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1. ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Τίτλος αναφοράς 4 * 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821 ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑ ΤΡΥΓΟΝΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 

ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Προβαλλόμενη εικόνα* (πρόσκληση για την εκδήλωση του σχολείου) 

 

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολόγιο - ΕΡΓΟ Μέρος 1: επιλεγμένη περιγραφή και κίνητρο του έργου* 

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο επέλεξε η ομάδα του σχολείου μας, 1821 teens eyes να παρακολουθήσει 

και να παρουσιάσει, ονομάζεται ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821:ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το οποίο δίνει έμφαση σε 

συγκεκριμένες πτυχές της Επανάστασης του 1821 με  ιστορική σημασία και έντονη διασύνδεση με την 

ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας,  ώστε να περιγραφεί η πορεία των 200 ετών ιστορίας. Σκοπός του είναι 

να αναδείξει και να εδραιώσει την πόλη μας ως πόλη της Επανάστασης του 1821 με διάφορους τρόπους, 

μέσα από τις δράσεις κάθε Μάρτιο, την ταινία/ ντοκιμαντέρ και την αίθουσα ψηφιακών εφαρμογών που 

θα δημιουργηθεί. 

Στόχος της δική μας ομάδας μας είναι να στηρίξει το έργο, δημιουργώντας συμπράξεις και προσελκύοντας 

εθελοντές, οι οποίοι θα  γίνουν οι εμψυχωτές του έργου, θα δουλέψουν μαζί και θα γίνουν φίλοι με τη 

πόλη τους. 
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Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 2: περιγραφή των σημαντικών φάσεων της έρευνας* 

Ερευνήσαμε τον  αντίκτυπο του έργου για τον καλαματιανό λαό και τις επιχειρήσεις. Το έργο αποσκοπεί 

 να συνδέσει με πρωτοτυπία την ιστορία με την οικονομία, τις τέχνες και τον ψηφιακό κόσμο και σύμφωνα 

με τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, κ. Ζαχαριά, πριν από το lockdown «….η εξέλιξη του έργου, είναι 

σύμφωνη με το αρχικό χρονοδιάγραμμα και πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα…». Μετά τις 10 

Μαρτίου 2020 οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και δράσεις αναβλήθηκαν, με το ψηφιακό μέρος όμως 

να «…προχωρά κανονικά, εξ αποστάσεως». 

Σημεία καμπής: Από την αρχική έρευνά μας για το έργο, προέκυψε η ανάγκη δημοσιοποίησής του και 

αυτή η ανάγκη καθόρισε τις μετέπειτα ενέργειες μας ως σχολείο. Ερευνήσαμε λοιπόν την 

αναγνωρισιμότητά του στους νέους της τοπικής κοινωνίας και σχεδιάσαμε εκδηλώσεις διάδοσης. 

 

Ανάρτηση αφήγησης στο ιστολογίο - ΕΡΓΟ Μέρος 3: προτάσεις και εξέλιξη* 

Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821:ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» είναι ένα άυλο έργο, του οποίου τα πρώτα 

αποτελέσματα θα γίνονταν αισθητά τον Μάρτιο 2020. Εξαιτίας, όμως, της πανδημίας οι 

προγραμματισμένες εκδηλώσεις, μαζί με τη συμμετοχή του σχολείου μας στις δράσεις (ιστορικός 

περίπατος, θεατρική παράσταση) ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν.  

Μετά από συνεντεύξεις με τη Διαχειριστική Ομάδα του έργου,  αποφασίστηκε η υλοποίηση ορισμένων 

δράσεων, στις οποίες η ομάδα μας θα είναι παρούσα, είτε συμμετέχοντας είτε παρακολουθώντας και 

καταγράφοντας τα αποτελέσματα.  

Ορισμένες από τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί, κυρίως εξωτερικές δράσεις, προτείνονται να 

πραγματοποιηθούν με εναλλακτικό τρόπο, μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως δημιουργία 

ψηφιακών άλμπουμ, βιντεοσκόπηση και διαδικτυακή προβολή ή και live streaming. 

 

ΤΕΛΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΟ* 

1. Video με το ηχητικό spot που παίχτηκε στο ραδιόφωνο της πόλης cityfm 

https://www.facebook.com/teenseyes.epalkalamatas.9/posts/163197515264013  

 

2. Παρουσίαση στην τελική εκδήλωση 

https://sway.office.com/nlO4s6FAKhq5vPXG?ref=Link 

 

 

https://www.facebook.com/teenseyes.epalkalamatas.9/posts/163197515264013
https://sway.office.com/nlO4s6FAKhq5vPXG?ref=Link
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Άλλα σημαντικά συνημμένα 

1. 

https://kahoot.it/challenge/0727156?challenge-id=c44f35ff-b5ea-4c7c-bbe3-

73bc8cb1345f_1591868185743 - (αντιγράφουμε το url σε μια κενή ιστοσελίδα στο διαδίκτυο) 

2. 

https://www.powtoon.com/online-presentation/f9btsveM9dQ/mission-impossible/?mode=movie#/ 

 

Άλλος σημαντικός σύνδεσμος έργου σε εξωτερικό δικτυακό τόπο 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ReNXLSptIpY&feature=emb_title

https://kahoot.it/challenge/0727156?challenge-id=c44f35ff-b5ea-4c7c-bbe3-73bc8cb1345f_1591868185743
https://kahoot.it/challenge/0727156?challenge-id=c44f35ff-b5ea-4c7c-bbe3-73bc8cb1345f_1591868185743
https://www.powtoon.com/online-presentation/f9btsveM9dQ/mission-impossible/?mode=movie#/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ReNXLSptIpY&feature=emb_title
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ΓΚΑΛΕΡΙ ΜΕΣΩΝ 

 

Εικόνα 1 * -Μέλη της ομάδας «1821 teenseyes» του 2ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
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Εικόνα 2 *: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ASOC WALL.  

 



 

7 
 

Εικόνα 3 *: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. 

 

 

Εικόνα 4 : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΗ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ 
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2 – ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Τίτλος της τελικής εκδήλωσης για την παρουσίαση της έρευνας σας* 

ΤΡΥΓΟΝΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ 1821 

Σύντομη περιγραφή της τελικής εκδήλωσης παρουσίασης* 

Την Τρίτη 30Ιουνίου, στις 13:00, στο 2ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για την 

ενημέρωση καθηγητών/πολιτών για το πρόγραμμα ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821:ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 

Παρουσιάστηκε το περιεχόμενο του προγράμματος, ο τρόπος χρηματοδότησής του, τα παραδοτέα έργα 

του, η μέχρι σήμερα πορεία του, οι δράσεις του, τα προβλήματα λόγω Κορωνοϊού, η ομάδα μας 1821 

teenseyes και προτάθηκαν λύσεις για τη μετέπειτα πορεία του. 

Τύπος τελικής εκδήλωσης παρουσίασης* 

o Παρουσίαση στο σχολείο σας με την παρουσία άλλων εξωτερικών σχολείων και πολιτών 

 

Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται* 

o Έως 30 

 

Τύπος προσκεκλημένων* 

o Καθηγητές  

o Πολίτες 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Περιφέρεια 

Πελοποννήσου 

Νομός 

Μεσσηνίας 

Δήμος 

Καλαμάτας 

Διεύθυνση 

Ρήγα Φεραίου και Κρήτης 
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ΤΚ 

24100 

Χώρος 

2ο ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

Ημερομηνία 

30/6/2020  

Ώρα 

13:00-14:00 

 

Σύνδεσμος 

Υποδείξτε εδώ τον σύνδεσμο (URL) στο διαδίκτυο ή στην σελίδα του κοινωνικού δικτύου όπου δημοσιεύονται οι 

πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση της εκδήλωσης. 

https://www.facebook.com/teenseyes.epalkalamatas.9/posts/160068158910282 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=160068305576934&set=a.110994773817621&__cft__[0]=AZVDJ

OmOLo-VWHeoAsLuEaRbF9WVwkf-lqHVfJaV_8-

mU9YkykVTkyh8GgSykUFlfrWqfyKZ9I4iMCPdFehHBRwhS9DnRfZS0ao62yKdc-

HjjycSlAKLipU3UTSGqMlvdY8&__tn__=EH-R 

 

Φωτογραφίες από την εκδήλωση 

https://www.facebook.com/teenseyes.epalkalamatas.9/posts/160068158910282
https://www.facebook.com/photo/?fbid=160068305576934&set=a.110994773817621&__cft__%5b0%5d=AZVDJOmOLo-VWHeoAsLuEaRbF9WVwkf-lqHVfJaV_8-mU9YkykVTkyh8GgSykUFlfrWqfyKZ9I4iMCPdFehHBRwhS9DnRfZS0ao62yKdc-HjjycSlAKLipU3UTSGqMlvdY8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=160068305576934&set=a.110994773817621&__cft__%5b0%5d=AZVDJOmOLo-VWHeoAsLuEaRbF9WVwkf-lqHVfJaV_8-mU9YkykVTkyh8GgSykUFlfrWqfyKZ9I4iMCPdFehHBRwhS9DnRfZS0ao62yKdc-HjjycSlAKLipU3UTSGqMlvdY8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=160068305576934&set=a.110994773817621&__cft__%5b0%5d=AZVDJOmOLo-VWHeoAsLuEaRbF9WVwkf-lqHVfJaV_8-mU9YkykVTkyh8GgSykUFlfrWqfyKZ9I4iMCPdFehHBRwhS9DnRfZS0ao62yKdc-HjjycSlAKLipU3UTSGqMlvdY8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=160068305576934&set=a.110994773817621&__cft__%5b0%5d=AZVDJOmOLo-VWHeoAsLuEaRbF9WVwkf-lqHVfJaV_8-mU9YkykVTkyh8GgSykUFlfrWqfyKZ9I4iMCPdFehHBRwhS9DnRfZS0ao62yKdc-HjjycSlAKLipU3UTSGqMlvdY8&__tn__=EH-R
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Αφίσα διοργάνωσης 
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