
ΘΕΜΑ: «ΣΗΝ ΑΡΥΑΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΟΝ ΚΑΙΡΟ ΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑ» -  

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 
 

Ο Παλειιήληνο Σύιινγνο Εθπαηδεπηηθώλ Αγωγήο Υγείαο ζαο πξνζθαιεί ζην ηδηαίηεξα 

πξωηόηππν θαη ελδηαθέξνλ δηαδηθηπαθό ζεκηλάξην, κε βάζε ηελ εθπαηδεπηηθή πξόηαζε ηνπ 

Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο. 

Σπγθεθξηκέλα, ζην ζεκηλάξην ζα παξνπζηαζηεί ην ζρέδην εθπαηδεπηηθήο πξόηαζεο ηνπ 

Αξραηνιόγνπ θ. Φαξάιακπνπ Τζνύγγαξε, πνπ βαζίδεηαη ζε ηζηνξηθέο πεγέο, θείκελα, εθζέκαηα 

θ.ά. θαη πξνζθέξεη ζεκαληηθά εξεζίζκαηα ζηα παηδηά κέζα από αθεγήζεηο, αλαδεηήζεηο, 

παηρλίδηα ξόιωλ θαη δωγξαθηθή, γηα λα ζπδεηήζνπλ, λα δηεξεπλήζνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη  λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξέο ζηε δηάξθεηα κηαο παξόκνηαο κε ηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε παλδεκίαο,  πνπ έδεζε ε Θεζζαινλίθε ηνλ 2ν αηώλα π.Φ.   

Η αθόξκεζε δίλεηαη κέζα από ηελ επηζηξνθή ελόο ιεγεωλάξηνπ, κεηά από κηα 

καθξόρξνλε πνιεκηθή εθζηξαηεία ζηελ Αλαηνιή θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ εμειίζζεηαη κηα 

επηθίλδπλε επηδεκία ζηελ πόιε. Άξαγε νη αληηδξάζεηο θαη νη ραξαθηήξεο πνπ αλαδύνληαη 

κνηάδνπλ κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα;  

Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη εύθνιν, απιό θαη θαηάιιειν λα εθαξκνζηεί θπξίωο ζηηο ειηθίεο 

10 – 14 εηώλ (Δεκνηηθό- Γπκλάζην). Επηδηώθεηαη  θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ λα εληζρπζεί ζηνπο 

καζεηέο θαη ζηηο καζήηξηεο ην αίζζεκα ηεο θνηλωληθήο επζύλεο θαη ηεο ζνβαξήο θαη ππεύζπλεο 

ζηάζεο ζε δύζθνιεο θαηαζηάζεηο, όπωο απηέο πνπ βηώλνπκε ηώξα ζηε ζύγρξνλε παλδεκία. 
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Τν ζεκηλάξην ζα δηεμαρζεί, κέζω δηαδηθηπαθήο πιαηθόξκαο, ηελ Πέκπηε 11/02/2021 θαη 

ώξεο 18.30 – 20.00.  

Οη εηζεγήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ωο αθνινύζωο: 

α) Φαξάιακπνο Τζνύγγαξεο, Αξραηνιόγνο θαη  Υπεύζπλνο Εθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάηωλ 

Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο, Πεξηγξαθή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο  «Σηελ 

αξραία Θεζζαινλίθε ηνλ θαηξό ηεο παλδεκίαο»   

β) Άλλα Μπαθίηε, Κνηλωληνιόγνο, Παηδαγωγόο, Πξόεδξνο Ε.Ε.Σ. Φιώξηλαο, «Παλδεκία: 

Δηεξεπλώληαο ηηο αλζξώπηλεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο»   

γ) Επαγγειία Παπαζαλαζίνπ,  Σπληνλίζηξηα Αεηθνξίαο 1νπ ΠΕΚΕΣ Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, «Παηρλίδη ξόιωλ: Τερληθέο θαη Μεζνδνινγία»  

 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ πξνεγνύληαη ηα κέιε ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ 

Εθπαηδεπηηθώλ Αγωγήο Υγείαο (Π.Σ.Ε.Α.Υ.). Γηα ηνπο ππόινηπνπο εθπαηδεπηηθνύο ζα ηεξεζεί 

ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο. 

 

Οη ελδηαθεξόκελνη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα δειώλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζύλδεζκν: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXjpU7fyGjUwosJIpCGjPHH9uXxo0HIM6ZPTMvB

imfpUuaPg/viewform?usp=sf_link 

 

Οη εθπαηδεπηηθνί, πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην ζεκηλάξην, ζα ιάβνπλ βεβαίωζε 

ζπκκεηνρήο θαζώο θαη ην εθπαηδεπηηθό πιηθό κε ηηο εηζεγήζεηο ζην e-mail πνπ ζα δειώζνπλ. 

 

Τελ παξακνλή ηνπ ζεκηλαξίνπ, ηελ Τεηάξηε 10/02/2021 ζα απνζηαινύλ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο κε e-mail νη νδεγίεο παξαθνινύζεζεο ηνπ ζεκηλαξίνπ. 

 

Σε πεξίπηωζε ελδηαθέξνληνο γηα εγγξαθή εθπαηδεπηηθνύ ζηνλ Παλειιήλην Σύιινγν 

Εθπαηδεπηηθώλ Αγωγήο Υγείαο, ππάξρνπλ νδεγίεο ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπιιόγνπ, ζηελ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. https://syllogosay.blogspot.com 

 
Γηα ην Δ.Σ. ηνπ Παλειιελίνπ Σπιιόγνπ Εθπαηδεπηηθώλ Αγωγήο Υγείαο 

 
      

              Η Πξόεδξνο                                                                         Ο Γ. Γξακκαηέαο 
 
   
    Παπαδνπνύινπ Μαξία                                                            Τνκπνύινγινπ Ιωάλλεο 
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