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Σεμινάριο και ενημερωτική συνάντηση σε θέματα Τοπικής Ιστορίας

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε σεμινάριο και ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την
υλοποίηση σχεδίου δράσης σε θέματα Τοπικής Ιστορίας, στο πλαίσιο της διδασκαλίας
της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου.
1. Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου, ώρες 12:30 – 14:30, στο
αμφιθέατρο του 1ου Γυμνασίου Σταυρούπολης. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου
αυτού θα γίνει σύντομη και ενδεικτική αναφορά στο Πρόγραμμα Σπουδών της
Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου και στον τρόπο υλοποίησης σχεδίου δράσης (project)
σε θέματα Τοπικής Ιστορίας.
2. Η ενημερωτική συνάντηση θα υλοποιηθεί στο Κέντρο Ιστορίας του Δήμου
Θεσσαλονίκης (μέγαρο Μπίλλη, Πλ. Ιπποδρομίου, 54621 Θεσσαλονίκη), την
Τρίτη 10 Μαρτίου 2020, ώρες 12:00-14:00, σύμφωνα με το ακόλουθο
ενδεικτικό πρόγραμμα:
Α' Μέρος: 12:00-12.40


Γνωριμία των χρηστών/τριών με τη χρηστικότητα των χώρων της Βιβλιοθήκης



Γενική παρουσίαση των συλλογών της Βιβλιοθήκης στους/στις χρήστες/τριες



Ενημέρωση των χρηστών/τριών για

τον τρόπο λειτουργίας

και τις

προσφερόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
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Παρουσίαση μεθόδων αναζήτησης και ανάκτησης πληροφοριών για το θέμα που
ενδιαφέρει τους/τις χρήστες/τριες, από τον ηλεκτρονικό κατάλογο της
Βιβλιοθήκης



Προσέγγιση του τρόπου αναζήτησης των τεκμηρίων που αφορούν στη
θεματολογία της Τοπικής Ιστορίας, μέσα από την έντυπη συλλογή της
Βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια που επικεντρώνονται στην ιστορία
και στον πολιτισμό της Θεσσαλονίκης) στην φυσική τους μορφή. Θα γίνει
αναφορά στον τρόπο αναζήτησης της πληροφορίας στα τεκμήρια, στον
εντοπισμό της πληροφορίας και στην ενσωμάτωση των πληροφοριών στις
εργασίες των μαθητών/τριών



Απάντηση σε ερωτήσεις/απορίες των χρηστών.

Διάλειμμα: 12:40-12.50
Β' Μέρος: 12:50-14.00


Παρουσίαση μεθοδολογίας προσέγγισης πρωτογενών ιστορικών πηγών



Παρουσίαση διαφορετικών ειδών αρχειακών συλλογών που υπάρχουν
ταξινομημένες στο Κ.Ι.Θ.



Ηλεκτρονικές πηγές διαθέσιμου αρχειακού υλικού και επιμέρους ενότητες



Προσέγγιση των πρωτογενών συλλογών του Κ.Ι.Θ. (δημοτικό αρχείο, ιδιωτικές
συλλογές,

αρχείο

επιστολικών

δελταρίων,

αρχείο

εφημερίδων,

αρχείο

φωτογραφιών), με παραδείγματα αξιοποίησής τους για εκπαιδευτικές δράσεις.
Οι πηγές αυτές θα παρουσιαστούν σε φυσική μορφή στους/στις εκπαιδευτικούς,
θα αναπτυχθούν τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους και θα συζητηθούν
προτάσεις αξιοποίησής τους από τους/τις μαθητές/τριες.
Στην ενημερωτική συνάντηση στο Κέντρο Ιστορίας (10-03-2020), θα συμμετάσχει
περιορισμένος αριθμός ατόμων (έως είκοσι συμμετέχοντες/-ουσες). Λόγω του
συγκεκριμένου περιορισμού, για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη συνάντηση
αυτή είναι απαραίτητη η συμπλήρωση εντύπου συμμετοχής. Εάν ο αριθμός των
συμμετεχ-όντων/ουσών υπερβεί τους/τις είκοσι (20), θα επιδιωχθεί η υλοποίηση και
δεύτερης

ενημερωτικής

συνάντησης

σε

μεταγενέστερη

ημερομηνία,

κατόπιν

συνεννόησης με το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή
των είκοσι (20) πρώτων θα γίνει σύμφωνα με την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής
του εντύπου συμμετοχής.
Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται σε καθηγητές/ριες φιλολόγους ή λοιπών
ειδικοτήτων που διδάσκουν την Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο/η συνάδελφο, των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας.
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Οι δράσεις που προαναφέρθηκαν θα υλοποιηθούν χωρίς δαπάνη για το δημόσιο και
τους/τις συμμετέχ-οντες/ουσες.
Μαζί με την παρούσα πρόσκληση αποστέλλεται και έντυπο συμμετοχής στις
προαναφερθείσες δράσεις.
Η Οργανωτική Συντονίστρια του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

2ου

Ελευθερία Ζάγκα

Οι συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου ΠΕ02
του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Χριστίνα Αραμπατζή

Ευαγγελία Ψυχογυιού
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