
«Δημοκρατία και Εκπαίδευση» 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία στο 

Ράλλειο Γυμνάσιο Θηλέων Πειραιά 

Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 οι μαθήτριες της Γ3 τάξης υποδέχτηκαν στο σχολείο μας τρεις εκπροσώπους από το 

Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, προκειμένου να παρακολουθήσουν το 

δίωρο παιδαγωγικό εργαστήριο με θέμα «Τοπόσημα της αθηναϊκής δημοκρατίας: Η Αρχαία Αγορά», που εκπόνησε η 

καθηγήτριά τους, φιλόλογος, κ. Α. Αργυρίου. Για την υλοποίηση του παιδαγωγικού εργαστηρίου αξιοποιήθηκε το 

Εργαστήριο Πληροφορικής, όπου αρχικά οι μαθήτριες παρακολούθησαν εικονική περιήγηση στην Αρχαία Αγορά της 

Αθήνας, έκαναν ασκήσεις επί χάρτου, αναζητήσεις σε λεξικά και εργάστηκαν ομαδικά με φύλλα εργασίας 

χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πηγές. Στη συνέχεια, μέσα στην αίθουσά τους παρουσίασαν στην ολομέλεια τα 

αποτελέσματα των εργασιών τους, έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια, έκαναν παντομίμα και δραματοποιήσεις ζωντανεύοντας 

τους διαλόγους μέσα στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς και, τέλος, διαγωνίστηκαν σε επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων!  

Οι εντυπώσεις των μαθητριών αποτυπώνονται στα δικά τους λόγια και γραπτά: 

 «Μέσα από το παιχνίδι και την ομαδική εργασία μάθαμε για τα δημόσια κτήρια της Αγοράς και τη λειτουργία 

τους, που δεν ξέραμε μέχρι τότε» (Ι. Καραστατήρα) 

 «Μου άρεσε πάρα πολύ! Αν και η καθηγήτριά μας είχε άγχος, ανταπεξήλθε και τα κατάφερε!» (Π. Μαζαράκη) 

 «Χάρηκα που ξαναθυμήθηκα την Ιστορία της Α’ Γυμνασίου και έμαθα και καινούρια πράγματα» (Δ. Λεμπέση) 

 «Το πρόγραμμα ήταν κάτι πρωτότυπο και ευχάριστο, καθώς δεν έχουμε συνηθίσει σε κάτι τέτοιο» (Χ. Διονέλλη) 

 «Μέσα από την έρευνα που οι ίδιες κάναμε και το μικρό θεατρικό που οι ίδιες ‘σκηνοθετήσαμε’ κατανοήσαμε 

με βιωματικό και παραστατικό τρόπο τη ζωή στην Αγορά» (Ι. Κοροπούλη) 

 «Μέσω της διαδραστικότητας το θέμα μάς κέντρισε γρήγορα το ενδιαφέρον, με αποτέλεσμα να κατανοήσουμε 

εύκολα τις νέες πληροφορίες. Οι εκπρόσωποι από το Ίδρυμα της Βουλής ήταν φιλικοί απέναντί μας και σίγουρα 

το άγχος που είχα στην αρχή με την ιδέα ότι τρεις άνθρωποι εκτός σχολείου θα παρακολουθούσαν μαζί μας το 

πρόγραμμα δεν υπήρχε κατά τη διάρκεια του μαθήματος» (Ν. Διονέλλη) 

 «Μου άρεσε που συμμετείχε κάθε παιδί στις διάφορες δραστηριότητες και με ενθουσίασε η ομαδικότητα και η 

συνεργασία μεταξύ μας» (Μ. Αλεφραγκή) 

 «Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα συνειδητοποίησα ότι η Ιστορία μπορεί να μετατραπεί σε κάτι πολύ δημιουργικό 

και ενδιαφέρον» (Μ. Λύγκα) 

 «Με τη χρήση παιχνιδιών, εικόνων, του Διαδικτύου συνειδητοποίησα πόσο εύκολα και ευχάριστα μπορεί κανείς 

να μάθει πράγματα, που υπό άλλες συνθήκες, κατά τη γνώμη μου, θα ήταν πολύ βαρετά...» (Έρ. Μελισσουργού) 

 

Η φιλόλογος του σχολείου μας κ. Α. Αργυρίου έχει εκπονήσει και άλλα παιδαγωγικά εργαστήρια για την 

αθηναϊκή δημοκρατία στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Ίδρυμα της Βουλής. Περισσότερα για το διαθέσιμο 

εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα:  

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I460627 

http://foundation.parliament.gr/central.aspx?sId=110I444I1140I646I460627


 

 

 


