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              Τρίπολη,  19 -11-2021 

 

                Αρ. Πρωτ.: 1762 

 

Ταχυδρ. Διεύθυνση:   

  Τ.K. – Πόλη:   

  Ηλεκτρον. Ταχ.: 

  Ιστοσελίδα: 

  Πληροφορίες: 

  Τηλέφωνα: 

  

 

Ακαδημίας 12 

221 31 – ΤΡΙΠΟΛΗ 

pekespelop@gmail.com 
http://blogs.sch.gr/pekespelop 

Αικατερίνη Γκίνη 

2710-227321, 2710-

238314 

 

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

ΔΙΑ 

Διευθυντές/ντριες, 

Προϊσταμένους/ες Σχολικών 

Μονάδων Περιφέρειας 

Πελοποννήσου 

(όπως στον πίνακα αποδεκτών) 

 Έδρες Σχολικών Μονάδων 

των Δ/νσεων Πρωτ/μιας και 

Δευτ/μιας Εκπαίδευσης   

Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 

ΚΟΙΝ: 1. Περιφερειακό Διευθυντή της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. 

και Δ.Ε. Πελοποννήσου 

2. Φ. Αρχείου 

 

ΘΕΜΑ: «ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου για την 

επέτειο της συμπλήρωσης διακοσίων χρόνων από την έναρξη της ελληνικής Επανάστασης 

του 1821» 
 

Σας υπενθυμίζουμε  ότι το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου σε συνεργασία με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, 
καθώς και τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, 
προέβη στη δημιουργία διαδικτυακού αποθετηρίου (http://1821activities.sch.gr) 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν ή θα υλοποιηθούν από τις σχολικές 
μονάδες της περιφέρειας, εντός του τρέχοντος έτους από 1/01/2021 έως 31/12/2021, με 
αφορμή τη μεγάλη αυτή επέτειο.  
 
Σκοπός αυτού του διαδικτυακού χώρου αποτελεί, μέσω της δημόσιας προβολής και της 
διάδοσης όλων των  εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η ανάδειξη της θεμελιώδους 
σημασίας της Επανάστασης του 1821, χρονιάς ορόσημο για την ιδρυτική πράξη της 
σύγχρονης Ελλάδας αλλά και της σύγχρονης κρατικής ελληνικής οντότητας, της οποίας η 
επίσημη κήρυξη έλαβε χώρα λίγα χρόνια αργότερα, καθώς και της διαμόρφωσης της 
σημερινής μας ταυτότητας. Μάλιστα  η Επανάσταση του 1821 αποτελεί ένα γεγονός πολύ 
μεγάλης σημασίας, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για όλα τα έθνη.  
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Επίσης, το αποθετήριο αποσκοπεί στη διασύνδεση του παρελθόντος με το παρόν αλλά και 
με το μέλλον, την προοπτική  της χώρας μας, στη μελέτη και διατήρηση της ιστορικής μνήμης, 
ταυτόχρονα με την ανάδειξη των ιστορικών γεγονότων και τη συμβολή τους στην ιστορική 
αυτοσυνειδησία και τον εφοδιασμό των μαθητριών/των μας με γνώσεις, αξίες και στάσεις, 
ώστε να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες που πιστεύουν στις αξίες της ελευθερίας, της 
δικαιοσύνης, της ομόνοιας και της ευημερίας.  
 
Η παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων γίνεται ευσύνοπτα σε πρότυπο 
(template) που διατίθεται σε μορφή doc ώστε να είναι επεξεργάσιμo από τους/τις 
εκπαιδευτικούς.  
Παρακαλείστε όπως ακολουθήσετε τον προτεινόμενο τρόπο περιγραφής και παρουσίασης 
της δραστηριότητάς σας, καθώς αποτελεί μια ευσύνοπτη περιγραφή της δράσης που θα 
επιτρέψει την  μελλοντική χρήση από τους/τις συναδέλφους εκπαιδευτικούς. 
 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/τριες και Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων να 
ενημερώσουν όλες/ους τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους για την παρούσα 
πρόσκληση και τα επισυναπτόμενα:  
 
1. Έγγραφο “Περιγραφή Αποθετηρίου” 
2. Πρότυπο (template) υποβολής εκπαιδευτικής δραστηριότητας για το Αποθετήριο 
 
Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να στέλνουν συμπληρωμένο το πρότυπο (template) σε μορφή 
doc στην διεύθυνση 1821@activities.sch.gr καθώς και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής που παρατίθενται στον πίνακα που 
ακολουθεί. Οι αποστολές των συμπληρωμένων προτύπων:  
-    γίνονται από 01/09/2021 μέχρι και 15/06/2022 και  
- αφορούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν/υλοποιούνται από 
01/01/2021 μέχρι και 31/12/2021. 

 
Σημειώσεις:  
1. Oι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν ή πρόκειται να υλοποιηθούν, ακολουθούν τις 
οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.  
2. Η περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πρότυπο (template) και το σχετικό 
εκπαιδευτικό υλικό ακολουθούν τον Γενικό Κανονισμό  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 
(ΓΚΠΠΔ-GDPR) και τους κανόνες σεβασμού πνευματικής ιδιοκτησίας.  
3. Τo συμπληρωμένο πρότυπο (template) θα σταλεί από τη σχολική μονάδα (ή αρμόδιο 
εκπαιδευτικό) στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (emails):  
α) του αποθετηρίου 1821@activities.sch.gr  και 
β) των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής προκειμένου να ελεγχθεί ότι πληροί τις 
προδιαγραφές που έχουν αναφερθεί και στη συνέχεια να αναρτηθεί από την Οργανωτική 
Επιτροπή στο συγκεκριμένο ψηφιακό αποθετήριο. 
 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 
 
 
 

Αικατερίνη Γκίνη 
Αν. Οργανωτική Συντονίστρια 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου 
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Η Οργανωτική Επιτροπή 
 

Α/Α     Ονοματεπώνυμο 
 

Ιδιότητα email 

1.  Αικατερίνη Γκίνη 
 

Αν. Οργ. Σ.Ε.Ε. ΠΕ70      kgini@sch.gr 

2. Γεώργιος Γεωργιόπουλος 
 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ 03 yo.georgiop@gmail.com 
 

3.  Ζαχαρούλα Καραβά Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 
 

 karavaxara@yahoo.gr 
 

4.  Ευστρατία Λιακοπούλου 
 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ 86 teliakop@gmail.com 
 

5. 
 

Μιχαλίτσα Παντελέων Σ.Ε.Ε. ΠΕ 60 mpanteleon@gmail.com 
 

6. 
 

Δημήτριος Σαρρής  Εκπ/κός ΠΕ 79 sarris@sch.gr 
 

7.   Αθανασία Χρονοπούλου Σ.Ε.Ε. ΠΕ 70 
 

athanasiaxron@gmail.com 
 

 

 

         Πίνακας αποδεκτών: 
  

1. Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου 
2. Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου 
3. Νηπιαγωγεία Περιφέρειας Πελοποννήσου 
4. Δημοτικά Σχολεία Περιφέρειας Πελοποννήσου  
5. Γυμνάσια-Λύκεια  Περιφέρειας Πελοποννήσου 
6. Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 
7. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 

  
 Κοινοποίηση: 

 
1.  Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Πελοποννήσου 
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