
«Πώς θυμόμαστε την Επανάσταση του 1821;» 
Μια σχολική δράση τοπικής ιστορίας

Σύντομα θα γιορτάζουμε την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική 
Επανάσταση. Η Επιστημονική Επιτροπή του ερευνητικού προγράμματος «Η 
Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο» προτείνει στην εκπαιδευτική 
κοινότητα μία δράση Τοπικής Ιστορίας, προσκαλώντας μαθητές να μελετήσουν 
«πώς θυμόμαστε» το παρελθόν και να τους εξοικειώσει με τη δουλειά του 
ιστορικού, του ερευνητή και του αρχειονόμου.

Περιγραφή της σχολικής δράσης
Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι να εντοπιστούν στην ευρύτερη περιοχή 
όπου βρίσκεται η σχολική μονάδα υλικά τεκμήρια που σχετίζονται με την Ελληνική 
Επανάσταση του 1821: μνημεία και ηρώα, δρόμοι, πλατείες, βιβλία, αντικείμενα 
τέχνης, κ.ά. Στη συνέχεια, οι σχολικές ομάδες καλούνται να πραγματοποιήσουν 
έρευνα για τα υλικά τεκμήρια που εντόπισαν και να καταγράψουν τα στοιχεία σε μια 
ειδική ψηφιακή φόρμα διαδικτυακά.

Γινόμαστε ερευνητές
• Κάθε τάξη που επιθυμεί να πάρει μέρος στη δράση, θα πρέπει να 

συμπληρώσει ένα ή περισσότερα Δελτία Ερευνητή.
• Θέτουμε στην τάξη το ερώτημα «Πού βασίζονται οι ιστορικοί για να γράψουν 

Ιστορία;».
• Ζητάμε να μας πουν οι μαθητές μας ποιο είναι ένα μουσείο που 

επισκέφθηκαν, με το σχολείο ή τους γονείς τους.
• Μιλάμε για τις ιστορίες που μας αφηγούνται τα εκθέματα.
• Θυμίζουμε τις βιβλιοθήκες: έχουν πάει στη σχολική ή τη δημοτική 

βιβλιοθήκη να ψάξουν ένα βιβλίο;
• Στις βιβλιοθήκες υπάρχουν βιβλία που γράφτηκαν στην εποχή που μας 

ενδιαφέρει να μελετήσουμε (αν πρόκειται για τους τελευταίους 4 αιώνες).
• Υπάρχουν όμως και αρχεία, όπου φυλάγονται έγγραφα παλιά, που κι αυτά 

περιέχουν πληροφορίες για πρόσωπα που έζησαν παλιά και είχαν θέσεις 
ευθύνης στη διοίκηση, στο στρατό, στην Εκκλησία.

• Έχουμε κι άλλους τρόπους να θυμόμαστε το παρελθόν με «σημάδια» που 
βάζουμε στο δημόσιο χώρο: αγάλματα σε πλατείες, ονόματα δρόμων, 
μνημεία πεσόντων.

Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής δράσης, η ερευνητική ομάδα του 
προγράμματος «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ψηφιακό Αρχείο», θα συλλέξει 
τα αποτελέσματα και θα δημιουργήσει μια ψηφιακή εφαρμογή, ανοικτή σε όλους 
τους επισκέπτες. Εκεί θα παρουσιάζονται τα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση 
και τα αποτελέσματα του έργου μαθητών και εκπαιδευτικών.
Η δράση έχει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας.

https://www.rchumanities.gr/1821-perigrafi-programmatos
https://www.rchumanities.gr/1821-perigrafi-programmatos



