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ΠΡΟ: Γηεπζπληέο & Δθπ/θνύο
Γεκνηηθώλ Σρνιείωλ ηεο
Γηεύζπλζεο Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο
ΚΟΙΝ: θ. Οξγαλωηηθό Σπληνληζηή Δ.Δ.
4νπ ΠΔΚΔΣ Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο
Δθπ/ζεο Αηηηθήο

ΘΕΜΑ: εμινάριο Πολιηιζηικών Θεμάηων
«Σο ενδοζτολικό μοσζείο ως καινοηόμο μεθοδολογικό εργαλείο: από ηο όραμα
ζηη δημιοσργία με ότημα ηο μάθημα ηης Ιζηορίας»
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη ε Γηεύζπλζε Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γ΄ Αζήλαο, δηα ηεο
Υπεύζπλεο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 4ν ΠΔΚΔΣ Πεξηθεξεηαθήο
Γηεύζπλζεο Δθπαίδεπζεο Αηηηθήο, δηνξγαλώλεη επηκνξθωηηθό ζεκηλάξην βηωκαηηθνύ
ραξαθηήξα κε ζέκα:
«Το ενδοζτολικό μοσζείο ως καινοηόμο μεθοδολογικό εργαλείο: από ηο όραμα
ζηη δημιοσργία με ότημα ηο μάθημα ηης Ιζηορίας»
Τν ζεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σρίηη 28 Μαΐοσ 2019, θαηά ηηο ώξεο 16:45 –
20:00, ζην 3ο Δημοηικό τολείο Αλίμοσ (Ιωλίαο 172, Άιηκνο).
Σθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ, αθελόο, είλαη λα αλαδεηρηνύλ νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ νδήγεζαλ
ζην ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ ελδνζρνιηθνύ κνπζείνπ κέζα από ην κάζεκα ηεο
Ιζηνξίαο ζην 3ν Γεκνηηθό Σρνιείν Αιίκνπ. Αθεηέξνπ, ζα ζπδεηεζνύλ θξηηηθά νη ηξόπνη
αμηνπνίεζήο ηνπ ωο κεζνδνινγηθό εξγαιείν ζηελ ηάμε θαη ζηελ επξύηεξε ζρνιηθή θνηλόηεηα
αιιά θαη ωο κέζν γηα ηε δεκηνπξγία ζπκπξάμεωλ κε άιια ζρνιεία, ηελ ελεξγνπνίεζε ηωλ
εθπαηδεπηηθώλ αληαιιαγώλ θαη ηε ιεηηνπξγία πνπ κπνξεί λα έρεη ωο ελεξγό θνκκάηη ηεο
ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο παξαγωγήο. Σην ζεκηλάξην νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ζα
μελαγεζνύλ θαηά νκάδεο ζην ελδνζρνιηθό κνπζείν από ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ,
ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ηεο Γ1΄ ηάμεο.
Δηζεγεηέο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη νη:
 Ιωάλλα Κακπνύξκαιε, Σπληνλίζηξηα Έξγνπ Δθπαίδεπζεο ηνπ 4 νπ ΠΔΚΔΣ
Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο Δθπ/ζεο Αηηηθήο
 Λώξα Πεηξνπνύινπ, Υπεύζπλε Πνιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ Γ/λζεο Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο
 Ιωάλλα Μηθξνγηαλλάθε, Γηεπζύληξηα ηνπ 3 νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αιίκνπ
 Βαζηιηθή Σνύπνπ, Γαζθάια ηνπ 3νπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ Αιίκνπ
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ΩΡΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΙΝΑΡΙΟΤ

16:45-17:00

Πξνζέιεπζε - Φαηξεηηζκόο

17:00-18:00

18:00-18:10

Γνπιεύνληαο ζπλεξγαηηθά γηα ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο, Ιωάννα
Καμπούρμαλη
Μνπζεηαθή Δθπ/ζε κέζα από πνιηηηζηηθά πξνγξάκκαηα, Λώρα
Πετροπούλου
Θεωξεηηθέο παξαδνρέο θαη θαιέο πξαθηηθέο γηα ην ξόιν ηνπ
ελδνζρνιηθνύ κνπζείνπ ζηελ επξύηεξε ζρνιηθή θνηλόηεηα, Ιωάννα
Μικρογιαννάκη
Από ην όξακα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ελδνζρνιηθνύ κνπζείνπ θαη ε
παηδαγωγηθή ηνπ αμηνπνίεζε, Βασιλική Σούπου
Διάλειμμα

18:10-19:10

Ξελάγεζε ζην ελδνζρνιηθό κνπζείν από ηνπο καζεηέο ηεο Γ1 ηάμεο

19:10 – 20:00

Καη κεηά….; - Σπδήηεζε γηα ηνπο ηξόπνπο αμηνπνίεζεο ελόο
ελδνζρνιηθνύ κνπζείνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα

Τν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηωλ Γεκνηηθώλ Σρνιείωλ ηεο
Γ/λζεο Π.Δ. Γ΄ Αζήλαο. Η ζπκκεηνρή ζην ζεκηλάξην είλαη πξναηξεηηθή θαη ρωξίο θακία
νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαθαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ
ειεθηξνληθή θόξκα ζηνλ ζύλδεζκν
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1wdEdJMUNSKVnZumofLTtpHAlIgYHVTH-uyPrX9Q32oYcg/viewform
μέτρι ηις 24 Μαΐοσ 2019 θαη ζα ελεκεξωζνύλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ειεθηξνληθά ζηα
πξνζωπηθά ηνπο email ηε Γεπηέξα, 27 Μαΐνπ 2019. Σην ηέινο ηεο εκεξίδαο ζα δνζεί
βεβαίωζε παξαθνινύζεζεο.
Παξαθαινύληαη νη θ.θ. Γηεπζπληέο/ληξηεο ηωλ Γεκνηηθώλ Σρνιείωλ λα ελεκεξώζνπλ
ζρεηηθά ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο.
Η Τπεύθσνη Πολιηιζηικών Θεμάηων: ηασρούλα Πεηροπούλοσ

Ο Διεσθσνηής Π.Ε. Δ΄ Αθήνας

Γεώργιος Κένηρος
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