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Θέμα: Πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στην εκπαιδευτική δράση «Εκπαίδευση και 
Λαογραφία» 

Σχετ.: Αρ. πρωτ. Φ1/ΓΜ/64298/118394/Δ7/28-9-2022 έγκριση του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
 
Η Δ.Δ.Ε. Πέλλας, κατόπιν έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ. με το σχετικό, διοργανώνει για το 

σχολικό έτος 2022-2023 εκπαιδευτική δράση διάρκειας δύο ημερών στην Αριδαία στις 4 και 5 
Απριλίου 2023 με θέμα «5η Πανελλήνια Μαθητική Συνάντηση Εκπαίδευσης και 
Λαογραφίας» με τίτλο «Τα Πολύτιμα της Παράδοσης», που απευθύνεται σε μαθητές/τριες 
σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας γενικής εκπαίδευσης και ειδικής 
αγωγής.  

Μέσω της εκπαιδευτικής δράσης θα δοθεί έμφαση στην ανάλυση όψεων του 
πολιτισμού (κοινωνική συγκρότηση, ήθη και έθιμα, χοροί, λαϊκή λογοτεχνία, λαϊκή τέχνη, κ.ά.) 
που εμπεριέχονται σε πολλά αντικείμενα μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος του 
σχολείου (νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, ιστορία, περιβαλλοντική εκπαίδευση, μουσική, 
φυσική αγωγή, εικαστικά, κοινωνική και πολιτική αγωγή, θεατρική αγωγή, εργαστήρια 
δεξιοτήτων κ.ά.). 

Ειδικότερα, τα σχολεία που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δράση δύνανται να 
παρουσιάσουν:  

α. παραδοσιακούς χορούς  
β. παραδοσιακά τραγούδια  
γ. σύντομο θεατρικό παραδοσιακό δρώμενο 
δ. εργασίες Λαογραφίας και Τοπικής Ιστορίας 
ε. έθιμα, τραγούδια, κάλαντα, αινίγματα, αποφθέγματα, ρητά, παραμύθια, μύθους, 

ιστορίες κ.ά.  
Δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα τα συμμετέχοντα σχολεία να εκθέσουν σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους (περίπτερα) αντικείμενα–στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού (π.χ. 
παραδοσιακές φορεσιές, είδη λαϊκής τέχνης, χρηστικά αντικείμενα, εδέσματα κ.ά.). 

Ιδιαίτερα φέτος στο πλαίσιο του δικτύου «Ένας αιώνας μνήμες: συλλογή και έκθεση 
ποικίλου αρχειακού υλικού», που υλοποιείται από τη Δ.Δ.Ε. Πέλλας με αφορμή τη 
συμπλήρωση 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή, την Προσφυγιά και την 
Ανταλλαγή των Πληθυσμών, θα υπάρξει θεματική ενότητα που θα αφορά στο συγκεκριμένο 
ιστορικό γεγονός. Σκοπός είναι η συλλογή, η καταγραφή και η ανάδειξη στοιχείων ιστορικού 
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και πολιτισμικού περιεχομένου, που θα ζωντανεύουν τις θύμησες από τη Μικρά Ασία και τον 
Πόντο, προάγοντας την ιστορική μνήμη και προωθώντας τη διατήρηση της  υλικής και άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να παρουσιάσουν παραδοσιακά 
στοιχεία που σχετίζονται με τα προαναφερόμενα (χορούς, τραγούδια κτλ). 

Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης είναι να αποτελέσει ο λαϊκός πολιτισμός ένα πεδίο 
πρόσφορο για την διαπολιτισμική εκπαίδευση, για την πραγματοποίηση της «πολιτισμικής 
συνάντησης» και την ανάδειξη των κοινών πολιτιστικών στοιχείων, χωρίς ταυτόχρονα να 
παραγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες που καθορίζονται από τη γενική και την τοπική ιστορία.  

 Μέσω των παραδοσιακών χορών και των άλλων στοιχείων λαϊκού πολιτισμού, 
επιδιώκεται οι συμμετέχοντες/χουσες μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί:  

• Να γνωρίσουν πτυχές της Λαογραφίας διαφορετικών γεωγραφικών 
διαμερισμάτων.  

• Να αξιοποιήσουν αυτά τα στοιχεία αργότερα στην σχολική πράξη (π.χ. σχολικές 
γιορτές).  

• Να κινητοποιηθούν για να μελετήσουν και να επισκεφθούν λαογραφικά μουσεία 
της περιοχής τους και να εμπλακούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα των 
μουσείων. 

• Να αναπτύξουν εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές με τον λαϊκό πολιτισμό μέσω της 
ανάλυσης διαφόρων όψεων του όπως ήθη και έθιμα, χοροί, κοινωνική 
συγκρότηση, έθιμα του εορτολογίου, λαϊκή τέχνη/φορεσιές, λαϊκή λογοτεχνία 
(αίνιγμα, παραμύθι, τραγούδι) κ.λπ. 

• Να κατανοήσουν τον λαϊκό πολιτισμό έτσι όπως προσεγγίζεται από τη σύγχρονη 
Λαογραφία.  

• Να τονώσουν την εθνική και τοπική τους ταυτότητα.  

• Να ενισχύσουν τη συλλογικότητα και τη συνεργασία.  

• Να ανταλλάξουν ιδέες και καλές πρακτικές και να προλειάνουν το έδαφος για 
μελλοντικές διασχολικές συνεργασίες. 

• Να γνωρίσουν ακριτικές περιοχές της πατρίδας μας και τους ανθρώπους που τις 
διαφυλάσσουν. 

 Για την καλύτερη διοργάνωση της εκδήλωσης η Δ.Δ.Ε. Πέλλας προτίθεται να 
διαθέσει σε κάθε σχολική μονάδα δεκαπέντε λεπτά (15΄) χρόνο παρουσίασης. Ο χρόνος 
παρουσίασης θα εξαρτηθεί και από το πλήθος των συμμετοχών, για τον οποίο οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν γνώση σε επόμενη ενημέρωση.  

Για τις μετακινήσεις των μαθητών θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη 
νομοθεσία, ιδίαις δαπάναις. Η συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση μπορεί να ενταχθεί στην 
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία, στη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, στα 
Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και στις Καινοτόμες Δράσεις. 

Παρακαλούνται τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική 
δράση να δηλώσουν συμμετοχή  έως την Δευτέρα 20-02-2023 συμπληρώνοντας τη φόρμα που 
θα βρουν επιλέγοντας τον  παρακάτω σύνδεσμο:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7ogkHf23Dlol66j40LdySKv1Ao_46_SwYwasX07d
PlknqIw/viewform  

                                                                                                  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
                                                                                                      ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 

 
 

 
                                                                                                     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΕΜΤΖΕΣ 

                                                                                   
  Συνημμένα:  

Το σχετικό έγγραφο 
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