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Τους κ. Διευθυντές & Τις κ.
Διευθύντριες των Δημοτικών
Σχολείων.
Τους κ. Προϊσταμένους & Τις
Προϊσταμένες των
Νηπιαγωγείων Π.Ε Δυτικής
Θεσσαλονίκης
Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε &
Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας
Φ. Αρχείου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με τίτλο
«Το 1821 στο σχολείο: Συνομιλώντας με την ιστορία της πατρίδας μου»

Η Διεύθυνση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών
Θεμάτων κας Στέλλας Μπαζακογιάννη, σε συνεργασία με το

Δήμο Πυλαίας-

Χορτιάτη και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού, σας προσκαλούν σε ένα
εκπαιδευτικό, πολιτιστικό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά με τίτλο «Το 1821 στο
σχολείο: Συνομιλώντας με την ιστορία της πατρίδας μου».
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει ιδέες και εργαλεία στους/στις
εκπαιδευτικούς για τη διδακτική προσέγγιση του 1821 μέσα από τη δημιουργική
γραφή, τη λογοτεχνία και την τέχνη, δημιουργώντας συνδέσεις με τη γλώσσα, την
ιστορία, τη λογοτεχνία, τα εικαστικά, τη μουσική, το θέατρο.
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Οι εκπαιδευτικές προτάσεις θα ενισχύσουν τους εκπαιδευτικούς ώστε να
οδηγήσουν τους μαθητές τους στην ιστορική προσέγγιση και εμβάθυνση των
γεγονότων του 1821, με τρόπο διαδραστικό και δημιουργικό στην απόδοση, στην
κατανόηση των

γεγονότων αλλά και του τρόπου που αυτά μπορούν να

αποτυπωθούν μέσα από τον πεζό, ποιητικό και εικαστικό λόγο.
Το πρόγραμμα δομείται σε 6 συναντήσεις 2 ωρών. Αναλυτικότερα:
Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021, 19:00
Να’ τανε το 21. Ήρωες και ηρωίδες του 1821 μέσα από τη ζωγραφική και τη
λογοτεχνία.
Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, 19:00
Πώς κατασκευάζεται ο ήρωας; Οι ήρωες μέσα από τη δημιουργική γραφή και τη
ζωγραφική. Προσωπογραφίες ηρώων της Επανάστασης.
Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, 19:00
Γνωριμία με κειμενικά είδη: Ημερολόγιο, επιστολή, επίγραμμα. Τα ημερολόγια των
αγωνιστών της Επανάστασης.
Δευτέρα 12 Απριλίου 2021, 19:00
Η ποίηση και τα κλέφτικα δημοτικά τραγούδια για το 1821. Η «δύναμη» της
ποίησης και του δημοτικού τραγουδιού.
Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, 19:00
Η λαϊκή ζωγραφική: Από τον Καραγκιόζη, τον Μακρυγιάννη και τον Παναγιώτη
Ζωγράφο στον Θεόφιλο και τον Μποστ.
Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, 19:00
Όταν η Ιστορία του 1821 συναντά την τέχνη και τη λογοτεχνία. Πώς ο πεζός και ο
ποιητικός λόγος «συνομιλεί» με είδη τέχνης.
Εισηγητές:
Ευαγγελία Κανταρτζή, Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
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Ειρήνη Λαρδούτσου, Νηπιαγωγός, Ma Δημιουργική Γραφή, Med Εκπαίδευση
Ενηλίκων
Έλλη Λαμπαδαρίδου, Μουσειοπαιδαγωγός, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί
Α/θμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, συμπληρώνουν τη
φόρμα συμμετοχής: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfan0ZSnOGvYieYZpvkAhbh6IJ3m3-jXMwQ5XyvUzEUXgWvg/viewform
Ημερομηνία υποβολής συμμετοχών έως: 8 Μαρτίου ώρα 18:00.
Στους συμμετέχοντες/ουσες θα τους αποσταλεί ο σύνδεσμος του προγράμματος
στο email που έχουν δηλώσει.
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.
Προαιρετικά, οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν μπορούν να λάβουν μέρος
στο Διαγωνιστικό τμήμα και να αποστείλουν με το τέλος του προγράμματος κείμενα
και έργα των μαθητών τους με θέμα το 1821.
Προδιαγραφές: Κείμενα έως 1000 λέξεις, Εικαστικά σε ψηφιακή μορφή με
υψηλή ανάλυση (ελάχιστη ανάλυση 300 dpi και σε μορφή pdf, jpeg ή png).
Τα 20 καλύτερα έργα (10 Νηπιαγωγεία, 10 Δημοτικά) θα δημοσιευτούν σε ειδικό
τόμο ( ηλεκτρονική έκδοση με ISBN) η οποία και θα διανεμηθεί στα σχολεία.
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο: http://ekedisy.gr/?p=13171
Στοιχεία επικοινωνίας:
Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: κα Κατερίνα Γεωργιάδου, 2310331303, 2310331311, k.
georgiadou@pilea-hortiatis.gr
Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης: 2103250341, info@ekedisy.gr
Διεύθυνση Π.Ε Δυτικής Θεσσαλονίκης: 2310 588294,
Politistika.dyt.thess@gmail.com
Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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