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Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού
Τοπικής Ιστορίας για χρήση από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ευθύνης της.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε συνεργασία με τρία τμήματα του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας &
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών και Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης).
Η Επιστημονική Επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την Φ.22.1/834/24-1-2014 απόφαση του
Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης ΑΜ-Θ, αποτελούμενη από μέλη των ανωτέρω τμημάτων,
σχολικούς συμβούλους και εκπαιδευτικούς, έχει αναλάβει την οργανωτική – επιστημονική
εποπτεία της δράσης και την ανάπτυξη σχεδίων εκπαιδευτικής αξιοποίησης υλικού τοπικής
ιστορίας.
Για το λόγο αυτό απευθύνουμε πρόσκληση συνεργασίας σε κάθε επιστημονικό φορέα και
οργανισμό, σε ανεξάρτητους ερευνητές, συγγραφείς, ιστορικούς επιστήμονες και
μελετητές της τοπικής ιστορίας, που διαθέτουν σχετικό υλικό για την Ανατ. Μακεδονία και
Θράκη και επιθυμούν να αξιοποιηθεί εκπαιδευτικά, να το διαθέσουν στην Υπηρεσία μας μαζί
με σχετική άδεια που θα επιτρέπει την αξιοποίησή του.
Το υλικό προβλέπεται να έχει τη μορφή:
Πρωτογενών πηγών όπως μελέτες και τεκμήρια ιστορίας (φωτογραφίες, χάρτες,
σχεδιαγράμματα κ.α.)
Μελετών-δοκιμίων από διάφορα επιστημονικά πεδία (Ιστορία, Λαογραφία, Αρχαιολογία,
Ανθρωπογεωγραφία, Δημογραφία κ.λπ.) που βασίζονται σε πρωτογενείς πηγές.
Το ιστορικό υλικό αφορά αποκλειστικά την περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης και
συγκεκριμένους θεματικούς άξονες οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι μαζί με τη σχετική
φόρμα για την άδεια αξιοποίησής του στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, στο σύνδεσμο:
http://pdeamth.gr/index.php/2013-06-24-14-34-05/2018-top . Επίσης, στον σύνδεσμο αυτό
είναι αναρτημένες οι προδιαγραφές σύνταξης των δοκιμίων.
Το ιστορικό υλικό που θα κατατεθεί, θα κριθεί από Επιστημονική Επιτροπή ακαδημαϊκών
των συνεργαζόμενων πανεπιστημιακών τμημάτων με συναφή προς την εργασία ειδίκευση, η
οποία συστάθηκε με την με αριθμ. πρωτ. Φ.22.1/5867/16-06-2014 Απόφαση του
Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης ΑΜ-Θ. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η δημιουργία
παιδαγωγικού υλικού.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν:
A. Το υλικό τους, και
B. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη φόρμα εξουσιοδότησης για τη χρήση και
αξιοποίηση του υλικού,
είτε ηλεκτρονικά (εάν πρόκειται για κείμενο ή σκαναρισμένο υλικό) στην ηλ. διεύθυνση
topiki.istoria.amth@gmail.com ή μέσω ταχυδρομείου σε έντυπη μορφή στην Υπηρεσία μας
(Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Τέρμα
Σισμάνογλου, τκ. 69100, Κομοτηνή) το αργότερο ως τη Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014
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(υπόψη της Επιστημονικής Επιτροπής για την κρίση των εργασιών).
Σας ευχαριστούμε θερμά και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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