
 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 

 

 

 

H Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Π.Ε.Ε.) - Παράρτημα Μακεδονίας  

σε συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (Ι.Α.Ν.Ε.)  

σας προσκαλούν  

στην παιδαγωγική συνάντηση με θέμα:  

Τοπική Ιστορία και Εκπαίδευση: Το πρόγραμμα “Ψηφιακή Θράκη” 

που θα πραγματοποιηθεί  

την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 

ώρα 7-9 μ.μ. στην αίθουσα 111 του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.  

 

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Μακεδονίας 

 

Ο Πρόεδρος 

 

 

Βασίλης Φούκας  

Η Γραμματέας  

 

 

Όλγα Παντούλη 

Ο Ταμίας  

 

 

Μενέλαος Τζιφόπουλος 

 

 

 



Περιλήψεις και σύντομα βιογραφικά προσκεκλημένων ομιλητών/ομιλήτριας 

 

Άγγελος Παληκίδης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Διδακτικής της Ιστορίας, Διευθυντής του Εργαστηρίου 

Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση και επιστημονικός υπεύθυνος του 

ερευνητικού προγράμματος «Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον 

πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος», Τμήμα Ιστορίας & 

Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

Θέμα: Τοπική ιστορία και εκπαίδευση: Νέες κατευθύνσεις και εφαρμογές στο πλαίσιο του 

ερευνητικού προγράμματος “Ψηφιακή Θράκη” 

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να θέσει την τοπική ιστορία σε ένα νέο επιστημονικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αφού περιγράφει τις επιστημολογικές εξελίξεις στην ιστορία και τις 

κοινωνικές επιστήμες, εστιάζοντας σε νέα διεπιστημονικά πεδία, όπως οι μνημονικές και 

πολιτισμικές σπουδές, επαναδιαπραγματεύεται τις παιδαγωγικές παραμέτρους και προτείνει 

νέες εννοιολογήσεις της τοπικότητας. Τέλος, εξηγεί τις ποικίλες πτυχές και τους βασικούς 

ιστοριογραφικούς και διδακτικούς πυλώνες, στους οποίους στηρίζεται ο σχεδιασμός των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ερευνητικού προγράμματος “Ψηφιακή Θράκη”.  

----------------------------- 

Μενέλαος Τζιφόπουλος 

Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Πανεπιστήμιο 

Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα. Συντονιστής της Παιδαγωγικής Ομάδας του ερευνητικού 

προγράμματος «Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την 

ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος» 

 

Θέμα: Η “Ψηφιακή Θράκη” στο σχολείο: Παιδαγωγικοί μετασχηματισμοί μέσα από 

παραδείγματα 

Η Παιδαγωγική Ομάδα σχεδιάζει διδακτικές προτάσεις που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες 

της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικοπολιτιισμικό πλαίσιο και δυναμικά 

μοντέλα οικοδόμησης της γνώσης. Στην εισήγησή μου θα εστιάσω σε παιδαγωγικές αρχές και 

στις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει το πολυτροπικό υλικό από την τοπική ιστορία της 

Θράκης, με στόχο οι μαθητές/τριες να αποτελέσουν τα δρώντα υποκείμενα της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και να τη (συν)διαμορφώσουν. 

----------------------------- 

Δήμητρα Κελέση 

Διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καβάλας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

στην Τοπική Ιστορία 

 

Θέμα: Σχεδιάζοντας ένα διδακτικό σενάριο τοπικής ιστορίας στη Θράκη   

Το διδακτικό σενάριο «Και κάπως έτσι άρχισαν όλα… H ίδρυση της πόλης μου, της 

Αλεξανδρούπολης» αποτελεί παράδειγμα αξιοποίησης και παιδαγωγικής αναπλαισίωσης 



υλικού, το οποίο έχει καταχωριστεί με τη μορφή τεκμηρίων στην πλατφόρμα της “Ψηφιακής 

Θράκης”. Πρόκειται για ένα πολυτροπικό υλικό (χρονογραμμή με ιστορικά γεγονότα, 

προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίες και λογοτεχνία), που παρακολουθεί την πορεία της 

Αλεξανδρούπολης από την ίδρυσή της, τη δεκαετία του 1870, έως τους Βαλκανικούς 

Πολέμους. Η ερευνητική-μαθησιακή διαδικασία απλώνεται σε τέσσερα στάδια και ακολουθεί 

νοητικές, συναισθηματικές και δημιουργικές διαδρομές με απώτερο στόχο τα παιδιά να 

νιώσουν μέρος της ιστορίας της πόλης τους. Οι φωτογραφίες που αξιοποιήθηκαν 

προέρχονται από το αρχείο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, έκδοση του οποίου είναι και 

το βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη “Αλεξανδρούπολη, σαν παραμύθι… σαν ιστορία”, ενώ οι 

προφορικές μαρτυρίες/αφηγήσεις ανήκουν στο αρχείο της “ΑΜΚΕ Αrt Traces”, μιας 

πολιτιστικής μη κερδοσκοπικής ομάδας που δραστηριοποιείται στην Αλεξανδρούπολη. 

-------------------------------- 

 


