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Το παρόν Λεύκωμα αποτυπώνει τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών

Θεμάτων που υλοποιήθηκαν για τον επετειακό εορτασμό των 200 χρόνων από την

Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ειδικότερα, παρατίθενται σε αυτό τα προγράμματα που

πραγματοποιήθηκαν από Νηπιαγωγεία και από Δημοτικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Λάρισας και παρουσιάστηκαν στο 8ο Μαθητικό Συνέδριο «Μαθαίνω &

Παρουσιάζω τον πολιτισμό του τόπου μου», το οποίο διοργάνωσε η Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Λάρισας.

Το θέμα του 8ου Συνεδρίου επιλέχθηκε έχοντας ως αφετηρία την παρέλευση δύο αιώνων

από τον ένοπλο αγώνα των Ελλήνων για τη διασφάλιση της εθνικής αυτονομίας και

ανεξαρτησίας. Η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος έγκειται στα

επιτεύγματα των Ελλήνων αγωνιστών, στις ιστορικές μάχες και στις ναυμαχίες που έδωσαν

για να διατηρήσουν την εθνική τους ταυτότητα, τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους και τον

πολιτισμό τους. Τα επιτεύγματά τους, συνθέτουν το μεγαλείο του εθνικοαπελευθερωτικού

τους αγώνα που οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές,

ώστε να κατανοήσουν την ιστορική πορεία της χώρας μας. Παράλληλα, οφείλουμε να

προσεγγίσουμε τα εν λόγω ιστορικά δρώμενα τόσο μέσω της ιστορικής «αφήγησης» όσο

και μέσω πολλαπλών «αναγνώσεων», ώστε να καλλιεργήσουμε την ιστορική και τη

συλλογική μνήμη.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων που εστίαζαν σε ιστορικά

πρόσωπα και ιστορικά γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης του ’21 και γενικότερα στο

ιστορικό γίγνεσθαι της περιόδου αυτής, το οποίο προσέγγιζαν ως ιστορικό

«περιδιάβασμα» με σκοπό τη διασύνδεση του παρελθόντος με το παρόν. Τη διασύνδεση

του συγκεκριμένου ιστορικού πλαισίου με τη σύγχρονη εποχή.
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Εισαγωγικό Σημείωμα
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Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας ευχαριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη,

κ. Κωνσταντίνο Αγοραστό, για την άριστη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή του στην

έκδοση του εν λόγω Λευκώματος. Παράλληλα, ευχαριστούμε θερμά όλους τους

εκπαιδευτικούς Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στην

έκδοση του λευκώματος, για τα επιμελή κείμενα που συνέταξαν, καθώς και για το οπτικό

υλικό που συγκέντρωσαν ώστε να είναι εφικτή η σύντομη και σαφής παράθεση των

προγραμμάτων που υλοποίησαν.

Τέλος, ευχαριστούμε την κ. Κωνσταντίνα Χατζημίχου - Καλούση για την επιμέλεια των

κειμένων, την κ. Αποστολίνα Σαΐτη, τον κ. Κωνσταντίνο Πέτρου και την κ. Θεοδώρα

Παπαϊωάννου για την τεχνική επιμέλεια του Λευκώματος.



Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της Λάρισας που συμμετείχαν στο

8ο Μαθητικό Συνέδριο «Μαθαίνω και Παρουσιάζω τον Πολιτισμό του τόπου μου»,

καταγράφοντας στις πρωτότυπες και εμπνευσμένες εργασίες τους, σημαντικές πτυχές της

εθνικής παλιγγενεσίας, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική

Επανάσταση του 1821.

Συγχαρητήρια στους δασκάλους τους που τους παρακίνησαν να εργαστούν ομαδικά, τους

καθοδήγησαν στο ερευνητικό έργο και τους προέτρεψαν να παρουσιάσουν τις ιστορίες

τους μέσα από την δική τους ιδιαίτερη ματιά.

Συγχαρητήρια στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας για την πρωτοβουλία

της να συγκεντρώσει όλες τις υπέροχες μαθητικές εργασίες σε Λεύκωμα, που θα

αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και τους τοπικούς

φορείς της Λάρισας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει ενεργά, πρωτοβουλίες ευθύνης

που συντηρούν, αναδεικνύουν και προβάλλουν την ιστορική μνήμη και το πολιτιστικό

απόθεμα της Θεσσαλίας που είναι μοναδικό και αναντικατάστατο. «Ν' αγαπάς την ευθύνη.

Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω», έλεγε

ο Καζαντζάκης.

3

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Θεσσαλίας



Φέτος, γιορτάζοντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση που οδήγησε στη

συγκρότηση έθνους και την ίδρυση κράτους Δημοκρατίας και Δικαιοσύνης, η έννοια της

ευθύνης φωτίζεται με ένα νέο αλλά εξίσου σημαντικό περιεχόμενο. Ποτέ το παρόν δεν ήταν

τόσο φευγαλέο όσο είναι σήμερα. Ποτέ το αύριο τόσο άγνωστο. Η ευθύνη για την

διατήρηση της ταυτότητας μας, του καθενός ως ατομικής ταυτότητας και όλων μας ως

εθνικής ταυτότητας, η ατομική ευθύνη που ανάγεται σε συλλογική για να απαντήσει με

ενσυναίσθηση στις πρωτόγνωρες κρίσεις της εποχής, είναι ίσως πολύ βαρύτερη από την

ευθύνη των Ελλήνων σε οποιαδήποτε παλαιότερη εποχή. Τα παιδιά ως φορείς νέων ιδεών

και πολίτες του αύριο, μας δείχνουν το δρόμο…

Κώστας Αγοραστός

Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 
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Νιώθω βαθύτητα την ανάγκη να συγχαρώ τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες

εκπαιδευτικούς των Νηπιαγωγείων και των Δημοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Λάρισας, για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Πολιτιστικών

Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων, τα οποία αφορούσαν στην εθνική επέτειο των

“200 ετών” από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Τα εγκεκριμένα προγράμματα διαμεσολάβησαν θετικά, μέσω της διεπιστημονικής και

διαθεματικής προσέγγισης της ιστορικής γνώσης, στην καλλιέργεια της ιστορικής

ενσυναίσθησης και της ιστορικής κριτικής σκέψης των συμμετεχόντων μαθητών και

μαθητριών όσον αφορά στα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια

της αποκαλούμενης ως ΄΄Μεγάλης΄΄ Επανάστασης του ελληνικού γένους. Επιτεύχθηκε η

κατανόηση των γεγονότων που αφορούν στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα των

προγόνων μας μέσω της πολυαισθητηριακής πρόσληψης των πληροφοριών, καθώς και της

διερευνητικής και δημιουργικής μάθησης. Ειδικότερα, αναδείχθηκε η συμβολή της

αισθητικής εμπειρίας και της παιδαγωγικής αξιοποίησης διάφορων μορφών τέχνης όσον

αφορά στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και του κριτικού στοχασμού στην

προσέγγιση του χωροχρονικού πλαισίου της Ελληνικής Επανάστασης, ως καταστατικό

στοιχείο της ελληνικής ιστορίας και ως πεδίο σύζευξης της νεωτερικότητας και της

παράδοσης.

Χαιρετισμός Διευθύντριας Π.Ε. Λάρισας
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Πλήθος συγχαρητηρίων, επίσης, στους συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες

Προσχολικής και Δημοτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετείχαν αθρόα και με

ενθουσιασμό στα προγράμματα, λειτούργησαν ως ερευνητές και ως ερευνήτριες,

πραγματοποίησαν εικαστικές και μουσικές δημιουργίες, συμμετείχαν σε θεατρικά

δρώμενα, δημιούργησαν έντυπο και ψηφιακό υλικό, τραγούδησαν και χόρεψαν δημοτικά

τραγούδια… εκφράζοντας πολλαπλώς την αναγνώριση της ουσιαστικής συνεισφοράς των

αγωνιστών του ’21 στη διατήρηση της θρησκείας, της γλώσσας και του πολιτισμού μας,

στη διατήρηση της εθνοτικής μας ταυτότητας.

Αικατερίνη Καραγιώργου

Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
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1. Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
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Η γνώση της Ιστορίας μπορεί να διαμεσολαβήσει θετικά στη διαχείριση των κρίσεων που

αφορούν στην σύγχρονη κοινωνία. Η Ιστορία μπορεί να μας διδάξει και έτσι προκύπτει

ταυτόχρονα ο προβληματισμός και το ζητούμενο σχετικά με την αναδιήγηση της Ιστορίας

για την επίγνωση του παρελθόντος και τη σύνδεσή της με τις επόμενες γενιές. Έχοντας

υπόψη τα παραπάνω, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, δια της

Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, ανάλαβε την πρωτοβουλία κάθε σχολικό έτος να

διοργανώνει Μαθητικά Συνέδρια με τίτλο: «Μαθαίνω & Παρουσιάζω τον πολιτισμό του

τόπου μου». Τα Συνέδρια στόχευαν στην αναδιήγηση του παρελθόντος ως μέσο

διαμόρφωσης της πολιτιστικής ταυτότητας του μελλοντικού πολίτη που θα τον καταστήσει

ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας. Επίσης, εστίασαν στην κατανόηση του πολιτισμικού

γίγνεσθαι από τους μαθητές και της μαθήτριες τη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Με βάση το γεγονός ότι η έννοια του ενεργού πολίτη δομείται στο γενικότερο περιβάλλον,

φυσικό και ανθρωπογενές, οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να λειτουργήσουν ως

δρώντα άτομα γνωρίζοντας την ιστορία του τόπου τους και να αναδείξουν τα

πλεονεκτήματά του και κυρίως να συμμετέχουν μελλοντικά στην ανάπτυξή του.

Τα Μαθητικά Συνέδρια αποτέλεσαν μια πολύτιμη εμπειρία για την εκπαιδευτική κοινότητα

και έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να εκφράσουν τις απόψεις τους

και τις προτάσεις τους. Οι μικροί σύνεδροι ερεύνησαν, κατέγραψαν τη σημερινή εικόνα

των μνημείων, έθεσαν κριτικά ερωτήματα αναζητώντας απαντήσεις και δήλωσαν με τον

τρόπο αυτό το δικό τους παρόν ως ενεργοί πολίτες σε συμμετοχικές, δημοκρατικές

διαδικασίες ως προϋπόθεση μιας μακρόπνοης αλλαγής στο πεδίο της καθημερινότητας

της πόλης τους.

Η ανταπόκριση των μαθητών γέννησε ελπίδες. Αλλά επίσης, δημιούργησε σκέψεις και

προβληματισμούς. Ανάδειξε την αναγκαιότητα να τεθούν νέες βάσεις στην κατάρτιση

σχεδίων για την ανάδειξη και διάσωση της ιστορίας του τόπου μας.

Αντί προλόγου…
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Οι δράσεις αυτές ήταν μια ευκαιρία ενεργοποίησης της ευρύτερης σχολικής κοινότητας

με την παράλληλη κινητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών, δασκάλων, γονέων

και φορέων σύνδεσης του σχολείου με την τοπική κοινωνία. Μαζί με τους μαθητές και

τις μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς συμμετείχαμε σε μία γιορτή Δημοκρατίας, όπου

τα παιδιά ήταν πρωταγωνιστές διεκδικώντας υπεύθυνα τα αιτήματα για προστασία του

πολιτισμού μας.

Το Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τη φετινή χρονιά είναι αφιερωμένο στην επέτειο

των 200 χρόνων από τη Ελληνική Επανάσταση του 1821 και διοργανώθηκε με ένα

διαφορετικό τρόπο, λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων

συνεπειών της πανδημίας και του σεισμικού φαινομένου που έπηξε τον τόπο μας. Ως εκ

τούτου αποφασίσαμε να συγκεντρωθούν τα πολύ αξιόλογα Πολιτιστικά Προγράμματα

Σχολικών Δραστηριοτήτων των σχολείων με σκοπό την έκδοση «Λευκώματος», το οποίο

θα διανεμηθεί σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθύνης της, με σκοπό να

αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και σε όλους

τους τοπικούς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Κωνσταντίνα Χατζημίχου-Καλούση

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

10



11

• 7ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

• 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Λάρισας

• Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο ΛΗΤΩ - Τσακίρη Θεοκλή

• Νηπιαγωγείο Αργυροπουλίου

• 5ο & 7ο Νηπιαγωγεία Τυρνάβου

1.1. Προγράμματα Νηπιαγωγείων
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7ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

• Γνωστικοί (οικοδόμηση εννοιών-

κατανόηση σχέσεων, αλληλεπιδράσεων,

συνεπειών ανθρώπου – περιβάλλοντος

(κυρίως ανθρωπογενούς).

• Συμμετοχικοί (εργασία σε ομάδες,

ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας,

σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις).

• Αισθητικοί (δημιουργία στενής σχέσης με

τον πολιτισμό, επαφή με έργα

καλλιτεχνών εκείνης της περιόδου).

• Κοινωνικοί (σύνδεση της σχολικής ζωής με

την καθημερινή ζωή, καλλιέργεια

υπευθυνότητας, ικανότητα λήψης

αποφάσεων στη δημιουργική δράση).

• Επιστημονικοί (εξοικείωση με τις

επιστημονικές μεθόδους, κριτική και

δημιουργική προσέγγιση του θέματος).

• Αυτομορφωτικοί (χρήση ψηφιακής

βιβλιοθήκης, νέων τεχνολογιών, ίντερνετ).

Τμήματα
Νηπίων-Προνηπίων  

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Κελεσίδου Κυριακή (ΠΕ 60)

Ρούσα Νικολέτα (ΠΕ 60)
Τσαγκούλη Ευανθία (ΠΕ 60)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή

Κεντρικός σκοπός του προγράμματος ήταν τα παιδιά να κατανοήσουν και ν’
αξιολογήσουν την ιστορία του έθνους μας, καθώς μέσα από τη γνώση του
παρελθόντος κατακτούν το μέλλον.

Στόχοι
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7ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Έγινε χρήση της κούκλας (ως εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία). Ήρθε
στο νηπιαγωγείο μας ένας ιστορικός (κούκλα) ο κ. Ιστόριος Ιστορικάκης
ειδικός στην ιστορία της ελληνικής επανάστασης και μας εξιστόρησε τον
αγώνα της Ελλάδας για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. Τα παιδιά
ενθουσιάστηκαν με την έλευση της κούκλας που ακόμα κι όταν έπρεπε να
επιστρέψει στην Αθήνα όπου ζούσε αποφάσισαν ότι έπρεπε να φτιάξουμε ένα
ταχυδρομείο για να επικοινωνούμε μαζί του. Όπως κι έγινε. Σε επόμενη φάση
φτιάξαμε τη λαογραφική γωνιά με υφαντά, αντικείμενα και παραδοσιακές
ενδυμασίες. Αναφερθήκαμε εκτεταμένα στους ήρωες εκείνης της εποχής και
τους συγκρίναμε με τους τωρινούς ήρωες. Τα κορίτσια μας φωτογραφήθηκαν
σαν την Μαντώ Μαυρογένους και τα αγόρια σαν πολεμιστές. Φτιάξαμε
παραδοσιακές ποδιές και μαντήλια και στο θεατρικό μας εργαστήρι παίξαμε
τον πόλεμο των δύο χωρών. Ακούσαμε πολλά παραδοσιακά τραγούδια,
μάθαμε για την ιστορία τους και χορέψαμε αυτούς τους χορούς.
Δημιουργήσαμε αφίσα που οργανώθηκε από την Περιφερειακή Εκπαίδευση
Θεσσαλίας για την επέτειο των 200 ετών. Συμμετοχή στο Μαθητικό Συνέδριο
της Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.

Μεθοδολογία

200 χρόνια από το 1821

Αναζήτηση στοιχείων από τις πηγές καθώς
και σε αρχεία, μουσεία μέσω της
τεχνολογίας, έρευνα στο διαδίκτυο,
καταγραφή δεδομένων, έργα καλλιτεχνών
την περίοδο της «Eπανάστασης», πολυμέσα.
Οι εκπαιδευτικοί εμψύχωσαν και στήριξαν
τους μαθητές στη διαδικασία ανακάλυψης
της γνώσης, μέσα από την έρευνα, την
ανάλυση, τη σύνθεση, καθώς και της
βιωματικής προσέγγισης μέσα από την
οργάνωση δραστηριοτήτων έκφρασης και
δημιουργίας. Σύνδεση με τους θεματικούς
άξονες που αναφέρονται στο αναλυτικό
πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (Γλώσσα,
Μαθηματικά, Εικαστικά).
Μέθοδος Project, έρευνα πεδίου,
ανθρωπολογική έρευνα, καταιγισμός ιδεών,
μέθοδος παρατήρησης έργων τέχνης
(μέθοδος Perkins), διερεύνηση θέματος,
επεξεργασία δεδομένων, υλοποίηση
δράσεων, παρουσίαση, αποτίμηση.
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Συνεργασίες

Θεωρούμε ότι επιτεύχθηκε ο αρχικός σκοπός του
προγράμματος. Τα παιδιά σ΄ αυτήν τη διαδρομή
ανακάλυψαν νέες γνώσεις με παιγνιώδη τρόπο,
έμαθαν για τα κατορθώματα εκείνης της εποχής και
τη σύγκριναν με τη σημερινή, εντόπισαν ομοιότητες
και διαφορές, διδάχτηκαν, ενεπλάκησαν βιωματικά
σε δράσεις και τέλος το απόλαυσαν. Το κυριότερο
όμως ήταν το γεγονός ότι κατέκτησαν από τη μικρή
αυτή ηλικία όσο καλύτερα το γνωμικό του Σεφέρη
«Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι
σαν να σβήνεις ένα αντίστοιχο από το μέλλον».
Τέλος έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη
σχολική κοινότητα και στους γονείς των παιδιών.
Δημιουργία εντύπου, αφίσας, παραγωγή υλικού σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, δημιουργία padlet,
ανάρτηση δραστηριοτήτων στο blog του σχολείου
μας. Ελπίζουμε με αυτές τις δράσεις μας να βάλαμε
ένα λιθαράκι στις γνώσεις των παιδιών μας.

200 χρόνια από το 1821

7ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

Το πολιτιστικό πρόγραμμα λειτουργεί ως
συνδετικός κρίκος σχολείου και κοινωνίας.
Οι προγραμματισμένες επισκέψεις μας
λόγω των ιδιαίτερων υγεινομικών
συνθηκών δεν πραγματοποιήθηκαν.
Συνεπώς η συνεργασία μας ήταν στενή με
το σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων,
Υπεύθυνους Πολιτιστικών προγραμμάτων
(διαδικτυακά), με βιβλιοθήκες, μουσεία και
με το κουκλοθέατρο Παίγνιος Παραμυθάς.

Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι  διάχυσης αποτελεσμάτων
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1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Λάρισας

«1821-2021: Ψάχνοντας τη Λαϊκή τέχνη και 
Παράδοση του τόπου μας»

Τμήματα 
Νηπίων - Προνηπίων

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Γκαντζώρας Αντώνης (ΠΕ 60)

Παπανικολάου Παρασκευή (ΠΕ 60) 
Αναγνωστοπούλου Στ. (ΠΕ 50.60)
Μαντζίκος Κωνσταντίνος (ΠΕ 61)

200 χρόνια από το 1821

Οι εκπαιδευτικοί, αναγνωρίζοντας τη σημασία της επαφής με την παράδοση,
οργανώνουν σχολικά προγράμματα με στόχο την ευαισθητοποίηση των
μαθητών προς την λαογραφία και τη διασύνδεση του χθες με το σήμερα, της
παράδοσης δηλαδή με τον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Έχοντας ως γνώμονα τα παραπάνω και με αφορμή τον εορτασμό των
διακοσίων χρόνων από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης, οι
εκπαιδευτικοί και τα παιδιά του 1ου Ειδικού Νηπ/γείου Λάρισας ξεκινήσαμε
ένα ταξίδι γνωριμίας με την καθημερινή διαβίωση των ανθρώπων εκείνης της
εποχής, μέσα από τη λαϊκή τέχνη.
Μεταξύ άλλων, μιλήσαμε και για τα παιχνίδια εκείνης της εποχής μέσα από την
παρουσίαση μιας κούκλας με παραδοσιακή φορεσιάς και την περιγραφή των
ρούχων της. Ακολουθήσαμε τα πρότυπα των φορεσιών και κατασκευάσαμε
ρούχα με τους μαθητές, με παραδοσιακές τεχνικές όπως τη χρήση αργαλειού
και σταμπωτών.

Τα ήθη, τα έθιμα, η σύσταση της
κάθε μικρής κοινότητας και η
λαϊκή τέχνη, όπως αυτή
εξελίχθηκε στη διάρκεια των
χρόνων, αποτελούν συνολικά το
λαϊκό πολιτισμό του κάθε τόπου.
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1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Λάρισας

200 χρόνια από το 1821

Ο αρχικός σκοπός του εικονικού ταξιδιού μας αφορούσε τη γνωριμία των
παιδιών με την πολιτιστική μας κληρονομιά και τον λαϊκό τρόπο ζωής.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν η γνωριμία των παιδιών με μια
μεγάλη ποικιλία εικαστικών μέσων και τεχνικών, η βελτίωση των δεξιοτήτων
τους σε σχέση με τη λεπτή κινητικότητα, η ανάπτυξη της συνεργασίας και η
ενεργή συμμετοχή στην ομάδα.

Σκοπός - Στόχοι

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με γνώμονα τις δυνατότητες των παιδιών μας.
Στόχος της κάθε δραστηριότητας ήταν όπως αναφέρθηκε και παραπάνω η
επαφή των παιδιών με την παράδοση και τη λαϊκή τέχνη, παράλληλα με τη
διασκέδασή τους και την ευχάριστη συνεργασία μέσα στην τάξη.
Προετοιμασία – Συνεργαζόμενοι φορείς: οι εκπαιδευτικοί μάζεψαν τα βασικά
υλικά που θα χρησιμοποιούσαν, ξεκινώντας από τα σταμπωτά, τον αργαλειό και
τα συνοδευτικά του, καθώς και τα τελάρα κεντήματος. Στη συνέχεια
ενημερώθηκαν μέσω του διαδικτύου και των συζητήσεων με την διευθύντρια
του Λαογραφικού μουσείου Λάρισας για τον τρόπο χρήσης τους.
Υλικά: τέμπερες, πινέλα, μαρκαδόρους, κορδέλες, υφάσματα, ρετάλια,
δαντέλες, χρωματιστά νήματα, μπάλες από φελιζόλ, ξύλα, πλαστικά καλάμια,
μπλούζες.

Δραστηριότητες - Συνεργασίες - Υλικά
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Συμπεράσματα - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

Οι δραστηριότητες μας αποτυπώθηκαν μέσω φωτογραφιών και αναρτήθηκαν στο
διαδίκτυο, στο σχολικό μας blog με την παρακάτω διεύθυνση:
https://blogs.sch.gr/1nipeidlaris/1821-2021-psachnontas-tin-laiki-techni-kai-
paradosi-toy-topoy-mas/

200 χρόνια από το 1821

1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Λάρισας

Αξιολογώντας τις δράσεις μας,
τις εμπειρίες και γνώσεις που
αποκτήσαμε αλλά και την
αλληλεπίδραση του σχολείου
μας με την κοινότητα, θα
λέγαμε πως η δράση μας είχε
θετικό πρόσημο. Οι
παραδόσεις μας είναι ένα
ανεξάντλητο θέμα και η επαφή
με το παρελθόν μας, μέσα από
εναλλακτικές προσεγγίσεις,
μπορούν να κινήσουν το
ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε
να μάθουν μέσα από αυτό.
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Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο 

ΛΗΤΩ - Τσακίρη Θεοκλή

Ταξίδι στην Πολιτιστική μας κληρονομιά
«200 Χρόνια και Ιστορώ»

Τμήματα 
Νηπίων - Προνηπίων

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 
Θεοκλή Τσακίρη (ΠΕ 60)

Αποστολία Ντάλλα (ΠΕ 60)

200 χρόνια από το 1821

• Να κατανοήσουν οι μαθητές το θάρρος των Ελλήνων του 1821.
• Να αντιληφθούν ότι η Ελλάδα αν και μικρή χώρα, έδωσε τα φώτα της και τον
πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο.
• Να γνωρίσουν σπουδαίους ανθρώπους του τόπου τους, με εθνικό και πολιτιστικό
έργο που συντέλεσαν στον αγώνα.
• Να ανακαλύψουν την ιστορία της πόλης που ζουν και να μάθουν να σέβονται τους
χώρους της πολιτιστικής κληρονομιάς μας.
• Να αποκτήσουν συνείδηση και να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο, όσον
αφορά τις παραδόσεις του τόπου μας και τη σπουδαιότητα διατήρησης τους στο
χρόνο.
• Να τιμήσουν και να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα των 200 χρόνων από την
Ελληνική Επανάσταση.
• Να δημιουργήσουν αφίσα και λογότυπο με διάφορα εικαστικά υλικά.
• Να γνωρίσουν τις παραδόσεις των θρησκευτικών και εθνικών εορτών της χώρας
μας. Άμεση επαφή με τα ήθη και τα έθιμα μας. Ανακάλυψη των δεξιοτήτων τους
μέσα από τη δραματοποίηση.
• Να κατανοήσουν την έννοια του ρυθμού με παραδοσιακούς χορούς.
• Να δημιουργήσουν με τα χεράκια τους, τα δικά τους εδέσματα που θα
προσφέρουν στις οικογένειες τους σαν ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες
πληροφορίες που έλαβαν.
• Να γνωρίσουν παραδοσιακά αντικείμενα της χώρας μας.

Στόχοι
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• Δράση «200 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΩ» είναι το δικό μας
κείμενο για να τιμήσουμε τα 200 χρόνια από την
Επανάσταση. Ενδεικτικά παραθέτουμε απόσπασμα:
(‘200 χρόνια και ιστορώ, όλα όσα συνέβησαν στον
τόπο αυτό, για έναν ιερό σκοπό. Σελίδες ματωμένες,
μας χάρισαν ζωή και δυνατές αλήθειες με δόξα και
τιμή. Μεγάλη η επέτειος, τρανή η ιστορία που
ζωντανεύει μνήμες από ιερά θηρία, χαρίζοντας μας
σήμερα περήφανη πορεία…..’) το υλικό υπάρχει στη
διαδρομή του 1ου e-Πανθεσσαλικού Μαθητικού
Συνεδρίου youtube: https://youtu.be/B8HjwfM2Rvw

• Οι μικροί μας μαθητές μάζεψαν μαζί με τους
παππούδες τους ιστορικό υλικό για τους
Νεομάρτυρες του τόπου μας εξερευνώντας την
ιστορία μας. Τα παιδιά κατανόησαν το πλούσιο έργο
τους και τα σπουδαία αποτελέσματα της δράσης
τους και τα παρουσιάζουν σε βίντεο στο youtube:
https://youtu.be/p10uJGw1NI8

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο ΛΗΤΩ - Τσακίρη Θεοκλή

Ενδεικτικές δράσεις

200 χρόνια από το 1821
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• Υλοποιήσαμε διαδικτυακή εκδήλωση όπου τα παιδιά παρουσίασαν στους
γονείς και τους παππούδες τους, όλα όσα κατέκτησαν αυτόν τον καιρό.

• Οι μαθητές ετοίμασαν, ένα φυλλάδιο με όσα αποκόμισαν από το πρόγραμμα
αυτό, συνοδευόμενο με παραδοσιακό έδεσμα από τα χεράκια τους.

• Δημιουργήσαμε «Γωνιάς Παράδοσης» μέσα στην τάξη.
• Επικοινωνήσαμε με την εκπαιδευτική κοινότητα τα όσα μάθαμε, στέλνοντας

στην Πρωτοβάθμια Λάρισας ένα βίντεο με αφηγήσεις των μαθητών μας σχετικά
με το έργο και τις αξίες των Νεομαρτύρων της Θεσσαλίας.

• Γράψαμε ένα ποίημα με τίτλο ‘‘Το ’21 χτυπά στην καρδιά’’ απόσπασμα του
παρακάτω: («Το 21 χτυπά στην καρδιά, μικροί μεγάλοι θυμούνται ξανά, 200
χρόνια ελεύθερη ζωή, αναπολούμε με δόξα και τιμή. Μαντώ Διάκος και Κοραής,
έγραψαν ιστορία μαρτυρική, ματωμένες σελίδες της ζωής, σε μία τόση δα
κουκκίδα γης. Απ’ το 1821 ως το 2021, χρόνια μνήμης με αγάπη κεντημένα, ως
το 2021…») Στην πορεία του προγράμματος μας το κάναμε τραγούδι που το
τραγούδησαν οι μαθητές μας, σε μουσική του οδηγού μας, κου Στάθη
Σταμελόπουλου. Το βίντεο του τραγουδιού υπάρχει στο youtube:
https://youtu.be/J8AzOFaNYAs

• Μαθητής τραγούδησε το τραγούδι «Να 'τανε το 21» και έντυσε με εικαστικά
την αφήγηση του https://youtu.be/voteX0ydkiU

https://youtu.be/B8HjwfM2Rvw
https://youtu.be/p10uJGw1NI8
https://youtu.be/J8AzOFaNYAs
https://youtu.be/voteX0ydkiU


Συνεργασίες με φορείς

Στην αποτίμηση της δράσης αυτής έχουμε πλήθος
θετικών εμπειριών. Με τα αποτελέσματα της έρευνας
μας, έγινε και η δημιουργία των παραπάνω βίντεο
που σας αναφέραμε, τα οποία περιλαμβάνουν τις
κυριότερες δράσεις του προγράμματός μας και έχουν
αναρτηθεί στο www.youtube.com ΛΗΤΩ ΤΣΑΚΙΡΗ,
ώστε μέσω αυτών να γίνει διάχυση των όσων
υλοποιήσαμε.
Αποκτήσαμε πλήθος γνώσεων από την πλούσια
ιστορία του τόπου μας. Μάθαμε να συνεργαζόμαστε
με τους οικείους μας και τους προσφέραμε το τελικό
υλικό μας ώστε να θυμηθούν όλοι και να
ξαναζωντανέψουμε συντροφιά, τα στοιχεία που μας
κάνουν εμάς τους Έλληνες αν και ανάδελφο έθνος, να
ξεχωρίζουμε από τα βάθη των χρόνων μέχρι σήμερα
με τις πράξεις και τα έργα μας.

200 χρόνια από το 1821

Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο ΛΗΤΩ  - Τσακίρη Θεοκλή

α. Με το ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΛΑΡΙΣΑΣ.
β. Με το ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.
γ. Με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Θεσσαλίας-συμμετοχή στο
1ο e-Μαθητικό Συνέδριο.
δ. Με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Λάρισας.
ε. Με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και
Τυρνάβου για τη συμμετοχή μας σε
διαγωνισμό ζωγραφικής με τίτλο «Ο
ήρωας της Καρδιάς μου».

Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων
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Νηπιαγωγείο Αργυροπουλίου

• Να γνωρίσουν τα παιδιά την ενδυμασία των ανθρώπων

την περίοδο της Επανάστασης του 1821 και να εντοπίσουν

ομοιότητες και διαφορές στην ένδυση της Ηπειρωτικής

Ελλάδας από την Νησιωτική Ελλάδα.

• Να πειραματιστούν με διάφορα υλικά δημιουργώντας τα

δικά τους έργα λαϊκής τέχνης.

• Να μάθουν τη χρησιμότητα αλλά και τη λειτουργικότητα

αυτών των αντικειμένων στην καθημερινότητα των

ανθρώπων εκείνης της εποχής.

• Να έρθουν σε επαφή με το δημοτικό τραγούδι και να

χορέψουν δημοτικούς χορούς.

• Να γνωρίσουν γεγονότα της Επαναστατικής περιόδου

όπως αυτά περιγράφονται μέσα σε κλέφτικα τραγούδια.

• Να έρθουν σε επαφή με την ανθρώπινη πλευρά των

ηρώων.

• Να φανταστούν την ιστορία που κρύβει μέσα του ένα

κλέφτικο τραγούδι και να την αναπαραστήσουν.

• Να ζωντανέψουν στιγμές της καθημερινότητας, όπως τις

μελετήσανε μέσα από τους πίνακες γνωστών ζωγράφων

της εποχής.

Τμήμα 1, 2 & Τμήμα 
Ολοημέρου

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:  
Κουτάλου Βασιλική (ΠΕ 60)

Μαϊκου Γεωργία (ΠΕ 60)
Βόκοτα Νικολέττα  (ΠΕ 60)

200 χρόνια από το 1821

Επιλογή θέματος

Στόχοι 

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ταξιδεύω μέσα από τα μάτια των παιδιών στην
επανάσταση του 1821» διαβάσαμε «Τα ελληνάκια» της Ευγενίας Φακίνου,
παρακολουθήσαμε τη δημιουργία υφαντών στο διαδίκτυο, μελετήσαμε
διάφορες τεχνικές (σταυροβελονιά), κάναμε συλλογή παραδοσιακών στολών,
ακούσαμε κλέφτικα τραγούδια και τραγούδια που γράφτηκαν με αφορμή την
Επανάσταση του 1821.

22

«Η επανάσταση του 1821 μέσα απ’ τη λαϊκή τέχνη, τα 
κλέφτικα τραγούδια και τους πίνακες ζωγραφικής»



Νηπιαγωγείο Αργυροπουλίου

Ενδεικτικές Δράσεις - Συνεργασίες με φορείς 

200 χρόνια από το 1821

Σε συνεργασία με τους γονείς των παιδιών στήσαμε μια γωνιά με στοιχεία της
παράδοσης μας (παραδοσιακές στολές και αντικείμενα). Τα παιδιά ξεναγήθηκαν
ψηφιακά σε λαογραφικά μουσεία διαφόρων περιοχών της Ελλάδας, ακούσανε
παραδοσιακή μουσική καθώς και κλέφτικα τραγούδια όπως: «Του Κίτσου η
μάνα», «Παιδιά της Σαμαρίνας» και προσπάθησαν να φανταστούν την ιστορία
που κρύβεται μέσα στο τραγούδι. Με επανειλημμένες ακροάσεις εντόπισαν τα
στοιχεία της ιστορίας του τραγουδιού και αναζήτησαν σχετικές πληροφορίες.
Προσπάθησαν να συγχρονιστούν με τον ρυθμό και να χορέψουν το τραγούδι.
Επέλεξαν την εικόνα που θέλουν να αναπαραστήσουν με την τεχνική της
«παγωμένης εικόνας» και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν.
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Αποτίμηση - Αποτελέσματα – Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

200 χρόνια από το 1821

Νηπιαγωγείο Αργυροπουλίου

Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας ήρθαν σε επαφή με μια άλλη εποχή.
Επισκέφθηκαν και γνώρισαν θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της περιοχής κι
έμαθαν τον ρόλο και τον συμβολισμό τους κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας.
Η φροντίδα των μνημείων εσωτερικά από τους κατοίκους της περιοχής, με
υπέροχες αγιογραφίες - τοιχογραφίες και εικόνες Αγίων, του Χριστού και της
Παναγιάς, καθώς και με περίτεχνα ξυλόγλυπτα ψαλτήρια, άμβωνες, στασίδια και
τέμπλα, ενέπνευσαν και παρακίνησαν τους μαθητές και τις μαθήτριες να
ολοκληρώσουν με ενθουσιασμό την εργασία.
Η συστηματική μελέτη των θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων του τόπου μας
συνέβαλε, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γίνουν αποδέκτες πλήθους
ιστορικών πληροφοριών και ερμηνειών, που συνιστούν την πνευματική και
εθνική παρακαταθήκη για ένα βιώσιμο μέλλον.
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5ο & 7ο Νηπιαγωγεία Τυρνάβου

Όλα τα τμήματα  των  
Νηπιαγωγείων

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 
Γκουγκουλιάνου Ευαγγελία (ΠΕ 60)

Μαμανού Ελένη (ΠΕ 60)
Μπένη Μαρία (ΠΕ 60)

Σάμπρη Θεοφανώ (ΠΕ 60)
Παπαθεοδώρου Αγνή (ΠΕ 23)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο των δράσεων τιμής και μνήμης για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση, τα 5ο και 7ο Νηπιαγωγεία Τυρνάβου ζωντανεύουν την ιστορία
της Επανάστασης, μέσα από τα μάτια των μικρών τους μαθητών. Όλες οι
δράσεις οι οποίες υλοποιήθηκαν παρουσιάζονται σε μια διαδραστική αφίσα.
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1821 – 2021
«200  Χρόνια Ελευθερίας»

https://view.genial.ly/60b28a4585ebfa0d3a8f397e/interactive-image-1821-2021-200-xronia-eley8erias


5ο & 7ο Νηπιαγωγεία Τυρνάβου

Δραστηριότητες

200 χρόνια από το 1821

• Δημιουργία παραδοσιακής γωνιάς.
• Πορτραίτα των ηρώων του 1821 (Ζωγραφική)
• Κατασκευή τσολιάδων και ελληνοπούλας με

διάφορα υλικά.
• Ζωγραφιές με τον αγαπημένο τους ήρωα-

ηρωίδα.
• Κατασκευή λάβαρου της Επανάστασης.
• Ζωγραφική μνημείων του Τυρνάβου από την

εποχή της Τουρκοκρατίας.
• Ψηφιακό κολλάζ για το 1821 και ζωγραφίζουν

το 1821.
• Παιχνίδια κατανόησης και ακροστιχίδα με την

λέξη Έλληνες.
• Ομαδικές εργασίες όπως το λάβαρο της

επανάστασης του Τυρνάβου, ο χάρτης της
Ελλάδας με τα διαμερίσματά της, «η Δόξα»
(αναπαράσταση του έργου ζωγραφικής
Ν.Γύζη), μακέτα με την καταστροφή των
Ψαρών.

• Ηχογραφημένη απόδοση της ιστορίας του Φ.
Μανδηλαρά «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» από
τα νήπια και εικονογράφηση από τα ίδια.

• Ηχογραφημένη απόδοση του επιγράμματος
του Δ. Σολωμού «Στων Ψαρών την ολόμαυρη
ράχη…» από τα προνήπια μας.

• Ζωγραφιές με την καταστροφή των Ψαρών.
• Παραδοσιακοί χοροί με στολές και συμμετοχή

όλων των παιδιών.
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Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

200 χρόνια από το 1821

5ο & 7ο Νηπιαγωγεία Τυρνάβου

To υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των νηπιαγωγείων μας:
https://5o-7oniptyrnavou.blogspot.com/2021/06/1821-2021-200.html
Ψηφιακή αφίσα:
https://view.genial.ly/60b28a4585ebfa0d3a8f397e/interactive-image-1821-2021-
200-xronia-eley8erias
«200 Χρόνια Ελευθερίας»
https://www.youtube.com/watch?v=b2_X7G_W-iA
«Στων Ψαρών την ολόμαυρη ράχη»

https://www.youtube.com/watch?v=-1qo6Yxr54I&t=68s
«Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»
https://www.youtube.com/watch?v=hib9ZbUr_AA&t=310s

«Οι ήρωες του 1821»
https://www.youtube.com/watch?v=Nn25s1mHPsU
«Η Επανάσταση του 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών» 

https://www.emaze.com/@AOTTLWTIR/1821--2021--200-----?autoplay
«Οι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης» 

https://read.bookcreator.com/74Ic9hD4XdNyLDIKOt4S4vNgXZ03/m8zhJvfaRKOQhd
YEhxM5xg
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• 6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• 9o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• 12ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• 17ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• 27ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• 32ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• 37ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• Δημοτικό Σχ. Αργυροπουλίου

1.2. Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

• Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας

• 1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

• 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

• 3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων

• Σχολή Καραβάνα

• Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο -

Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη

• Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου
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6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

«Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία»

Η επέτειος της επανάστασης του 1821 είναι μια καλή αφορμή, ώστε να θυμηθούμε

τους αγώνες για την ελευθερία, να τιμήσουμε τους ήρωες της επανάστασης και να

προβληματιστούμε γόνιμα και ουσιαστικά. Φέτος ήταν ιδιαίτερη, τόσο γιατί

γιορτάσαμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης, ενώ παράλληλα

διανύαμε και συνεχίζουμε ακόμη, τη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Ίσως όμως,

ακόμη κι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για επανιεράρχηση των αξιών

και ενδυνάμωση των ανθρώπινων σχέσεων.

Στόχος της δράσης ήταν να εντοπίσουν οι μαθητές στην ευρύτερη περιοχή όπου

βρίσκεται η σχολική μονάδα υλικά τεκμήρια, κυρίως δρόμους-οδούς, που σχετίζονται

με την Ελληνική Επανάσταση του 1821 αλλά και μνημεία, ηρώα, πλατείες, κ.ά. και να

τα φωτογραφίσουν.

Τμήματα  
Ε2 & ΣΤ2 Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:

Δραγατογιάννη Παναγιώτα (ΠΕ 11)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή - Στόχοι - Υλικά

31



6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Στη συνέχεια, οι μαθητές κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν έρευνα για τα υλικά
τεκμήρια που εντόπισαν και να καταγράψουν τα στοιχεία σε ειδικά διαδικτυακά
συνεργατικά εργαλεία (padlet - googledocs).
Οι οδηγίες δόθηκαν μέσω του eclass και μετά από συζήτηση με τους μαθητές μέσω
των διαδικτυακών μαθημάτων webex. Στη συνέχεια η κάθε τάξη χωρίστηκε σε
υποομάδες (breakout sessions) και δουλεύοντας με ομαδοσυνεργατικό τρόπο
επεξεργάστηκαν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν. Στο τέλος, συζήτησαν στην
ολομέλεια τις παρατηρήσεις τους και αντάλλαξαν και παρουσίασαν μεταξύ τους όλα
όσα κατέγραψαν.

Μεθοδολογία

200 χρόνια από το 1821

Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

Τα παιδαγωγικά οφέλη για τους μαθητές ήταν πολλά. Μέσα από την όλη διαδικασία
οι μαθητές απέκτησαν πρόσθετες δεξιότητες, ερευνητικές και επικοινωνιακές και
έμαθαν για την Ελληνική Επανάσταση αλλά και για την τοπική ιστορία, στοιχεία τα
οποία συμβάλλουν στην ενίσχυση της ατομικής και συλλογικής ιστορικής
συνείδησης. Επιπλέον, ενθαρρύνθηκε η ενεργητική ενασχόληση με την ιστορική και
πολιτιστική φυσιογνωμία του τόπου, διευρύνθηκε η ιστορική γνώση και υπήρξε
δημιουργική εμπλοκή των μαθητών στην όλη μαθησιακή διαδικασία.
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Αποτίμηση-Αποτελέσματα-Εμπειρίες-Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

Τέλος, οι μαθητές ήταν δημιουργικοί,
συνεργάστηκαν και μοιράστηκαν τις ιδέες
τους και δούλεψαν πάνω σε γνώσεις που
ήδη είχαν ή απέκτησαν στην πορεία αλλά
με διαφορετικό και δημιουργικό τρόπο.
Όλες αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται ως
τελικό προϊόν στον πολύ όμορφο και
ενδιαφέροντα «τοίχο» που δημιούργησαν
οι μαθητές και μπορεί να γίνει πόστερ,
έντυπο ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε
blog ή site.
https://padlet.com/padragat_edu/dromos

200 χρόνια από το 1821

6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Χαρακτηριστικό είναι το
παράδειγμα της οδού 31ης
Αυγούστου, στην οποία
βρίσκεται το σχολείο και είναι η
ημέρα της απελευθέρωσης της
πόλης μας. Επίσης, η οδός
Φιλελλήνων που ανεβαίνει στο
φρούριο που μας βοήθησε να
μάθουμε περισσότερα για τον
τόσο σημαντικό αγώνα τους
αλλά και όλων των υπολοίπων
σημαντικών προσωπικοτήτων
της Ελληνικής Επανάστασης του
1821.
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9o Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

«Πορτρέτα ζωής Αγωνιστών της Επανάστασης του 
1821…κάτι θέλουν να μας πουν»

Τμήμα Δ2 
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

Κίτσιου (Βίλλη) Βασιλική (ΠΕ 91.01)
Ντιντής Κωνσταντίνος (ΠΕ 70)

Γιαννακού Κρυσταλλία (ΠΕ 05)

200 χρόνια από το 1821

Με κεντρικό θεματικό άξονα την επέτειο των

διακοσίων χρόνων από την Ελληνική

Επανάσταση του 1821, προσεγγίσαμε κεφάλαια

ζωής των αγωνιστών της επανάστασης,

ξεκινώντας από τους τοπικούς μας ήρωες και

συνεχίζοντας σε μονοπάτια ηρώων της

υπόλοιπης Ελλάδας. Σημαντική θέση στο

πρόγραμμά μας κατείχαν- όπως βέβαια και στον

αγώνα- οι Ελληνίδες αγωνίστριες, της στεριάς

και της θάλασσας. Ήρωες που τα πορτρέτα ζωής

τους είχαν έναν μοναδικό σκοπό: την ελευθερία

της Ελλάδας.

Τα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν: Ποια

εικόνα ζωής άφησαν αυτοί οι ήρωες στο

πέρασμά τους; Πώς επιδρά η απόφασή τους να

θυσιάσουν τα υπάρχοντά τους ακόμα και την

ίδια τους τη ζωή, στις νεότερες γενιές;

Επιχειρήσαμε μέσα από τα πορτρέτα ζωής των

αγωνιστών να συνειδητοποιήσουμε τη

σπουδαιότητα της έννοιας ελευθερία για όλους

τους λαούς. Επιδιώξαμε να κατανοήσουμε και

να ερμηνεύσουμε τη θυσία τους ιδωμένη πια

στο δικό μας παρόν.

Σκοπός - Mεθοδολογία
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Σε διερευνητικό επίπεδο τα παιδιά έψαξαν σε βιβλία και στο διαδίκτυο για να
συλλέξουν πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση των ηρώων. Σε συνεργατικό
επίπεδο, οι μαθητές μας χωρίστηκαν σε ομάδες, έτσι ώστε κάθε ομάδα να
αναλάβει να συγκεντρώσει τα στοιχεία που θα βοηθούσαν στη διαμόρφωση μιας
ιστορικής συνείδησης γύρω από τα θέματα που μας απασχόλησαν κατά τη
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Επίσης, η συνεργασία εφαρμόστηκε και
με τη μορφή συζήτησης κατά την ώρα των μαθημάτων.
Αναφορικά με τη δημιουργική μάθηση τα παιδιά φιλοτέχνησαν πορτρέτα ηρώων
της Επανάστασης, προσέγγισαν ποιητικά τη δυναμική των λέξεων «Ελευθερία» και
«Θυσία». Αντιπαρέβαλαν τις δύο έννοιες ελευθερία και σκλαβιά μέσω εικαστικών
δραστηριοτήτων δίνοντας μια πολυγλωσσική χροιά στις παραπάνω έννοιες,
ασχολήθηκαν με την τεχνική Calligrammes (Καλλιγράμματα) του Apollinaire έχοντας
ως κίνητρο τη λέξη «Αγώνας». Έδωσαν θεατρική πνοή στον πίνακα του Θ. Βρυζάκη
«Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» όπως και στα πορτρέτα των ηρώων που μας
αυτοσυστήνονται.

200 χρόνια από το 1821

Ενδεικτικές δράσεις

9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αποτίμηση – Αποτελέσματα – Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

Υπήρξε καταλυτική η δυναμική των παιδιών στη συγκέντρωση πληροφοριών και η
θέλησή τους να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Συνεχίσαμε να δημιουργούμε στη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς χρησιμοποιώντας όταν χρειάστηκε την ομόχρονη
(webex) και την ετερόχρονη (e-class) εκπαίδευση για την συλλογή υλικού και την
ανατροφοδότηση και πάνω απ’ όλα την ενθάρρυνση των μαθητών μας.
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200 χρόνια από το 1821

9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• Οι μαθητές συνειδητοποίησαν το μέγεθος της θυσίας επώνυμων και ανώνυμων
ηρώων

• Κατάλαβαν ότι η έννοια «αγώνας» είναι μια έννοια που τη γνωρίζουν καλά όσοι
λαοί καταπιέζονται και πως χρειάζεται αντοχή, δύναμη κι ελπίδα για να
κατακτήσει κάποιος την ελευθερία όταν του τη στερούν.

• Έμαθαν πολλά για τους τοπικούς μας ήρωες, που δεν γνώριζαν.
• Αναγνώρισαν ότι η ελευθερία είναι ανεκτίμητο αγαθό και αναφαίρετο

δικαίωμα για όλους τους λαούς, για όλα τα παιδιά.
• Μέσω των δράσεων που ενίσχυε την ενσυναίσθηση, οι μαθητές μας

αντιλήφθηκαν ότι η σκλαβιά και η καταπίεση στερεί τα χαμόγελο από το
πρόσωπο των παιδιών. Στερεί το φως και την ελπίδα από τη ζωή.

Αποτελέσματα

 ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ
 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η΄ΘΑΝΑΤΟΣ
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 

ΓΕΝΟΥΣ
 ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΝΟΗ
 ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ 

ΞΗΜΕΡΩΜΑ
 ΡΕΕΙ ΠΟΤΑΜΙ Η ΑΝΤΡΕΙΟΣΥΝΗ
 ΙΛΙΑΔΕΣ, ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 ΑΡΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΜΕ ΧΡΩΜΑ 

ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΟ

 ΘΥΣΙΑΣΑΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΤΡΙΔΑ

 ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΔΩΣΑΜΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 ΣΗΚΩΣΑΜΕ ΨΗΛΑ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ 
ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

 ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΗΣ ΨΥΧΗΣ

 ΑΓΩΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΙΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Παραθέτουμε ενδεικτικά δύο από
τις συλλογικές δράσεις
αποτυπωμένες στο χαρτί,
αποτέλεσμα της δημιουργικής
γραφής, οι οποίες αναφέρονται
στην έννοια της Ελευθερίας και
στην έννοια της Θυσίας.

Συλλογικές δράσεις
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12ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

«1821-2021: Δεν ξεχνώ, Γνωρίζω, Συνεχίζω…»

Η επιλογή του θέματος έγινε για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ελληνική

επανάσταση και η αφορμή δόθηκε από την επίσημη έναρξη του εορτασμού και

του τραγουδιού: «Ας αρχίσουν οι χοροί».

• Να γνωρίσουν στην ευρύτερη περιοχή (τοπική Ιστορία), όπου βρίσκεται η

σχολική μονάδα, υλικά τεκμήρια που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση

του 1821: μνημεία και ηρώα, δρόμοι, πλατείες, βιβλία, αντικείμενα τέχνης.

• Να αναδειχθούν πρόσωπα ηρώων που είχαν βασικό ρόλο στην επανάσταση του

1821 μέσα από το έργο του Θεόφιλου και του Παναγιώτη Ζωγράφου.

• Να μελετήσουν το έργο και την προσφορά του Ρήγα Φεραίου- Βελεστινλή.

• Να γνωρίσουν τους Νεομάρτυρες και ιδιαίτερα τους τοπικούς (Άγιος Ιωάννης

Μονεμβασιώτης, Άγιος Γεώργιος εκ Ραψάνης).

Τμήμα  
Δ1

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:
Κουραμά Ελένη (ΠΕ 70)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή 

Στόχοι

• Πληροφορίες - έρευνα από

κατάλληλες ιστοσελίδες, βιβλία,

εφημερίδες, εγκυκλοπαίδειες,

βιβλιοθήκες, παρουσιάσεις.

• Όλο το υλικό βρίσκεται

αναρτημένο σε ομώνυμο μάθημα

στην e-class για αλληλεπίδραση και

ανατροφοδότηση των μαθητών

https://eclass02.sch.gr/courses/931

0160469/

Υλικά
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12ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• Ομαδοσυνεργατική (δια ζώσης και webex)
• Ερωτηματολόγια
• Συνεντεύξεις
• Ηχογράφηση φωνών

Μεθοδολογία

200 χρόνια από το 1821

Ενδεικτικές Δράσεις

• Καταγραφή και εικονική επίσκεψη, μέσω google earth και φωτογραφιών στα
τοπικά μνημεία και ηρώα, αγάλματα, πλατείες… Ιδιαίτερη έμφαση στα δύο
αγάλματα του Ρήγα Φεραίου (πλατεία νομαρχίας και Ανθίμου Γαζή).

• Εύρεση και καταγραφή οδών της Λάρισας που έχουν σχέση με την ελληνική
επανάσταση σε χάρτη της πόλης.

• Δημιουργία γωνιάς με συγκεντρωμένο υλικό στην αίθουσα διδασκαλίας και στην
e-class.

• Μελέτη της χάρτας του Ρήγα κάθε φύλλου με έμφαση στις απεικονίσεις και
δημιουργία παζλ.

• Δημιουργία λογότυπου για το πρόγραμμά μας.
• Διαδικτυακή γιορτή και παραγωγή αυτής: «Οι ήρωες ζωντανεύουν»

https://www.youtube.com/watch?v=I72_fTLz0kU
• Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης με θέμα: «Ρήγας, ο τραγουδιστής της

λευτεριάς».
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Συνεργασίες με φορείς

• Οι μαθητές αξιολόγησαν το
πρόγραμμα με ερωτηματολόγιο
και φύλλο εργασίας.

• Οι ατομικές εργασίες,
ζωγραφιές, ποιήματα, ψηφιακή
αφήγηση, ψηφιακό αφιέρωμα –
γιορτή αναρτήθηκαν όλα στην
e-class, ώστε όλοι μαθητές και
γονείς να τα παρακολουθήσουν.

• Αναμνηστικό DVD με όλο το
υλικό του προγράμματος.

200 χρόνια από το 1821

12ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• Συμμετοχή στην εκπαιδευτική δράση του
κέντρου έρευνας για τις αν-θρωπιστικές
επιστήμες: «Πώς θυμόμαστε την Επανάσταση
του 1821;» – Μια σχολική δράση τοπικής
ιστορίας» https://www.rchumanities.gr/1821-
ekpaideytikh-drash/ με τα δυο αγάλματα του
Ρήγα Φεραίου (πλατεία Νομαρχίας και
Ανθίμου Γαζή).

• Συμμετοχή στη δράση του ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας:
«Δημιουργώντας Ψηφιακές Αφηγήσεις για τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του
1821».

• Συμμετοχή στον διαγωνισμό ποίησης της
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Λάρισας σε
συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης
και Τυρνάβου, με θέμα: «200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση – Τιμώντας τους
Θεσσαλούς Νεομάρτυρες του 1821».

Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων
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Τμήμα Ε1
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:

Ζαχείλα Μαρία (ΠΕ 70)

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τον καίριο λόγο που διαδραμάτισε η παιδεία και η
γλώσσα μας στην έναρξη της εθνικής μας επανάστασης· να γνωρίσουν τα
ονομαστά σχολεία των Αμπελακίων και της Ραψάνης που λειτούργησαν στην
περιοχή μας προετοιμάζοντας τους Έλληνες για την ελευθερία· να γνωρίσουν
μεγάλους δασκάλους του Γένους οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή μας και
μαθήτευσαν και δίδαξαν σ΄ αυτά (Κωνσταντίνος Κούμας, Κωνσταντίνος
Οικονόμου εξ Οικονόμων, Άνθιμος Γαζής, ο Νεομάρτυρας Γεώργιος εκ Ραψάνης,
Θεόκλητος Φαρμακίδης).

• Να αναζητήσουν και να γνωρίσουν τη συμβολή της Θεσσαλίας στον αγώνα.
• Να εκτιμήσουν την συμβολή σχολείων, δασκάλων, τοπικών κινημάτων και ηρώων

στην εξέλιξη του αγώνα.
• Να αναζητήσουν και να γνωρίσουν τις πλατείες της πόλης μας που έχουν ονόματα

ηρώων· να γνωρίσουν τη ζωή, τη δράση, την προσωπικότητα αυτών.
• Να αναζητήσουν, να επεξεργαστούν, να οργανώσουν, να παρουσιάσουν τις

πληροφορίες αυτές.

Στόχοι

17ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

«Αναζητώντας την Επανάσταση του 1821 στην πόλη μας και 
στην περιοχή μας, μαθαίνουμε την ιστορία μας, εμπνεόμαστε 

για το παρόν, οραματιζόμαστε για το μέλλον»
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200 χρόνια από το 1821

• Οι μαθητές αναζήτησαν, επεξεργάστηκαν, οργάνωσαν, παρουσίασαν
πληροφορίες για την ζωή και τη δράση των Ρήγα Βελεστινλή, Γεωργάκη
Ολύμπιου, Γεώργιου Καραϊσκάκη, Ιωάννη Μακρυγιάννη, Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη, Κωνσταντίνου Κούμα, Κωνσταντίνου Οικονόμου εξ
Οικονόμων, Άνθιμου Γαζή, του Νεομάρτυρα Γεώργιου εκ Ραψάνης,
Θεόκλητου Φαρμακίδη. Αναζήτησαν και παρουσίασαν τα τοπικά κινήματα
της Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

• Υλοποίησαν τη διαδικτυακή δράση του Κ.Π.Ε. Ανατολικού Ολύμπου, «Το
κάστρο του Πλαταμώνα στο πέρασμα των αιώνων».

• Συμμετείχαν στο διαγωνισμό ποιήματος για τον Νεομάρτυρα Γεώργιο εκ
Ραψάνης που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολή μας.

• Τραγούδησαν και χόρεψαν το δημοτικό τραγούδι «Οι μαύροι κλέφτες».
• Παρατήρησαν, περιέγραψαν, ζωγράφισαν εμπνεόμενοι από τον πίνακα «Το

λημέρι του Κατσαντώνη».

Ενδεικτικές δράσεις - Συνεργασίες με φορείς

17ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Υλικά - Μεθοδολογία

• Χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες, χάρτες, ψηφιακά
εργαλεία, παρουσιάσεις, πίνακες ζωγραφικής και γκραβούρες εποχής,
δημοτικά τραγούδια και χοροί, αποσπάσματα ελληνικών ταινιών,
φωτογραφίες.

• Οι μαθητές εργάστηκαν με τη μέθοδο project, ομαδοσυνεργατικά αλλά και
ατομικά.
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200 χρόνια από το 1821

• Παρατήρησαν, περιέγραψαν και
αναπαράστησαν ως παγωμένη εικόνα
τον πίνακα του Παναγιώτη Ζωγράφου
«Η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως».

• Έπαιξαν παιχνίδι ρόλων και κάθισαν
στην «ανακριτική καρέκλα» τους
παραπάνω ήρωες και Δασκάλους τους
Γένους.

• Άκουσαν τα «Παιδιά της Σαμαρίνας» και
την ιστορία τους, τραγούδησαν και
χόρεψαν.

• Τέλος κάναμε τον αρχαιολογικό
περίπατο στην πόλη μας,
επισκεφτήκαμε τις πλατείες που φέρουν
ονόματα και αγάλματα ηρώων της
επανάστασης.

• Ετοίμασαν μια παρουσίαση για το blog
του σχολείου.

17ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι 
Διάχυσης των αποτελεσμάτων

Η εργασία τους έγινε ένα μικρό βιβλίο

και μοιράστηκε σε όλους. Επίσης

δημιούργησαν μια ψηφιακή

παρουσίαση η οποία ανέβηκε στο blog

του σχολείου μας.

• Τα παιδιά εργάστηκαν με ενθουσιασμό και ζήλο, ενεργοποιήθηκαν, εκφράστηκαν
δημιουργικά, ένιωσαν περηφάνια για τον τόπο τους, διδάχτηκαν από τις αξίες αλλά
και τα λάθη του ’21 μέσα από τις προσωπικότητες, τη ζωή και τη δράση των ηρώων.

• Η έλλειψη της δια ζώσης διδασκαλίας επηρέασε και την εργασία μας, καθώς
δημιούργησε περιορισμούς στις επισκέψεις μας και στη διάχυση των
αποτελεσμάτων σε όλους τους μαθητές του σχολείου μας.

Ενδεικτικές δράσεις

Αποτίμηση επίτευξης στόχων -
Συζήτηση - Συμπεράσματα
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27ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

«Μαθαίνω για τη ζωή του Νικοτσάρα μέσα από τους 
στίχους δημοτικών τραγουδιών»

Η μουσική φαίνεται να είναι ένας

συναρπαστικός τρόπος για να παρακινήσει

κάποιος τους/τις μαθητές/τριες στην

αναζήτηση του παρελθόντος.

Το δημοτικό τραγούδι αποτελεί κίνητρο

μάθησης ειδικότερα σε μαθητές/τριες με

μαθησιακές δυσκολίες, μικρή

συγκέντρωση προσοχής και χαμηλή

αυτοεκτίμηση.

Αξιοποιήσαμε τα δημοτικά τραγούδια για

να γνωρίσουμε τη ζωή ενός τοπικού ήρωα,

του Νικοτσάρα.

Τμήμα  
ΣT2

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Βολίδου Αικατερίνη (ΠΕ 70)

Μπόνια Βελησσαρία (ΠΕ 70.ΕΑ)

200 χρόνια από το 1821

Επιλογή θέματος

Στόχοι

• Αναγνώριση του δημοτικού τραγουδιού ως ιστορική πηγή και κατανόηση της
χρήσης του στην απόκτηση βαθύτερης γνώσης για την Τοπική Ιστορία.

• Εντοπισμός της ζητούμενης πληροφορίας στο διαδίκτυο, σε γραπτά κείμενα,
χάρτες και πίνακες ζωγραφικής.

• Σύγκριση ομοιοτήτων και διαφορών στο περιεχόμενο δύο ή περισσότερων
ιστορικών πηγών.

• Διατύπωση αυτόνομου λόγου σε σχέση με την πληροφορία που δίνει η
ιστορική πηγή.
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27ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

200 χρόνια από το 1821

Διερευνητική - ανακαλυπτική μάθηση, διαλογική και συνθετική εργασία με τη
χρήση της ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης.

Διδακτική προσέγγιση

Σύντομη περιγραφή • Στην e-class: Ανάρτηση όλων των
φύλλων εργασιών (πίνακες ζωγραφικής,
χάρτες, επιλεγμένα κείμενα και
επιλεγμένα ιστορικά δημοτικά
τραγούδια).

• Πρώτο διδακτικό τρίωρο: Αφόρμηση,
εξοικείωση με τη διαδικασία της
διερεύνησης, την ποιητική γλώσσα, τα
στοιχεία δομής, περιεχομένου και
ύφους των δημοτικών τραγουδιών.

• Επόμενα τέσσερα διδακτικά τρίωρα:
μελέτη των κειμένων. Επεξεργασία των
ιστορικών δημοτικών τραγουδιών, των
ιστορικών κειμένων, χαρτών και έργων
τέχνης, άλλοτε όλοι μαζί οι
μαθητές/τριες και άλλοτε
διαμοιρασμένοι/ες σε ομάδες ανάλογα
με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Παραγωγή των δικών
τους γραπτών κειμένων, τραγουδιών,
θεατρικών σκετς και ζωγραφιών σχετικά
με τη ζωή του τοπικού ήρωα, του
Νικοτσάρα.

• Έκτο διδακτικό δίωρο: Παρουσίαση γραπτών εργασιών/έργων από τους/τις
μαθητές/τριες στην ολομέλεια.

• Έβδομο διδακτικό δίωρο: Βιντεοσκόπηση του δημοτικού τραγουδιού που
έγραψαν οι ίδιοι μαθητές και τραγούδησαν ακολουθώντας τη μελωδία του
δημοτικού τραγουδιού «Ο Νικοτσάρας» και του θεατρικού σκετς που έγραψαν

κι έπαιξαν στην εκκλησία του Άγιου Χαράλαμπου Λάρισας.

44



Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες

Οι μαθητές/τριες γνώρισαν έναν
τοπικό ήρωα, πήραν τη θέση του,
μοιράστηκαν τις αγωνίες του και
τους προβληματισμούς του και
συνειδητοποίησαν πως το ιστορικό
δημοτικό τραγούδι εκτός από
απόλαυση προσφέρει και γνώσεις.
Την εμπειρία τους και τις
καινούριες γνώσεις τις
παρουσίασαν στους συμμαθητές
τους και στις συμμαθήτριές τους
στο σχολείο και σε δύο μαθητικά
συνέδρια.

200 χρόνια από το 1821

27ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Η εργασία σε ομάδες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση χαρακτηρίστηκε από τους
μαθητές ευχάριστη, ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική αν και μερικές φορές
υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα (σύνδεση οθόνης ή ήχου).
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32ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

«Οι Νεομάρτυρες της Λάρισας»

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821 και

στα πλαίσια του προγράμματος «Γνωρίζω τον τόπο μου» οι μαθητές της Δ΄ τάξης του

32ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας γνώρισαν πτυχές της ιστορίας της επανάστασης και

μελέτησαν τη ζωή και το έργο των ηρώων της Θεσσαλίας και των νεομαρτύρων της

περιοχής. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με δια ζώσης και εξ αποστάσεως

εκπαίδευση κατά τους μήνες Ιανουάριο-Ιούνιο.

Τάξη Δ΄ Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:
Στεργιούλη Αικατερίνη (ΠΕ 70)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή
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• Να γνωρίσουν οι μαθητές τους ήρωες και νεομάρτυρες του τόπου μας που πήραν

μέρος στην επανάσταση του ‘21.

• Να κατανοήσουν την ιστορική εξέλιξη του τόπου και το ρόλο των ανθρώπων σ’ αυτή.

• Να έλθουν σε επαφή με τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του.

• Να συγκρίνουν την εικόνα του χθες και του σήμερα.

• Να γνωρίσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά.

• Να δουλέψουν ομαδικά-συνεργατικά.

• Να οργανώσουν στοιχεία και να τα αξιολογήσουν.

• Να οδηγηθούν στην ενεργητική μάθηση.

• Να συμμετέχουν σε κοινές δράσεις.

• Να έλθουν σε επαφή με την τεχνολογία και να εξοικειωθούν με τη χρήση των

εργαλείων της.

Στόχοι



• Επιλογή θέματος
• Επιστολή στους γονείς
• Χωρισμός ομάδων
• Καταιγισμός ιδεών
• Ατομικές και ομαδικές εργασίες
• Οργάνωση, χρήση και παρουσίαση 

εποπτικού υλικού
• Ζωγραφική
• Δημιουργία βίντεο με χρήση του 

εργαλείου Αnimaker

32ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

1. «Έξοδος» επετειακή ταινία του Β. Τσικάρα
2. «Το Αθάνατο 1821» Α΄και Β΄ τόμος, εκδ. Στρατίκη
3. Νεομάρτυρες- Από τη σκλαβιά στον ουρανό, Χ. Β. Στεργιούλη, εκδ. Αρχονταρίκι
4. Ιερά μονή Τιμίου Προδρόμου Ανατολής http://www.saintjohns-monastery.gr/
5. «Ο Ανυποχώρητος νεομάρτυρας Λαρίσης Άγιος Ιωάννης» ttps://epanastasi1821. 

online/souli-h-aetofwlia-twn-eleytherwn

Υλικά

200 χρόνια από το 1821

Ενδεικτικές Δράσεις

• Αναζήτηση και καταγραφή των ηρώων του ’21 της θεσσαλικής περιφέρειας
με τη χρήση των ιστορικών πηγών και του διαδικτύου.

• Γνωριμία με την ιστορία των μνημείων της πόλης αυτής της εποχής: Γενί
Τζαμί, Μπεζεστένι, μαρμάρινη πλάκα Αγ. Δαμιανού.

• Γνωριμία με την καθημερινή ζωή των επαναστατημένων Ελλήνων μέσα από
την ταινία «Έξοδος».

• Γνωριμία με τη ζωή των Νεομαρτύρων Αγίου Ιωάννη Μονεμβασιώτη και
Αγίου Δαμιανού του εν Κισσάβω μέσα από βιβλία και πηγές του
διαδικτύου.

• Συμμετοχή στο μαθητικό συνέδριο ΠΔΕ Θεσσαλίας «Το 1821 μέσα από τα
μάτια των παιδιών», Μάρτιος/Μάιος 2021.

• Συμμετοχή στο διαγωνισμό ποίησης της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης.
• Συμμετοχή στο διαγωνισμό λογότυπου και αφίσας για το μαθητικό

συνέδριο ΠΔΕ Θεσσαλίας «Το 1821 μέσα από τα μάτια των παιδιών»,
Μάρτιος /Μάιος 2021.

• Συμμετοχή στο διαγωνισμό ζωγραφικής της Ι. Μητρόπολης Νέας Σμύρνης
και Καλαμαριάς «Τιμώντας τους ήρωες του ’21».

Μεθοδολογία
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Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

200 χρόνια από το 1821

32ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Δημιουργία βίντεο - χρήση του εργαλείου Αnimaker αναφερόμενο σε σχετικό με την
τεχνολογία πρόγραμμα etwinning, στο οποίο συμμετέχει η τάξη με θέμα «Άγιος
Δαμιανός ο εν Κισσάβω, νεομάρτυρας Λαρίσης»: συγκέντρωση στοιχείων της ζωής
και του έργου του. Καταγραφή τους. Ηχογράφηση του βίου του. Γνωριμία με τον
τόπο που ασκήτεψε και το μοναστήρι που έχτισε. Ζωγραφική σκηνών της ζωής του.
Τα αποτελέσματα του έργου διαχέονται σε όλα τα μαθήματα.

https://youtu.be/44BYydC54Qo?t=166
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37ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

«Στα ίχνη των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης»

Στα πλαίσια του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση η ΣΤ’

τάξη με τους εκπαιδευτικούς που συντονίζουν το πρόγραμμα επέλεξαν να

ασχοληθούν με τη ζωή και τη δράση των πρωταγωνιστών του Αγώνα για την

Ελευθερία.

Στόχοι μας ήταν:

• οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν τους ανθρώπους που συνέβαλαν

στην αποτίναξη του δυσβάστακτου ζυγού της μακραίωνης δουλείας,

• να αναδειχτούν οι αξίες και τα ιδανικά της πίστης και της φιλοπατρίας μέσα από

το παράδειγμα των ηρώων,

• να εμπλακούν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε ένα ταξίδι ιστορικής μελέτης,

αναζήτησης και έρευνας (μέσω της ανάγνωσης σχετικών λογοτεχνικών βιβλίων,

του διαδικτύου και άλλων πηγών),

• οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν τη συνεργασία

μέσα από ομαδικές δραστηριότητες.

Τάξη ΣΤ΄
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Ιωάννης Λέτσιος (ΠΕ 70)

Άννα Δαοπούλου (ΠΕ 79.01)
Χρυσή Νταλή (ΠΕ 06)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή - Στόχοι -Υλικά- Μεθοδολογία
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Συγκεκριμένα δραματοποιήθηκαν οι ακόλουθοι πίνακες:
«Ο Χορός του Ζαλόγγου ή Σουλιωτοπούλες» του K. Πινέ (C. Pinet), 1803
« Η Ελλάς Ευγνωμονούσα», του Θ. Βρυζάκη, 1885
« Το Κρυφό Σχολειό» του Ν. Γύζη, 1885/86
«Το Φίλημα» του Α. Γεωργιάδη, 1960

37ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Ενδεικτικές Δράσεις - Συνεργασίες με φορείς

200 χρόνια από το 1821

• Οι μαθητές και οι μαθήτριες ενθαρρύνθηκαν να διαβάσουν βιβλία σχετικά με το
1821 είτε από τη σχολική βιβλιοθήκη είτε από άλλες πηγές.

• Παρακολούθησαν προβολές στην τάξη από το διαδίκτυο.
• Ανατέθηκαν εργασίες στους μαθητές και τις μαθήτριες που αφορούν τη δράση

των ηρώων.
• Συντάχτηκε ένα τεύχος με το υλικό αυτό, το οποίο δόθηκε στους μαθητές και τις

μαθήτριες ως ενθύμιο.
• Οι μαθητές και οι μαθήτριες δραματοποίησαν γνωστά έργα τέχνης με την τεχνική

της παγωμένης εικόνας. Προσπάθησαν να αποδώσουν τα συναισθήματα καθώς
και τις σκέψεις των απεικονιζόμενων προσώπων.
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Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

• Οι μαθητές και οι μαθήτριες
ανταποκρίθηκαν πρόθυμα και με πολύ
ενδιαφέρον στο πρόγραμμα.

• Προσπαθήσαμε να εντάξουμε όλα τα
παιδιά με διαφορετικές προσεγγίσεις για
το θέμα μας μέσω της μουσικής, την
τέχνης , την ιστορίας , της τεχνολογίας .

• Το έργο μας παρουσιάστηκε στην
σχολική κοινότητα και αναρτήθηκε στην
ιστοσελίδα του σχολείου.

200 χρόνια από το 1821

37ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

• Μίλησαν για το δημοτικό και κλέφτικο τραγούδι και τραγουδούν τα τραγούδια
(10 Παλικάρια – Μαύρη ζωή).

• Ακόμη παρουσίασαν ένα παραδοσιακό όργανο, τον ταμπουρά.
• Συμμετείχαν στο διαγωνισμό ποίησης της Μητροπόλεως για να εκφράσουν και τα

δικά τους συναισθήματα μέσα από τα ποιήματα που δημιούργησαν για τους
ήρωες της πατρίδας και της πίστης.

• Ετοιμάστηκε ένα λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint) για τους ήρωες του 1821.

Ενδεικτικές Δράσεις - Συνεργασίες - Συμμετοχές
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44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

«Αφιέρωμα στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση»

Στόχος μας ήταν, 200 χρόνια μετά, είναι να δούμε τα γεγονότα της Ελληνικής

Επανάστασης του 1821 με καθαρή, ουσιαστική ματιά, ώστε να αντιληφθούμε τη

σπουδαιότητα και το μεγαλείο της.

Οι μαθητές/τριες:

• Να αναζητήσουν πληροφορίες για τους ήρωες του 1821, να ξεχωρίσουν τις πιο

ενδιαφέρουσες για εκείνους.

• Να τις παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους.

• Να εξηγήσουν ο καθένας τους λόγους που επέλεξε τον συγκεκριμένο ήρωα.

• Να μπορούν να τους ξεχωρίζουν ανάμεσα σε εικόνες και να τους ονομάζουν.

• Να μάθουν περισσότερα για αυτούς και να εμπνευστούν με το παράδειγμά

τους!

Τμήμα  Ε2 
Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:

Τζιτζή Θωμαή (ΠΕ 70)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή

Στόχοι 
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44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Υλικά - Μεθοδολογία

200 χρόνια από το 1821

➢ Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
➢ Εργασία με web2 εργαλεία.
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Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

Τηλεδιάσκεψη με την ΩΝΑΣΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
όπου πραγματοποιήθηκε ζωγραφιοξενάγηση
πάνω στη ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΡΗΓΑ.

200 χρόνια από το 1821

44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

Οι μαθητές απόλαυσαν τις δραστηριότητες που αναρτήθηκαν στο BLOG της τάξης.

Συνεργασίες με φορείς
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Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου

«Ψηφίδες τοπικής ιστορίας»

Εμπνεόμενοι από τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση οι

μαθητές όλων των τάξεων συμμετείχαν σε ποικίλες σχολικές δράσεις.

Οι μαθητές της Δ, Ε’ και ΣΤ’ τάξης συμμετείχαν στο ερευνητικό πρόγραμμα «Η

Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» μία δράση Τοπικής Ιστορίας, με

σκοπό τη μελέτη «πώς θυμόμαστε» το παρελθόν και την εξοικείωση με τη δουλειά

του ιστορικού, του ερευνητή και του αρχειονόμου.

Ερευνήσαν και βρήκαν πληροφορίες για πρόσωπα που εμπλέκονται στην Ελληνική

Επανάσταση και έχουν τις ρίζες τους ή έδρασαν στην περιοχή μας. Συγκεκριμένα

μελετήθηκαν: Η ζωή και η δράση του Νικοτσάρα, Σχολή Τυρνάβου ή Ελληνομουσείο,

Ιωάννης Πέζαρος, Άγιος Γεδεών, Κωνσταντίνος Οικονόμος εξ Οικονόμων.

Όλες αυτές οι πληροφορίες επεξεργάστηκαν και δημιουργήθηκε ένα e-book το οποίο 

και παρουσιάζουμε:  

https://read.bookcreator.com/97osTvYBEYTh8rYeh2E4zDI9DI63/EsdF1NLoT1uo5f

GUaYhPYg

Όλες οι τάξεις
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: 
Γιώτσα Θεολογία  (ΠΕ 70)

Θωμαή Σίσκου (ΠΕ 11)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή - Δράσεις

Το σχολείο μας έλαβε μέρος σε ένα έργο e-
Τwinning με τίτλο: «Μεζεδάκια τοπικής
ιστορίας: Μια σχολική δράση για τα 200
χρόνια από την επανάσταση». Στο
συγκεκριμένο έργο πήραν μέρος τα δημοτικά
σχολεία του Δήμου Τυρνάβου με σκοπό να
δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργασίας με
θέμα την τοπική ιστορία για τον εορτασμό των
200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του
1821. Κάθε σχολείο εταίρος ασχολήθηκε με
διαφορετικές θεματικές - άξονες που
εντάσσονται στην τοπική ιστορία.
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Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου

Δράσεις - συνεργασίες

200 χρόνια από το 1821

Το σχολείο μας συμμετείχε με τη θεματική:
Τραγούδια - Γιορτές, έθιμα του τόπου μου. Έπειτα
από έρευνα και καταγραφή αυτών
δημιουργήθηκε, ένα ηλεκτρονικό βιβλίο.
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος οι
μαθητές της Δ΄ τάξης συντάξαν με τη βοήθεια της
δασκάλας τους, κ. Ελισάβετ Μασούρα, επιστολή
και πρότειναν στον κ.κ. Δήμαρχο και το Δημοτικό
Συμβούλιο την ονοματοθεσία οδού στον Τύρναβο
με την ονομασία Ιωάννης Πέζαρος.

Το σχολείο μας έλαβε μέρος στον μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας και
λογότυπου, που διοργάνωσε η Περ. Δ/νση Α/θμιας& Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, με
την καθοδήγηση του κου Δημήτρη Παλάντζα, εκπαιδευτικό Εικαστικών.

Ζωγραφική απεικόνιση
προσώπων της εγγύτερης
περιοχής που έχουν σχέση
με την Επανάσταση.
Εικαστική επιμέλεια:
Θεολογία Γιώτσα, Μαριάννα
Βασιλειάδου - Τσότρα με τη
συμμετοχή μαθητών.
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Διδασκαλία χορών συσχετιζόμενους με την Επανάσταση. Η παρουσίαση αυτών έγινε 
με τη δημιουργία διαδραστικού χάρτη, όπου παρουσιάζονται παραδοσιακοί χοροί 
που αναφέρονται στην Ελληνική Επανάσταση από όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα 
της Ελλάδας με τίτλο: 1821-2021 Παραδοσιακοί χοροί - Δ.Σ.Αργυροπουλίου.

https://www.storyjumper.com/book/read/105524776/-----
https://www.thinglink.com/scene/1448698680872796161


Δράσεις -Συνεργασίες

Επιχειρήθηκε μια διαθεματική
προσέγγιση των εορτασμών των 200
χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση.
Συγκεκριμένα, συνεργάστηκαν δάσκαλοι
διαφόρων ειδικοτήτων για τη
δραματοποίηση του δημοτικού
τραγουδιού «Τα κλεφτόπουλα» από
μαθητές της Α’, Β’, Ε΄ τάξης.
Πρώτα πλαισιώθηκε ιστορικά και έπειτα
δραματοποιήθηκε το συγκεκριμένο
τραγούδι. Οι λήψεις έγιναν σε εξωτερικό
χώρο. Συνεργάστηκαν η Μουσικός, κ.
Γλυκερία Γκάνα, η Εκπαιδευτικός
Φυσικής Αγωγής και η δασκάλα της Α’
τάξης για τη διδασκαλία του τραγουδιού,
του χορού και της σκηνοθετικής
παρουσίας αντίστοιχα.

200 χρόνια από το 1821

Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου

Επιπλέον, δημιουργήσαμε μια διαδραστική
παρουσίαση των παραδοσιακών φορεσιών των
μαθητών/τριών και αυτών που μας δάνεισε ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβανιτόβλαχων
Αργυροπουλίου.
https://www.storyjumper.com/book/read/101188606
Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας έφεραν τις
παραδοσιακές φορεσιές τους, τις φωτογραφίσαμε και
τις παρουσιάσαμε στο παρακάτω βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=D0pd5jYMhPg&f
eature=emb_imp_woyt

Δημιουργία ενός διαδραστικού Ημερολογίου – Χρονολογίου της Ελληνικής
Επανάστασης για τους μήνες: Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο.
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβανιτόβλαχων Αργυροπουλίου δάνεισε για τις εργασίες
τις παραδοσιακές φορεσιές.
Ο διαδραστικός χάρτης παρουσιάστηκε στο 1ο Περιφερειακό Μαθητικό Συνέδριο
Θεσσαλίας που διοργάνωσε η Περ. Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας σε
συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ και τις Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες είναι αναρτημένες στο blog του σχολείου μας:
https://blogs.sch.gr/dimargyrlar/?page_id=119
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https://www.storyjumper.com/book/read/101188606
https://www.youtube.com/watch?v=D0pd5jYMhPg&feature=emb_imp_woyt
https://calendar.myadvent.net/?id=4c0e05511620af8744bcd7c10786c978
https://calendar.myadvent.net/?id=c20195a9fc9a5270d413447ec1a0cb63
https://calendar.myadvent.net/?id=5889bc7972d04c88f3af34981eada479
https://calendar.myadvent.net/?id=76b6e9a488afcfe510dd2bfa12c8e4de
https://blogs.sch.gr/dimargyrlar/?page_id=119


1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

«Επετειακές Δράσεις του Σχολείου»

Στόχος μας ήταν οι μαθητές μας να έρθουν σε επαφή με την ιστορία του τόπου τους

κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας, να γνωρίσουν άγνωστα στοιχεία της

καθημερινής ζωής (επαγγέλματα, διατροφή, ενδυμασία, εκπαίδευση, ψυχαγωγία), να

εστιάσουν στη δομή της κατοικίας κατά την τουρκοκρατία, υλικά κατασκευής, χρήση

και εξέλιξη της κατοικίας στο πέρασμα των χρόνων. Επίσης να γνωρίσουν ιδιότυπα

κτίσματα της περιοχής, καθώς και τον λόγο ύπαρξής τους.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Ιωάννα Τηγανή (ΠΕ 70)

Γαλάτεια Μπαρμπαγιάννη (ΠΕ 70)
Ειρήνη   Μπεκίρη (ΠΕ 70)

Αστέριος  Νταβαρούκας (ΠΕ 70)
Ζυγούρης Αθανάσιος (ΠΕ 70) 

Ελένη   Τσαούση (ΠΕ 70) 
Ελένη Ντέλλα (ΠΕ 70) 

Ευθυμία Τσιγάρα – Παλάσκα (ΠΕ 70)
Σοφία  Καϊάφα (ΠΕ 06)

Χριστίνα Τσιντζιράκου (ΠΕ 86)
Αικατερίνη Βελεσιώτου (ΠΕ 79) 
Ιουλίττα Καραμαύρου (ΠΕ 08)
Δήμητρα Οικονόμου (ΠΕ 08)

Παναγιώτης Μπάκας  (ΠΕ 91)
Παρασκευή  Κωστούλη (ΠΕ 71)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή-Στόχος

Τμήματα
Α, Γ2, Γ1, Δ, Ε1, 
Ε2, ΣΤ1 & ΣΤ2
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1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

Επετειακό τεύχος της σχολικής μας εφημερίδας
«ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΦΩΝΟΥΛΕΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ»

200 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ - Ourboox e-book
ΣΤ΄ τάξη - Εκπαιδευτικός: Τσιγάρα Ευθυμία

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΟΧΗΜΑ... ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ
ΥΜΝΟ (office.com) Εργασία στα Αγγλικά - ΣΤ2
τάξη - Εκπαιδευτικός Καϊάφα Σοφία

https://sway.office.com/24aAfSrW7eexeS4L?ref=Li
nk Καραγκιόζης και τουρκοκρατία (Θεατρική
αγωγή) Εκπαιδευτικός Μπάκας Παναγιώτης

Μεθοδολογία

200 χρόνια από το 1821

Τα παιδιά ασχολήθηκαν με τον Εθνικό Ύμνο, την

ιστορία της ελληνικής σημαίας, τον Καραγκιόζη,

δημιούργησαν ποιήματα, ακροστιχίδες,

ζωγραφιές, αφίσες.

Λόγω της πανδημίας, τα μαθήματα γίνονταν εξ

αποστάσεως με μόνο μέσω διερεύνησης και

καταγραφής στοιχείων το διαδίκτυο και έντυπο

υλικό.

Δράσεις
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96o τευχος - Επετειακό 200 χρόνων .pdf
https://www.ourboox.com/books/200-%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b4%ce%b1/
https://sway.office.com/9QEAJfx4U47HBOGw
https://sway.office.com/24aAfSrW7eexeS4L?ref=Link


200 χρόνια από το 1821

1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα

200 XΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ... (office.com)
Γ2 τάξη - Εκπ. Μπαρμπαγιάννη Γαλάτεια

ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
(office.com) Ε2 τάξη - Εκπ. Τσαούση Ελένη

Δράσεις

Αποτίμηση - Αποτελέσματα

Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε όλες τις δράσεις με επιτυχία και ενθουσιασμό,
μια και αποτελούσαν δημιουργική ενασχόληση και μάθηση μέσα από
ευχάριστες δραστηριότητες. Συμπαραστάτες σε όλη αυτή τη διαδικασία
υπήρξαν οι γονείς των μαθητών, οι οποίοι βοηθούσαν τα παιδιά να
πραγματοποιήσουν τις εργασίες, τις οποίες, στη συνέχεια, έστελναν στους
εκπαιδευτικούς.

ΟΙ ΚΟΥΚΛΕΣ ΜΙΛΟΥΝ.... 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ... (office.com)
Γ1 τάξη - Εκπ. Μπεκίρη Ειρήνη, Κωστούλη Παρασκευή

Κατασκευή αφίσας του Κολοκοτρώνη 
Ε2 τάξη - Εκπ. Τσαούση Ελένη, Καραμαύρου Ιουλίττα
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https://sway.office.com/Q1bCQ9dWClctXaFC
https://sway.office.com/pUOBHLt0dfdqHEgE
https://sway.office.com/kvlJ449Vyp77xjW1


Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας 

«Θρησκευτικά και Ιστορικά Μνημεία του τόπου μας 
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας»

• Γνωριμία και επαφή των μαθητών/τριών μας με τα δημιουργήματα
πολιτισμικών περιόδων ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας κατά την περίοδο
της τουρκοκρατίας.

• Ενίσχυση του ενδιαφέροντος για την ιστορία του τόπου, στο πλαίσιο
διασύνδεσης των μνημείων που αποπνέουν πνευματικές κορυφώσεις
περασμένων ιστορικών περιόδων με την ισχυροποίηση και την καλλιέργεια
της ιστορικής συνείδησης και σκέψης.

• Ευαισθητοποίηση για τα μνημεία πολιτισμού και της ιστορίας του τόπου μας.

Συμμετοχή όλων των τάξεων Υπεύθυνοι   εκπαιδευτικοί :
Αποστολός Σταύρος (ΠΕ 70)

Παπαδημητρίου Θωμάς (ΠΕ 70)
Βουλγαράκης Θωμάς (ΠΕ 70)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή

Τα θρησκευτικά και τα ιστορικά μνημεία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας
Κοιλάδας, ανεκτίμητοι θησαυροί πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, που
συνέστησαν το λίκνο της αγάπης για τον Χριστό και για την πατρίδα, αποτέλεσαν
την αφόρμηση για την επιλογή του θέματος.

Στόχοι
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Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας 

Σχέδια εργασίας, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

• Σχεδιασμός του προγράμματος και χωρισμός ενοτήτων.
• Δραστηριότητες ανά θεματική ενότητα.
• Επισκέψεις.
• Συγκέντρωση πληροφοριών και φωτογραφικού υλικού.
• Διαδραστική παρουσίαση.
• Δημιουργία μουσειακής γωνιάς στον χώρο του σχολείου.
• Δημιουργία αφίσας.

Συλλογή υλικού

200 χρόνια από το 1821

Πληροφορίες από συνεντεύξεις ηλικιωμένων της δημοτικής κοινότητας Κοιλάδας,
τους υπεύθυνους των εκκλησιαστικών μνημείων, τους τοπικούς φορείς.
Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού από τους μουσειακούς χώρους της περιοχής
και το διαδίκτυο.

Σύντομη περιγραφή

Κατασκευή μινιατούρας με ξωκλήσια από απλά υλικά.

Με τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών,
τους τοπικούς φορείς, τους κοινοτικούς
άρχοντες και εκπαιδευτικούς της περιοχής.
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Ενδεικτικές δράσεις

Συνεργασίες με φορείς



Αποτίμηση- Αποτελέσματα – Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

200 χρόνια από το 1821

Δημοτικό Σχολείο Κοιλάδας 

• Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας ήρθαν σε επαφή με μια άλλη εποχή.
Επισκέφθηκαν και γνώρισαν θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία της περιοχής κι
έμαθαν τον ρόλο και τον συμβολισμό τους κατά την περίοδο της
τουρκοκρατίας. Η φροντίδα των μνημείων εσωτερικά από τους κατοίκους της
περιοχής, με υπέροχες αγιογραφίες - τοιχογραφίες και εικόνες Αγίων, του
Χριστού και της Παναγιάς, καθώς και με περίτεχνα ξυλόγλυπτα ψαλτήρια,
άμβωνες, στασίδια και τέμπλα, ενέπνευσαν και παρακίνησαν τους μαθητές και
τις μαθήτριες να ολοκληρώσουν με ενθουσιασμό την εργασία.

• Η συστηματική μελέτη των θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων του τόπου
μας συνέβαλε, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να γίνουν αποδέκτες πλήθους
ιστορικών πληροφοριών και ερμηνειών, που συνιστούν την πνευματική και
εθνική παρακαταθήκη για ένα βιώσιμο μέλλον.
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Η αξιοποίηση της νέας γνώσης στην εκπαίδευση καθίσταται αποτελεσματική,
όταν λαμβάνει μορφή κοινών νοηματικών μοντέλων μέσω της κοινωνικοποίησης
των εμπειριών και της ανταλλαγής γνώσεων. Αυτή η διατύπωση της ρητής γνώσης
διευκολύνεται από το οργανωσιακό περιβάλλον και διαχέεται μέσα από τις
τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών, που συνιστούν τον
συνδετικό κρίκο μεταξύ της μάθησης και της απόδοσης. Το σχολικό website, η
Ιστοσελίδα Σχολικών Δραστηριοτήτων και η παρουσίαση του έργου στους γονείς
και την τοπική κοινωνία συνέστησαν τις σημαντικότερες πρακτικές διάχυσης της
νέας γνώσης.



1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

«Ένα ιστορικό οδοιπορικό στον Αγώνα του ’21»

Τμήμα Ε1
Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

Ζήσκου Ελένη (ΠΕ 70)
Κοντογιάννης Ιωάννης (ΠΕ  11)

Σιδηροπούλου Ηλιάνα- Δάφνη (ΠΕ 71)

200 χρόνια από το 1821

Στόχοι

Οι μαθητές να κατανοήσουν τα ηθικά μηνύματα που εκπέμπει το ’21, μια
κορυφαία στιγμή του ελληνικού έθνους. Μια στιγμή όπου σπουδαίοι και απλοί
άνθρωποι αφιέρωσαν τη ζωή τους σ’ έναν κοινό σκοπό, την απελευθέρωση του
ελληνικού γένους.

Μεθοδολογία
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• Καταιγισμός ιδεών

• Βιβλιογραφική έρευνα

• Αυτενέργεια των παιδιών

• Μέθοδο project

Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες για γεγονότα και πρόσωπα του 1821

στα σχολικά εγχειρίδια, στο διαδίκτυο και άλλες ιστορικές πηγές.

Συγκέντρωσαν το υλικό και δημιούργησαν τα δικά τους εικαστικά έργα. Στη

συνέχεια συζήτησαν, επεξεργάστηκαν τα έργα τους, ξεδίπλωσαν το ταλέντο

τους και έδωσαν σ’ αυτά λογοτεχνική μορφή (αφήγηση). Κατόπιν συνδύασαν

την αφήγηση με την εικόνα και δημιούργησαν το δικό τους έργο, το video,

που μας πληροφορεί και μας συγκινεί.



1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

Σχολικά εγχειρίδια, διαδίκτυο και άλλες ιστορικές πηγές.

Δραστηριότητες

200 χρόνια από το 1821

• Διαλογική συζήτηση για τις διάφορες περιοχές που διαδραματίστηκαν στην
επανάσταση.
• Επεξεργασία και σχολιασμός εικόνων.
• Περιγραφή προσώπων και γεγονότων.
• Μελέτη σχετικών γραπτών πηγών.
• Δημιουργία έντυπου υλικού και επιμέλεια των σελίδων του.
• Σύνθεση του PowerPoint.

Χρήση Εκπαιδευτικού Υλικού
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Τρόποι διάχυσης αποτελεσμάτων

Οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν με επιτυχία, καθότι τα
παιδιά ανταποκρίθηκαν στις δράσεις και στις δραστηριότητες με τη θέλησή τους,
με ενθουσιασμό και με μεγάλη προθυμία.
Εστίασαν στα σημεία στα οποία τα παιδιά έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον.
Τα παιδιά δούλεψαν με ενθουσιασμό και δημιουργική σκέψη. Ανέπτυξαν
διάφορα είδη του λόγου.
Οι μικροί δημιουργοί γνώρισαν τους ήρωες του ’21, συζήτησαν για τις αξίες και
τα ιδανικά και κατέθεσαν τις δικές τους σκέψεις.
Εντυπωσιάστηκαν από τη γενναιότητα και τον ηρωισμό των Ελλήνων, που δε
δείλιασαν ούτε στιγμή ενώ γνώριζαν πόσο υστερούσαν έναντι του κατακτητή.
Γνώρισαν την πορεία του αγώνα, που οδήγησε στη δημιουργία του αυτόνομου
και κατόπιν ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Εν μέσω πανδημίας και με τις δυσκολίες και τα εμπόδια να είναι πολλά οι
μαθητές της Ε΄ τάξης τα κατάφεραν. Ταξίδεψαν στα δοξασμένα χρόνια του 1821.

200 χρόνια από το 1821

1ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

• Ενημέρωση και παρουσίαση
στους υπόλοιπους μαθητές του
σχολείου ανά τμήμα.

• Ενημέρωση γονέων μέσω
διαδικτύου.

• Συμμετοχή στο 8ο Μαθητικό
Συνέδριο της Α/θμιας Εκπ/σης
Λάρισας.

• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
Δήμου Τυρνάβου

• Ανάρτηση στο Youtube.

Επίτευξη σκοπών και στόχων
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4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

«Ένα επετειακό τεύχος σχολικής εφημερίδας για την 
επανάσταση του 21»

• Εφαρμογή καινοτόμων τρόπων

διδασκαλίας μέσω

δραστηριοτήτων δημιουργικής

γραφής.

• Μελέτη τοπικής ιστορίας και

επίκαιρων ιστορικών γεγονότων

• Ενίσχυση συνεργασίας,

αυτοσυγκέντρωσης, και

αυτοπεποίθησης.

• Ανάπτυξη συνεργασίας μέσω

διαθεματικής προσέγγισης με τα

μαθήματα Γλώσσας, ΤΠΕ, Φυσικής

Αγωγής, Μουσικής, Εικαστικών,

Ιστορίας, Αγγλικών.

Τμήματα  
Ε & ΣT

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Κουτάλου Χριστίνα (ΠΕ 86)
Κυρατζής Αντώνιος (ΠΕ 11)
Μπλάκου Θεοδώρα (ΠΕ 06)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή

Σκοπός/στόχοι

Η σχολική εφημερίδα 4th Press του 4ου Δημοτικού Σχολείου εκδίδεται για 4η
συνεχόμενη χρονιά και στόχος της είναι να ενσωματώνει και να παρουσιάζει δράσεις
και εργασίες των μαθητών του σχολείου. Για το σχολικό έτος 2020-21 αποφασίστηκε
να εκδοθεί ένα επετειακό τεύχος για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του ’21.

Μεθοδολογία • Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση – μέθοδος project
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4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

Οι μαθητές που ασχολήθηκαν με το θέμα της επανάστασης
συμμετέχουν στο Τμήμα Υποδοχής ΙΙ, πρόκειται για μια
ομάδα μαθητών προερχόμενοι από ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες (Ρομά) με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Προσπαθούν
μέσα από το πρόγραμμα σπουδών και εξειδικευμένες
δραστηριότητες που να ανταποκρίνονται στο μαθησιακό
τους επίπεδο, κυρίως στο γραμματισμό και στον
αριθμητισμό, να ενταχθούν αποτελεσματικά και να έχουν
ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

200 χρόνια από το 1821

Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε
διαθεματικά εμπλέκοντας εκπαιδευτικούς
διαφορετικών ειδικοτήτων και παρά τις
δύσκολες συνθήκες λειτουργίας του
σχολείου το τελικό αποτέλεσμα δικαίωσε
τους συμμετέχοντες.
Η ψηφιακή μορφή της εφημερίδας
αναρτήθηκε στο blog του σχολείου και
κοινοποιήθηκε σε όλη τη σχολική κοινότητα
(γονείς μαθητών, συμμαθητές και
εκπαιδευτικοί του σχολείου). Η έντυπη
μορφή της παρουσιάστηκε σε εκπρόσωπο
του Δήμου της πόλης από μαθητές της ΣΤ’
τάξης.
Όλες οι φάσεις της δημιουργίας της
εφημερίδας κοινοποιήθηκαν σε σελίδα
e-Τwinning προγράμματος μεταξύ των
σχολείων της πόλης και το τελικό προϊόν
συμμετέχει σε διαγωνισμό σχολικής
εφημερίδας από το φορέα Horizontes4all.

«Μελετώντας τα 200 χρόνια από την ελληνική 
επανάσταση του 1821 σε Τμήματα Υποδοχής»

Τμήμα Υποδοχής -

ΖΕΠ ΙΙ - Τάξεις Ε-Στ

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός:
Τσολάκη Αικατερίνη (ΠΕ70) 

Εισαγωγή
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Τα αποτελέσματα της υλοποίησης φύλλων εργασίας σχετικά με την ελληνική
επανάσταση του 1821 ήταν πολύ θετικά και ενθαρρυντικά για την
εποικοδομητικότερη μάθηση και βελτίωση των μαθητών από ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές του τμήματος υποδοχής εργάστηκαν με μεγάλη προθυμία
στις εργασίες που τους δόθηκαν. Έδειξαν ενθουσιασμό και τεράστιο ενδιαφέρον για
να γνωρίσουν τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης.
Για παράδειγμα, έκαναν εύστοχες ερωτήσεις, διατύπωναν απορίες και συμμετείχαν
ενεργά μέσα από τη συζήτηση σχετικά με το πώς εκείνοι οι σπουδαίοι ήρωες του
1821 κατάφεραν να ελευθερώσουν την Ελλάδα από τους Τούρκους, δίνοντας τα
πάντα για την πατρίδα.
Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της σημασίας που έχει η επέτειος των 200
χρόνων από την ελληνική επανάσταση.
Επίσης, οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, το λεξιλόγιό τους και γενικότερα
μέσα από τη συνεργασία εξασκήθηκαν στην εκμάθηση τις ελληνικής γλώσσας με
ασκήσεις που να ανταποκρίνονται στο μαθησιακό τους επίπεδο.
Συμπερασματικά, λοιπόν, η παραπάνω δράση ωφέλησε πολύ τους μαθητές του
Τμήματος Υποδοχής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην κατανόηση εννοιών, προσώπων
της επανάστασης του 1821 και στη βελτίωση της μάθησης στην ελληνική γλώσσα.

Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων

200 χρόνια από το 1821

4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου

1. Συμπλήρωση γραμμάτων που λείπουν σε ονόματα
ηρώων.
2. Ανάγνωση κειμένων.
3. Απαντήσεις σε ερωτήσεις κατανόησης κειμένου.
4. Δημιουργία εικόνων και ζωγραφική σχετικά με την
εποχή του 1821(π.χ. κρυφό σχολειό, ελληνική σημαία).
5. Γραφή ελληνικών λέξεων για την επανάσταση και
κατόπιν βάζοντάς τες σε αλφαβητική σειρά.
6. Αντιστοίχιση εικόνων.
7. Συμπλήρωση κενών.
8. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
9. Σταυρόλεξο
10. Κρυπτόλεξο
11. Μέτρηση και αριθμητισμός.
12. Εκμάθηση της αλφαβήτας μέσα από τη γραφή
λέξεων από το Α ως το Ω σχετικές με την ελληνική
επανάσταση.

Δραστηριότητες
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3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων

«Η Επανάσταση του 1821 μέσα                          
από τα μάτια των παιδιών»

1. Να ευαισθητοποιηθούν οι
μαθητές/τριες και να
προσεγγίσουν κριτικά ένα έργο
τέχνης.

2. Να ανακαλύψουν ότι η τέχνη
είναι ένας σπουδαίος τρόπος
έκφρασης συναισθημάτων.

3. Να αντλήσουν πληροφορίες για
πρόσωπα και γεγονότα
παρατηρώντας ένα έργο τέχνης.

4. Να γνωρίσουν τους πρωτεργάτες
της επανάστασης μέσα από το
έργο.

5. Να αξιοποιήσουν τις Τ.Π.Ε.
6. Να εργαστούν ομαδικά.

Τμήμα ΣT 2 Υπεύθυνoι εκπαιδευτικοί:
Καρατζιάς Γεώργιος (ΠΕ70)
Σταφύλη Γεωργία  (ΠΕ86)

Σαλασίδου Μαριάννα (ΠΕ80)

200 χρόνια από το 1821

Εισαγωγή

Στόχοι

Με αφορμή τον εορτασμό της Επετείου των 200 ετών από την κήρυξη της

Επανάστασης του 1821, οι μαθητές του Στ2 δημιούργησαν μια διαδραστική εικόνα

πάνω στον πίνακα του Θ. Βρυζάκη «Η Ελλάς ευγνωμονούσα».
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3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων

• Οι μαθητές στην ώρα των Εικαστικών γνώρισαν τον καλλιτέχνη Θ. Βρυζάκη, το
έργο του και επικεντρώθηκαν στον πίνακα «Η Ελλάς ευγνωμονούσα».

• Χωρίστηκαν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα μελέτησε τη δράση και την προσφορά
κάποιου εικονιζόμενου ήρωα της επιλογής τους. Στη συνέχεια παρουσίασαν
στην ολομέλεια της τάξης τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν.

• Στο εργαστήρι Πληροφορικής δημιούργησαν μια διαδραστική εικόνα.
Εκπρόσωπος από κάθε ομάδα αφηγήθηκε γεγονότα από τη ζωή ενός ήρωα,
ηχογραφήθηκε και η αφήγησή του ενσωματώθηκε στην εικόνα.

Μεθοδολογία - Υλικά

200 χρόνια από το 1821

Ενδεικτικές Δράσεις

• Μεθοδολογία: Ομαδοσυνεργατική μέθοδος
• Υλικά: Εργαστήρι Πληροφορικής (Υπολογιστές, Οπτικοακουστικά μέσα)
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Συνεργασίες με φορείς

Επετεύχθησαν οι στόχοι, οι μαθητές συνεργάστηκαν, αξιοποίησαν τις γνώσεις τους
στους υπολογιστές και προσέγγισαν τους Εθνικούς μας Ήρωες με διαφορετικό
τρόπο. Ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη ήταν η προθυμία και το ενδιαφέρον για την
δράση μαθητή με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Τα αποτελέσματα της εργασίας και
της συμμετοχής του ήταν εντυπωσιακά. Φάνηκε να ξεπερνάει ιδιαιτερότητα που
τον χαρακτηρίζει από την Πρώτη Δημοτικού.

200 χρόνια από το 1821

3ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων

• Επικοινωνία με το Δήμο Θηβαίων, απ΄ όπου καταγόταν ο ζωγράφος. Αντίγραφο
του έργου του κοσμεί το Δημαρχείο.

• Επικοινωνία με την υπεύθυνη της Εθνικής Πινακοθήκης όπου φυλάσσεται το
πρωτότυπο έργο για να ενημερωθούμε για τα πνευματικά δικαιώματα του
πίνακα.

Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες

• Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Σχολείου.
• Παρουσίαση στους υπόλοιπους μαθητές του Σχολείου 
https://www.thinglink.com/card/1448606500716019714

Διάδοση  αποτελεσμάτων
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Σχολή Καραβάνα

«Μνήμες του Αγώνα του 1821 που μας εμπνέουν»

Αφορμή του συγκεκριμένου θέματος στάθηκε η συζήτηση που αναπτύχθηκε μέσα από

το μάθημα Ιστορίας στην τάξη μας. Εμπνευσμένοι οι μαθητές από τη δράση και

συμβολή Ελλήνων και Φιλελλήνων στην απελευθέρωση του Έθνους μας πήραν την

πρωτοβουλία να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό αναμνηστικό του Αγώνα του 1821 και

να δραματοποιήσουν θεατρικό έργο με τίτλο «Περιήγηση στο Μουσείο Φιλελλήνων και

Φιλελληνίδων» που αφορά την παρουσίαση της δράσης Φιλελλήνων και Φιλελληνίδων

στην Ελληνική Επανάσταση.

Τάξη ΣΤ΄ 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Ανδρεάδη Ευαγγελία (ΠΕ 70)

Γκαρλέμου Στέλλα (ΠΕ 11)
Καραδήμου Αναστασία (ΠΕ 70)
Καλαμάρας Γεώργιος (ΠΕ 08)Επιλογή θέματος

Στόχοι

200 χρόνια από το 1821
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• Η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης των μαθητών, μέσα

από την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων που συνέβησαν από τις παραμονές της

Επανάστασης μέχρι και τον καθορισμό των πρώτων συνόρων του νεοσύστατου

ελληνικού κράτους μέσω της αυτενέργειάς τους με την εκπόνηση ατομικών

ερευνητικών εργασιών.

• Να γνωρίζουν οι μαθητές και να αξιολογούν τη δράση σπουδαίων Ελλήνων και

Φιλελλήνων ηρώων αλλά και σημαντικά γεγονότα του Αγώνα του 1821.

• Να εκτιμήσουν την αξία των ιστορικών πηγών ως στοιχείων απαραίτητων για την

ανάπτυξης ιστορικής γνώσης και σκέψης.

• Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ορθή χρήση της τεχνολογίας με τη σωστή επιλογή

διαδικτυακού υλικού και με την εκπόνηση δικών τους εργασιών σε ηλεκτρονική

μορφή.

• Μέσω ενός θεατρικού δρώμενου να καλλιεργήσουν και να αναπτύξουν το αισθητικό

τους κριτήριο, να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στην τέχνη και στον πολιτισμό.



Σχολή Καραβάνα

Μεθοδολογία

200 χρόνια από το 1821

Διαθεματική Προσέγγιση

Το θέμα προσεγγίστηκε διαθεματικά στα πλαίσια των εξής διδακτικών αντικειμένων:
• στη Νεοελληνική Γλώσσα (με μελέτη και ερμηνεία σχετικών κειμένων, ανάλυση

ιστορικών όρων με Γλωσσάρι, ερωτήσεις κατανόησης-ανάπτυξης, ασκήσεις
μορφοσυντακτικών και γραμματικών φαινομένων),

• στη Νεότερη Ιστορία (με απομνημόνευση, σχολιασμό και αξιολόγηση ιστορικών
γεγονότων, ανάλυση ιστορικών πηγών),

• στη Θεατρική Αγωγή (με την προετοιμασία και δραματοποίηση θεατρικού έργου)
• στα Εικαστικά (με τη δημιουργία σκηνικών για το θεατρικό δρώμενο),
• στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (με την εκπόνηση εργασιών των μαθητών με τη

μορφή Power Point και Word).

Σχέδια εργασίας Project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία,
δραματοποίηση, συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς.
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Αξιολόγηση Εργασίας

200 χρόνια από το 1821

Σχολή Καραβάνα

Εργασίες - Δραστηριότητες
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• Συζήτηση, ανάλυση και ερμηνεία αυθεντικών κειμένων για τον Αγώνα του 1821 με
εφαρμογή ερωτήσεων παραγωγής λόγου και ανάπτυξης, ασκήσεων γλωσσικών,
ανάλυση ιστορικών όρων μέσα από Γλωσσάρια.

• Προσέγγιση ιστορικών γεγονότων και ανάλυση ιστορικών παραθεμάτων-πηγών στα
πλαίσια του διδακτικού αντικειμένου της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της
ΣΤ΄τάξης.

• Εκπόνηση ατομικών εργασιών σε ηλεκτρονική μορφή των μαθητών με προσέγγιση
θεμάτων-πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης (π.χ. Λάβαρα και Σημαίες του Αγώνα,
Αγάλματα του Γέρου του Μοριά, Καποδίστριας-Εϋνάρδος: μια δυνατή φιλία,
Ναυμαχία Ναβαρίνου, ο Αγώνας του ’21 μέσα από τη ζωγραφική, Δύο σπουδαία
αδέρφια-Αλέξανδρος και Δημήτριος Υψηλάντης, Εθνικός Ύμνος, Ελισσάβετ
Υψηλάντη κ.ά.).

• Δραματοποίηση θεατρικού έργου και εικαστική προσέγγιση του θέματός του.
• Συμμετοχή στο 2ο Πανθεσσαλικό Συνέδριο με τίτλο «Το 1821 μέσα από τα μάτια

των παιδιών της Περιφερειακής Εκπαίδευσης Διεύθυνσης Θεσσαλίας, αλλά και
στον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό της Εταιρείας για τον Ελληνισμό και το
Φιλελληνισμό (Ε.Ε.Φ.) με το θεατρικό έργο «Περιήγηση στο Μουσείο Φιλελλήνων
και Φιλελληνίδων».

• Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας «Κλείταρχος
και Βερενίκη» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Ο
Κλείταρχος και η Βερενίκη γιορτάζουν τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης» με διακειμενική προσέγγιση του θέματος του Φιλελληνισμού κατά
τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης.

Με την εκπόνηση εργασιών-παρουσιάσεων πάνω σε διάφορες πτυχές του αγώνα
του 1821 οι μαθητές ασκήθηκαν στη συγκέντρωση και ορθή διαχείριση ιστορικών
γνώσεων, στην έρευνα και στην προσέγγιση των θεμάτων μέσα από τη δική τους
οπτική γωνία.
Με το θεατρικό δρώμενο τα παιδιά κατάφεραν να «δώσουν ζωή» σε σημαντικούς
Φιλέλληνες και Φιλελληνίδες, να αναδείξουν την πολύτιμη συμβολή τους στον
Αγώνα για την Απελευθέρωση και να τιμήσουν με αυτόν τον τρόπο τους προγόνους
τους στην επέτειο των 200 ετών από την έναρξη του Αγώνα του 1821.
Γενικότερα, μέσα από όλες τις παραπάνω δραστηριότητες της διαθεματικής μας
εργασίας οι μαθητές εργάστηκαν ουσιαστικά, με ζήλο και μεράκι και απόλαυσαν την
όλη διαδικασία.



Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο 

Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη

«Επετειακές Δράσεις για τα 200 χρόνια
από την Ελληνική Επανάσταση»

Μέθοδος project/διαθεματική και βιωματική προσέγγιση.

Καταιγισμός ιδεών - δημιουργία εννοιολογικού χάρτη.

Επεξεργασία παραμυθιών με θέμα τον πόλεμο και την

ειρήνη. Ανάπτυξη δημιουργικών διαλόγων - συζήτηση και

εξαγωγή συμπερασμάτων. Ομαδικές εργασίες. Συμμετοχή σε

παιχνίδια ρόλων.

Γλωσσικές ασκήσεις: Ποικίλες ασκήσεις προφορικού και

γραπτού λόγου. Θεατρική Αγωγή: Επεξεργασία των

παραμυθιών «1 και επτά» του Τ. Ροντάρι και «Η πόλη που

έδιωξε τον πόλεμο» του Α. Παπαθεοδούλου - παιχνίδι ρόλων.

Παράσταση Καραγκιόζη. Απαγγελία ποιημάτων. Εικαστικά:

Εικονογράφηση παραμυθιών. Εικαστικές δημιουργίες με

θέμα την ειρήνη και την ελληνική σημαία με ποικίλες (κολλάζ

και χαρτοδιπλωτική). Μουσική: Εκμάθηση τραγουδιών.

200 χρόνια από το 1821

«Συναντάμε τους ήρωες του 1821 και τα 
κατορθώματά τους 200 χρόνια μετά»

Μεθοδολογία

Ενδεικτικές Δράσεις

«Συνομιλία με έναν ήρωα του 1821»

• Ιστορική παρουσίαση των γεγονότων από την Άλωση κι

έπειτα (διαδραστικές παρουσιάσεις).

• Βιογραφία ήρωα - παρουσίαση με powerpoint.

• Συνέντευξη με τον αγαπημένο ήρωα της επανάστασης

(παραγωγή γραπτού διαλόγου).

• Κρυπτογραφημένο μήνυμα της Φιλικής Εταιρίας.

• Εικαστική αποτύπωση του ήρωα στο πλαίσιο της

δράσης του.

• Παραγωγή στίχων.

• Παραδοσιακοί χοροί.

• Συμβούλιο ηρώων.

Τάξη Α’

Τάξη Γ’

Δράσεις - Συνεργασίες

Υπεύθυνη 
Εκπαιδευτικός:

Γιωτοπούλου Ιωάννα
(ΠΕ 70) 

Υπεύθυνη 
Εκπαιδευτικός:

Κουτσιαρή Μαρία 
(ΠΕ 70) 
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Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο  

Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη

200 χρόνια από το 1821

Οι μαθητές της Δ’ τάξης ανακάλυψαν και
επεξεργάστηκαν με ποικίλους τρόπους παραδοσιακά
και σύγχρονα τραγούδια εμπνευσμένα από τον αγώνα
του ’21. Γνώρισαν και διδάχθηκαν παραδοσιακούς
χορούς απ’ όλη την Ελλάδα, οι οποίοι συνοδεύονται
από το πλούσιο ρεπερτόριο που έχουν κατακτήσει.
Μέσα από την επεξεργασία αλλά και την παραγωγή
κειμένων οι μαθητές ανέδειξαν το ένδοξο παρελθόν
της Ελλάδας ως πόρο για το μέλλον. Άλλες ενδεικτικές
δράσεις η μελοποίηση στίχων πρωτότυπων για την
πατρίδα και την ελευθερία και οι εικαστικές
αποτυπώσεις (συμμετοχή στον μαθητικό διαγωνισμό
αφίσας και λογότυπου με θέμα «200 Χρόνια
παρελθόν· πόρος για το μέλλον», που διοργανώθηκε
από την Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας).

«200 χρόνια Ελληνική Επανάσταση: 
Των Ελλήνων οι κοινότητες…»

«Αναζητώντας στις τέχνες του καιρού μας το 
αποτύπωμα του ’21,  ως κινητήρια δύναμη για την 

πορεία του ελληνισμού μέσα στον σύγχρονο κόσμο»

• Γλώσσα - Ιστορία - Φιλαναγνωσία: μελέτη
κειμένων που αναδεικνύουν τον πολύπλευρο ρόλο
της επανάστασης στη διαμόρφωση του σύγχρονου
Ελληνισμού και στη μελλοντική του πορεία,
παραγωγή κειμένων και σύνθεση ποιημάτων.

• Μουσική: αναζήτηση μουσικών συνθέσεων και
μελοποίηση ποιημάτων των μαθητών.

• Πληροφορική: δημιουργία powerpoint.
• Θεατρική Αγωγή: μελέτη σύγχρονων θεατρικών

έργων εμπνευσμένων από τον Αγώνα και
διοργάνωση εκδήλωσης – θεατρικής παράστασης.

• Εικαστικά: μελέτη Ελλήνων ζωγράφων και
παραγωγή πρωτότυπων έργων.

• Παρουσίαση του 
project στο αμφιθέατρο 
του Σχολείου.
• Δημιουργία DVD.

Τάξη Δ’Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:
Σταυροπούλου Μαριάνα

(ΠΕ 70)

Τάξη Στ’

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός:
Γιαλιτάκη Μαρία (ΠΕ 70) Δραστηριότητες  - Διαθεματικές προσεγγίσεις

Τρόποι διάχυσης
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200 χρόνια από το 1821

Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο  

Εκπαιδευτήρια Μπακογιάννη

Μέσα από όλες τις παραπάνω διαδικασίες τα
παιδιά ξεχώρισαν τις απαραίτητες κατά τη
γνώμη τους αξίες και έφεραν τη γνώση 200
χρόνων στο σήμερα. Από την εθνική ενότητα
περάσαμε στην πανανθρώπινη αδελφοσύνη
λοιπόν δημιουργώντας υλικό με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
για να φιλοτεχνηθεί το ημερολόγιο του
σχολείου μας του οποίου τα έσοδα
δωρίστηκαν στο Χαμόγελο του Παιδιού.

«Γυρίζουμε πίσω 200 χρόνια πριν, 
αφουγκραζόμαστε προσεχτικά και ανακαλύπτουμε 

τα υλικά για έναν καλύτερο κόσμο»

Στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας, της
Ιστορίας, των Θρησκευτικών και της
Πληροφορικής τα παιδιά επεξεργάστηκαν
κείμενα μέσω των οποίων γνώρισαν καλύτερα
τα γεγονότα και τα πρόσωπα του 1821,
έκαναν το δικό τους συγγραφικό ταξίδι στην
επαναστατημένη Ελλάδα και δημιούργησαν
ψηφιακές παρουσιάσεις. Στη Μουσική
τραγούδησαν παραδοσιακά τραγούδια και
συμμετείχαν στον ραδιοφωνικό διαγωνισμό
«Καν΄ το ν’ ακουστεί» συνθέτοντας και
τραγουδώντας ένα κομμάτι με τίτλο «Μαζί»
εμπνευσμένο από τα ιστορικά γεγονότα. Στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάχθηκαν
παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα.
Στο μάθημα των Εικαστικών επεξεργάστηκαν
σπουδαίους πίνακες που αναπαριστούν τον
αγώνα του ’21 και έλαβαν μέρος σε εικαστικό
διαγωνισμό αποτυπώνοντας στο χαρτί τον
αγαπημένο τους ήρωα. Τέλος για το μάθημα
της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής
φωτογράφισαν ονόματα οδών, πλατειών και
αγάλματα της πόλης για να συνθέσουν ένα
κολλάζ.

Τάξη Ε’

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός:   
Δαλαμάγκας Χρίστος 

(ΠΕ 70)  

Ενδεικτικές Δράσεις
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Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου

«200 χρόνια από τις ένδοξες μέρες»

Ασχοληθήκαμε με την εθνική μας παλιγγενεσία και τα σημαντικότερα γεγονότα της

ελληνικής επανάστασης του 1821. Προσεγγίσαμε το θέμα διαθεματικά, ώστε η

σημαντικότερη στιγμή της νεότερής μας ιστορίας να γίνει κτήμα μας μέσα από το

μάθημα της γλώσσας, των μαθητικών, της φυσικής, της γεωγραφίας, της

πληροφορικής, αλλά και των εικαστικών και της μουσικής.

Τάξη  ΣT΄ Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
Γώτα Μαρία (ΠΕ 70)
Δάσιος Άρης (ΠΕ 70)

Καψάλης Γεώργιος (ΠΕ 70)Εισαγωγή

Υλικά

• Συνεργασία και ομαδικό πνεύμα μαθητών.

• Επεξεργασία σημαντικών ιστορικών γεγονότων,

πληροφοριών και πηγών.

• Συνειδητοποίηση ότι ένα θέμα μπορώ να το προσεγγίσω

ποικιλοτρόπως (έννοια της διαθεματικότητας).

Στόχοι 

Οι εκπαιδευτικοί της Στ΄ τάξης δημιούργησαν ένα κόρπους-

εγχειρίδιο με σχετική θεματολογία. Σε αυτό

συμπεριελήφθησαν κείμενα, εικόνες, δραστηριότητες,

προκειμένου να προσεγγίσουμε διαθεματικά το θέμα.

200 χρόνια από το 1821
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Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου

1η φάση
Ενημέρωση για τα γεγονότα της Επανάστασης του 1821 και
των 400 χρόνων σκλαβιάς.
2η φάση
Μαθαίνουμε για σημαντικά γεγονότα και πρόσωπα της
Επανάστασης στη Θεσσαλία κυρίως, μέσα από corpus που
δημιουργήσαμε οι εκπαιδευτικοί.
3η φάση
Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, ανάλογα με τα
ενδιαφέροντά τους (γλώσσα και Επανάσταση, γεωγραφία
και Επανάσταση, εικαστικά και Επανάσταση κ.τ.λ.).
4η φάση
Δημιουργία κειμένων, καλλιτεχνικών έργων, ppt, ανάλογα
με το αντικείμενο κάθε ομάδας.
5η φάση
Πραγματοποίηση επισκέψεων (ηλεκτρονική περιήγηση -
δια ζώσης επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο).
6η φάση
Παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων.

Μεθοδολογία

200 χρόνια από το 1821
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Αποτίμηση - Αποτελέσματα - Εμπειρίες - Διάχυση - Αξιολόγηση

200 χρόνια από το 1821

Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο

Εκπαιδευτήρια Μ.Ν. Ράπτου

Η αξιολόγηση έγινε με ατομικές εργασίες (παραγωγή γραπτού λόγου,
παρουσιάσεις, ζωγραφιές) και συζήτηση στην τάξη. Τα έργα των παιδιών
στολίζουν τους διαδρόμους της Στ’ τάξης και τις αίθουσες στις γωνιές της
Ευέλικτης ζώνης. Σε κάθε ευκαιρία κοινοποιήσαμε τις δράσεις μας στην επίσημη
ιστοσελίδα του σχολείου μας στο facebook.
Η εκπόνηση του προγράμματος ήταν αρκετά δύσκολη, μιας και το μεγαλύτερο
μέρος της υλοποιήθηκε διαδικτυακά, κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων. Οι
μαθητές από την πρώτη στιγμή ενθουσιάστηκαν με το θέμα και τους φάνηκε
πολύ ενδιαφέρον. Το γεγονός ότι η φετινή χρονιά είναι επετειακή, συνέβαλε ώστε
το μάθημα της ιστορίας να έχει πολύ μεγάλη απήχηση στα παιδιά. Πολλά
γεγονότα της επανάστασης τους σημάδεψαν και κατανόησαν τα αποτελέσματα
και την απήχηση της ελληνικής επανάστασης στην Ευρώπη. Τέλος, προσεγγίσαμε
την τοπική ιστορία, τις παραδόσεις, την παραδοσιακή μουσική και τη
θρησκευτική ζωή του τόπου μας. Αναμένουμε και τα αποτελέσματα των
διαγωνισμών στους οποίους συμμετείχαν τα παιδιά μας με αφορμή τα 200 χρόνια
από το 1821.
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2. Δράσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 

για τον εορτασμό των διακοσίων ετών 

από την Ελληνική Επανάσταση
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Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

200 χρόνια από το 1821

Ημερομηνία  
Τίτλος

Θέματα | Εισηγητές

29 Ιανουαρίου 2021
«Eκκλησιαστική τέχνη 
του 18ου - 20ου αιώνα 

και προληπτική  
συντήρηση των ιερών 

κειμηλίων»

• «Θεωρητικό πλαίσιο για την εξέλιξη και τους νεωτερισμούς στην
εκκλησιαστική τέχνη την περίοδο αυτή» κ. Φανή Καλοκαιρινού, Διευθύντρια
Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας, Αρχαιολόγος-Λαογράφος

• «Προληπτική συντήρηση ιερών κειμηλίων» κ. Σταυρούλα Νάκου, Συντηρήτρια
αρχαιοτήτων και έργων τέχνης

• «Σύνδεση Μουσείου-Σχολείου» κ. Κωνσταντίνα Χατζημίχου, Υπέυθυνη
Σχολικών Δραστηριοτήτων Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

26 Μαρτίου 2021
«1821-Αξίες Ζωής»

• «Πλοήγηση στο υλικό ''1821-Αξίες Ζωής''» κ. Τομπούλογλου Ιωάννης,
Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Αν. Θεσσαλονίκης

• «Προτάσεις βιωματικής προσέγγισης του προτεινόμενου υλικού»
κ. Παπαθανασίου Ευαγγελία, ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία 1ου ΠΕΚΕΣ
Κ. Μακεδονίας

6 Απριλίου 2021
«Αφηγήσεις του 1821 
με όχημα την Τέχνη»

• «Ήρωες και ψηφίδες της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από την τέχνη» κ.
Ευαγγελία Κανταρτζή, Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

• «΄΄Μυστικά΄΄ σε σπουδαία έργα τέχνης» κ. Κώστας Στοφόρος, Συγγραφέας,
Δημοσιογράφος, Συνεργάτης Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

• «Εκπαιδευτικά Προγράμματα Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης» κ.
Έλλη Λαμπαδαρίδου, Μουσειοπαιδαγωγός, Απόφοιτη Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Μουσείου Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης

12 Απριλίου 2021
«Η Θεσσαλοί 

Νεομάρτυρες και 
Αγωνιστές και η 

Επανάσταση του 1821»

• «Η συνεισφορά των Νεομαρτύρων της Θεσσαλίας στην υπόθεση της Εθνικής
Παλιγγενεσίας» κ.κ. Ιερώνυμος, Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαρίσης και
Τυρνάβου

• «Συμβολή στη Βιβλιογραφία των Θεσσαλών Αγωνιστών του 1821» κ. Κων/νος
Σπανός, Ιστορικός Ερευνητής, Εκδότης του «Θεσσαλικού Ημερολογίου»

13 Απριλίου 2021
«Διακόσια χρόνια από 
την Επανάσταση του 
1821: Περιβάλλον –
Υγεία – Πολιτισμός»

• «Το 1821 μέσα από τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τον χορό»
Δρ Ευαγγελία Κανταρτζή, Διευθύντρια Μουσείου Σχολικής Ζωής και
Εκπαίδευσης

• «Ιδέες για διδακτική προσέγγιση» κ. Έλλη Λαμπαδαρίδου,
Μουσειοπαιδαγωγός, Απόφοιτη Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Συνεργάτης
Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

• Με εργαλεία του αύριο αναδεικνύω τους ήρωες του χθες» κ. Γάλλου Ζωή,
Πρέσβειρα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων e-Τwinning Λάρισας & Μαγνησίας

19 Απριλίου 2021
«Υλικά και άυλα 

τεκμήρια παράδοσης 
και ιστορίας: απ’ το 

πεδίο της έρευνας την 
αίθουσα διδασκαλίας»

• «Λύκειον των Ελληνίδων: Συνδετικός κρίκος απ’ το πεδίο της έρευνας την
αίθουσα διδασκαλίας και τη σκηνή» κ. Δημήτρης Τσιπλακούλης, Καλλιτεχνικός
Διευθυντής του Λυκείου Ελληνίδων Λάρισας

• «Υλικά και άυλα τεκμήρια παράδοσης και ιστορίας: οι ενέργειες διαφύλαξης
και ανάδειξής τους από το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας 200 χρόνια
μετά την Ελληνική Επανάσταση» κ. Φανή Καλοκαιρινού, Αρχαιολόγος-
Λαογράφος, Διευθύντρια Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου Λάρισας

• «Το κάστρο του Πλαταμώνα στο πέρασμα των αιώνων..» κ. Βικτωρία
Μπεκιροπούλου -Υπεύθυνη του ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου και κ. Μαρία
Στάθη-Αναπληρώτρια υπεύθυνη του ΚΠΕ
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200 χρόνια από το 1821

Ημερομηνία | Τίτλος Θέματα | Εισηγητές

20 Απριλίου 2021
«Λόγιοι και Αγωνιστές της 

Επαρχίας Ελασσόνας» 

• «Λόγιοι και Αγωνιστές της Επαρχίας Ελασσόνας» κ.κ. Χαρίτων,
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελασσώνος

• «Κων/νος Οικονόμος ο Εξ Οικονόμων» π. Γεώργιος Κοντοτάσιος
• «Ιωνάς ο Μαθηματικός» π. Βασίλειος Σπαρμιώτης
• «Γεωργάκης Ολύμπιος, ο οπλαρχηγός» π. Θεόφιλος Σπαρμιώτης
• «Ρωγών Ιωσήφ, ο Επίσκοπος» κ. Κων/νος Σπανός, Ιστορικός Ερευνητής
• «Άνθιμος Ολυμπιώτης», κ. Ευάγγελος Παρτάλας, Φιλόλογος

Τρίτη 8 Ιουνίου 2021
«Διαδρομές στη φύση και τον 

πολιτισμό του Πηνειού 200 
χρόνια μετά»

• «Οι νεομάρτυρες Δαμιανός ο Εν Κισσάβω και Ιωάννης ο Εκ Μονεμβασίας
και ο ρόλος τους στα χρόνια της Τουρκοκρατίας» π. Ραφαήλ Ευαγγέλου
Αρχιμανδρίτης, εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Λαρίσης και
Τυρνάβου

• «Ο Πολιτισμός του Πηνειού» κ. Λαδίκα Ζωή, πρόεδρος του Συλλόγου
Φίλων του Πηνειού και του Παραποτάμιου πολιτισμού

• «Η Ιστορία του Πηνειού» κ. Σπανός Κωνσταντίνος, εκδότης Θεσσαλικού
Ημερολογίου, Πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Θεσσαλικής Ιστορίας

• «Πράσινες διαδρομές στο ποτάμι της πόλης μας στο πέρασμα της ιστορίας 
της» κ. Φτίκα Ζωή, Αν. Γενική Δ/ντρια Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

• «Πλάθοντας Παραποτάμιες Μυθοϊστορίες» κ. Χατζημίχου Κων/να,
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Λάρισας

• «Η εκπαιδευτική προσέγγιση της περιβαλλοντικής αξίας του Πηνειού»
κ. Σπανός Κων/νος, Αν. Υπεύθυνος Κ.Π.Ε. Κισσάβου - Ελασσόνας

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας
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200 χρόνια από το 1821

Φορέας Διαγωνισμός Θέμα διαγωνισμού
Μαθητές  
Εκπ/κοί

Υ.ΠΑΙ.Θ. Μαθητικός Διαγωνισμός «1821-2021: 200 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

210 | 24 

Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης & 
Τυρνάβου
σε συνεργασία με τη Δ/νσεις
Α/θμιας και Δ/θμιας
Εκπαίδευσης  Λάρισας
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3. Μαθητικά Συνέδρια

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας 

από το 2014 μέχρι σήμερα
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1ο Μαθητικό Συνέδριο 2014

200 χρόνια από το 1821
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2ο Μαθητικό Συνέδριο 2015

200 χρόνια από το 1821
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3ο Μαθητικό Συνέδριο 2016

200 χρόνια από το 1821

93



4o Μαθητικό Συνέδριο 2017

200 χρόνια από το 1821
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5ο Μαθητικό Συνέδριο 2018

200 χρόνια από το 1821
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6ο Μαθητικό Συνέδριο 2019

200 χρόνια από το 1821
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Επίλογος

Ολοκληρώνοντας τη συγγραφή του παρόντος Λευκώματος και κάνοντας έναν αναστοχασμό

στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων που παρατίθενται σε

αυτό, είναι πρόδηλη η αξιόλογη προσπάθεια των εκπαιδευτικών Προσχολικής και Δημοτικής

Εκπαίδευσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας όσον αφορά στο σχεδιασμό και στην

υλοποίησή τους. Είναι εμφανής ο ζήλος που επέδειξαν για την πραγματοποίηση των εν λόγω

προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης που δημιουργήθηκε λόγω του Covid

19.

Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημανθεί ότι το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των συναδέλφων στις

επιμορφωτικές ημερίδες, στα σεμινάρια και στα συνέδρια που διοργάνωσε η Διεύθυνση

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων ή και σε

συνεργασία με διάφορους φορείς. Αξιοσημείωτη είναι η δημιουργικότητα και η

συμμετοχικότητα των μαθητών και των μαθητριών στα Προγράμματα Σχολικών

Δραστηριοτήτων/Πολιτιστικών Θεμάτων, στους μαθητικούς διαγωνισμούς και στα μαθητικά

συνέδρια που υλοποιήθηκαν και διοργανώθηκαν στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

Εν κατακλείδι, η αποτύπωση των προγραμμάτων και των δράσεων που περιλαμβάνονται στο

Λεύκωμα, καθώς και η δωρεάν διανομή του Λευκώματος σε σχολικές μονάδες Προσχολικής

και Δημοτικής Εκπαίδευσης και σε τοπικούς φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

στοχεύει στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας και στη

διάχυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την αξιολόγησή τους.

Ευελπιστούμε ότι, το Λεύκωμα αυτό θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για τους

εκπαιδευτικούς και τις εκπαιδευτικούς και έναυσμα - στο πλαίσιο παροχής ποιοτικής

εκπαίδευσης, μέσω της οποίας θα αναδεικνύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά και η ιστορική

μας πορεία. Μέσω μιας εκπαίδευσης που θα στοχεύει στην πολιτειότητα, υπό την έννοια ότι

θα καλλιεργούνται στους μαθητές και στις μαθήτριές μας πανανθρώπινες αξίες και δεξιότητες

που θα τους βοηθήσουν να λειτουργήσουν σε κάθε μελλοντική ιστορική συνθήκη που θα

διαμορφωθεί από το εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην

κοινωνικοποίησή τους και στη δραστηριοποίησή τους, ως πολίτες στη σύγχρονη δημοκρατική

κοινωνία.

97







© 2021-22 Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας
ISBN: 978-960-89851-3-1

Σελιδοποίηση: Σαΐτη Αποστολίνα
Χορηγός έκδοσης:  





ISBN: 978-960-89851-3-1


