Πρόσκληση σε ψηφιακή ημερίδα
για την παρουσίαση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος
του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα
«Αναζητώντας την κληρονομιά του ΄21 στη Μακεδονία του 19ου αιώνα»
και του Διεθνή Διαγωνισμού για μαθητές Never Such Innocence
Τρίτη 9 Φεβρουαρίου στις 18.00
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των προγραμμάτων που πραγματοποιήσαμε από κοινού
(«Η Θεσσαλονίκη Θυμάται» και «Η Ελλάδα Θυμάται») και τις μεγάλες διακρίσεις των
μαθητών και μαθητριών από την Ελλάδα στους αντίστοιχους διεθνείς διαγωνισμούς Never
Such Innocence του 2017–18 και του 2019–20, το British Council, το Ίδρυμα Μουσείου
Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ), η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα και ο οργανισμός Never
Such Innocence ενώνουν για άλλη μια φορά τις δυνάμεις τους και καλούν τους μαθητές, τις
μαθήτριες και τους νέους από όλη την Ελλάδα να συμμετάσχουν στον νέο επετειακό κύκλο
με αφορμή τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ο οποίος περιλαμβάνει το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αναζητώντας την κληρονομιά του ΄21 στη Μακεδονία του
19ου αιώνα» του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα και τον νέο διεθνή διαγωνισμό του Never
Such Innocence με τίτλο «Τhe Unheard Voices of Conflict: Stories from Around the
World» («Φωνές συγκρούσεων που δεν έχουν ακουστεί: Ιστορίες από όλο τον Κόσμο»).
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στην πρώτη
ψηφιακή ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος και του διαγωνισμού που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021, στις 18.00–19.15, με σκοπό την
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.
Για την εγγραφή σας στην ημερίδα, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική
φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εδώ έως και την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021
προκειμένου να σας αποστείλουμε έγκαιρα τις οδηγίες και τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο για τη
σύνδεσή σας στην εκδήλωση.
Ακολουθούν περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της ημερίδας, το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και τον διαγωνισμό. Για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε
με την κα. Κατερίνα Τζαβάρα μέσω email στο kemit.education@imma.edu.gr

Υπό την αιγίδα

Πρόγραμμα Ημερίδας
18.00–18.15
Χαιρετισμοί
• Kate Smith, CMG, Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα
• Βούλα Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης
• Μαρία Τσακάλη, Head Thessaloniki Office, British Council, Επίτιμη Πρόξενος της
Βρετανίας στη Θεσσαλονίκη
• Φανή Τσατσάια, Ιστορικός Τέχνης, Διευθύντρια ΙΜΜΑ
• Lady Lucy French OBE, Ιδρύτρια του οργανισμού Never Such Innocence

18.15–18.30
«Η επανάσταση του 1821. Από το ευρωπαϊκό στο βαλκανικό πλαίσιο»
• Δρ Κωνσταντίνος Σ. Παπανικολάου, Ιστορικός – Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΜΑ

18.30–18.45
«Αναζητώντας την κληρονομιά του ΄21 στη Μακεδονία του 19ου αιώνα» –
Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος ΙΜΜΑ
• Σταυρούλα Μαυρογένη, Αν. Καθηγήτρια στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Διευθύντρια Κέντρου Έρευνας
Μακεδονικής Ιστορίας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΙΤ) του ΙΜΜΑ

18.45–19. 00
Παρουσίαση Διαγωνισμού Never Such Innocence
• Χρυσούλα Μελίδου, Partnerships & Programmes Co-ordinator, British Council

19.00–19.15
Ερωτήσεις – Συζήτηση
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Λίγα λόγια για το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αναζητώντας την κληρονομιά του
΄21 στη Μακεδονία του 19ου αιώνα»
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΜΜΑ «Αναζητώντας την κληρονομιά του ΄21 στη
Μακεδονία του 19ου αιώνα» απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού,
Γυμνασίου και Α’ και Β’ Λυκείου. Μέσα από κειμήλια που διαθέτει το Μουσείο, καθώς και την
περιοδική έκθεση που θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Αλέξανδρος Χαΐτογλου του Μουσείου
Μακεδονικού Αγώνα, αναδεικνύει την έννοια του ήρωα, της αυταπάρνησης, των δεινών των
αμάχων, την κοινωνική και πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων της Μακεδονίας και τέλος τη
διαχείριση της μνήμης ενός γεγονότος που άλλαξε την πορεία της ελληνικής ιστορίας, αλλά
και επηρέασε βαθιά τα εθνικά κινήματα των βαλκανικών χωρών.
Οι μαθητές/τριες, αφού ξεναγηθούν διαδικτυακά και διά ζώσης στους χώρους του Μουσείου
και γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα της περιόδου αυτής, μπορούν να αναπλάσουν οι ίδιοι
την εποχή, μέσα από τις εικαστικές παραγωγές, τη δημιουργική γραφή ή ακόμη και τη
δραματοποίηση του πώς αντιλαμβάνονται ένα καθοριστικής σημασίας γεγονός και να
καταθέσουν τις δημιουργίες τους στον παγκόσμιο διαγωνισμό Never Such Innocence.

Λίγα λόγια για τον Διαγωνισμό Never Such Innocence 2020–21
Το θέμα του φετινού διαγωνισμού – που αφιερώνουμε στην επέτειο των 200 χρόνων από
την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 – είναι «Τhe Unheard Voices of Conflict:
Stories from Around the World» («Φωνές συγκρούσεων που δεν έχουν ακουστεί: Ιστορίες
από όλο τον Κόσμο»).
Με αφορμή τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, καλούμε
τους μαθητές και τις μαθήτριες από την Ελλάδα να εμπνευστούν από τη σημαντική αυτή
επέτειο για τη χώρα μας και να εκφραστούν δημιουργικά, δίνοντας φωνή στις σκέψεις και τα
συναισθήματα της δικής τους γενιάς.
Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε παιδιά και νέους ηλικίας 9–18 ετών και περιλαμβάνει
τέσσερις κατηγορίες: Ποίηση, Ζωγραφική/Τέχνη, Ομιλία/Λόγο και Τραγούδι.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα ειδικό εξατομικευμένο Πιστοποιητικό Συμμετοχής.
Η δήλωση συμμετοχής είναι πολύ απλή και γίνεται ηλεκτρονικά.
Η υποβολή συμμετοχών είναι ανοιχτή έως και την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, επικοινωνήστε με την κυρία
Χρυσούλα Μελίδου: 2310 378 314, Chrysoula.Melidou@britishcouncil.gr
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το ελληνικό σκέλος του Διαγωνισμού πραγματοποιούνται
υπό την αιγίδα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
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