
  Website:  http://kmaked.gr 
 

                                                                                                         
                           
 
    
      

 
 

 
 
 
 
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 

 
 
 
Θεσσαλονίκη,    23-03-2022 
Αριθμ. Πρωτ.      5011 

 
 

 
 
 
ΠΡΟΣ:  
 
 
 
 
 

1. Συντονιστές Ε.Ε Κεντρικής  
Μακεδονίας  

2. ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας 
3. ΔΠΕ & ΔΔΕ Κεντρικής 

Μακεδονίας 
4. Σχολικές Μονάδες 
     (διά των  οικείων ΔΠΕ & ΔΔΕ) 

 

 
 
 
 

ΘΕΜΑ:    Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής  για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος      «1922. Εκατό χρόνια μετά» 
 Σχετ.: Α.Π.  822/08-03-2022/ έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Κεντρικής 
Μακεδονίας                    
 
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,  τιμώντας 
την επέτειο μνήμης των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, υλοποιεί εγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό  πρόγραμμα (έγκριση αριθμ. πρωτ. 822/08-03-2022) με θέμα «1922. Εκατό 
χρόνια μετά», που απευθύνεται στους μαθητές και μαθήτριες σχολικών μονάδων κάθε 
βαθμίδας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Σκοπός του προγράμματος:  
Να εμβαθύνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο ιστορικό γεγονός της Μικρασιατικής 
Καταστροφής και στις συνέπειες που ακολούθησαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Να 
δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να συμμετάσχουν στην επέτειο μνήμης των 100 χρόνων 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή και να καταθέσουν τον δικό τους τρόπο θέασης και 
πρόσληψης του παρελθόντος.  
 
Διαδικασία υλοποίησης:  
Οι μαθητές/τριες, μέσα από δραστηριότητες ομαδοσυνεργατικές, δημιουργικές, κριτικής 
αξιολόγησης, διασύνδεσης του παρελθόντος με το παρόν, διερευνούν και αξιολογούν 
ιστορικές πληροφορίες, προσεγγίζουν αρχεία, πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, γραπτό 
και οπτικοακουστικό υλικό, αξιοποιώντας και την προφορική ιστορία, στον βαθμό που είναι 
δυνατόν, ώστε οι ίδιοι να δομήσουν την ιστορική γνώση.  
Ανά ομάδες, με την υποστήριξη των υπεύθυνων εκπαιδευτικών, εκπονούν εργασίες. 
 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 ----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
----- 
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Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 
Τ.Κ. – Πόλη: 57001, Θεσσαλονίκη 
Πληροφορίες: Πρασσά Χρύσα 
Τηλέφωνο: 2310 474855 
Ιστοσελίδα: http://kmaked. gr 
e-mail: kmakedpde@sch.gr 
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Τα έργα των μαθητών/τριών μπορεί να είναι:  
Μικρές πραγματείες, συλλογές, μικρό λογοτεχνικό κείμενο (ποίημα ή πεζό), κατασκευές, 
καλλιτεχνικές συνθέσεις, εικαστικές δημιουργίες, πολυτροπικές ψηφιακές συνθέσεις (power 
point, αφίσα, poster, ιστολόγιο-blog, video, κόμικ), μαγνητοσκοπημένο δραματοποιημένο 
απόσπασμα, ταινία μικρού μήκους, σχολική εφημερίδα ή περιοδικό, ψηφιοποιημένο 
λεύκωμα, ψηφιακή ξενάγηση σε χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος και μουσεία. 
Βασικό χαρακτηριστικό του τελικού προϊόντος είναι η προσέγγιση των γεγονότων στο πλαίσιο 
των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας με συνδυασμό πολλών σημειωτικών 
συστημάτων πρόσληψης, μετάδοσης και κατασκευής του μηνύματος (λέξη, εικόνα, μουσική, 
κίνηση, γραπτό κείμενο).  
Οι εργασίες μπορούν να αποτελούν μέρος των εγκεκριμένων Προγραμμάτων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, μπορούν όμως και να οργανωθούν ανεξάρτητα με αφόρμηση γνωστικά 
αντικείμενα (π.χ. Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Θρησκευτικά, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, 
Εικαστικά).Το τελικό προϊόν θα παρουσιαστεί σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση. 
 
Προδιαγραφές:  
Τα έργα θα είναι δημιουργίες των μαθητών. Ανεξάρτητα από τη μορφή τους, θα πρέπει να 
μπορούν να παρουσιαστούν στο πλαίσιο  διαδικτυακής εκδήλωσης. Η διάρκεια της 
παρουσίασης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα δέκα (10) λεπτά, θα είναι σε μορφή Mp4 και 
δεν θα υπερβαίνει τα 500ΜΒ. Δεν θα γίνονται αποδεκτά βίντεο που θα σταλούν σαν link 
youtube.  
 
Χρονοδιάγραμμα:  
Μέχρι Παρασκευή 1η  Απριλίου 2022 τα σχολεία υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή των 
υπεύθυνων εκπαιδευτικών  συμπληρώνοντας τη  φόρμα  
https://formskmaked.sch.gr/site/forms/dilosi1922  
 
Μέχρι Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 οι μαθητές μέσω του σχολείου τους καταθέτουν το τελικό 
προϊόν στην ηλεκτρονική δ/νση που θα σταλεί. 
 
 Τέλη Μαΐου 2022:  σε διαδικτυακή εκδήλωση παρουσιάζονται τα τελικά προϊόντα της 
εργασίας των μαθητών. 
 
Υπεύθυνες υλοποίησης του προγράμματος: Ιωάννα Βορβή (1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και Ευγενία 
Δανιηλίδου (4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Κεντρικής 
Μακεδονίας. 
 
Επισημαίνεται ότι τόσο η εκδήλωση όσο και η παραγωγή των έργων των μαθητών και 
μαθητριών θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την 
αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών οδηγιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ε.Ο.Δ.Υ. για την προστασία από τον 
COVID-19.  
Οι Διευθυντές/ριες των σχολείων θα είναι υπεύθυνοι/ες α) για τη συγκέντρωση των 
υπεύθυνων δηλώσεων συγκατάθεσης των γονέων-κηδεμόνων των μαθητών/ριών που 
μετέχουν στην εκδήλωση β) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού που 
τυχόν θα αξιοποιηθεί για την παραγωγή των έργων των μαθητών/ριών και γ)  για την τήρηση 
των οδηγιών του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας για τον περιορισμό της διάδοσης της 
COVID-19 και κάθε άλλου μέτρου σχετικού με την υγεία και την ασφάλεια του συνόλου των 
συμμετεχόντων στην εκδήλωση. 

http://kmaked.gr/
https://formskmaked.sch.gr/site/forms/dilosi1922


  Website:  http://kmaked.gr 
 

 
 
 
Συνημμένα αποστέλλονται υποδείγματα α) υπεύθυνης δήλωσης συναίνεσης γονέα- κηδεμόνα, 
β) βεβαίωση Δ/ντή και ενημέρωση για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.  
   
Παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν  τους /τις  
εκπαιδευτικούς  του σχολείου τους.   
 
 
 

 

 Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής 
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

 
 

Θωμάς Μπαχαράκης 
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