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ΠΡΟΣ:  Όλες τις Σχολικές Μονάδες της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης
1oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής

ΘΕΜΑ
Σεμινάριο εξ αποστάσεως με τίτλο «Ανακαλύπτοντας τα ίχνη των προσφύγων του 1922 μέσα από

τα τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας – εκπαιδευτικό πρόγραμμα». 

25 Ιανουαρίου 2023, 16:45-18:50

Η Διεύθυνση  Α/θμιας  Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας,  σε  συνεργασία  με  τις  Διευθύνσεις  Π.Ε.  Γ΄

Αθήνας, Πειραιά και Ανατολικής Αττικής και το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού

Αρχείου  της  Εθνικής  Τράπεζας  (ΙΑ/ΕΤΕ)  διοργανώνει  διαδικτυακό  σεμινάριο  με  τίτλο

«Ανακαλύπτοντας τα ίχνη των προσφύγων του 1922 μέσα από τα τεκμήρια του Ιστορικού Αρχείου

της Εθνικής Τράπεζας- εκπαιδευτικό πρόγραμμα».  Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη,

25 Ιανουαρίου 2023, και ώρες 16:45-18:50.  Και περιλαμβάνει εισηγήσεις και εργαστήρια. 

Σκοπός  το  σεμιναρίου  είναι  η  προσέγγιση  του  ξεριζωμού  του  1922  και  της  προσπάθειας

εγκατάστασης  και  συνολικής  αποκατάστασης  των  προσφύγων  μέσα  σε  μια  νέα  κοινωνική,

οικονομική, πολιτική και πολιτιστική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε για όλους, πρόσφυγες και

γηγενείς,  αξιοποιώντας το πλούσιο υλικό που διαθέτει το Ιστορικό Αρχείο της ΕΤΕ. Μέσα από την

προσέγγιση  αυτή  επιχειρείται  η  ευαισθητοποίηση  σε  ζητήματα  ιστορίας  και  ανθρωπίνων

δικαιωμάτων  (προσέγγιση  της  έννοιας  της  προσφυγιάς,  της  συνύπαρξης,  της  συμπερίληψης,  της

αλληλεγγύης  και  της  αξιοπρέπειας)  καθώς  και  η  κατανόηση  της  αξίας  των  τεκμηρίων  στη

διαμόρφωση της Ιστορίας. 

Εισηγήτριες:  Μαρία Λεμπέση και  Μαρία Οικονομοπούλου, ιστορικοί, μουσειοπαιδαγωγοί,

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Παρουσίαση μέσα από τεκμήρια 

 Ιστορικό πλαίσιο

  Η δράση της ΕΤΕ στη Μικρά Ασία (1919-1922). Υποκατάστημα Σμύρνης 
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  Η υπόθεση των ανταλλαξίμων και ο ρόλος της ΕΤΕ στην αποκατάσταση των προσφύγων

  Αντλώντας πληροφορίες για ποικίλες θεματικές από το αρχειακό και βιβλιακό υλικό

(τόποι προέλευσης και εγκατάστασης με τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους,

προσφυγικές διαδρομές εντός και εκτός Ελλάδας, επαγγελματική δραστηριότητα κ. ά.)

  Πρόσφυγες τότε & τώρα

Βιωματικά εργαστήρια με χρήση σύντομων κειμένων, φωτογραφιών, εγγράφων από
το αρχειακό υλικό του ΙΑ/ΕΤΕ

 Φωτογραφίες για ανάλυση, ερμηνεία και σχολιασμό.

  Παιχνίδια παρατηρητικότητας και ταχύτητας με αφορμή πληροφορίες και φωτογραφίες

που περιέχονται σε αιτήσεις των προσφύγων.

 Παιχνίδια παντομίμας, παρατηρητικότητας και ταχύτητας, με αφορμή τα επαγγέλματα

των προσφύγων και τις ποικίλες κατηγοριοποιήσεις τους.

  Προσωπικές δημιουργίες ιστοριών. Επιλογή μέσα από φωτογραφίες, σημειώσεις και

πληροφορίες πάνω σε αιτήσεις, οπτικοακουστικό υλικό κλπ.

 Κατανόηση κειμένου. Ερωτήσεις που αφορούν αποσπάσματα πρωτογενούς πηγής.

…………….

Συζήτηση

 

 Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  εκπαιδευτικοί  παρακαλούνται  να  συμπληρώσουν  την  ηλεκτρονική

φόρμα στον σύνδεσμο https://forms.gle/Lyojeht3wZuaKqdw9 έως τη Δευτέρα 23 Ιανουαρίου

(αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε

στον φυλλομετρητή). 

 Θα  δοθεί  προτεραιότητα  σε  εκπαιδευτικούς  που  υλοποιούν  εγκεκριμένα  πολιτιστικά  

προγράμματα. 

 Οι  εκπαιδευτικοί  θα  πληροφορηθούν  τη  συμμετοχή  τους  και  τον  σύνδεσμο  για  την

παρακολούθηση στις 24  Ιανουαρίου, με  e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα. 

 Θα αναρτηθεί ο πίνακας με τις συμμετοχές στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας:

https://dipe-a-athin.att.sch.gr/politistika-themata  

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.  Ε.  Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
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