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Προς: όλα τα σχολεία Δημόσια &
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Κοιν:
1. Περιφ/κή Δ/νση Π/θμιας και
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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο
αφιερωμένο στα Διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821 με τίτλο:
‘Πώς θυμόμαστε την Επανάσταση του 1821;’ - Μια σχολική δράση τοπικής ιστορίας»
Οι Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων των ΔΔΕ Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και
Λασιθίου διοργανώνουν διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο αφιερωμένο στα Διακόσια χρόνια
από την Επανάσταση του 1821 με τίτλο: ‘Πώς θυμόμαστε την Επανάσταση του 1821;’ - Μια σχολική
δράση τοπικής ιστορίας», με εισηγήτριες την Ιουλία Πεντάζου, ιστορικό, επίκουρη καθηγήτρια στο
Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Ελένη
Σταμπόγλη, ιστορικό, εκδότρια. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 18:00-19:30, με ανοικτό αριθμό συμμετεχόντων/ουσών.
Περιγραφή σεμιναρίου
Στο επιμορφωτικό σεμινάριο, οι ιστορικοί Ιουλία Πεντάζου και Ελένη Σταμπόγλη θα
παρουσιάσουν το ερευνητικό πρόγραμμα «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» και θα
περιγράψουν τη σχολική δράση με τίτλο: «Πώς θυμόμαστε την Ελληνική Επανάσταση του 1821;», η
οποία ανοίγει το πεδίο συμμετοχής στην έρευνα συμπεριλαμβάνοντας εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα τοπικής ιστορίας στο οποίο η συμμετοχή των σχολείων μπορεί να πάρει
διάφορες μορφές: από την περιδιάβαση ιστορικών μνημείων που αντικρίζουν οι μαθητές καθημερινά
αλλά αγνοούν την ιστορική τους σημασία έως τη σύνθεση μιας τεκμηριωμένης με ιστορικές πηγές
συνθετικής εργασίας εστιασμένης σε έναν τοπικό ήρωα, την ιστορία ενός κτιρίου ή μιας περιοχής κ.ά.
Ένα πρόγραμμα τοπικής ιστορίας για να «διαβάσουν» ξανά οι μαθητές την Ελληνική Επανάσταση μέσα
από τα ίχνη που αυτή άφησε στον χώρο όπου ζουν.

Σύντομα βιογραφικά σημειώματα
Η Ιουλία Πεντάζου είναι ιστορικός, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτισμού και
Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής
του προγράμματος «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο». Ειδικεύεται στο σχεδιασµό
πολιτισµικών και εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρµογών και έχει λάβει µέρος σε πολλά ερευνητικά
προγράµµατα για τη διδασκαλία της ιστορίας σε ψηφιακό περιβάλλον, την οπτικοποίηση του παρελθόντος
και τους τρόπους αναπαράστασης της ιστορίας σε ψηφιακές εφαρµογές. Συγγραφέας του βιβλίου «Ιστορία
σε έκθεση/πρακτικές ψηφιακού σχεδιασμού» (Εκδόσεις ΕΑΠ 2019).
Η Ελένη Σταμπόγλη είναι ιστορικός, εκδότρια, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του
προγράμματος «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» και μέλος του ΔΣ του Κέντρου
Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). Σπούδασε Μεσαιωνική και Βυζαντινή Ιστορία στο
Πανεπιστήµιο του Λονδίνου (BA, MA). Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας για
λογαριασµό του Μορφωτικού Ιδρύµατος της Εµπορικής Τραπέζης (1989-92) και ως επιστηµονική
συνεργάτης στην Πολιτιστική Εταιρεία ΠΑΝΟΡΑΜΑ (1991-93). Το 1996 ίδρυσε µαζί µε την Αλ.
Αποστολάκη τις Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο (www.kaleidoscope.gr), εστιάζοντας στο σχεδιασµό και την
παραγωγή βιβλίων για παιδιά και παιδαγωγικού υλικού για εκπαιδευτικούς και µουσεία. Συµµετείχε στην
επιστηµονική επιτροπή του
έργου Συγκρότηση Ψηφιακού
Αρχείου
Ι. Καποδίστρια
(http://kapodistrias.digitalarchive.gr). Είναι συγγραφέας των «Πρόσκληση σε Γεύµα» (Εκδόσεις
Καλειδοσκόπιο, 2002) και Σχολάρχης στην Αίγινα, Παναγής Ηρειώτης 1854-1930" (Εκδόσεις
Καλειδοσκόπιο, 2015).
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση
συμμετοχής στο https://forms.gle/QbwcQ9PwZKp2s8Js7 έως την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021. Οι
συμμετέχοντες/ουσες θα ενημερωθούν στο προσωπικό τους mail για την ηλεκτρονική διεύθυνση και τους
κωδικούς πρόσβασης στη διαδικτυακή πλατφόρμα του σεμιναρίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν στα τηλ. 2810-333778/6971899843 (Α. Ζαχαράτου, Υπεύθυνη ΣΔ)
και 2810-333768 (Ε. Κοντουδάκη, Γραμματεία ΣΔ).
Παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές/ριες για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών των σχολείων τους.
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