
Υποβολή πρότασης για τη δημιουργία ομίλου 2021-2022. 

ΤΙΤΛΟΣ:  200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού :Γρηγορία Βιολάρη 

Κλάδος/Ειδικότητα :  ΠΕ02 

Τίτλος του ομίλου : 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο όμιλος : Ιστορία, Ποίηση –Λογοτεχνία, Εικαστικές τέχνες 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα :2  

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο όμιλος :Α-Β-Γ 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: να γνωρίσουν τα ιστορικά γεγονότα της 

περιόδου της επανάστασης/ να μελετήσουν τους ήρωες που έδρασαν τα χρόνια εκείνα  

καθώς και το κίνημα του Φιλελληνισμού αλλά και το ρόλο που έπαιξαν οι ξένες 

δυνάμεις/ να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης, λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα που 

εμπνεύστηκαν από την επανάσταση του 21 

Διδακτική μεθοδολογία:  παρακολούθηση  ντοκιμαντέρ /μελέτη πηγών /βιογραφίες των 

ηρώων / ιστορικά βιβλία/ ποιήματα και λογοτεχνικά κείμενα/ 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με  συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  υλοποίησής από Οκτώβριο 

μέχρι Μάιο ή Ιούνιο) 

Θα ξεκινήσουμε –Οκτώβρη , Νοέμβρη, Δεκέμβρη-  με την καταγραφή των 

σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων  (συνθήκες ζωής κατά τη διάρκεια της 

Τουρκοκρατίας -έναρξη επανάστασης -σημαντικές μάχες- Εθνοσυνελεύσεις–εμφύλιοι 

πόλεμοι- Ναυμαχία στο Ναβαρίνο –Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας ) . Κατόπιν-Ιανουάριο-

Φεβρουάριο-  θα γνωρίσουμε τις σημαντικότερες προσωπικότητες των ηρώων μας /τις 

συγκρούσεις που είχαν μεταξύ τους και τη ζωή τους μετά το τέλος της επανάστασης .  Τον 

Μάρτιο ,θα μελετήσουμε το ρόλο της διπλωματίας και τη συμβολή των ξένων δυνάμεων. 

Ολοκληρώνοντας –Απρίλιο και Μάιο- οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με ζωγράφους 

,ποιητές και λογοτέχνες ,Έλληνες και ξένους που εμπνεύστηκαν από τον αγώνα των 

επαναστατημένων Ελλήνων 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και            ιστορικά βιβλία ,ντοκιμαντέρ για την ελληνική    

                                                                 επανάσταση και τους ήρωες ,Πίνακες ζωγραφικής κ.α 

ηλεκτρονικό) 

Τρόπος επιλογής μαθητών  

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 



Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα  

ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 

λήξης):                2 ώρες  

Τόπος διεξαγωγής ομίλου : Σχολείο 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες : κ.Μπαμπούνης ,καθηγητής Ιστορίας στο ΠΤΔΕ 

Συνεργασίες (ιδρύματα, οργανισμοί, 

σχολεία, φορείς, πρόσωπα κ.ά.):  ΠΤΔΕ ,ίδρυμα Ωνάση, Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών και 

Μουσικής Β. & Μ. Θεοχαράκη κ.α 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις :  https://www.protovoulia21.gr/draseis/  

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου : εκπόνηση εγκυκλοπαίδειας από τους μαθητές 

Παραδοτέα : Εγκυκλοπαίδεια της Ελληνικής Επανάστασης 

https://www.protovoulia21.gr/draseis/

