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Θέμα: Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ ΔΘΓ Κάζηξσλ κε αθνξκή ην ησβειαίν ηεο
Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821

Σν Δζληθό Θεκαηηθό Γίθηπν Κάζηξσλ πνπ ζπληνλίδεη ην ΚΠΔ Μνιάσλ
(πιεξνθνξίεο γηα ην Γίθηπν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΚΠΔ Μνιάσλ
www.kpemolaon.gr ), κε βάζε ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα ζηα ζρνιεία ιόγσ ηεο
παλδεκίαο, ζε ζπλεδξίαζε ηεο πληνληζηηθήο ηνπ Δπηηξνπήο πξνηείλεη θάπνηεο
δξάζεηο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα πινπνηεζνύλ από ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο γηα ην
ησβειαίν ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821. Σα παξαδνηέα/έξγα ησλ δξάζεσλ
απηώλ ζα απνζηαινύλ ζην ΚΠΔ, έηζη ώζηε θαη λα επεμεξγαζηνύλ από ηε
πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη λα αλαξηεζνύλ ζηελ ζρεηηθή ηζηνζειίδα πνπ ζα
δεκηνπξγεζεί εηδηθά γηα ηνλ ζθνπό απηό.
Με δεδνκέλν όηη πνιιά από ηα θάζηξα ζπλέβαιαλ ζηελ εμέιημε ηνπ
αγώλα αλεμαξηεζίαο, όρη κόλν ην 1821 αιιά θαη αξγόηεξα ή λσξίηεξα, ζε
απόπεηξεο απειεπζέξσζεο από ηνλ ηνπξθηθό δπγό απεπζπλόκαζηε ζε όια ηα
ζρνιεία (ρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
ηεο Δπηθξάηεηαο) αλεμάξηεηα αλ πινπνηνύλ πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο ή ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ή αλ είλαη κέιε ηνπ Γηθηύνπ, σο κηα
πξόηαζε πνπ ζα κπνξνύζε λα ζπκπεξηιεθζεί θαη ζηηο δηθέο ηνπο δξάζεηο γηα
ηνλ ενξηαζκό ησλ 200 ρξόλσλ από ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1821.
.

Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα επηιέμνπλ κηα ή πεξηζζόηεξεο από ηηο
παξαθάησ πξνηεηλόκελεο δξάζεηο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ κε ηνπο/ηηο
καζεηέο/ηξηέο ηνπο έξγα / δεκηνπξγίεο ηα νπνία ζα απνζηαινύλ ζην ΚΠΔ
ΜΟΛΑΩΝ γηα ην δίθηπν «ΚΑΣΡΑ» κέζσ ησλ Τπεπζύλσλ Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο / ρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ ηεο Γηεύζπλζήο ηνπο.

Η πξώηε θάζε - δεκηνπξγίαο ησλ έξγσλ ζα πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί
κέρξη ηηο δηαθνπέο ηνπ Πάζρα, ηέινο Απξηιίνπ, ώζηε λα έρνπκε έλα ηειηθό
απνηέιεζκα ηνλ Μάην, ην νπνίν ζα κπνξέζεη λα παξνπζηαζηεί ζηα ζρνιεία.
Οη πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο είλαη νη αθόινπζεο:
1.

Μηα εηθνληθή πεξηήγεζε ζην θάζηξν ηεο πεξηνρήο ζαο κέζα από
γξαβνύξεο ή απεηθνλίζεηο ζηε ραξηνγξαθία ε νπνία ζα αλαξηεζεί ζην
δηαδίθηπν σο εηθνληθή έθζεζε

2.

πγγξαθή κηαο κηθξήο ηζηνξίαο ηνπ θάζηξνπ ηεο πεξηνρήο ζαο πνπ έγηλε
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα (κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δηεγήκαηνο ή
κπζηζηνξίαο όρη πάλσ από 4 ζειίδεο). Μπνξεί λα είλαη πνίεκα ή ζεαηξηθό
έξγν.

3.

Να ζπγθεληξσζνύλ ζηνηρεία ηνπ θάζηξνπ / θαζηξνκνλάζηεξνπ/ πύξγνπ/
ππξγνθαηνηθίαο/ εξείπηα θάζηξσλ ηεο πεξηνρήο ζαο (όπσο : γεσγξαθηθή
ζέζε, ιίγα ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία ηνπ, γηα ην ξόιν ηνπ ζηελ επαλάζηαζε
ηνπ 21, ζξύινη θαη κύζνη γηα ην θάζηξν, 1-2 θσηνγξαθίεο από ζήκεξα θαη
1-2 γθξαβνύξεο από παιηά, πξνηάζεηο γηα κηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ
θάζηξνπ, …). ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζα αλαιάβεη λα δεκηνπξγήζεη έλα
ςεθηαθό ράξηε ζην νπνίν ζα ηνπνζεηήζεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θάζε
ζρνιηθή καζεηηθή νκάδα ζπγθέληξσζε.

4.

Γεκηνπξγία ελόο κηθξνύ βίληεν (ηδηαίηεξα ε πξσηνβάζκηα ζην πιαίζην ηεο
ζεαηξηθήο παηδείαο) κε κηα ηζηνξία ηνπ θάζηξνπ ην νπνίν ζα αλαξηεζεί
ζηνλ ηζηνρώξν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί.

ηε ζπλέρεηα ε επηηξνπή ζα αλαξηήζεη ζε δηαδηθηπαθό ηζηόηνπν, ηηο
εηθνληθέο πεξηεγήζεηο, ηηο κηθξέο ηζηνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ησλ θάζηξσλ σο εληαίν
ζύλνιν, αλαδεηθλύνληαο όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα έρνπλ ζπιιέμεη νη
καζεηηθέο νκάδεο αιιά θαη ηηο καζεηηθέο δεκηνπξγίεο.
Να επηζεκάλνπκε ην γεγνλόο όηη νη εξγαζίεο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ πξέπεη λα
ζπλνδεύνληαη απαξαίηεηα από βηβιηνγξαθία / δηθηπνγξαθία, γηα λα είλαη
δπλαηόο ν έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ε αλαθνξά ζηνπο δεκηνπξγνύο.

Πξνζβιέπνληαο ζε κηα ζπλεξγαζία καδί ζαο θαηά ηελ ηδηαίηεξε απηή
πεξίνδν επειπηζηνύκε ζε έλα απνηέιεζκα πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηελ εξσηθή
απηή επέηεην.
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