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Η Αρχαία Αγορά ως πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό κέντρο της Αθήνας, είναι
ίσως ο πιο σημαντικός χώρος για την πόλη, αφού εκεί συγκεντρώνονται πολλές
διαφορετικές λειτουργίες, εκεί αποκαλύπτονται πολλές ιστορικές φάσεις της ζωής
της πόλης και εκεί χτυπά η καρδιά της αθηναϊκής δημοκρατίας για πολλούς αιώνες.
Πώς να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για μια επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά της
Αθήνας;

Στο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνεται:

Φάκελος
για τον εκπαιδευτικό

Παιδαγωγικό
εργαστήρι

με οδηγίες, συμπληρωματικό υλικό για την εφαρμογή
του προτεινόμενου παιδαγωγικού εργαστηρίου,
ενδεικτική βιβλιογραφία και διαδικτυακές συνδέσεις.

με δραστηριότητες, ομαδοσυνεργατικού
χαρακτήρα, βιωματικού και παιγνιώδους, που
μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στην
τάξη και κατά την ενδεχόμενη επίσκεψη στον
χώρο της Αρχαίας Αγοράς.

Οι προτάσεις αυτές δεν εξαντλούν το θέμα της σχέσης του δημόσιου χώρου με τη
λειτουργία της δημοκρατίας στην κλασική Αθήνα. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται, κατά
την κρίση τους, να τις εντάξουν στην καθημερινή διδακτική πράξη, συμπληρωματικά
με τους δικούς τους σχεδιασμούς και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες.
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Το εκπαιδευτικό υλικό «Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας»
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημοκρατία και Εκπαίδευση» του
Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων.
Δημιουργός του υλικού είναι η Αντιόπη Αργυρίου,
μέλος της ομάδας εργασίας του προγράμματος
«Δημοκρατία και Εκπαίδευση». Επιστημονική υπεύθυνη της ομάδας είναι η Φραγκίσκη
Αμπατζοπούλου και επιστημονική σύμβουλος, επιμελήτρια και κριτική αναγνώστρια του
κειμένου η Έλλη Λεμονίδου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παρόν υλικό οι λέξεις μαθητής, καθηγητής και εκπαιδευτικός αναφέρονται
αντίστοιχα σε μαθητές και μαθήτριες, σε καθηγητές και καθηγήτριες, σε εκπαιδευτικούς των
δύο φύλων. Η αποκλειστική χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους γίνεται για λόγους
συντομίας.
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