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Θεσσαλονίκη: 09-11-2020 
Αριθ. Πρωτ.: 16772 
 
 

 
  

ΠΡΟΣ:  

 

 

1. Τους κ. Διευθυντές & Τις κ. 

Διευθύντριες των Δημοτικών 

Σχολείων. 

2. Τους κ. Προϊσταμένους & Τις 

Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων  Π.Ε Δυτικής 

Θεσσαλονίκης 

 

    ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & 

Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας 

2. Φ. Αρχείου 

 

   
 
 
 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: 

«ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ» 

«ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ» 

 

            

                Η Διεύθυνση  Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών 

Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, στο πλαίσιο των ιστορικών επετείων που 

γιορτάζει το έθνος μας κατά το έτος 2020 - «2.500 χρόνια από τις Θερμοπύλες και τη 

Σαλαμίνα» - και το έτος 2021 - «200 χρόνια από την επανάσταση του 1821» θα 

πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: 

 

«ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΣΕΣ» 

«ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 – ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΟΙ» 

 

 με επιμορφώτρια την Δρ. Χαρά Ανδρεΐδου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, κάτοχο 

διδακτορικού τίτλου σπουδών στην Κλασική Αρχαιολογία καθώς και μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως εκπαίδευση, συγγραφέα και 

μουσειολόγο. 

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-21 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Περσικοί 

Πόλεμοι – Έλληνες και Πέρσες» ενώ κατά το σχολικό έτος 2021-22 το πρόγραμμα 

«Επανάσταση του 1821 – Έλληνες και Οθωμανοί». 

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22 
Τ.Κ. – Πόλη: 564 30    Σταυρούπολη 
Πληροφορίες: Μπαζακογιάννη Στέλλα 

Ανδρεΐδου Χαρά 
Τηλέφωνο: 2310  -   588294 6951819054 
  
Mail: chara.andreidou@gmail.com 

 
 

E-mail: politistika.dyt.thess@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

----- 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

----- 
 

  

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

----- 
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Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους μαθητές μας την ευκαιρία να 

προσεγγίσουν από πολλές, διαφορετικές πλευρές το πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων 

που ουσιαστικά αποτελούν μια σύγκρουση πολιτισμών. 

Βασικός άξονας της εκπαιδευτικής προσέγγισης είναι η έννοια του πολιτισμού και 

της πολιτιστικής ταυτότητας, έννοιες διαχρονικές και παγκόσμιες, οι οποίες κινούν τα 

νήματα των κάθε είδους σχέσεων ανάμεσα στους λαούς της υφηλίου. 

Τα προγράμματα απευθύνονται τόσο σε μαθητές νηπιαγωγείων όσο και σε 

μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού Σχολείου, καθώς είναι ιδιαίτερα ευέλικτα και 

προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά  κάθε ξεχωριστής ομάδας. Μπορούν επίσης να 

προσαρμοστούν σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε σύγχρονης είτε 

ασύγχρονης.  

Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνεται σε τρία στάδια: 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

- εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς και εγγραφή στο πρόγραμμα 

- ενημέρωση από την επιμορφώτρια  του προγράμματος προς τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς, τόσο για το θεωρητικό όσο και για το πρακτικό κομμάτι 

υλοποίησης 

- πρότυπη διδασκαλία από την επιμορφώτρια, με τους εκπαιδευτικούς στη θέση 

των μαθητών τους, για καλύτερη κατανόηση της μεθόδου και των τρόπων 

προσέγγισης 

Β΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Θεματικές ενότητες  

1η – Εισαγωγή στην έννοια του ατόμου, της ομάδας και της ταυτότητας. Ανθρωπολογική 

προσέγγιση, φυλή, καταγωγή, γεωγραφικό και χρονολογικό πλαίσιο 

2η – Καθημερινή ζωή – σημαντικές, χαρακτηριστικές πτυχές της 

3η – Θρησκεία, πολίτευμα, οργάνωση της κοινωνίας 

4η – Επιστήμη, εκπαίδευση, διάχυση της γνώσης 

5η – Οικονομία, σχέσεις με άλλους λαούς 

6η – Ιστορικά γεγονότα, αίτια, ιστορικά γεγονότα, αντίκτυπος σε χρονικό και γεωγραφικό 

πλαίσιο. 

Γ΄ ΣΤΑΔΙΟ – ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Κάθε ενότητα θα έχει διάρκεια τριών (3) εβδομάδων και θα οργανώνεται στις εξής 

υποενότητες: 

1η εβδομάδα – Έλληνες 

2η εβδομάδα – Πέρσες/Οθωμανοί 

3η εβδομάδα – συγκριτική ανασκόπηση, ανατροφοδότηση και βιωματικές δράσεις 

Η υλοποίηση κάθε ενότητας και υποενότητας θα έχει ως βάση ένα  πακέτο 

υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς που το ετοιμάζει η επιμορφώτρια, και το 

οποίο θα  περιλαμβάνει: 
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- τον σκελετό της κάθε ενότητας 

- ποικίλο ενημερωτικό υλικό 

- προτάσεις και υλικό για βιωματικές δράσεις.  

Στο τέλος κάθε ενότητας θα πραγματοποιείται συνεδρίαση της ολομέλειας της 

ομάδας των εκπαιδευτικών, για συζήτηση, ανατροφοδότηση, προβληματισμό, καθώς και 

προετοιμασία της επόμενης ενότητας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιείται μέσω 

τηλεδιάσκεψης ή με όποιον άλλο πρόσφορο τρόπο. 

Μέσα από την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΠΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα 

δημιουργηθεί μια τράπεζα υλικού που θα είναι στη διάθεση των συμμετεχόντων για 

περαιτέρω μελέτη και διερεύνηση. 

Το όλο πρόγραμμα θα διαρκέσει από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο του 2021. 

 

       Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScASJgekQ8F7YdO6GZ-

qqW4cJvx4GHgWiuNVmSExeZjF-uIPw/viewform   μέχρι την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020.  

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΟΣΥΝΗΣ 
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