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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο της A/θμιας Εκπ/σης Λάρισας» 

 
Η Δ/νση A/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

σας ενημερώνει ότι, το 8ο Μαθητικό Συνέδριο «Μαθαίνω & Παρουσιάζω τον πολιτισμό του τόπου 
μου» διοργανώνεται φέτος με έναν διαφορετικό τρόπο, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Στη διοργάνωση του 8ου Μαθητικού Συνεδρίου συμμετέχουν η Ιερά Μητρόπολη 
Λαρίσης και Τυρνάβου, η Ιερά Μητρόπολη Ελασσόνας, η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας (Περιφέρεια 
Θεσσαλίας), ο Δήμος Λαρισαίων κι ο Δήμος Ελασσόνας η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας- Διαχρονικό 
Μουσείο, το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας και άλλοι φορείς, οι οποίοι συμμετείχαν και στη 
διοργάνωση του 7ου Μαθητικού Συνέδριου που αναβλήθηκε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.  

Στο Μαθητικό Συνέδριο οι μαθητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των 
ερευνητικών δράσεών τους μέσα από τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων με θέμα: «Διακόσια 
χρόνια από την Επανάσταση του 1821: Περιβάλλον - Υγεία - Πολιτισμός». Βασικός σκοπός του 
συνεδρίου είναι να δοθεί η δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες, με την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών, να προβληματιστούν, να αναστοχαστούν, να ερευνήσουν, να συνθέσουν εργασίες και να 
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αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γνωστές και άγνωστες πτυχές της ιστορίας του τόπου τους με το 
δικό τους μοναδικό τρόπο.  

Έως τώρα οι μικροί-ές σύνεδροι παρουσίαζαν τα ερευνητικά τους δεδομένα πρώτα σε 
εκδήλωση στο σχολείο τους και μετά στο Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο "Μαθαίνω και παρουσιάζω τον 
Πολιτισμό του τόπου μου" που διοργανώνει κάθε χρόνο η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας. Τα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας, καθώς και το σεισμικό φαινόμενο που 
έπληξε την ΠΕ Λάρισας ανάγκασε την οργανωτική επιτροπή του Μαθητικού Συνεδρίου να τροποποιήσει 
τον αρχικό σχεδιασμό.  

Ως εκ τούτου καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι υλοποιούν εγκεκριμένα 
ομοθεματικά Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων ή και μικρότερης χρονικής διάρκειας -και όχι 
ετήσιας - συναφείς θεματικές με τους/τις μαθητές-τριές τους, να καταγράψουν το υλικό σε μια εργασία. 
Στη συνέχεια τα έργα των σχολείων θα συγκεντρωθούν από την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της 
Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας και κατόπιν η Επιστημονική Επιτροπή θα συνεργαστεί με σκοπό την έκδοση 
«Λευκώματος», το οποίο θα μοιραστεί σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης της, με σκοπό 
να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. 

Οι θεματικοί άξονες της εργασίας -οι οποίοι είναι ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί- 
αφορούν στη νεότερη ιστορία του ελληνικού έθνους και περιλαμβάνουν τους πρωταγωνιστές του Αγώνα 
και το ιστορικό πλαίσιο (όπως συμπατριώτες Αγωνιστές του ΄21, ήρωες, βιογραφίες, ιστορικά μνημεία, 
αξίες, ήθη και έθιμα, λαϊκή παράδοση, έργα τέχνης κ.λπ.) προσφέροντας στα παιδιά την ευκαιρία να 
αποκτήσουν μια πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα για την Επανάσταση του 1821 από το ξεκίνημά της στις 
παραδουνάβιες ηγεμονίες μέχρι τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. 

Η δομή της εργασίας προτείνεται να έχει την ακόλουθη μορφή: α. Εισαγωγή-Στόχοι, β. 
Υλικά-Μεθοδολογία, γ. Ενδεικτικές Δράσεις- Συνεργασίες με φορείς, δ. Αποτελέσματα-Εμπειρίες-Τρόποι 
διάχυσης των αποτελεσμάτων, ε. Αποτίμηση επίτευξης στόχων-Συζήτηση-Συμπεράσματα και να 
συνοδεύεται από φωτογραφίες εργασιών και δράσεων. Επειδή πολλές σχολικές μονάδες υλοποιούν 
περισσότερες από μία θεματικές μπορούν να επιλέξουν και να υποβάλουν μια συνολική εργασία της 
σχολικής μονάδας ή και ξεχωριστά την εργασία του κάθε τμήματος ανά πρόγραμμα. 

Οι εκπ/κοί των σχολικών μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, οι οποίοι 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να συμπληρώσουν έως την Παρασκευή 9/3/2021 τη φόρμα 
στο σύνδεσμο https://forms.gle/cG71SRYAW6KMWmcr7 

Υπενθυμίζεται, όπως κάθε χρόνο τόσο οι μικροί/ές μας σύνεδροι, οι εκπαιδευτικοί, όσο 
και το σχολείο θα λάβουν τιμητικούς Επαίνους και Βεβαιώσεις ως ελάχιστη προσφορά στο σημαντικό 
τους έργο. 

 
                                                                                                 Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας  

 
 

                   Καραγιώργου Αικατερίνη 
 

 
  

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της 

Δ/νσης ΠΕ Λάρισας 
Δημήτριος Ευαγ. Κολοκοτρώνης 

 

https://forms.gle/cG71SRYAW6KMWmcr7

		2021-03-31T13:25:01+0300
	DIMITRIOS KOLOKOTRONIS




