
 

 

 Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας-Ακράτας, στο πλαίσιο του 

εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, διοργανώνει Δράσεις για τα 

Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Καλαβρύτων  σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτιστικών 

Θεμάτων, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης 

Αχαΐας και το Δήμο Καλαβρύτων. 

 

Το θέμα των Δράσεων θα είναι: 

«Λογοτεχνικές και Εικαστικές Διαδρομές στα χρόνια της Επανάστασης. 

Εμπνέομαι, δημιουργώ και αποτυπώνω στιγμές από την καθημερινή ζωή 

των Ελλήνων του 1821» 
 

Οι Δράσεις θα περιλαμβάνουν διαγωνισμό ζωγραφικής, διαγωνισμό πεζού ή 

ποιήματος και διαγωνισμό ιστορίας με εικονογράφηση και θα παρουσιαστούν σε ένα 

διήμερο διαδικτυακών εκδηλώσεων, με παρουσιάσεις και βραβεύσεις των έργων των 

μαθητών. 

Οι Δράσεις απευθύνονται σε μαθητές των Γ, Δ, Ε, ΣΤ, τάξεων των Δημοτικών 

Σχολείων του Δήμου Καλαβρύτων, θα μπορούν όμως να παρακολουθήσουν το διαδικτυακό 

μέρος των εκδηλώσεων και οι μαθητές των μικρότερων τάξεων (Α΄ και Β΄), καθώς και οι 

γονείς των μαθητών και η τοπική κοινωνία του Δήμου Καλαβρύτων. 

  Σκοπός των Δράσεων είναι να δοθεί η ευκαιρία στους μαθητές  να ταξιδέψουν, να 

αναπολήσουν, να αναβιώσουν, τα χρόνια εκείνα που τα «έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε 

η σκλαβιά». 

Ακόμη στόχος είναι να βρεθούν με τη φαντασία τους στην εποχή εκείνη, με τις 

συνθήκες και τον καθημερινό βίο, που έδωσαν το έναυσμα και τα εφόδια, ώστε να 

πραγματοποιηθεί η εξέγερση και να προτιμήσουν «. . . μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 

σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή. . .» (Θούριος του Ρήγα Φεραίου) 

Ταυτόχρονα, θα δοθεί το έναυσμα στους μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους, να 

μελετήσουν και να ενημερωθούν για τον ελληνικό Αγώνα και τους παράγοντες εκείνους 

που τους έδωσαν τη δύναμη να αναμετρηθούν με τον γίγαντα Τούρκο κατακτητή.   

 

Οι μαθητές των Γ, Δ, Ε, ΣΤ, τάξεων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους,  με 

ερέθισμα το ποίημα : «Θούριος του Ρήγα» ή το τραγούδι «Το Φλάμπουρο», εμπνέονται και 

δημιουργούν τα δικά τους έργα αποτυπώνοντας σε ζωγραφιές ή σε δικές τους ιστορίες και 

ποιήματα στιγμές από την καθημερινή ζωή των Ελλήνων στα χρόνια της επανάστασης του 

1821.  

Τα έργα των μαθητών μπορεί να είναι ατομικά ή ομαδικά. Τα έργα αυτά θα είναι 

αναρτημένα στο διαδίκτυο και θα έχουν την δυνατότητα να τα δουν όλοι.  

Τα καλύτερα έργα των μαθητών θα βραβευθούν από κριτική επιτροπή. 

Συγκεκριμένα θα δοθούν τρία βραβεία για τα καλύτερα έργα ζωγραφικής των Γ΄ και Δ΄ 

τάξεων, τρία βραβεία για τα καλύτερα έργα ζωγραφικής των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. Επίσης θα 

δοθούν τρία βραβεία για τα καλύτερα λογοτεχνικά κείμενα (ποιήματα ή πεζά) από όλες τις 

τάξεις και τρία βραβεία για τις καλύτερες εικονογραφικές ιστορίες από όλες τις τάξεις.  

Χορηγός των βραβείων θα είναι ο Δήμος Καλαβρύτων που θα αναλάβει και τη 

σχετική δαπάνη. Το ΚΠΕ θα χορηγήσει τιμητικό δίπλωμα στους μαθητές που θα 

συμμετέχουν στη Δράση και βεβαίωση συμμετοχής για το Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς.  

  



 

 Οι Δράσεις θα ολοκληρωθούν με διήμερο διαδικτυακών εκδηλώσεων και θα 

περιλαμβάνουν: 

• Παρουσιάσεις των έργων ζωγραφικής και ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων που 

δημιουργήθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές. Οι παρουσιάσεις των έργων των 

μαθητών θα  πλαισιώνονται με σχόλια από την γνωστή συγγραφέα παιδικού 

λογοτεχνικού βιβλίου κυρία Σοφία Μαντουβάλου. 

• Βραβεύσεις των καλύτερων έργων των μαθητών από την κριτική επιτροπή 

• Βίντεο και Τραγούδια σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση 

• Φωτογραφικό οδοιπορικό του ΚΠΕ με μουσική 

• Βιωματικό Εργαστήριο κας Σοφίας Μαντουβάλου 

• Στο τέλος της εκδήλωσης συννεφόλεξο ως αξιολόγηση με συναισθήματα ή λέξεις που 

μας εκφράζουν 

  

 Οι διήμερες εκδηλώσεις θα προβληθούν από το κανάλι του ΚΠΕ Κλειτορίας – 

Ακράτας στο Youtube, ενώ στην πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα μπορούν να 

συνδεθούν μόνο τα μέλη του ΚΠΕ, η Λογοτέχνης κ. Σοφία Μαντουβάλου, οι εκπαιδευτικοί 

των σχολείων που θα παρουσιάσουν τα έργα των μαθητών τους, οι Υπεύθυνοι 

Πολιτιστικών, Π.Ε. και Αγ. Υγείας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας και εκπρόσωπος του 

Δήμου Καλαβρύτων. Οι μαθητές δεν θα εμφανιστούν στην διαδικτυακή εκδήλωση. Η 

τεχνική υποστήριξη των διήμερων εκδηλώσεων θα γίνει από το Δήμο Καλαβρύτων. 

 

Οι διήμερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 και την 

Κυριακή 30 Μαΐου 2021 απογευματινές ώρες και θα προβληθούν από το κανάλι του ΚΠΕ 

Κλειτορίας - Ακράτας στο Youtube, στο link:  

 

https://www.youtube.com/channel/UCxwTYV-ZPZJxqPDrHscNlhA/videos?view=2&live_view=501 

 


