
 

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση υλικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς ‘1821-Αξίες Ζωής’».  

 

           Το γραφείο Αγωγής Υγείας από το 2009 υλοποιεί προγράμματα στη θεματική ενότητα «Αξίες 
Ζωής στην Εκπαίδευση». Αυτό έχει γίνει γιατί θεωρείται δεδομένο, ότι η υιοθέτηση σημαντικών 
προσωπικών και κοινωνικών αξιών συμβάλει δυναμικά στη θωράκιση της ψυχικής υγείας. Με αφορμή 
την επέτειο των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, η ιστορία του οποίου είναι εξαιρετικά 
διδακτική και πλούσια σε παιδαγωγικά ερεθίσματα για την ανάδειξη σπουδαίων Αξιών Ζωής, 

προτείνεται από το γραφείο Αγωγής Υγείας εκπαιδευτικό υλικό, για να χρησιμοποιηθεί προς την 
κατεύθυνση αυτή και ιδιαίτερα στην εξυπηρέτηση των παρακάτω στόχων:  

 Πίστη σε αξίες και ιδανικά που συμβάλουν στο γενικότερο καλό και στην απόκτηση ώριμης 
κριτικής σκέψης, απαλλαγμένης  από λάθη κι εγωισμούς του παρελθόντος 

 Προστασία και υπεράσπιση της ελευθερίας, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων  

 Διατήρηση ζωντανής της μνήμης των ηρωικών πράξεων και των θυσιών που έκαναν τόσοι 
άνθρωποι, βάζοντας το κοινό καλό πάνω από τον εαυτό τους, για να απολαμβάνουμε εμείς 
σήμερα την ελευθερία και τη δημοκρατία 

 Στο όνομα όλων αυτών των θυσιών, να έχουμε πατρίδα που να προσφέρει στην παγκόσμια 
κοινότητα μηνύματα πολιτισμού,  ελευθερίας, ανθρωπισμού και αλληλεγγύης 

           Οι αφορμήσεις που προτείνονται στο υλικό (βιογραφίες ηρώων, ιστορικά και λογοτεχνικά 
κείμενα, πίνακες ζωγραφικής, δραστηριότητες, τραγούδια, χοροί, βίντεο/ντοκυμαντέρ/ταινίες…), 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βασική επιδίωξη να αναζητηθούν αξίες, κίνητρα, συναισθήματα,  ιδέες 
και χαρακτηριστικά προσωπικοτήτων που οδήγησαν στο μεγάλο θαύμα της ανεξαρτησίας του Έθνους.   
Το υλικό βρίσκεται στο σύνδεσμο 

https://drive.google.com/drive/folders/1rYmaX5Zva4JHDwNg5bgiwG-okm1y-gTz?usp=sharing 
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