
Εκπαιδευτικά Προγράμματα για το 1821

Πρόγραμμα «Η Επανάσταση του 1821 μέσα από την Τέχνη» (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο)

Μια διαδρομή στην Επανάσταση μέσα από έργα τέχνης.
Μεγάλοι καλλιτέχνες αποτύπωσαν τον ηρωισμό των ανθρώπων που πολέμησαν, τα γεγονότα και την 
ιστορία, άλλοτε με ρεαλισμό και άλλοτε με συμβολικές αναφορές. Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα – 
εργαστήριο οι μαθητές θα ερευνήσουν και θα ανακαλύψουν τα μυστικά που κρύβονται σε σπουδαία έργα 
τέχνης, μαθαίνοντας παράλληλα να ερμηνεύουν και να παρατηρούν τα στοιχεία και τους τρόπους 
έκφρασης που χρησιμοποιεί ο κάθε καλλιτέχνης.

Πρόγραμμα «Να’ τανε το  ’21: Ταξίδι στην Αθήνα του 1821» (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, 
Λύκειο)

Πώς ξεκίνησε και πώς τελείωσε η Επανάσταση του 1821 στην Αθήνα;
Ποιοι ήρωες του 1821 έχουν σχέση με την Πλάκα και την Αθήνα;
Ποια ήταν η σημαία της Επανάστασης;
Τι σχέση έχει ο Άγιος Νικόλαος ο Ραγκαβάς;
Η Πλάκα και η Αθήνα συνδυάζεται με στιγμές της ιστορίας του 1821! Στο πρόγραμμα αυτό, μέσα από έναν 
διαδικτυακό περίπατο, θα ξετυλιχτεί μια ιστορία μέσα από έργα τέχνης, μνημεία, αγάλματα, ιστορίες και 
οπτικουακουστικό υλικό. Ο Λόρδος Βύρων, ο Αθανάσιος Διάκος, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο 
Μακρυγιάννης, η Αγίας Φιλοθέη θα μας διηγηθούν τις δικές τους ιστορίες άλλοτε ηρωικές και άλλοτε 
συγκινητικές..
Ο περίπατος συνδυάζεται με προτεινόμενες δραστηριότητες για κάθε σταθμό.
Σημεία σταθμοί:  Το σπίτι του Καδή, το μνημείο του Λυσικράτη (Λόρδος Βύρων), ο Άγιος Δημήτριος 
(Αθανάσιος Διάκος), ο Άγιος Νικόλαος ο Ραγκαβάς, το σπίτι της Αγίας Φιλοθέης, το άγαλμα Μακρυγιάννη.

Να μαθαίνω γράμματα: ο ρόλος της εκπαίδευσης στο 1821 (Γυμνάσιο, Λύκειο)

Το ταξίδι θα ξεκινήσει από τα πρώτα χρόνια μετά την Άλωση και θα φθάσει έως τον Καποδίστρια.
Πώς λειτουργούσαν τα πρώτα σχολεία;
Ποιοι ήταν οι μεγάλοι δάσκαλοι;
Ποια ήταν τα πρώτα σχολικά βιβλία;
Ποια ήταν τα μαθήματα που διδάσκονταν;
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι οι μαθητές να κατανοήσουν  τον ρόλο της εκπαίδευσης στον 
αγώνα για την ανεξαρτησία. Μέσα από το πλούσιο αρχείο και το υλικό του Μουσείου Σχολικής Ζωής και 
Εκπαίδευσης με τη βοήθεια της λογοτεχνίας και οπτικουακουστικού υλικού οι μαθητές με ευχάριστο και 
βιωματικό τρόπο  θα δουν τις αλλαγές στην εκπαίδευση και τη σημασία της στην Ελληνική Επανάσταση 
του 1821.

Διάρκεια προγραμμάτων: 1 ώρα 
Κόστος εισιτηρίου: 5 €




