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ΘΕΜΑ: Δεύςεοη διδακςική επίρκεφη ςηπ Γ΄ ςάνηπ ςξσ Αορακείξσ Γσμμαρίξσ Θερραλξμίκηπ ρςα 
Σσμμαυικά Κξιμηςήοια ςξσ Ζέιςεμλικ, ρςξ ρςοαςόπεδξ «Παύλξσ Μελά» και ρςη Μξμή Λαζαοιρςώμ. 

 

Τημ Πέμπςη 22 Νξεμβοίξσ 2018 ξι μαθηςέπ ςηπ Γ΄ ςάνηπ πξσ διδάρκξμςαι χπ 2η Ξέμη Γλώρρα ςα 
Γαλλικά, θα ποαγμαςξπξιήρξσμ ςη δεύςεοη διδακςική ςξσπ επίρκεφη, ρςξ πλαίριξ ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ 
Ιρςξοίαπ και ςχμ Γαλλικώμ, αλλά και ρυεςικξύ Πξλιςιρςικξύ Ποξγοάμμαςξπ πξσ θα εκπξμήρξσμ ςη 
τεςιμή υοξμιά. Η νεμάγηρη με θέμα «Εκςόπ ςχμ ςειυώμ: η μαύοη ιρςξοία ςηπ Δσςικήπ Θερραλξμίκηπ» 
έυει ξογαμχθεί από ςξσπ έμπειοξσπ νεμαγξύπ ςηπ πξλιςιρςικήπ εςαιοείαπ «Dot2dot», η ξπξία 
αμαλαμβάμει θεμαςικέπ διαδοξμέπ και εμαλλακςικέπ νεμαγήρειπ ρςη Θερραλξμίκη, καθώπ και 
διάτξοεπ δοάρειπ με εκπαιδεσςικό και βιχμαςικό υαοακςήοα. 

Οι μαθηςέπ θα ποαγμαςξπξιήρξσμ μια διαδοξμή πξσ θα κιμηθεί ρςξμ άνξμα ςηπ ξδξύ Λαγκαδά και 
ςηπ γύοχ πεοιξυήπ. Με ατεςηοία ςα Σσμμαυικά Κξιμηςήοια ςξσ Ζέιςεμλικ, εμδιάμερξ ρςαθμό ςξ 
ρςοαςόπεδξ «Παύλξσ Μελά» και ςέομα ςη Μξμή Λαζαοιρςώμ, ξι μαθηςέπ θα έυξσμ ςημ εσκαιοία μα 
γμχοίρξσμ μία ρυεδόμ άγμχρςη όφη ςηπ πόληπ πξσ απξκαλύπςεςαι ένχ από ςα ςείυη, ρςη δσςική 
Θερραλξμίκη. Η «εκςόπ ςχμ ςειυώμ» Θερραλξμίκη, καςά ςη διάοκεια ςξσ Α΄ Παγκξρμίξσ Πξλέμξσ, 
διαμόοτχρε ςη δική ςηπ ςασςόςηςα -πξλύ διατξοεςική από ςημ ποξρςαςεσμέμη ζχή ςήπ «εμςόπ ςχμ 
ςειυώμ» πόληπ- και ρςαδιακά ρημαδεύςηκε από ςημ ποξρτσγιά, ςξμ πόλεμξ, ςημ εναθλίχρη, ςημ 
πεοιθχοιξπξίηρη και ςξμ κξιμχμικό απξκλειρμό. 

Μεςά ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διδακςικήπ επίρκεφηπ ξι μαθηςέπ θα επιρςοέφξσμ ρςξ Συξλείξ, από όπξσ 
θα αμαυχοήρξσμ για μα επιρςοέφξσμ ρςα ρπίςια ςξσπ με ςα ρυξλικά λεχτξοεία ή ςα ιδιχςικά 
ασςξκίμηςα ςχμ γξμέχμ ςξσπ, χπ ρσμήθχπ, ρςιπ 14:50.  
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