Θεσσαλονίκη, 08-01-2018
Αριθμ. Πρωτ. 103
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----

ΠΡΟΣ:

1. Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής
Μακεδονίας
2. Δ/ντές/ντριες και Εκπαιδευτικούς
ΠΕ70 Δημοτικών Σχολείων Κεντρικής
Μακεδονίας (Δια των Διευθύνσεων
Π.Ε.)

ΚΟΙΝ.:

1 .Σχολικούς Συμβούλους ΠΕ και ΔΕ
Ανατολικής και Δυτικής
Θεσσαλονίκης
2. Δ/ντές/ντριες Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ
Ανατολικής και Δυτικής
Θεσσαλονίκης
3. Φ. Αρχείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-----

Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ. – Πόλη:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Φαξ:
Ιστοσελίδα:
E-mail:

Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65
57001, Θεσσαλονίκη
Τσιακίρη Τάνια
2310 474839
2310 474328
www.kmaked.gr
kmakedpde@sch.gr

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «Θεσσαλονίκη 1917: η Φωτιά που
Γέννησε μια Πόλη - αξιοποίηση της θεματικής σε Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το
Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής
Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης διοργανώνουν
επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα:
«Θεσσαλονίκη 1917: η Φωτιά που Γέννησε μια Πόλη-αξιοποίηση της θεματικής σε
Προγράμματα Εκπαίδευσης για την Αειφορία»
την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018, ώρα 11:00-13:00, στο Αμφιθέατρο του Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.
Στο σεμινάριο θα γίνει προβολή της ταινίας -ντοκιμαντέρ «Θεσσαλονίκη 1917: η Φωτιά
που Γέννησε μια Πόλη» του σκηνοθέτη Γρηγόρη Βαρδαρινού σε συμπαραγωγή COSMOTE TV και
προτάσεις για εκπαιδευτική αξιοποίηση του στη σχολική τάξη στα πλαίσια υλοποίησης
καινοτόμων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία.
Σπάνιο αρχειακό υλικό εξιστορεί 100 χρόνια μετά, σε ένα ντοκιμαντέρ 60’, το χρονικό της
καταστροφής και της αναγέννησης της Θεσσαλονίκης, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά τον Αύγουστο του
1917, χαρτογραφώντας μια κοινωνία, μια εποχή, μια πόλη, τις συγκυρίες, τους ανθρώπους και τις
αποφάσεις που την καθόρισαν, πριν και μετά από μια από τις κρισιμότερες στιγμές της ύπαρξής
της. Πρόκειται για μια κινηματογραφική αφήγηση, που στηρίζεται σε γραπτές μαρτυρίες της
εποχής και σε συνεντεύξεις ιστορικών κι ερευνητών, ξεδιπλώνοντας άγνωστες πτυχές της
σύγχρονης ιστορίας της πόλης σε ένα σενάριο, που συνδυάζει γεγονότα και ανθρώπινες στιγμές,
στοχεύοντας στο συναίσθημα, αλλά και τον προβληματισμό.

Website: http://kmaked.pde.sch.gr

Είναι δυνατόν μια καταστροφή να αποτελέσει ευκαιρία για μια νέα αρχή; Αυτή είναι η περίπτωση
της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης που επέζησε από την πιο καταστροφική πυρκαγιά στην ιστορία της,
το 1917 και ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες της.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Διευθυντές & Διευθύντριες των Δημοτικών Σχολείων της
Περιφερειακής Δ/νσης Κεντρικής Μακεδονίας (ή σε ένα εκπαιδευτικό ΠΕ70 του Δημοτικού
Σχολείου), σε Διευθυντές/-ντριες Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. Ανατολικής και Δυτικής
Θεσσαλονίκης και σε Σχολικούς Σύμβουλους Π.Ε. και Δ.Ε. με έδρα τη Θεσσαλονίκη με σκοπό να
αναδείξει τη δυνατότητα εκπαιδευτικής αξιοποίησης της θεματικής (πόλη, αστικό περιβάλλον,
περιβαλλοντικές καταστροφές, αειφορία) στο πλαίσιο υλοποίησης project και καινοτόμων
προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφορία στις σχολικές τάξεις με αφορμή τη συμπλήρωση
100 χρόνων από την πυρκαγιά του 1917.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση στον σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJdQbmXwOuWKcjK62uxIz_dNavcZN7nxS08WPtSv_n
Tk9bSQ/viewform το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018 .

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και τα ονόματα των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας την Τρίτη 16 Ιανουαρίου
2018.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης
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