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Ανακοίνωση 

 

       Την Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021, αντιπροσωπεία μαθητών/-τριών 

της Α΄ τάξης του 4
ου

 Γυμνασίου Αγ. Δημητρίου –και συγκεκριμένα των 

τμημάτων Α1, Α2 & Α4– παρακολούθησε τις εργασίες της δεύτερης μέρας του 

Διαδικτυακού Διήμερου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα: 

«Διάλογος ή σύγκρουση πολιτισμών; Με αφορμή το ορόσημο των 2.500 

χρόνων από τη μάχη των Θερμοπυλών και τη ναυμαχία της Σαλαμίνας», 

στο πλαίσιο των διδακτικών δράσεων του μαθήματος της Ιστορίας που διδάσκει 

η κα Μάμαλη. 

       Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του 

Κολλεγίου Αθηνών, το Γυμνάσιο και το Γενικό Λύκειο του Κολλεγίου 

Ψυχικού, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και τελεί 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εντάσσεται 

στις εκδηλώσεις για το Επετειακό Έτος «Θερμοπύλες-Σαλαμίνα 2020» που 

τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας 

Σακελλαροπούλου. 

       Οι μαθητές/-τριές μας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξαιρετικές 

εισηγήσεις μαθητών/-τριών από σχολεία διάφορων περιοχών της ελληνικής 

επικράτειας, αλλά και της ομογένειας (Ζωγράφειο Λύκειο Κωνσταντινούπολης, 

Ελληνικό σχολείο Πόρτλαντ ΗΠΑ, Λύκειο Κύπρου). 

       Η προστιθέμενη μαθησιακή και παιδαγωγική αξία της συμμετοχής των 

μαθητών/-τριών μας στο Συνέδριο είναι οι εισηγήσεις που παρακολούθησαν και 

αφορούσαν την εν θέματι ιστορική περίοδο να λειτουργήσουν ως αφόρμηση για 

την ενδυνάμωση της ιστορικής μνήμης και γνώσης, την ανάπτυξη της κριτικής 

ιστορικής σκέψης και της πολυπρισματικής προσέγγισης των ιστορικών 

γεγονότων, την αναγνώριση του σεβασμού της ετερότητας, της προάσπισης 
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πανανθρώπινων αρχών και αξιών, την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου 

μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών και πολιτισμικών ομάδων και τη διαμόρφωση 

ενός φιλειρηνικού και δημοκρατικού ήθους που αποτελεί αναβαθμό του 

πολιτισμού μας.  

       Παράλληλα, σκοπός ήταν οι μαθητές/-τριες να έρθουν σε επαφή με δίκτυα 

άλλων σχολείων (είτε ως εισηγητών, είτε ως παρατηρητών των εργασιών του 

συνεδρίου), ώστε να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν και να 

προβληματιστούν σε πανανθρώπινα θέματα, όπως είναι ο πόλεμος, η ειρήνη, το 

πολύτιμο αγαθό της ελευθερίας και της ενεργούς πολιτειότητας, η σύγκρουση ή 

σύγκλιση πολιτισμών, η διαχείριση της ετερότητας, η σφαιρική αποτίμηση 

συγκρούσεων και πολέμων στο παρελθόν και στη σύγχρονη εποχή και να 

αναστοχαστούν για το ρόλο των νέων στην ειρηνική και δημιουργική 

συνύπαρξη των λαών.  

       Επιπρόσθετα, ανέπτυξαν και άλλες δεξιότητες, όπως η άσκησή τους στο 

ρόλο των ενεργών ακροατών/-τριών ενός συνεδρίου με καταγραφή σημειώσεων 

με τα βασικά σημεία της κάθε εισήγησης, της κριτικής τους αξιοποίησης για να 

απαντήσουν σε ερωτήσεις του φύλλου εργασίας που τους είχε δοθεί από τη 

διδάσκουσα του μαθήματος και την ανάπτυξη της συνθετικής και αναλυτικής 

ικανότητας με τη δημιουργία μιας σύντομης ανακοίνωσης-ομιλίας με την οποία 

ενημέρωσαν τους συμμαθητές/-τριες του τμήματός τους για το περιεχόμενο και 

τις βασικές ιδέες που αναπτύχθηκαν στο συνέδριο. Κατά αυτόν τον τρόπο έγινε 

διδακτική αξιοποίηση του συνεδρίου στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και οι 

συμμετέχοντες μαθητές/-τριες από τη θέση του ακροατή/-τριας ανέλαβαν το 

ρόλο του εισηγητή/-τριας που αποτέλεσε το εφαλτήριο για γόνιμο διάλογο μέσα 

στην τάξη.   

       Τέλος, στο σχολείο αλλά και στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες μαθητές/-

τριες και καθηγητές/-τριες θα δοθούν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης. 

                

  Η διδάσκουσα                                                 Ο Διευθυντής    

  Μάμαλη Ελένη                                            Παπαδάκης Δημήτριος  
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