
                                                                                             

          Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ,  
ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

-------- 
ΠΕΡ.  Δ/ΝΗ  Π.Ε. & Δ.Ε. ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ 

               ΔΙΕΥΘΥΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ 

 Λάριςα, 12-3-2019 

 

  Α. Π. : 1818 

Σαχ. Δ/νςθ    : Διμθτρασ & Γαριβάλδθ 10   
                          41221 Λάριςα 

Πλθροφορίεσ : Χατηθμίχου Κωνςταντίνα   
            Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων 

Σθλζφωνο     : 2410533610 

FAX                 : 2410 252324 

E-mail             : kchatzim@sch.gr 
 

 
ΠΡΟ:  
Δ/ντζσ-τριεσ, Προϊςτάμενουσ/νεσ   και  
Εκπαιδευτικοφσ  Δθμοτικϊν χολείων και 
Νθπιαγωγείων  Π.Ε. Λάριςασ 

 
ΚΟΙΝ :  
1. Περιφερειακι Δ/νςθ  Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ 
2. Π.Ε.Κ.Ε.. Θεςςαλίασ 
 

 

 

 
ΘΕΜΑ: «Πρόςκληςη ςε ςεμινάριο με τo  Μουςείο Εθνικήσ Αντίςταςησ Λάριςασ» 

       
Η Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ, δια του Γραφείου Εκπ/κων Θεμάτων και τθσ 

Τπεφκυνθσ χολικϊν Δραςτθριοτιτων, ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ 
και το Διμο Λαριςαίων δια τθσ Αν/ρχίασ Πολιτιςμοφ και Επιςτθμϊν διοργανϊνουν 
Επιμορφωτικό ςεμινάριο - Βιωματικό Εργαςτιρι «Γνωριμία με τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
του Μουςείου Εθνικήσ Αντίςταςησ Λάριςασ», τθν Σρίτθ 26  Μαρτίου 2019 το απόγευμα, από 
τισ 6.00 ζωσ τισ 8.00, ςτο Μουςείο Εκνικισ Αντίςταςθσ (επί τθσ οδοφ Ιουςτινιανοφ, αρ. 42,  
ςτον αφλειο χϊρο του 5ου Γυμναςίου και 5ου ΓΕΛ Λάριςασ, δίπλα ςτο εκκλθςάκι του Αγίου 
Ελευκερίου). 

Σο ςεμινάριο  εντάςςεται ςτο πλαίςιο ςτιριξθσ των εκπ/κων που πρόκειται να 
υλοποιιςουν προγράμματα χολ. Δραςτ. με ςυναφζσ κζμα και  ςτο πλαίςιο δράςεων του 
Σοπικοφ Θεματικοφ Δικτφου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ & Πολιτιςτικϊν Θεμάτων με κζμα 
«Περιβάλλον, Παράδοςη, Εκπαίδευςη. Ερευνώντασ το παρελθόν του τόπου μου, 
ενεργοποιοφμαι για το μζλλον του», με φορζα – ιδρυτι τθ Δ/νςθ Π.Ε. Λάριςασ, αλλά και του 
Περιφερειακοφ Θεματικοφ Δικτφου Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ & Πολιτιςτικϊν Θεμάτων με 
κζμα «Βιομηχανική Κληρονομιά και Θεςςαλικά Τοπικά Προϊόντα», με φορείσ– ιδρυτζσ τισ 
Δ/νςεισ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ Λάριςασ  και Μαγνθςίασ, με ςκοπό τθν ςτιριξθ των εκπ/κϊν 
μελϊν (παλαιϊν, νζων ι μελλοντικϊν) των Δικτφων. 

κοπόσ τθσ του ςεμιναρίου είναι να ενθμερωκοφν όςο το δυνατόν περιςςότεροι /εσ 
εκπαιδευτικοί για τα προγράμματα του μουςείου και να προγραμματίςουν επιςκζψεισ με τουσ 
μακθτζσ. Θα μπορζςουν να το παρακολουκιςουν όςοι/εσ εκπ/κοι Α/κμιασ και Δ/κμιασ 
Εκπ/ςθσ δθλϊςουν ωσ τθν Δευτζρα 18/3/2019 ςτο https://goo.gl/forms/P0NitD343UF0zZyu2 

Σο ςεμινάριο κα ζχει κακαρά βιωματικό χαρακτιρα και οι εκπ/κοι κα ςυμμετζχουν ςε  
ζνα από τα εκπ/κα προγράμματα που υλοποιεί το Μουςείο με τίτλο: «Κρυπτογραφώντασ το 
παρελθόν», με ςυντονίςτρια τθν υπεφκυνθ αρχαιολόγο κ. Άννα Ιακωβίδου. 

 
«Το εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα «Κρσπτογραφώντας το παρελθόν», είναι ζσεδιαζμένο από 

ηο πποζυπικό ηος μοςζείος απεςθύνεηαι ζε μαθηηέρ δημοηικού(μεγαλύηεπερ ηάξειρ από Δ’ υρ 

ΣΤ’), γςμναζίος και λςκείος. Θα ππαγμαηοποιείηαι μεηά ηην ξενάγηζη ζηο σώπο ηος μοςζείος 

ώζηε οι μαθηηέρ να έσοςν ήδη εξοικειυθεί με ηο κλίμα ηηρ εποσήρ. Καηά ηη διάπκεια ηος 
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ππογπάμμαηορ δίνεηαι ζηοςρ μαθηηέρ έναρ κώδικαρ ηον οποίο αθού μποπέζοςν να 

αποκπςπηογπαθήζοςν θα έσοςν οι ίδιοι ηη δςναηόηηηα να δημιοςπγήζοςν ηα δικά ηοςρ 

μηνύμαηα ζσεηικά με ηο θέμα ηος μοςζείος. Σηόσορ ηος ππογπάμμαηορ αςηού είναι  να εξάτει ηη  

θανηαζία ηυν μαθηηών δημιοςπγώνηαρ μέζα από ηα θύλλα επγαζίαρ μια επγαζία για κάποιο 

ανηικείμενο ηηρ έκθεζηρ. Επίζηρ, καθώρ ηα μηνύμαηα θα είναι πποκαθοπιζμένα, οι μαθηηέρ 

πποζπαθώνηαρ  να ανηιληθθούν ηον κώδικα και να ηον αναζςνθέζοςν θα ενηπςθήζοςν πάνυ ζε 

γεγονόηα ηηρ ηοπικήρ ιζηοπίαρ πος ζςνδέονηαι με ηην ιζηοπία ηηρ Ελλάδαρ πος διδάζκονηαι ζηο 

ζσολείο, αλλά θα έσοςν και ηη δςναηόηηηα να μάθοςν κάποιερ ζημανηικέρ πποζυπικόηηηερ και 

ηον ιδιαίηεπο πόλο πος είσαν καηά ηη διάπκεια ηηρ Ανηίζηαζηρ ζσεηικά με ηην ηοπική ιζηοπία».  

 

Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν οι ενδιαφερόμενοι/εσ. 
 
Επιςυνάπτονται οι ςχετικζσ ενθμερϊςεισ από το Μουςείο Εκνικισ Αντίςταςθσ . 

  
 

 
                                                                        O  Διευθυντήσ  Π.Ε. Λάριςασ, 

 
                                                                        
                                                                                          Βοφλγαρησ ωτήριοσ 

 


