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ΘΕΜΑ: Ημερίδα εξ αποστάσεως για την παρουσίαση του προγράμματος 

«TO ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ - Θεματική χρονιά  αφιερωμένη στα 200 χρόνια 

Αθήνα, 1821-2021»  

Πέμπτη, 12  Νοεμβρίου 2020, 17:00-19.00  

 

H Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

Πολιτιστικών Θεμάτων), σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και την Τεχνόπολη, 

οργανώνει εξ αποστάσεως ημερίδα, την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου και ώρες 17:00-19.00, για 

την παρουσίαση, την εφαρμογή και τη συνέχιση για πέμπτη χρονιά του προγράμματος «TO 

ΠΑΙΔΙ, Η ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ. Υιοθετούμε τα αγάλματα, νοιαζόμαστε για τον δημόσιο 

χώρο, γινόμαστε ενεργοί πολίτες. Θεματική χρονιά  αφιερωμένη στα 200 χρόνια Αθήνα, 

1821-2021». 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί μέσω  της διαδικτυακής πλατφόρμας zoom. 

  

Το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου 

Αθηναίων και υλοποιείται από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με τις 

Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας, και με την 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (διά του Γραφείου Διασύνδεσης της Σχολής). Στόχος του είναι 

να συμβάλει, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών 

που εκτιμούν και προστατεύουν τα δημόσια έργα τέχνης, τα μνημεία και κατ’ επέκταση τον 

δημόσιο χώρο, που γνωρίζουν την πόλη και την εξέλιξή της.  

Ειδικότερα στοχεύει: 

✓ στη γνωριμία των μαθητών με μνημεία, τοπόσημα, οδωνύμια, χαρακτηριστικά στοιχεία 

και υπαίθρια έργα τέχνης της γειτονιάς τους και ευρύτερα της πόλης και στη 

συνειδητοποίηση της ιστορικής και κοινωνικής αξίας τους, καθώς και στη θέση τους στη 

μνήμη της πόλης στην πορεία των 200 χρόνων (1821-2021) 

Αθήνα, 2-11-2020 
Αρ. Πρωτ.: 26382 

ΠΡΟΣ: Τα Δημ. Σχολεία & Ν/γεία 
             της Δ/νσης Π.Ε.  Α'  Αθήνας 
Έδρες τους 
 
ΚΟΙΝ.:  κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης 
 1oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής 
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✓ στην κατανόηση της σχέσης των μνημείων, των τοπωνυμίων, των τοπόσημων με την 

ταυτότητα της πόλης 

✓ στην ευαισθητοποίηση της σχολικής και ευρύτερης κοινότητας για την προστασία και 

ανάδειξη της ιστορικής μνήμης στην πόλη  

✓ στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του ενεργού πολίτη.  

✓ στην κατανόηση των αξιών της Ελληνικής Επανάστασης και τον αντίχτυπό τους σήμερα 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και θα 

εφαρμοστεί το 2020-21 σε σχολικές τάξεις σχολείων του Δήμου Αθηναίων και σε σχολεία 

όμορων δήμων που το επιθυμούν. Περιλαμβάνει προτάσεις για εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και παροχή έντυπου οδηγού για τον εκπαιδευτικό, επιμορφώσεις, 

συνεργασία με φορείς και πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό. 

Στα σχολεία που βρίσκονται στον Δήμο Αθηναίων παρέχεται δωρεάν  σειρά 

επιλεγμένων βιβλίων, δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας με ειδικούς επιστήμονες και, 

εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν,  μία δωρεάν μετακίνηση για εκπαιδευτική επίσκεψη 

που εντάσσεται στο πρόγραμμα.   

 Ειδικότερα για  φέτος με εκκίνηση την Αθήνα των επαναστατικών χρόνων και έμφαση 

στη διαχρονία της πόλης, στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση 

του 1821, επιχειρείται η προσέγγιση της Αθήνας μέσα από 3 ενότητες και 8 διαχρονικές 

θεματικές διαδρομές (τοπογραφία της πόλης, αρχιτεκτονική, δημοκρατία, δήμος, 

εκπαίδευση, θρησκεία, το βλέμμα των άλλων, οικονομική ζωή). Παράλληλα δίνεται έμφαση 

στις αξίες της Επανάστασης και στον αντίκτυπό τους σήμερα. 
 

 

                                                        ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

16.50-17.05 | Σύνδεση συμμετεχόντων 

17.05-17.10 | Χαιρετισμοί 

17.10-17.20 | Εισαγωγή 

Πόπη Διαμαντάκου, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων για το πρόγραμμα 

«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», υπεύθυνη για την υλοποίησή του 

 

17.20-17.30 |  Το περιεχόμενο του προγράμματος για τη χρονιά 2020-21 

Παρουσίαση του περιεχόμενου του προγράμματος με αφορμή τα 200 χρόνια από την 

Επανάσταση του 1821, Θάλεια Δραγώνα, Ομότιμη Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α. 

 

 

17.30-17.45 | Παρουσίαση   του προγράμματος «200 χρόνια Αθήνα 1821-2021»  , των 

προτεινόμενων θεματικών διαδρομών και του  αντίστοιχου εκπαιδευτικού  οδηγού  

• Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας 

• Καλλιόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων, Διεύθυνση 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄Αθήνας 

 

 

17.45-17.55 | Παρουσίαση των υποστηρικτικών ενεργειών του Προγράμματος και 



επίσκεψης στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου 

 

Μαρία Φλώρου, Υπεύθυνη Διαχείρισης του προγράμματος και Διευθύντρια του 

Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου 

 

17.55-18.00 | La Scuola Adotta un Monumento – Inspiration from abroad  

Βιντεοπαρουσίαση ιταλικού προγράμματος «Το σχολείο υιοθετεί ένα μνημείο»  

(στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους) 

 

18.00-18.20| Παρουσίαση βιωματικών εργαστηρίων 

• Δημιουργική έκφραση μέσω των παραστατικών τεχνών του χορού, της 

μουσικής και του θεάτρου| Έλλη Μερκούρη, Ηθοποιός, Θεατρολόγος 

• Δημιουργική Γραφή |Ελένη Σβορώνου, WWF Ελλάς, συγγραφέας παιδικής 

λογοτεχνίας 

• Οπτικοακουστικά μέσα |Κατερίνα Ευαγγελάκου, Παραγωγός, Σκηνοθέτις, 

Σεναριογράφος 

• Ρητορική| Φωτεινή Εγγλέζου, Διδάσκουσα στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 

Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ70 Πειραιά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και 

Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) 

• Ρομποτική| Αγνή Παχούλη, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 

 

18.20-18.35| Παρουσίαση Εκπαιδευτικών  επισκέψεων 

• Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών |Περικλής Αντωναρόπουλος, Ε.ΔΙ.Π. , Δημόσιες 

σχέσεις, ΑΣΚΤ 

• Με  το βλέμμα της MONUMENTA|Ειρήνη Γρατσία, Αρχαιολόγος  Συντονίστρια 

MONUMENTA 

• Εθνική Πινακοθήκη και Γλυπτοθήκη| Αθανάσιος Σπηλιόπουλος, Υπεύθυνος 

Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλ.Σούτσου, 

Ίδρυμα Ε. Κουτλίδη 

 18.35-18.45| Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για την εμπειρία τους στο πρόγραμμα 

 

18.45- 19.00| Ερωτήσεις-συζήτηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

✓ Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα 

https://forms.gle/XviGTYwf128wSueZ6 μέχρι τη Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020. 

✓ Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους από την ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο http://dipe-a-

athin.att.sch.gr/index.php/perivallontiki-ekpaidefsi ή http://dipe-a-

athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata, όπου θα αναρτηθεί κατάλογος 

συμμετεχόντων την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 

✓ Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα λάβουν στα email τον σύνδεσμο  για τη 

παρακολούθηση εξ αποστάσεως. 

 

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων  

Μαρία Δημοπούλου και Καλλιόπη Κύρδη 

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ΑΘΗΝΑΣ 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  
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