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Θεσσαλονίκη: 19-3-2021 
Αριθ. Πρωτ.: 3545 
 
 

 
  

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 διαδικτυακό σεμινάριο δημιουργικής γραφής με  

τίτλο: 

"Το μουσείο έχει (τη δική σου) ιστορία!" 

 

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

Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Θεσσαλονίκης,  θα  πραγματοποιήσει επιμορφωτικό διαδικτυακό 

σεμινάριο με τίτλο: 

"Το μουσείο έχει (τη δική σου) ιστορία!" 

 

Το σεμινάριο βασίζεται στο τρέχων πρόγραμμα του Αρχαιολογικού 

Μουσείου,με επιμορφώτρια την Δρ. Στυλιάνα Γκαλινίκη, (αρχαιολόγο, Προϊσταμένη 

του Τμήματος Συλλογών Λίθινων, Τοιχογραφιών και Ψηφιδωτών ΑΜΘ και 

συγγραφέα).  

Η παρουσίαση θα αφορά στην τρέχουσα ψηφιακή δράση 

του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης "Το μουσείο έχει (τη δική σου) 

ιστορία!", η οποία ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει, μετά από 

νέα παράταση, έως το τέλος Απριλίου 2021. 

Πρόκειται για δράση δημιουργικής γραφής στην οποία οι διαδικτυακοί 

επισκέπτες  καλούνται να εμπνευστούν από 37 επιλεγμένες αρχαιότητες που 
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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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εκτίθενται στις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου και να γράψουν μια μικρή φανταστική 

ιστορία (έως 500 λέξεις). 

Μέσα από τη δράση το μουσείο στοχεύει στη διατήρηση της επικοινωνίας με 

το κοινό του.  Προσδοκία αποτελεί η ανανέωση της σχέσης του μουσείου με το 

κοινό του μέσα από την ενεργή συμμετοχή του στην ανανοηματοδότηση των 

αντικειμένων, την καλλιέργεια προσωπικών δεσμών και αισθήματος 

αυτοαναφορικότητας σε σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και να 

λειτουργήσει ως αρωγός των πολιτών σε μια περίοδο κοινωνικής απομόνωσης και 

συλλογικού άγχους. 

Η παρουσίαση θα γίνει από την επιμελήτρια αλλά και εμπνεύστρια της 

δράσης Στυλιάνα Γκαλινίκη. Θα αφορά στο σκεπτικό και τους στόχους της 

δράσης, στα στάδια υλοποίησής της, στην παρουσίαση πρακτικών 

ζητημάτων, αλλά και σε μια πρώτη αποτίμηση των έως τώρα αποτελεσμάτων της.  

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την 26 Μαρτίου 2021 και 

ώρα 18.00. 

 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή καλούνται να 

συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ2RU8tC79X5RdiVW7FccxfHgmxX

c8T4ntSb3kKfD9kIECgg/viewform μέχρι την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021.  

  

    Σε όσους δηλώσουν συμμετοχή θα αποσταλεί το link σύνδεσης. 

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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