαμπο, 

αρχαιολόγο ΑΜΘ, υπεύθυνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και β) Μπαφίτη Άννα, κοινωνιολόγο, 

εκπαιδευτικό, συγγραφέα, Πρόεδρο του Ε.Ε.Σ. Φλώρινας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν μετά το 

σεμινάριο πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό ώστε να προετοιμαστούν, εφόσον επιθυμούν, για να το 

υλοποιήσουν στην τάξη τους στα πλαίσια σχετικών προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 

δηλώνουν τη συμμετοχή τους στο σύνδεσμο 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXjpU7fyGjUwosJIpCGjPHH9uXxo0HIM6ZPTMvBimfpUuaPg/vie
wform?usp=sf_link 

μέχρι και την Τρίτη 15/12/2020. Στη συνέχεια θα λάβουν άμεσα οδηγίες παρακολούθησης.  Η 

δράση αυτή γίνεται με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας. 

Παρακαλείσθε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής σας μονάδας. 
 
                                                                                                                     Ο Διευθυντής Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης 

                                                                                                      Αθανάσιος Φροσύνης  

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                             

                                       Θεσσαλονίκη,     09 /12/2020 

                                        Αριθμ. Πρωτ.:    18096  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ   Π.Ε. & Δ.Ε.     

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
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      Διεύθυνση :  Κολοκοτρώνη 22 
 

  ΠΡΟΣ:  

 

 Δημόσια & Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία  

 

 

     Ταχ. Κώδικας: 56430 Σταυρούπολη     

     Πληροφορίες:     
Ηλίας  Χάλιος 

  

     Τηλέφωνο: 2310-588294 

 

   

     ΚΟΙΝ:     Αρχείο 
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