
Γυναίκες του 1821 

Το σχολικό έτος 2021-22 η Α΄ τάξη του Γυμνασίου Κλεινών Φλώρινας, στα πλαίσια 

του προγράμματος eTwinning, συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου «Γυναίκες του 

1821» (https://twinspace.etwinning.net/189494/home) σε συνεργασία με οκτώ 

σχολεία:  7ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων, Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, 2ο ΓΕΛ Πρέβεζας, 

3ο ΓΕΛ Αργυρούπολης, Ειδικό Σχολείο Κωφών/Βαρήκοων Αργυρούπολης, 3ο ΓΕΛ 

Ρόδου, ΓΕΛ Αφάντου, Δημοτικό Σχολείο Μεγάλων Καλυβίων. Υπεύθυνη 

εκπαιδευτικός είναι η Σοβιτσλή Αγάπη (ΠΕ02). 

Βασική ιδέα 

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης 

του 1821, το έργο αυτό θα συμβάλλει στη γνωριμία των μαθητών/τριών με τη θηλυκή 

– και λιγότερο γνωστή- πλευρά της Επανάστασης, εστιάζοντας στη ζωή και το έργο 

των γυναικών, οι οποίες δεν αποτέλεσαν μόνο μέρος του άμαχου πληθυσμού που 

υπέφερε, αιχμαλωτίστηκε και θυσιάστηκε, αλλά αγωνίστηκαν και οι ίδιες, ενώ αρκετές 

διέθεσαν την περιουσία τους στον Αγώνα.  

Στόχοι 

Με το έργο αυτό επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 

τους για την Επανάσταση του 1821 και ειδικότερα για τον ρόλο της γυναίκας κατά τη 

διάρκειά  της, να οξύνουν τη δημιουργική, κριτική σκέψη και φυσική περιέργεια που 

συμβάλλει στην ιστορική μελέτη και έρευνα, να επικοινωνήσουν με μαθητές άλλων 

σχολείων μέσω της συνεργατικής πλατφόρμας του eΤwinning, να εκτιμήσουν και να 

σεβαστούν την πολιτισμική τους παράδοση, να γνωρίσουν το διαδίκτυο ως πηγή 

γνώσης, έρευνας, μάθησης. 

Διαδικασία του έργου 

Το έργο eTwinning «Γυναίκες του 1821», διάρκειας 8 μηνών,  άρχισε τον Οκτώβριο 

του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο 2022. Ξεκίνησε με την παρουσίαση των 

συμμετεχόντων (εκπαιδευτικών, μαθητών, σχολείων), την αναφορά στους κανόνες της 

ασφάλειας του διαδικτύου, τη δημιουργία αφίσας και λογοτύπων, ενώ καθ’ όλη τη 

διάρκειά του εκπονούνται πλήθος διασχολικών δράσεων (αναγνώσεις, θεατρικό, 

συζητήσεις, απόδοση λέξεων στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα) και παράγεται 

πολυτροπικό ψηφιακό υλικό (παρουσιάσεις, ψηφιακά παιχνίδια, κόμικς) που 

σχετίζεται με τις Γυναίκες του 1821.  

Αναμενόμενα αποτελέσματα 

Σημαντικό μέρος του έργου είναι η οργάνωση της επικοινωνίας τόσο μέσω της 

ψηφιακής πλατφόρμας του eTwinning, μέσω αναρτήσεων και σχολίων των μαθητών 

αλλά και της διαδικτυακής επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο (τηλεδιασκέψεις). 

Μέρος του έργου (e-book παρουσιάσεων/θεατρικού/κόμικς/παιχνιδιών), θα αναρτηθεί 

δημόσια και στην ιστοσελίδα του σχολείου για την παρουσίαση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων στην ευρύτερη κοινότητα.  

 

https://twinspace.etwinning.net/189494/home

