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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

Σας παρουσιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ακαδημαϊκής χρονιάς 2016 – 2017, 

για τους μαθητές που φοιτούν στα Λύκεια όλης της χώρας, τα οποία εμπλουτίστηκαν, 

ανανεώθηκαν και καλύπτουν όλους τους τομείς των Γραμμάτων και των Επιστημών.  

 

Συγκεκριμένα προτείνονται  συνολικά 65 προγράμματα, τα οποία αφορούν στα 

ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες των σημερινών εφήβων.  

 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, δίνεται η δυνατότητα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα να 

παρουσιαστούν και στη νοηματική γλώσσα για την παρακολούθησή τους από τα Ειδικά 

Σχολεία Κωφών και Βαρήκοων μαθητών. 

 

 

Τα προγράμματα στηρίζουν Ακαδημαϊκοί, Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι, Άνθρωποι των 

Γραμμάτων και των Τεχνών, Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί, Εμψυχωτές και Συγγραφείς. 

 

Όλα ανεξαιρέτως τα προγράμματα του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», τα 

οποία απευθύνονται σε μαθητές, εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνών 

& Θρησκευμάτων και παρέχονται δωρεάν. Δεν δίνεται ουδεμίας μορφής 

διαφημιστικό υλικό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό επιβλέπει την εξέλιξη των 

προγραμμάτων.  

 

Οι χώροι του Ιδρύματος, στους οποίους εφαρμόζονται τα προγράμματα, καλύπτουν όλες 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής και είναι πλήρως εξοπλισμένοι με 

σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές 

με κινητικά προβλήματα.  
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Όλα τα προγράμματα παρέχονται δωρεάν 

Αιτήσεις δεκτές από 1ης Σεπτεμβρίου έως και  10 Οκτωβρίου 2016 

Έναρξη προγραμμάτων Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

Γ Λ Ω Σ Σ Α  

 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ «ΤΟΝ ΑΛΛΟ»: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 90'  

Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Μπέλλα, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη να 

κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί πολιτισμοί αντιλαμβάνονται τις 

κοινωνικές δομές, τις αξίες και τον κόσμο γύρω τους γενικά, καθώς, άνθρωποι με 

διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές και θρησκευτικές καταβολές καλούνται πλέον 

καθημερινά να συνυπάρξουν κάτω από  κοινές γεωγραφικές και κοινωνικές «στέγες».  

Καθώς η γλώσσα αποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα της ανθρώπινης επικοινωνίας, η 

αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς προϋποθέτει 

στοιχειώδη αντίληψη του τρόπου με τον οποίο οι νοοτροπίες, οι προσδοκίες και οι 

αντιλήψεις των μελών διαφορετικών πολιτισμών αντανακλώνται στη δομή της. Οι 

ομιλητές διαφορετικών γλωσσών πραγματοποιούν διαφορετικές επιλογές ανάλογα με τα 

κοινωνικά χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής περίστασης στην οποία συμμετέχουν. Για 

παράδειγμα, εκφράζουν ευχαριστίες, ζητούν συγγνώμη ή αστειεύονται σε διαφορετικές 

και συχνά απρόβλεπτες για τους ομιλητές άλλων γλωσσών κοινωνικές συνθήκες. 

Παράλληλα, επιλέγουν διαφορετικούς γραμματικούς, συντακτικούς και λεξιλογικούς 

μηχανισμούς για να επιτελέσουν κοινές σε όλους τους πολιτισμούς επικοινωνιακές 

λειτουργίες. Οι διαφορές αυτές έχουν συχνά ως αποτέλεσμα το να δημιουργούμε 

στερεότυπα σχετικά με τους διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και το να παρεξηγούμε 

τους ομιλητές άλλων γλωσσών, όταν προσπαθούν να μιλήσουν τη γλώσσα μας, να τους 

χαρακτηρίζουμε «αγενείς», «απότομους», «ψυχρούς» κ.λπ. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικοί 

πολιτισμοί και οι νοοτροπίες λαών και κοινωνικών ομάδων αποτυπώνονται στη χρήση 

της γλώσσας και στις ιδιαιτερότητες της γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ των ομιλητών 

διαφορετικών γλωσσών. 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 ανάλυση αυθεντικών παραδειγμάτων του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές 

γλώσσες πραγματοποιούν κοινές επικοινωνιακές λειτουργίες και συζήτηση των 

διαφορών που εντοπίζονται 
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 ανάλυση υπό μορφή άσκησης συγκεκριμένων γλωσσικών μηχανισμών που 

εκφράζουν την νοοτροπία, τον πολιτισμό και τις κοινωνικές δομές στα ελληνικά 

 ανάλυση αυθεντικών παραδειγμάτων χρήσης της ελληνικής γλώσσας από 

αλλοδαπούς ομιλητές και συζήτηση των προβλημάτων που είναι δυνατόν να 

προκύψουν στις ανθρώπινες σχέσεις λόγω συγκεκριμένων γλωσσικών χρήσεων 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους τρόπους με τους οποίους η 

«διαφορετικότητα» εκφράζεται γλωσσικά 

 να αναπτύξουν ανοχές ως προς τη γλωσσική διαφορετικότητα μέσω της 

συνειδητοποίησης της «διαφορετικότητας» της δικής τους γλώσσας 

 να αποκτήσουν συνειδητή επίγνωση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η 

γλώσσα στην επικοινωνία μεταξύ των μελών διαφορετικών πολιτισμών 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 90'  

Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Μπέλλα, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

 

Στην καθημερινή μας ζωή πολύ συχνά χαρακτηρίζουμε ανθρώπους ευγενικούς ή αγενείς 

βασιζόμενοι στις πράξεις τους ή/ και στη γλώσσα που χρησιμοποιούν. Η έννοια της 

ευγένειας σχετίζεται με την ανθρώπινη συμπεριφορά γενικά, και με τη γλωσσική 

συμπεριφορά ειδικότερα. Όπως άλλες έννοιες, όπως η «τιμή», η «ντροπή» ή το 

«φιλότιμο», συνδέεται με αξίες. Αντίθετα, ωστόσο, από τις έννοιες αυτές, η «ευγένεια» 

αντανακλάται άμεσα στη γλώσσα μέσα από το λεξιλόγιο και τις γραμματικές δομές, μέσα 

από τις «γλωσσικές επιλογές» που πραγματοποιούν οι ομιλητές, ανάλογα με το κοινωνικό 

περιβάλλον στο πλαίσιο του οποίου επικοινωνούν. Με αυτήν την έννοια, η «γλωσσική 

ευγένεια» αποτελεί έναν από τους πιο αντιπροσωπευτικούς τρόπους έκφρασης της 

κοινωνικής πτυχής της γλώσσας, του ανθρώπινου πολιτισμού, αλλά και του εκάστοτε 

επιμέρους πολιτισμού.  

Παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά δύσκολο να ορίσουμε την έννοια της ευγένειας και ακόμα 

πιο δύσκολο να συμφωνήσουμε ως προς το ποιες γλωσσικές συμπεριφορές 

χαρακτηρίζουμε «ευγενικές» ή μη. Στη δυσκολία αυτή οφείλονται και τα πολιτισμικά 

στερεότυπα που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους λαούς ως «πιο ευγενικούς» από άλλους, 

και συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και γλώσσες ως «ευγενικές» ή «αγενείς». 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε 

την ‘ευγένεια» στη μελέτη της γλώσσας καθώς και η λειτουργία της γλωσσικής ευγένειας 

στην κοινωνία και στην ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 ανάλυση αυθεντικών προφορικών διαλόγων και γραπτών κειμένων και 

αξιολόγηση συγκεκριμένων γλωσσικών δομών ως προς τον βαθμό «ευγένειας»  

 συζήτηση βασισμένη σε αυθεντικά παραδείγματα λόγου ως προς τους τρόπους με 

τους οποίους διαφορετικοί πολιτισμοί εκφράζουν ευγένεια 

 ανάλυση υπό μορφή άσκησης συγκεκριμένων γλωσσικών μηχανισμών που 

εκφράζουν την «ελληνική ευγένεια» 
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Στόχοι του προγράμματος 

 να αποκτήσουν οι μαθητές μια απαλλαγμένη από κοινωνικά και πολιτισμικά 

στερεότυπα αντίληψη της έννοιας της «γλωσσικής ευγένειας» 

 να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών μέσων που χρησιμοποιούν προκειμένου 

να εκφράσουν ευγένεια και να προσδιορίσουν γλωσσικά τον κοινωνικό τους ρόλο 

και τις σχέσεις τους με τους εκάστοτε συνομιλητές τους 

 να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο η δομή της κοινωνίας αντανακλάται στη 

γλώσσα 

 

ΑΡΧΑΙΑ VS ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ ΕΝΔΟΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 90'  

Εισηγήτρια: Νικολέτα Λάμπρου - Φριντζήλα, Φιλόλογος, Μεταφράστρια 

 

                   Σώσος και Σωσώ σωτηρία τόνδ’  ἀνέθηκαν· 

Σώσος μέν σωθείς, Σωσώ δ’ ὃτι Σώσος ἐσώθη 

 

Τι είναι η πολυθρύλητη πολυσημία της αρχαίας ελληνικής; Τι γνωρίζουμε για τα γλωσσικά 

επίπεδά της; Πώς προσεγγίζουμε σε μια αναλυτική γλώσσα όπως τα νέα ελληνικά τις 

αρχαίες ελληνικές μετοχές, τον δυικό αριθμό, τη δοτική; Τι κάνουμε με τις σύνθετες λέξεις, 

τα άπαξ ειρημένα, με τα εξωγλωσσικά στοιχεία όπως τα επιφωνήματα ή τη στίξη; Πώς 

μεταφράζουμε τα αρχαία γνωμικά και τις παροιμιακές εκφράσεις; Πώς αποδίδουμε στα 

νέα ελληνικά αρχαιοελληνικά μέτρα; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Μέσα από επιλεγμένα παραδείγματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της αρχαίας 

ελληνικής γραμματείας (επιγράμματα, παροιμίες, ανέκδοτα, έπος, λυρική ποίηση, τραγική 

ποίηση): 

 θα εντοπιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής και θα 

επισημανθούν τα κυριότερα μετρικά σχήματα καθώς και τα διαφορετικά γλωσσικά 

και υφολογικά επίπεδα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας 

 θα ανιχνευτούν μορφικά οι αναλογίες αρχαίας – νεοελληνικής ποίησης 

 θα κληθούν οι μαθητές να μεταφράσουν στα νέα ελληνικά, έμμετρα και πεζά 

αποσπάσματα από διαφορετικά λογοτεχνικά είδη 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να παρουσιαστεί στους μαθητές η ιδιαιτερότητα και η γοητεία της ενδογλωσσικής 

μετάφρασης 

 να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με διαφορετικά λογοτεχνική είδη γνωρίζοντας τα 

βασικά μετρικά σχήματα καθώς και τα διαφορετικά γλωσσικά και υφολογικά 

επίπεδα των διαφορετικών λογοτεχνικών ειδών 

 να βιώσουν οι μαθητές τη δημιουργική μεταφραστική διαδικασία προβαίνοντας 

στις δικές τους μεταφραστικές απόπειρες   
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ΜΙΛΑΜΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια:: 90'  

Εισηγήτριες: Σταυρούλα Αντωνοπούλου, Γλωσσολόγος 

           Μαρία Παυλίδου, Γλωσσολόγος 

 

Οι μαθητές διαβάζουν (ψηφιακά) κείμενα και συζητούν τα γνωρίσματα των κειμενικών 

ειδών. Γράφουν δικά τους κείμενα (παραγωγή γραπτού λόγου) και τα παρουσιάζουν 

(παραγωγή προφορικού λόγου). Για μαθητές της Α τάξης το πεδίο εφαρμογής αφορά 

κείμενα περιγραφής και αφήγησης. Για τους μαθητές της Β τάξης το πρόγραμμα 

επικεντρώνεται ειδικότερα στα κειμενικά είδη της περιγραφής και της αφήγησης, όπως 

αυτά πραγματώνονται στη σύνταξη και τον σχολιασμό ειδησεογραφικών κειμένων. Για 

τους μαθητές της Γ τάξης αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιχειρηματολογία. Σε 

κάθε περίπτωση τα υπό πραγμάτευση κειμενικά είδη εξετάζονται και στις ψηφιακές 

εκδοχές τους. Σε όλες τις τάξεις, κατά τη διερεύνηση των κειμενικών ειδών υπάρχει η 

δυνατότητα να τεθούν συνδυαστικά ποικίλα ζητήματα (π.χ. γλωσσική ποικιλία, 

παρουσίαση-κριτική κ.ά.). 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 οι μαθητές παρακολουθούν ή / και διαβάζουν μια σειρά από κείμενα και 

διερευνούν τα γνωρίσματα του συγκεκριμένου κάθε φορά κειμενικού είδους 

(περιγραφή, αφήγηση, κ.λπ.) με δραστηριότητες ανάλυσης, συζήτησης και 

εμπέδωσης των συστατικών τους στοιχείων 

 ασκούνται, ομαδικά ή ατομικά, σε δραστηριότητες μετατροπής των (ψηφιακών) 

κειμένων στο υπό πραγμάτευση κειμενικό είδος (αφήγηση ή περιγραφή, είδηση, 

επιχείρημα, κ.λπ.) 

 παρουσιάζουν δειγματοληπτικά τα κείμενά τους και συζητούν τις διαπιστώσεις 

τους 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να γνωρίσουν οι μαθητές τα συστατικά γνωρίσματα βασικών κειμενικών ειδών 

 να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου με γνώμονα το κειμενικό είδος (ανά 

τάξη) 

 να πραγματευτούν στο πλαίσιο μιας προφορικής συζήτησης την εμπειρία από την 

άσκηση και να επισημάνουν τυχόν αποκλίσεις ή ιδιαιτερότητες σε σχέση με ένα 

γενικό σχήμα ορισμού ενός κειμενικού είδους 

 να συγκρίνουν ποικίλα κείμενα προκειμένου να αναπτύξουν την κριτική τους 

σκέψη αναφορικά με τις ιδεολογικές αναπαραστάσεις που υπάρχουν στα κειμενικά 

είδη 

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ, ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Περιορισμένος αριθμός επισκέψεων 

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας 

διεξαγωγής. Η ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος θα οριστεί σε συνεννόηση 

με την κ. Κική Δημουλά. 
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ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου 

(Α΄+ Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Στέφανος Κακλαμάνης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου 

Κρήτης 

 

Θέμα του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι η λογοτεχνία και ο πνευματικός 

πολιτισμός στην Κρήτη στα χρόνια της Αναγέννησης (16ος-17ος αιώνας) με κεντρικές 

μορφές τον Βιτσέντζο Κορνάρο, τον ποιητή του «Ερωτοκρίτου», και τον Γεώργιο 

Χορτάτση, τον ποιητή της «Ερωφίλης». 

Η παρουσίαση οργανώνεται σε δύο Μέρη που στοχεύουν να περιγράψουν τα βασικά 

χαρακτηριστικά της κρητικής κοινωνίας τον 16ο και 17ο αιώνα και να αναδείξουν την 

αξία και την πρωτοτυπία της λογοτεχνίας της: 

α) η εποχή της κρητικής Αναγέννησης,  

β) Ο «Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Α΄ Μέρος: περιγράφονται με αδρές πινελιές: 

 η κοινωνία, η οικονομία και ο πνευματικός πολιτισμός στην Κρήτη στα χρόνια της 

Αναγέννησης· η διάπλαση μιας κοινής τοπικής συνείδησης, της βενετοκρητικής. 

 η διάδοση του έντυπου δυτικού βιβλίου, η εξάπλωση του αλφαβητισμού και της 

ανάγνωσης στον πληθυσμό των πόλεων και η καλλιέργεια των γραμμάτων και 

των τεχνών στην Κρήτη. Η ίδρυση Ακαδημιών και ο σπουδαίος ρόλος τους στην 

εξάπλωση του ιταλικού πνευματικού πολιτισμού στο νησί. 

 περίοδοι της κρητικής λογοτεχνίας: από την πρώτη (14ος - 15ος αι.) στη δεύτερη 

ακμή (τέλη 16ου -17ος αι.): γραμματολογικό περίγραμμα. Η άνθηση της 

δραματικής ποίησης στην Κρήτη (Θέατρο: τραγωδία, κωμωδία, ποιμενικό και 

θρησκευτικό δράμα) υπό την επίδραση του ιταλικού Μανιερισμού. 

 

Β΄ Μέρος: η παρουσίαση θα στραφεί στον «Ερωτόκριτο» του Β. Κορνάρου, ως το πλέον 

αντιπροσωπευτικό έργο της κρητικής λογοτεχνίας της Αναγέννησης. 

 ο Βιτσέντζος Κορνάρος και η συγγραφή του «Ερωτοκρίτου» 

 η υπόθεση και η δραματική πλοκή του «Ερωτοκρίτου» 

 τα μεγάλα θέματα (όπως συμπυκνώνονται στον Πρόλογο) 

 η δύναμη του Έρωτα, ο αγώνας και η κατάκτηση της ευτυχίας 

 η ιστορία του «Ερωτοκρίτου» σε εικόνες 

 

Στόχοι του Προγράμματος 

 να γνωρίσουν οι μαθητές μια απόμακρη χρονικά περίοδο της νεότερης ιστορίας 

μας και να εξοικειωθούν με τα μεγάλα επιτεύγματα των δημιουργών της κρητικής 

Αναγέννησης 

 να κατανοήσουν ότι τα λογοτεχνικά έργα αποτελούν ώριμα τέκνα της εποχής τους 

 να διαβάζουν κείμενα αναζητώντας πίσω από τις λέξεις, ιδέες, νοήματα και 

συναισθήματα 
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΠΑΪΡΟΝ ΣΤΟΝ ΜΟΡΙΣΕΪ 

Μεταμορφώσεις της Ρομαντικής κοσμοαντίληψης 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Γιάννης Παλαβός, Πεζογράφος, Μεταφραστής 

 

Το έργο και η προσωπικότητα του Τζορτζ Γκόρντον Μπάιρον, γνωστότερου στα καθ’ 

ημάς ως Λόρδου Βύρωνα, σφράγισαν τη Ρομαντική κοσμοαντίληψη. Η κληρονομιά του 

Μπάιρον παραμένει ζωντανή όχι μόνο χάρη στην ποίησή του, η οποία εξακολουθεί να 

διαβάζεται με ενδιαφέρον, αλλά και γιατί γονιμοποίησε τη ροκ κουλτούρα. Ένας από τους 

εμβληματικότερους κληρονόμους της Ρομαντικής κοσμοαντίληψης, όπως αυτή επιβιώνει 

μεσολαβημένη δια της ροκ μουσικής, είναι ο Μόρισεϊ, ο στιχουργός και τραγουδιστής του 

κορυφαίου ροκ συγκροτήματος της δεκαετίας του ʾ80, των Smiths. 

Στο πρόγραμμα, οι μαθητές ανιχνεύουν με τη συνδρομή του εισηγητή τα βασικά 

γνωρίσματα του Ρομαντικού κοσμοειδώλου μέσω της ποίησης του Μπάιρον και άλλων 

καταγωγικών κειμένων του Ρομαντισμού, τόσο στη διεθνή εκδοχή του (Σατομπριάν, 

Πούσκιν, Λεοπάρντι κ.ά.) όσο και στην ελληνική (Σολωμός και Κάλβος). Στη συνέχεια, η 

συζήτηση στρέφεται στην προσωπικότητα του Μόρισεϊ, εξετάζοντας στίχους τραγουδιών 

του σε αντιπαραβολή με κλασικά Ρομαντικά ποιήματα, προκειμένου να καταδειχθούν οι 

συνέχειες και οι ασυνέχειες με τη Ρομαντική παράδοση. Η παρουσίαση πλαισιώνεται από 

προβολή οπτικού υλικού και μουσικής. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 διατύπωση ερωτημάτων: τι είναι ο Ρομαντισμός; ποιος είναι ο Ρομαντικός Ήρωας 

και τι συνιστά Ρομαντικό βλέμμα; Αναφορά στην περίπτωση του Μπάιρον. 

Ανάγνωση αποσπασμάτων Ρομαντικών ποιημάτων από την Ευρώπη και την 

Ελλάδα 

 εισαγωγή στη σχέση Ρομαντισμού και ροκ κουλτούρας 

 ο Μόρισεϊ ως κληρονόμος της Ρομαντικής αισθητικής. Αντιπαραβολή στίχων του 

με κλασικά Ρομαντικά ποιήματα. Ακρόαση τραγουδιών και προβολή οπτικού 

υλικού 

 συμπεράσματα 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να προσεγγίσουν οι μαθητές τον Ρομαντισμό όχι ως ιστορικό λογοτεχνικό ρεύμα 

αλλά ως φορέα μιας ζωντανής έως σήμερα κοσμοαντίληψης. 

 Να κατανοήσουν ότι η κλασική λογοτεχνία αρδεύει, συχνά με τρόπο απροσδόκητο, 

άλλες μορφές τέχνης. 

 Να αντιληφθούν ότι ο διαχωρισμός του «Υψηλού» και του «Χαμηλού» στην Τέχνη 

είναι εν πολλοίς τεχνητός. 

 Να έρθουν σε επαφή με μια κορυφαία προσωπικότητα της σύγχρονης δημοφιλούς 

μουσικής. 
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ, Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

Ομάδα: 30 – 40 μαθητές, διάρκεια: 90'  

Εισηγήτρια: Κατερίνα Τικτοπούλου,  Επίκ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Ο Κρητικός είναι ίσως, μαζί με τον Ύμνο εις την Ελευθερίαν και τους Ελεύθερους 

Πολιορκιμένους, τα πιο γνωστά έργα του Σολωμού, χάρη και στην ένταξή του εδώ και 

χρόνια στα αναλυτικά προγράμματα για το μάθημα της Λογοτεχνίας στο Λύκειο. 

Πρόκειται συγχρόνως για ένα από τα πιο σημαντικά ποιήματα της νεοελληνικής ποίησης, 

με ευρωπαϊκή εμβέλεια, που εξακολουθεί να κινητοποιεί με την ανοικτότητά του νέες 

ερμηνείες.  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα προσεγγίσει το ποίημα αξιοποιώντας τις σχετικές 

σημειώσεις του ποιητή καθώς και προηγούμενες αναγνώσεις του με στόχο να σχολιάσει 

το περιεχόμενο, τις ιδέες και την ποιητική του. Παράλληλα θα αξιοποιήσει τον συνδυασμό 

της μετωπικής και της ομαδοσυνεργαστικής μεθόδου.  

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (επιλέγετε ή το Α ή το Β) 

Α. Ποιητικό εργαστήρι: διαβάζουμε και γράφουμε παράξενα ποιήματα 

Β. Εργαστήρι μυθοπλασίας: διαβάζουμε και γράφουμε μικροαφηγήσεις 

(Α΄+ Β΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Βασίλης Βασιλειάδης, Ερευνητής Α΄, Τμ. Γλώσσας & Λογοτεχνίας, Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας 

 

Α. Ποιητικό εργαστήρι: διαβάζουμε και γράφουμε παράξενα ποιήματα 

Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν να διερευνήσουν ένα από τα 

λιγότερο γνωστά είδη ποιημάτων μικρής φόρμας και σταθερής μορφής: χάικου, λίμερικ, 

τάνκα, παντούμ. Επιλέγονται ποιήματα Ελλήνων ποιητών (π.χ. Σεφέρης, Αντωνίου, κ.λπ.) 

και μεταφρασμένα στα ελληνικά (π.χ. Απολλιναίρ, κ.ά.). Μπορούν να εμπλακούν και 

μορφές της λαϊκής ποίησης, όπως οι μαντινάδες. Μια ακόμη ομάδα αναλαμβάνει 

καλλιγράμματα.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 οι ομάδες συγκρίνουν τα ποιήματα που τους δόθηκαν, εντοπίζουν τα ιδιαίτερα 

μορφικά γνωρίσματα του είδους και καταγράφουν τα γνωρίσματα αυτά  

 με βάση τα συμπεράσματά τους αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν δικά τους 

ποιήματα σύμφωνα με το είδος που έχει ανατεθεί στην ομάδα τους  

 στο τέλος, κάθε ομάδα εξηγεί τα γνωρίσματα του είδους που της ανατέθηκε και 

παρουσιάζει τα ποιήματα που δημιούργησε 

Με την ολοκλήρωση της δράσης των ομάδων, δίνονται οι τυπικοί ορισμοί των 

συγκεκριμένων ειδών καθώς και τα παγιωμένα ιδιοσυστατικά τους γνωρίσματα. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να γνωρίσουν οι μαθητές τα λιγότερο γνωστά είδη των χάικου, λίμερικ, τάνκα, 

παντούμ, ποιήματα σε μικρή φόρμα και με αυστηρά σταθερή μορφή, καθώς και το 

ιδιαίτερο είδος των καλλιγραμμάτων 
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 να ασκηθούν στην αυστηρή φόρμα συνθέτοντας δικά τους «ποιήματα», να 

κατανοήσουν ότι η ποιητική έκφραση είναι μια ελεύθερη δημιουργία που πειθαρχεί 

σε αυστηρούς κανόνες  

 να εμπεδώσουν τα μορφικά στοιχεία με τα οποία κατασκευάζεται η ποίηση (στίχοι, 

αριθμοί συλλαβών, ρίμα, κλπ.) 

 

Β. Εργαστήρι μυθοπλασίας: διαβάζουμε και γράφουμε μικροαφηγήσεις 

(Α΄+ Β΄τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

 

Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τα συστατικά 

γνωρίσματα ειδών σύντομου αφηγηματικού λόγου: μύθοι (Αισώπου, LaFontaine, κ.ά.), 

παραβολές, λαϊκές αλληγορίες, σύντομο παραμύθι, σύντομο διήγημα-μικρό πεζό. Εκτός 

από τις παλαιότερες μορφές σύντομης αφήγησης (λαϊκές και λόγιες) επιλέγονται και 

κείμενα της σύγχρονης μικροαφήγησης, νεοελληνικής και μεταφρασμένης, με την 

ευρύτητα της θεματικής τους και τη μοντέρνα τεχνοτροπία τους.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 οι ομάδες μελετούν τα αφηγηματικά κείμενα που τους δίνονται, εντοπίζουν, 

συζητούν και καταγράφουν τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του είδους: ύφους και δομής, 

γλώσσας και θέματος, τεχνικών γραφής και τρόπων έκφρασης 

 με βάση τα συμπεράσματά τους αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν δικές τους 

μικροαφηγήσεις  

 στο τέλος, κάθε ομάδα εξηγεί τα γνωρίσματα των σύντομων αφηγήσεων που 

μελέτησε και παρουσιάζει/διαβάζει δυνατά τις δικές της δημιουργικές ασκήσεις 

στον πεζό λόγο  

Με την ολοκλήρωση της δράσης των ομάδων, κατατίθενται οι απαραίτητες γνώσεις για 

το λογοτεχνικό είδος (όροι, ορισμοί, χαρακτηριστικά γνωρίσματα). 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να ασκηθούν οι μαθητές ως αναγνώστες κυρίως, δευτερευόντως ως συν-

δημιουργοί, σε μορφές της σύντομης αφήγησης, τόσο τις παλαιότερες, λόγιες ή 

λαϊκές, όσο και τη σύγχρονη μικρομυθοπλασία 

 να εμπεδώσουν οι μαθητές τη διάκριση μιας παλαιότερης/παραδοσιακής σύντομης 

αφήγησης από τη σύγχρονη μικροαφήγηση, καθώς επίσης και τα σημεία σύγκλισης 

της τελευταίας με τον συνθηματικό λόγο της διαφήμισης ή τον λόγο-στιγμιότυπο 

του διαδικτύου 

 να συνειδητοποιήσουν ότι μια (λογοτεχνική) αφήγηση οργανώνεται με ορισμένες 

τεχνικές και τρόπους και στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο αισθητικό αποτέλεσμα 
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Η ΖΩΗ, Ο ΕΡΩΤΑΣ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ: ΠΟΣΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Από τα πάθη του Ρομαντισμού έως το Μεταμοντέρνο: Στιγμές της ιστορίας των 

λογοτεχνικών ρευμάτων 

Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Βασίλης Βασιλειάδης, Ερευνητής Α΄, Τμ. Γλώσσας & Λογοτεχνίας, Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας 

 

Οι μαθητές διερευνούν τα γνωρίσματα των καλλιτεχνικών ρευμάτων με τα οποία η 

νεοελληνική λογοτεχνία εκφράστηκε στην ιστορική της πορεία από τις αρχές του 19ου 

αιώνα μέχρι σήμερα. Εντοπίζουν συστατικά στοιχεία διαφορετικών τεχνοτροπιών και τα 

συζητούν στην προοπτική της σύγκρισής τους. Παρακολουθούν καλλιτεχνικά 

δημιουργήματα των αναπαραστατικών τεχνών (ζωγραφική, φωτογραφία, 

κινηματογράφος, κ.λπ.) που εξεικονίζουν παραδειγματικά τις διαφορετικές αισθητικές 

εκφάνσεις του Ρομαντισμού και του Ρεαλισμού/Νατουραλισμού, του Μοντερνισμού και 

του Υπερρεαλισμού. Παράλληλα, διαβάζουν αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων με 

ανάλογες αισθητικές αρχές και τρόπους έκφρασης και αναζητούν αναλογίες μεταξύ των 

διαφορετικών τεχνών. 

 

Ανάλογα με την τάξη, η εστίαση γίνεται σε διαφορετικά λογοτεχνικά ρεύματα και τους 

τρόπους έκφρασής τους. Στην Α΄ τάξη το άνυσμα διερεύνησης ξεκινά από τον Ρομαντισμό 

και φτάνει μέχρι το κίνημα του Υπερρεαλισμού. Στις Β΄ και Γ΄ τάξεις στη συζήτηση 

εμπλέκεται και η σύγχρονή μας μεταμοντέρνα συνθήκη. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 οι μαθητές διερευνούν τους τρόπους και τις τεχνικές έκφρασης των καλλιτεχνικών 

ρευμάτων στις αναπαραστικές τέχνες (ή και σε μουσικές συνθέσεις), συζητούν τον 

ρόλο και τη σημασία τους στην έκφραση του καλλιτέχνη και την ανταπόκριση του 

θεατή 

 συγκρίνουν τους διαφορετικούς τρόπους έκφρασης, εντοπίζουν σημεία αναλογίας 

ή απόκλισης και εκφράζουν αιτιολογημένες τις προσωπικές τους προτιμήσεις 

 διαβάζουν λογοτεχνικά κείμενα (που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά 

καλλιτεχνικά ρεύματα), συγκρίνουν εικόνες και λογοτεχνικά κείμενα, και 

διερευνούν τις αναλογίες με όσα διαπίστωσαν για τα έργα των αναπαραστατικών 

τεχνών 

 αποτιμούν την εμπειρία τους από την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων 

διαφορετικών τεχνοτροπιών και συζητούν πάνω στη διαφορετική τους 

ανταπόκριση/αντίδραση 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά συστατικά γνωρίσματα καλλιτεχνικών ρευμάτων 

όπως χαρακτήρισαν την πορεία της νεοελληνικής λογοτεχνίας 

 να μπορούν οι μαθητές να εντοπίζουν τις ειδοποιούς διαφορές ανάμεσα σε 

διαφορετικούς τρόπους έκφρασης των καλλιτεχνικών ρευμάτων 

 να μπορούν να εντοπίζουν αναλογίες μεταξύ έργων των αναπαραστατικών τεχνών 

και των λογοτεχνικών κειμένων 

 να προσδιορίζουν και να πραγματεύονται την καλλιτεχνική/συγγραφική πρόθεση 

ενός έργου/κειμένου και τη δική τους αισθητική/αναγνωστική ανταπόκριση σε αυτό 
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ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ 

Το αρχείο του ποιητή στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 

Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Λήδα Κωστάκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια Αρχειονόμος, Γεννάδειος 

Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 

 

Μέσα από το προσωπικό αρχείο του ποιητή Οδυσσέα Ελύτη που φυλάσσεται στη 

Γεννάδειο Βιβλιοθήκη γνωρίζουμε την αθέατη πλευρά του δημιουργού. Μιλάμε για τα 

μικρά και τα μεγάλα: τα «μικρά ντοκουμέντα» μιας ζωής και τα σπουδαία έργα 

που καθιέρωσαν τον ποιητή. Συζητάμε για την πορεία από το χειρόγραφο, στην έκδοση, 

στη μελοποίηση. Ανακαλύπτουμε το πολυδιάστατο έργο του ποιητή μέσα από τα κολάζ 

του και τις τέμπερες που ζωγράφισε. Πώς είναι φτιαγμένα τα κολάζ; Πώς περιγράφει ο 

ίδιος τη δημιουργία αυτή; Για να καταλάβουμε τον κόσμο του Ελύτη ξεφυλλίζουμε 

γράμματα από φίλους, γνωστούς και άγνωστους. Ποιοι είναι αυτοί, Έλληνες και ξένοι, και 

τι μπορούν να μας πουν τα γράμματά τους για την εποχή τους; Με φωτογραφίες 

φωτίζουμε καλύτερα πρόσωπα και πράγματα και προσεγγίζουμε τη Γενιά του ʾ30. Τέλος, 

ζωντανεύουμε τη συγκίνηση που έφερε το  βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας μέσα από τα 

αποκόμματα των εφημερίδων της εποχής. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από 

οπτικοακουστικό υλικό και εξελίσσεται διαδραστικά με τη συμμετοχή των μαθητών. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μικρή εισαγωγή για τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και τα αρχεία της 

 Προβολή βίντεο 

 Οι μαθητές ανασυνθέτουν βιογραφικά στοιχεία του Ελύτη μέσα από τα τεκμήρια 

του αρχείου (πιστοποιητικά, ταυτότητες, φωτογραφίες, γράμματα, αντίγραφα 

τεκμηρίων) 

 Το ψευδώνυμο Οδυσσέας Ελύτης: συζήτηση και προβολή σχετικού αποσπάσματος 

συνέντευξης Ελύτη 

 Το χειρόγραφο του Άξιον Εστί, η έκδοσή του, η μελοποίηση από τον Μίκη 

Θεοδωράκη: ακούμε ένα απόσπασμα του έργου Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 

 Το πνεύμα της εποχής και η γενιά του ʾ30: με αφορμή αφιερώσεις καλλιτεχνών και 

ποιητών σε βιβλία, επιστολές αλλά και φωτογραφίες μιλάμε για πρόσωπα και 

πράγματα 

 Παρουσίαση εικαστικών έργων του Ελύτη με προβολή power point: κολάζ και 

τέμπερες 

 Το Νόμπελ: διαβάζουμε αποκόμματα από εφημερίδες της εποχής 

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα: φτιάχνουμε κολάζ, γράφουμε ανταπόκριση από τη 

Στοκχόλμη 8/12/1979, λύνουμε γρίφους του αρχείου 

 Ακούμε/τραγουδάμε την Ποδηλάτισσα 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να γνωρίσουν τον Οδυσσέα Ελύτη μέσα από πρωτογενείς πηγές 

(χειρόγραφα, φωτογραφίες, επιστολές, εικαστικά έργα, προσωπικά τεκμήρια) 

 Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το αρχείο ενός ποιητή και τη δουλειά του 

αρχειονόμου 
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ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 

Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Λήδα Κωστάκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια Αρχειονόμος, Γεννάδειος 

Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 

 

Μέσα από το προσωπικό αρχείο του συγγραφέα Στράτη Μυριβήλη που φυλάσσεται στη 

Γεννάδειο Βιβλιοθήκη ανιχνεύουμε τη σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας. Επικεντρωνόμαστε 

στη μακρά στρατιωτική θητεία του Μυριβήλη σε όλους τους μεγάλους πολέμους του 20ού 

αιώνα: Βαλκανικούς, Μικρασιατική Εκστρατεία, Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Πώς αντανακλάται 

αυτό το βίωμα στον λογοτεχνικό του έργο; Μέσα από την αλληλογραφία του 

ανασυνθέτουμε τον χώρο και τον χρόνο: από τη Λέσβο στα μέτωπα των πολέμων και 

τελικά στην Αθήνα. Ξεφυλλίζουμε τα χειρόγραφά του και συζητάμε για την πορεία από το 

χειρόγραφο στη δημοσίευση (σε συνέχειες στον Τύπο, πρώτη και κατοπινές εκδόσεις, 

μεταφράσεις). Φωτογραφίες, επιστολές και αποσπάσματα από το έργο του Μυριβήλη μας 

βοηθούν να γνωρίσουμε τον κόσμο του, την «Αιολική Λογοτεχνία» και τη Γενιά του 30. Το 

πρόγραμμα υποστηρίζεται από οπτικοακουστικό υλικό και εξελίσσεται διαδραστικά με τη 

συμμετοχή των μαθητών. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μικρή εισαγωγή για τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και τα αρχεία της 

 Προβολή βίντεο 

 Οι μαθητές ανασυνθέτουν βιογραφικά στοιχεία του Μυριβήλη μέσα από τα 

τεκμήρια του αρχείου (πιστοποιητικά, ταυτότητες, φωτογραφίες, γράμματα,  

αντίγραφα τεκμηρίων) 

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα): α) η σχολική ζωή (τα τεκμήρια από τα σχολικά 

χρόνια του Μυριβήλη), β) η στρατιωτική ζωή (τα τεκμήρια από τη μακρά 

στρατιωτική θητεία του Μυριβήλη) 

 Γεωγραφία-Ιστορία-Λογοτεχνία: μέσα από αποσπάσματα από τα έργα του 

Μυριβήλη, Βασίλης ο Αρβανίτης, Η Παναγιά η Γοργόνα και Η Ζωή εν Τάφω 

ξετυλίγουμε το νήμα ανάμεσα σε Μυτιλήνη- Μικρά Ασία και το μέτωπο της 

Μακεδονίας. 

 Τα χειρόγραφα των έργων του και η πορεία προς τη δημοσίευση: τι διορθώνει και 

τι αλλάζει ο συγγραφέας στο πρώτο χειρόγραφο; 

 Μέσα από την αλληλογραφία του Μυριβήλη προσεγγίζουμε τον κόσμο του, τους 

παλιότερους (Πηνελόπη Δέλτα, Κωστή Παλαμά κ.ά.) και τους σύγχρονούς του 

(Γενιά του ʾ30) 

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα (ιστορίες από την επικαιρότητα: μέσα από τις 

εφημερίδες του αρχείου ανακαλύπτουμε τον λιγότερο γνωστό δημοσιογράφο 

Μυριβήλη, πώς θα γράφαμε σήμερα ένα μυθιστόρημα με βάση τη δική μας 

επικαιρότητα;) 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να γνωρίσουν τον Στράτη Μυριβήλη μέσα από πρωτογενείς πηγές 

(χειρόγραφα, φωτογραφίες, επιστολές, προσωπικά τεκμήρια) 

 Οι μαθητές να εξερευνήσουν τη σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας 
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 Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το αρχείο ενός συγγραφέα και τη δουλειά του 

αρχειονόμου 

 

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α - Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Βαγγέλης Αγγελής, Ιστορικός, PhD, MA 

 

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να χρησιμοποιήσει μια οικεία και αγαπημένη 

έννοια των παιδιών, τον αθλητισμό, για να τους διδάξει βασικές έννοιες της πολιτικής και 

κοινωνικής ιστορίας του 20ού αιώνα. 

 

Πολύ πριν από τον 20ό αιώνα, πολλές αθλητικές δραστηριότητες αντανακλούσαν 

πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς, οι οποίοι ήταν ενδεικτικοί των αντιλήψεων που 

είχε η κάθε κοινωνία σε ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Βλέπουμε έτσι ότι, ο 

τρόπος άσκησης και η χρήση της έννοιας του αθλητισμού στην Αρχαία Αθήνα υπήρξε 

διαφορετικός από εκείνον στη Σπάρτη, αποκαλύπτοντας δομικές διαφορές στη 

συγκρότηση των δύο κοινωνιών (οι Σπαρτιάτες, για παράδειγμα, αγαπούσαν περισσότερο 

την πυγμαχία και το παγκράτιο, δηλαδή δύο αθλήματα που εξέφραζαν ευρύτερες αξίες 

της σπαρτιάτικης κοινωνίας, όπως η πολεμική ετοιμότητα και η πειθαρχία).  

 

Η αλληλένδετη πορεία της πολιτικής και του αθλητισμού εξακολουθεί να υφίσταται έως 

τις μέρες μας. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση, θα επικεντρώθουμε σε τρία σημαντικά 

ζητήματα της ιστορίας του 20ού αιώνα: 1) κινήματα χειραφέτησης 2) παγκόσμιοι πόλεμοι 

3) ιδεολογίες.  

Βασικό εργαλείο του προγράμματος θα είναι η χρήση «μελετών περίπτωσης», τόσο στα 

εργαστήρια όσο και στην ίδια την παρουσίαση, που θα έχουν αναφορές σε αθλητικά 

γεγονότα. Για παράδειγμα, σχετικά με τα κινήματα φυλετικής χειραφέτησης 

χρησιμοποιούνται οι ενδεικτικές περιπτώσεις των έγχρωμων αθλητών Σμιθ και Κάρλος, 

που ύψωσαν τις γροθιές τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μεξικό (1968), ως κίνηση 

διαμαρτυρίας ενάντια στις φυλετικές διακρίσεις. Για την περίπτωση των πολέμων και των 

προσφυγικών ροών που τους ακολούθησαν χρησιμοποιείται το παράδειγμα των 

αθλητικών σωματείων με προσφυγικές καταβολές (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιώνιος…), και 

συσχετίζεται με την ανάγκη του πρόσφυγα να μην αποκοπεί από τις ρίζες του και με τη 

δυσκολία του να αφήσει πίσω του μια ολόκληρη ζωή. 

 

Μετά από κάθε παρουσίαση των τριών αυτών ιστορικών θεμάτων του 20ού αιώνα, θα 

ακολουθεί ένα σύντομο εργαστήριο, με τη διανομή φύλλων εργασίας στους μαθητές και 

μια μικρή συζήτηση γύρω από μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή ένα ερώτημα.  

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Μια απλή ανάλυση της έννοιας της πολιτικής και πώς αυτή μπορεί να σχετίζεται με 

τον αθλητισμό  

 Μια αναδρομή στη σχέση πολιτικής – αθλητισμού ώς τον 20ό αι.  
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ 20ού  ΑΙΩΝΑ 

1. Κινήματα χειραφέτησης  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

 

2. Οι Πόλεμοι στον 20ό αιώνα 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   

 

3. Ιδεολογίες του 20ού αιώνα – Ψυχρός Πόλεμος 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

 

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ  

Η πόλη, τα μνημεία, οι άνθρωποι όπως τα είδαν οι περιηγητές από τον 16ο έως τον 

19ο αιώνα 

Επιστημονικό εργαλείο προγράμματος η ιστοσελίδα του «Ιδρύματος Αικατερίνης 

Λασκαρίδη» www.travelogues.gr -  Με το βλέμμα των περιηγητών  

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Στάθη, Ιστορικός της Οθωμανικής περιόδου 

 

Η Οθωμανική κυριαρχία στην Αθήνα ξεκίνησε με την κατάκτησή της το 1456 από τον 

Σουλτάνο Μωάμεθ Β’ και, εκτός από ένα τρίχρονο διάλειμμα Βενετικής κατοχής, 

συνεχίστηκε μέχρι τα πολυτάραχα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και την ίδρυση του 

Ελληνικού Κράτους. Η τελική αποχώρηση της Οθωμανικής φρουράς από την Ακρόπολη 

έλαβε χώρα το 1833. Κατά τη διάρκεια: των αιώνων αυτών, οι Ευρωπαίοι περιηγητές που 

ταξίδευαν στον χώρο της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έφταναν στην 

Αθήνα και αποτύπωναν με όλο και περισσότερο ενδιαφέρον τις εμπειρίες τους σε έργα 

που σήμερα αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για την πολεοδομία, τα αρχαία 

μνημεία, αλλά και για την καθημερινή ζωή, τα ήθη και έθιμα κάθε εθνοτικής ομάδας της 

πόλης. 

Οι μαθητές, μέσα από περιηγητικά κείμενα και εικόνες, θα γνωρίσουν την Αθήνα πριν γίνει 

πρωτεύουσα, τα μνημεία της που συχνά είχαν άλλη χρήση και μορφή σε σχέση με τώρα, 

και τους κατοίκους της που ανήκαν σε διάφορες εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες. Πιο 

συγκεκριμένα, θα συζητηθούν οι ενότητες: 

 

Εξέλιξη του προγράμματος: 

 Διοικητική οργάνωση - Οικονομική δραστηριότητα 

 Κοινωνική διαστρωμάτωση 

 Όψεις της πόλης, Μνημεία, Καθημερινή ζωή 

 Εθνοτικές ομάδες 

 Προβολή υλικού από τη σχετική ιστοσελίδα του Ιδρύματος 

 Πλοήγηση στην ιστοσελίδα και αναζήτηση στοιχείων και εικόνων από το σύνολο 

του διαθέσιμου εικονογραφικού υλικού 

 

 

 

http://www.travelogues.gr/
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 

Ένα χρονικό της εξέλιξης της πόλης και του λιμανιού της από τα προεπαναστατικά 

χρόνια μέχρι τα τέλη της oθωνικής περιόδου  

Επιστημονικό εργαλείο προγράμματος η ιστοσελίδα του «Ιδρύματος Αικατερίνης 

Λασκαρίδη» www.travelogues.gr - Με το βλέμμα των περιηγητών  

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Νικολαΐδης, Βαλκανιολόγος, Ιστορικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της Αθήνας κατά τα χρόνια 

της βασιλείας του Όθωνα, όταν το άλλοτε «κλεινόν άστυ» εξελίχθηκε από επαρχιακή πόλη 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε πρωτεύουσα του Ελληνικού Βασιλείου. Την ιστορική 

αφήγηση συμπληρώνουν γκραβούρες, αρχιτεκτονικά σχέδια, γραπτά κείμενα ευρωπαίων 

περιηγητών αλλά και αποσπάσματα νεοελληνικής λογοτεχνίας. 

 

Εξέλιξη του Προγράμματος 

 Η Αθήνα και ο Πειραιάς κατά τον 19ο αιώνα: Ένα χρονικό της εξέλιξης της πόλης 

και του λιμανιού της από τα προεπαναστατικά χρόνια (1456-1820) μέχρι τα τέλη 

της oθωνικής περιόδου (1833-1862). 

 Δόμηση του νέου έθνους κράτους: Η δημιουργία κρατικών δομών και εθνικής 

ιδεολογίας υπό τη βαυαρική διοίκηση.   

 Στροφή στην αρχαία Ελλάδα: η ένταξη του κλασσικού περιελθόντος στην εθνική 

αφήγηση.  

 Η αρχιτεκτονική ως ιδεολογία: ο σχεδιασμός της πόλης σε νεοκλασικά πρότυπα. 

 Περιηγητές στην Αθήνα του Όθωνα: η νέα πρωτεύουσα μέσα από το βλέμμα των 

ξένων. 

 Πλοήγηση στην ιστοσελίδα Travelogues και αναζήτηση  στοιχείων και εικόνων από 

το σύνολο του διαθέσιμου εικονογραφικού υλικού 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να γνωρίσουν την πόλη,  

 Οι μαθητές να ταυτίσουν κτήρια και τόπους με ιστορικά γεγονότα και καλλιτεχνικά 

ρεύματα 

 Οι μαθητές να συζητήσουν πάνω σε κείμενα και εικόνες που τους δίνονται 

βοηθώντας τους να σχηματίσουν μία πληρέστερη εικόνα για την εξέλιξη της 

Αθήνας κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. 

 

ΔΙΣΧΙΛΙΟΧΡΟΝΟ ΤΑΞΙΔΙ Μ΄ ΕΝΑ ΣΚΑΡΙ ΝΑΥΑΓΙΣΜΕΝΟ  

Ναυάγιο Αντικυθήρων: Ιστορία – Αρχαιολογία – Τεχνολογία 

Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Θεοτόκης Θεοδούλου, Δρ. Αρχαιολόγος Καταδυόμενος, Εφορεία Εναλίων 

Αρχαιοτήτων (Γραφείο Κρήτης), Επιστημονικός συν-υπεύθυνος πεδίου της έρευνας στο 

Ναυάγιο των Αντικυθήρων 

 

Το Πάσχα του 1900 Συμιακοί σφουγγαράδες εντόπισαν στα Αντικύθηρα το ναυαγισμένο 

φορτίο ενός ρωμαϊκού πλοίου, φορτωμένου με έργα τέχνης. Η κακή μοίρα το συνάντησε 

εκεί, στα όρια του Αιγαίου με το Ιόνιο, πενήντα-εξήντα χρόνια πριν γεννηθεί ο Χριστός. 

Μαρμάρινα και χάλκινα αγάλματα σχημάτιζαν ένα μικρό λόφο στον βυθό, σε βάθος 55μ. 



 

 

16 

 

Ο Συμιακός καπετάν Κοντός ενημέρωσε το ελληνικό κράτος, το οποίο προσέλαβε τους 

σφουγγαράδες για να ανελκύσουν το φορτίο. Ήταν η πρώτη φορά που ένα κράτος 

αναλάμβανε τέτοιο εγχείρημα για ανέλκυση πολιτιστικών αγαθών, από ένα τέτοιο βάθος. 

Με την ατσάλινη θέληση των σκληροτράχηλων σφουγγαράδων, μετά από ένα χρόνο 

δουλειάς, ό,τι ήταν ορατό στην επιφάνεια του βυθού ανελκύστηκε. Έτσι, στα βαθιά, διαυγή 

νερά των Αντικυθήρων η υποβρύχια αρχαιολογία έκανε το πρώτο παγκόσμιο βήμα της. 

Ένας από τους σφουγγαράδες άφησε εκεί την τελευταία του πνοή και δύο έμειναν 

παράλυτοι. Ο άθλος όμως επιτεύχθηκε. Ο Έφηβος των Αντικυθήρων, ο Φιλόσοφος και 

καμιά σαρανταριά ακόμα αγάλματα που κατευθύνονταν στην αγορά τέχνης της Ρώμης 

αποσπάστηκαν από το σφιχταγκάλιασμα του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης. Είδη 

πολυτελείας, κοσμήματα, έπιπλα, αγγεία, οστά ανθρώπων και σπαράγματα του πλοίου 

είδαν ξανά το φως της μέρας. Και ανάμεσά τους ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων. Ένας 

αναλογικός υπολογιστής, ο μόνος που επέζησε και έφθασε μέχρις εμάς από την 

αρχαιότητα, μάρτυρας της τεχνολογικής δεινότητας των κατασκευαστών του και 

άγνωστη διάσταση στη γνώση μας για το παρελθόν.  

Ναυάγιο Αντικυθήρων, συμβολικός χώρος, σημαντικό φορτίο τέχνης και τεχνολογίας της 

εποχής της Ρωμαϊκής ακμής. Της ακμής που θεωρούσε ωραίο το ελληνικό. Στον ίδιο χώρο 

ερευνητής ο θρυλικός πλοίαρχος Cousteau το 1976 μαζί με τους πρώτους αρχαιολόγους-

δύτες της ελληνικής πολιτείας. Στον ίδιο χώρο και σήμερα Αμερικανοί και Έλληνες 

αρχαιολόγοι ψάχνουν απομεινάρια κάτω απ’ τον βυθό αυτή τη φορά. Το ταξίδι που 

διέκοψε βίαια ο βοριάς που σπάνια σταματά στην περιοχή συνεχίζεται… Ένα ταξίδι, στην 

ιστορία, την τέχνη, την αρχαιολογία, την τεχνολογία, ένα ταξίδι γνώσης και 

αυτογνωσίας… 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 ιστορικό πλαίσιο της Ρωμαϊκής Μεσογείου και του Ελληνικού κόσμου του πρώτου 

προχριστιανικού αιώνα 

 ο εντοπισμός του ναυαγίου και η ιστορία της έρευνας από το 1900 μέχρι σήμερα με 

όλα τα μέσα της τεχνολογίας  

 βασικοί όροι και έννοιες της υποβρύχιας αρχαιολογίας 

 τα ευρήματα από το φορτίο, το πλοίο και τα τραγικά απομεινάρια του ίδιου του 

πληρώματος, καθώς και των σφουγγαράδων – πρώτων ερευνητών του χώρου 

 πολιτισμικές και ανθρώπινες διαστάσεις που πηγάζουν από την 

πραγματογνωμοσύνη στον χώρο ενός αρχαίου ατυχήματος.  

 προβολή υλικού  

 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Δημήτρης Στογιάννης, Δρ. Μαθηματικών Ε.Μ.Π., Ερευνητής της Βιοστατιστικής, 

τομέας Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραφέας 

 

Τα Μαθηματικά έχουν ως απώτερο στόχο να βοηθήσουν τον άνθρωπο να κατανοήσει και 

να περιγράψει το φυσικό κόσμο στον οποίο ζει. Κρύβονται πίσω από κάθε φυσική 

δραστηριότητα, κάθε διαδικασία και πτυχή της ζωής μας. Εφαρμογές τους συναντώνται 
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σε αμέτρητα ετερόκλιτα σύγχρονα επαγγέλματα. Η ιατρική, η ρομποτική, η βιολογία, η 

επιδημιολογία, η εγκληματολογία, η ποίηση, η ζωγραφική, η ταχυδακτυλουργική και ο 

αθλητισμός είναι μόνο μερικά από αυτά τα παραδείγματα.  

Η μαθηματική μοντελοποίηση διεργασιών και φαινομένων δημιουργεί πανίσχυρα 

εργαλεία πρόγνωσής τους και αποτελεί το «ιερό δισκοπότηρο» της επιστήμης. Από τον 

σχεδιασμό και τη διαχείριση ενός τεράστιου και πολυσύνθετου έργου όπως η Εγνατία 

Οδός, μέχρι και την οργάνωση ενός γάμου, με τη βοήθεια των Μαθηματικών, το έργο 

μπορεί να υλοποιηθεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, δηλαδή στον συντομότερο δυνατό 

χρόνο, με το μικρότερο δυνατό κόστος, ώστε να αποφέρει το μεγαλύτερο δυνατό 

επιθυμητό αποτέλεσμα. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος: 

 σύντομη ιστορική αναδρομή της προέλευσης των Μαθηματικών 

 διάκριση των κατηγοριών τους και επισκόπηση των επιρροών τους από 

διάφορους πολιτισμούς (Αιγύπτιοι, Έλληνες, Κινέζοι) 

 η σχέση μεταξύ του μαθηματικού φορμαλισμού και της φυσικής διαίσθησης, 

μεταξύ Άλγεβρας και Γεωμετρίας 

 η συμπληρωματικότητα μεταξύ θεωρίας και εφαρμογών 

 τα Μαθηματικά σήμερα 

 τα Μαθηματικά του Λυκείου: μία δομή πίσω από αυτά 

 μαθηματικές τεχνικές: πώς συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση προβλημάτων της 

καθημερινότητας; 

 

Φ Υ Σ Ι Κ Η - Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  

 

ΤΑ ΜΗΚΗ ΣΥΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝΕΤΑΙ: 

ΟΙ«ΤΡΕΛΕΣ» ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ 

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Βασιλική Χριστοπούλου, Φυσικός 

 

Στην αρχή του 20ού αιώνα ήταν αρκετά διαδεδομένη η άποψη ότι η φυσική είχε λύσει τα 

θεμελιακά της προβλήματα και αυτό που απέμενε ήταν να κατανοηθούν κάποια 

επιμέρους φαινόμενα. Αυτή η εικόνα θα άλλαζε ριζικά στα αμέσως επόμενα χρόνια. Μια 

σειρά φαινομένων δεν μπορούσαν να κατανοηθούν στο πλαίσιο της κλασικής φυσικής 

προβάλλοντας έτσι την ανάγκη για τη διατύπωση νέων θεωριών. Η θεωρία της 

σχετικότητας του Αϊνστάιν και η κβαντομηχανική είναι οι δυο σημαντικότερες θεωρίες 

που διατυπώνονται στον 20ό αιώνα και οι οποίες άλλαξαν τόσο τη σύγχρονη φυσική 

επιστήμη, όσο και την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο. Ποια είναι όμως η 

θεωρία της σχετικότητας και τι είναι αυτό το τόσο ρηξικέλευθο που εισάγει; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 θεωρία της Σχετικότητας   

  ειδική Θεωρία της Σχετικότητας   

 πού βρίσκουν εφαρμογή στη ζωή μας; 

 ο χρόνος διαστέλλεται; 

 το μήκος συστέλλεται; 
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 ο χώρος καμπυλώνεται;  

 τι είναι ο χωροχρόνος; 

 τι διαφορά έχουν όλα αυτά από τον νόμο της παγκόσμιας έλξης του Νεύτωνα; 

 χρήση animation και πολυμέσων 

 μαθαίνουμε το Σύμπαν που μας αποκάλυψε ο Αϊνστάιν με τις «τρελές» ιδέες του 

 προβολή υλικού 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CERN KAI  ΣΤΑ 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ  

Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Γεώργιος Μαυρομανωλάκης, Διδάκτωρ Φυσικής, Επιστημονικός Συνεργάτης 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ερευνητής Τμ. Έρευνας της Ελληνογερμανικής Αγωγής 

 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών, ή εν συντομία CERN, εδρεύει στη Γενεύη 

της Ελβετίας και ιδρύθηκε το 1954. Από το 2008 στο CERN λειτουργεί ο μεγαλύτερος και 

ισχυρότερος επιταχυντής σωματιδίων στον κόσμο, ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων ή 

Large Hadron Collider. Σε αυτόν επιταχύνονται δέσμες σωματιδίων οι οποίες 

συγκρούονται κατάλληλα σε τέσσερα σημεία όπου είναι εγκατεστημένα γιγαντιαία 

ανιχνευτικά συστήματα τα οποία καταγράφουν τα αποτελέσματα των συγκρούσεων. 

Σκοπός αυτών των πειραμάτων και των επιστημόνων και ερευνητών που εργάζονται σε 

αυτά είναι η μελέτη και κατανόηση των ιδιοτήτων και των αλληλεπιδράσεων των 

στοιχειωδών σωματιδίων, η επαλήθευση, επιβεβαίωση ή απόρριψη θεωριών σχετικά με 

αυτά, η ανακάλυψη νέων σωματιδίων ή φαινομένων κ.λπ. Μέσω αυτών των πειραμάτων 

και της έρευνας στον τομέα της φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων αναζητείται η 

απάντηση σε θεμελιώδη ερωτήματα για την κατανόηση του κόσμου μας, της ύπαρξης και 

εξέλιξής του. Για την πραγματοποίηση αυτών των πειραμάτων απαιτείται πολυετής 

προετοιμασία και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον  απαιτείται τεχνολογία 

αιχμής, η έρευνα και ανάπτυξη της οποίας έχει εφαρμογές στην καθημερινότητα μας με 

απροσδόκητο τρόπο. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ιστορική αναδρομή  

 Ποια είναι τα στοιχειώδη σωμάτια; Ποιες είναι οι βασικές αλληλεπιδράσεις;  

 Από τον μακρόκοσμο στον μικρόκοσμο. Κλίμακα μεγεθών.  

 Τι είναι ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων και πώς λειτουργεί; 

 Ποια είναι τα πειράματα στον επιταχυντή του CERN; Πώς κατασκευάστηκαν και 

πώς λειτουργούν;  

 Τι είναι το Καθιερωμένο Πρότυπο; Γιατί η ανακάλυψη του μποζονίουHiggs είναι 

σημαντική;  

 Βασική έρευνα, τεχνολογία αιχμής και εφαρμογές στην καθημερινότητα μας  

 Επίδειξη οπτικοακουστικού υλικού και διαδραστικών εφαρμογών με ανάλυση  

πραγματικών δεδομένων από το πείραμα CMS στον επιταχυντή LHC του CERN 
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Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Γεώργιος Μαυρομανωλάκης, Διδάκτωρ Φυσικής, Επιστημονικός Συνεργάτης 

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ερευνητής Τμ.  Έρευνας της Ελληνογερμανικής Αγωγής 

 

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι μια μοναδική και εξαιρετικά πολύπλοκη   συσκευή, 

ένας μηχανικός αναλογικός υπολογιστής με γρανάζια, δείκτες και καντράν, που 

κατασκευάστηκε στην αρχαία Ελλάδα, γύρω στα τέλη του δεύτερου αιώνα π.Χ. 

Ανακαλύφτηκε τυχαία το 1900 από σφουγγαράδες σε ένα ναυάγιο κοντά στο νησί των 

Αντικυθήρων. Η πολυπλοκότητα της κατασκευής του και της λειτουργίας του εξέπληξε, 

και συνεχίζει να εκπλήσσει, τη διεθνή επιστημονική κοινότητα των ειδικών 

εμπειρογνωμόνων και ιστορικών του αρχαίου κόσμου, καθώς είναι τεχνικώς πιο 

περίπλοκη και εξελιγμένη από κάθε άλλη γνωστή συσκευή για τουλάχιστον μια χιλιετία 

αργότερα. Διεξοδική έρευνα τις τελευταίες δεκαετίες με χρήση νέων τεχνολογιών 

σταδιακά αποκάλυψε τα μυστικά της κατασκευής του και αποκωδικοποίησε τις 

συγκεκριμένες λειτουργίες του. Έχει πλέον κατανοηθεί ότι υπολόγιζε και απεικόνιζε 

αστρονομικές πληροφορίες, πιο συγκεκριμένα τις κινήσεις του Ήλιου και της Σελήνης, τις 

φάσεις της Σελήνης, και συνέδεε τα σεληνιακά και ηλιακά ημερολόγια που 

χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα. Ο μηχανισμός επίσης προέβλεπε τις σεληνιακές και 

ηλιακές εκλείψεις και εμφάνιζε πληροφορίες σχετικά με περιοδικές εκδηλώσεις μεγάλης 

κοινωνικής σημασίας  προσδιορίζοντας την ημερομηνία τέλεσης των αρχαίων 

πανελλήνιων αγώνων. Με λίγα λόγια, ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι μια μηχανική 

αναπαράσταση της επιστημονικής γνώσης και κατανόησης του κόσμου εκείνης της 

εποχής. Διεθνώς είναι γνωστός ως αντικείμενο μεγάλης επιστημονικής και ιστορικής αξίας 

που αποδεικνύει την άνευ προηγουμένου ανθρώπινη επινοητικότητα και τεχνολογική 

ακμή της εποχής.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ιστορική αναδρομή σχετικά με την ανακάλυψη και τη μελέτη του Μηχανισμού  

 Πότε και πού βρέθηκε; Πότε και πού κατασκευάστηκε; Τι απεικόνιζε και πώς 

λειτουργούσε; Γιατί είναι τόσο σημαντικός; 

 Αναλυτική παρουσίαση της δομής του και της λειτουργίας του 

 Ανασκόπηση γνώσεων (από Μαθηματικά, Γεωμετρία, Αστρονομία, Φυσική, 

Μηχανική, Πληροφορική) για κατανόηση της λειτουργίας του 

 Επίδειξη οπτικοακουστικού υλικού, διαδραστικών εφαρμογών και λειτουργικού  

ομοιώματος του Μηχανισμού κατασκευασμένο από τον εισηγητή 

 

Χ Η Μ Ε Ι Α  

 

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαρία Χρηστάκου, Χημικός MSc 

 

Μπορεί η Χημεία να συσχετισθεί με το συναίσθημα; Και αν ναι, με ποιον τρόπο; Μέσα 

από μια βαθύτερη μελέτη της Χημείας των συναισθημάτων του ανθρώπου, ο μαθητής 

εισέρχεται σε ένα μαγικό κόσμο, όπου η Επιστήμη της Χημείας συναντά τα ανθρώπινα 
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συναισθήματα σε ένα άλλο επίπεδο… στο «επίπεδο μορίων», ενισχύοντας για μια ακόμη 

φορά τη διαπίστωση ότι τα πάντα γύρω μας και μέσα μας… είναι Χημεία!  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στα συναισθήματα (βασικά χαρακτηριστικάκ.ά.) 

 Σύνδεση   ορισμένων   νευροδιαβιβαστών/ορμονών   με   συναισθηματικές 

καταστάσεις 

 Αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών του συντακτικού τύπου των ενώσεων, ο 

ρόλος των οποίων συμβάλλει στην εκδήλωση διαφορετικού τύπου και έντασης 

συναισθήματος (π.χ. ύπαρξη χαρακτηριστικών ομάδων, βενζολικών δακτυλίων, 

πολλαπλών δεσμών κ.ά.) 

 Συσχέτιση βιοχημικής δράσης των ορμονών/νευροδιαβιβαστών με τη χημική δομή 

αλλά και τη συγκέντρωσή τους 

 Συζήτηση 

 Προβολή υλικού  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την Επιστήμη της Χημείας  

αποκαλύπτοντας την άμεση σχέση βασικών χημικών ενώσεων του οργανισμού 

(ορμονών, νευροδιαβιβαστών, κ.ά.) με τις φυσιολογικές, βιολογικές και κυρίως 

βιοχημικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον ανθρώπινο οργανισμό και 

σχετίζονται με συγκεκριμένες συναισθηματικές καταστάσεις 

 Να δημιουργήσει εσωτερικά κίνητρα μάθησης για το μάθημα της Χημείας, 

καθώς ο μαθητής καλείται να διαπιστώσει την άμεση σχέση των γνώσεων που του 

παρέχονται με την εκάστοτε ψυχολογική του διάθεση 

 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαρία Χρηστάκου, Χημικός MSc 

 

Η γλώσσα της κινούμενης εικόνας έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, 

καθώς περνούν ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους σε ψηφιακά περιβάλλοντα. 

Ως εκ τούτου, η χρήση των κινηματογραφικών έργων είναι ένας δημιουργικός και 

άμεσος τρόπος να παρουσιαστούν βασικές αρχές, έννοιες, μέθοδοι και πρακτικές της 

Επιστήμης της Χημείας. Σε συνδυασμό με τις γενικότερες επιδράσεις που αυτές έχουν 

στην κοινωνία και τον πολιτισμό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως απώτερο στόχο 

την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η 

δημιουργία μιας διασύνδεσης ανάμεσα σε οικείες και ευχάριστες εμπειρίες των μαθητών 

(Κινηματογράφος) αφενός και αφετέρου σε μη οικείες (εκμάθηση της Επιστήμης της 

Χημείας). 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Σύντομη ιστορία του Κινηματογράφου (η Έβδομη Τέχνη) 

 Προβολή αποσπασμάτων επιλεγμένων κινηματογραφικών ταινιών 

 Ανάλυση των χημικών εννοιών που εντοπίζονται σε κάθε κινηματογραφικό 

απόσπασμα 

 Εντοπισμός των επιστημονικών παρανοήσεων και τα αίτια δημιουργίας τους 
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 Συζήτηση 

 Προβολή υλικού 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να αναπτύξουν οι μαθητές ενδιαφέρον για τη Χημεία μέσα από ένα διαφορετικό 

πρίσμα (Κινηματογράφος), αποβάλλοντας πιθανά αισθήματα χημειοφοβίας 

 Να αναπτύξουν κριτική προσέγγιση απέναντι στα μηνύματα των 

κινηματογραφικών έργων, ούτως ώστε να μετατραπούν από καταναλωτές σε 

μελετητές-ερευνητές 

 Να αναγνωρίσουν και να εντοπίσουν έννοιες Χημείας (Ανόργανη/Οργανική) που 

αναφέρονται/απεικονίζονται στα κινηματογραφικά έργα 

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΘΩΝ 

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Μιχάλης Γκέκος, MSc Διδακτικής της Χημείας, MSc Αναλυτικής  Χημείας, 

Εκπαιδευτικός 

 

Συχνά λέγεται ότι πίσω από τους μύθους πάντα κρύβονται αλήθειες. Άλλωστε, είναι 

ευρέως γνωστό και αποδεκτό, ότι οι μύθοι, συνήθως, περιστρέφονται γύρω από έναν 

πυρήνα ιστορικών γεγονότων και αντανακλούν την ιστορία, αλλά και τις συνήθειες των 

ανθρώπων, οι οποίοι ζουν σε έναν τόπο σε μια συγκεκριμένη εποχή. Με την παρουσίαση 

αυτή θα δείξουμε ότι εκτός από αλήθειες, οι μύθοι κρύβουν και πολλή Χημεία. 

Θα παρουσιαστούν μύθοι, γνώριμοι και μη, που προέρχονται από την Ελλάδα, αλλά και 

από άλλες χώρες, καθώς και ιστορικά γεγονότα τα οποία περιέχουν μυθολογικά στοιχεία. 

Στη συνέχεια, θα αποκαλυφθούν τα επιστημονικά στοιχεία που βρίσκονται καλυμμένα στα 

μυθολογικά γεγονότα και θα εξηγηθούν τα μυθολογικά στοιχεία με επιστημονικό τρόπο 

και με βάση τις γνώσεις που υπάρχουν σήμερα. Θα αποδειχθεί έτσι, ότι στους μύθους 

παρουσιάζονται εμπειρίες και πρακτικές μιας άλλης εποχής, οι οποίες σχετίζονται με τη 

Χημεία. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Μέσω προβολής διαφανειών (power-point) θα παρουσιαστούν: 

 

Ομήρου Οδύσσεια 

 Ρύπανση εσωτερικού χώρου στο παλάτι του Οδυσσέα (τέλεια και ατελής καύση). 

 Βαφή μετάλλου στη σπηλιά του κύκλωπα Πολύφημου (μεταλλουργία, η «βαφή» 

των μετάλλων). 

 Παραισθησιογόνα από τη μάγισσα Κίρκη και το αντίδοτο τους (φάρμακο για την 

ασθένεια Alzheimer). 

 

Αργοναυτική εκστρατεία  

 Χρυσόμαλλο Δέρας (μέθοδος συλλογής χρυσού). 

 

Μυθικοί ιατροί 

 Ο βοσκός-μάντης Μελάμποδας, ο πρώτος ψυχοθεραπευτής  - Το Μελαμπόδιον 

χόρτο ή ελλέβορος ή αγλέορας ή τρελόχορτο, φάρμακο για ψυχικές ασθένειες 

(φυτικά φάρμακα και τα συστατικά τους). 
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Μυθικά βιολογικά και χημικά όπλα 

 Τα δηλητηριώδη βέλη του Ηρακλή (δηλητήρια φιδιών και η σύσταση τους). 

 Το ταξίδι του Οδυσσέα στην Εφύρα. (δηλητηριώδη φυτά και η σύσταση τους). 

 Ο θάνατος του Οδυσσέα από δηλητήριο σαλαχιού (δηλητηριώδη ψάρια). 

 Η θεά Άρτεμις (Δηλητηριώδη δέντρα).  

 Μυθικές πολιορκίες: Η πολιορκία της Κίρρας (Το φυτό ελλέβορος). 

 Μυθικές μάχες: Καρχηδόνιοι εναντίον Λίβυων (Μανδραγόρας). 

 

Στόχοι του προγράμματος 

  Να συνδέσουν οι μαθητές τη Χημεία με άλλες επιστήμες, όπως είναι η ιστορία και 

η λογοτεχνία μέσω της μυθολογίας. 

 Να γνωρίσουν μύθους και ιστορικά γεγονότα που δεν περιλαμβάνονται στα 

αναλυτικά προγράμματα των σχολείων.   

 Να κατανοήσουν χημικά φαινόμενα, που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή, όμως 

μέσα από ένα ιστορικό-μυθολογικό  πλαίσιο, συνδεόμενο με το αναλυτικό 

πρόγραμμα του Λυκείου. 

 

Κατά την παρουσίαση κάθε μύθου θα γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για το μυθικό-

ιστορικό γεγονός, ενώ θα οργανώνονται και δραστηριότητες όπου τα παιδιά, χωρισμένα 

σε ομάδες, θα διαγωνίζονται στις γνώσεις τους επί του εκάστοτε μύθου. Επίσης, θα 

ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στην αποκάλυψη της αλήθειας πίσω από κάθε μύθο, έτσι 

ώστε, μέσω της συζήτησης, να αναδειχθούν τα επιστημονικά φαινόμενα και θεωρίες. 

Τέλος θα ζητείται από τα παιδιά να σκεφτούν σε ποιες περιπτώσεις οι μυθικές πρακτικές 

που τους παρουσιάστηκαν, εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα και με ποιον τρόπο.  

 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ 

(Α΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Αικατερίνη-Βενεδίκτη Οικονόμου, Χημικός, Απόφοιτος ΠΜΣ ΔιΧηΝΕΤ 

 

Η Χημεία είναι μία συναρπαστική επιστήμη. Γνωρίζοντας τους βασικούς συμβολισμούς και 

νόμους που τη διέπουν, ανοίγονται οι μαγικές πόρτες του μικρόκοσμου, που αποτελεί τη 

βάση του κόσμου που βιώνουμε στην καθημερινή μας ζωή, και τον οποίο μπορούμε έτσι 

να κατανοήσουμε σε βάθος. 

Πώς γίνεται, λοιπόν, και αυτή η επιστήμη που διευρύνει τον τρόπο σκέψης και τη 

φαντασία και ανακλάται σε κάθε τι που υπάρχει γύρω μας να αφήνει ως επί το πλείστον 

αδιάφορους ή και να απωθεί πολλούς μαθητές, με αποτέλεσμα η Χημεία να κατατάσσεται 

στα λιγότερα αγαπητά μαθήματα; Οι λόγοι είναι πολλοί, μεταξύ των οποίων η μη επαρκής 

σύνδεση της Χημείας με την καθημερινή ζωή των μαθητών. 

 

Με σκοπό να προωθήσουμε αυτήν ακριβώς τη σύνδεση του μαθήματος της Χημείας με 

την καθημερινή ζωή, προτείνουμε έναν εναλλακτικό και ελκυστικό τρόπο παρουσίασης 

της Χημείας μέσα από την Τέχνη, όπως αυτή μας φανερώνεται σε επιλεγμένα 

αρχαιολογικά (και μη) μουσεία της Ελλάδας 

(ενδεικτικά: Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου). 
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Για τον σκοπό αυτό, επιλέξαμε χαρακτηριστικά εκθέματα των μουσείων, με έντονα 

καλλιτεχνικά στοιχεία και δυνατότητα συσχετισμού τους με τη Χημεία, δημιουργώντας 

έτσι τέσσερις θεματικές ενότητες Χημεία και Ζωγραφική, Χημεία και Μέταλλα, Χημεία 

και Κεραμικά, Χημεία και Γλυπτά. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Η εξοικείωση των μαθητών με συγκεκριμένες μορφές Τέχνης, καθώς και με το 

μουσειακό περιβάλλον. 

 Η ελεύθερη έκφραση και η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας/σκέψης των 

μαθητών, καθώς αλληλεπιδρούν με τα προβαλλόμενα εκθέματα Τέχνης. 

 Η ανάκληση γνώσεων από προηγούμενες τάξεις, η εμβάθυνση σε προϋπάρχουσες 

και νέες γνώσεις Χημείας και η συσχέτισή τους με τα εκθέματα. 

 Η ανάπτυξη συνδυαστικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση φύλλων εργασίας. 

 Η ευχαρίστηση και το αίσθημα ολοκλήρωσης που συνοδεύουν την επαφή με την 

Τέχνη. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Με σκοπό την εμβάθυνση στη Χημεία της Ζωγραφικής, των Μετάλλων, των 

Κεραμικών και των Γλυπτών: 

 Παρουσιάζονται στους μαθητές χαρακτηριστικά εκθέματα Τέχνης υπό μορφή 

διαφανειών, powerpoint ή έγχρωμων φωτογραφιών. 

 Ζητείται από τους μαθητές να εκφράσουν τη γνώμη τους σε σχέση με τα εκθέματα 

και συζητείται το πώς αυτά μπορούν να συσχετιστούν με τη Χημεία.  Εκμαιεύεται, 

συζητείται και αναλύεται η σχέση των εκθεμάτων με τη Χημεία όπως αυτή 

εκφράζεται από τους μαθητές, με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους 

 Συνδέονται τα εκθέματα με βασικές ενότητες Χημείας του αναλυτικού 

προγράμματος της Α΄ Λυκείου (μείγματα, περιοδικός πίνακας, μέταλλα, άλατα, 

αριθμός οξείδωσης, αντιδράσεις απλής/διπλής αντικατάστασης). 

 Παραδίδονται στους μαθητές φύλλα εργασίας σχετικά προς τα εκθέματα που 

παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια: του προγράμματος, με σκοπό την εμπέδωση 

των γνώσεων με τρόπο ευχάριστο και παραγωγικό. 

 Οι μαθητές συζητούν τις όποιες απορίες τους και αξιολογούν την εμπειρία που 

απέκτησαν. 

 

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ομάδα:50 μαθητές,διάρκεια:90’ 

Εισηγητής: Σταύρος Ιωαννίδης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας 

της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Μπορούμε να κλωνοποιήσουμε έναν δεινόσαυρο από το DNA του; Ο σκοπός αυτού του 

προγράμματος είναι να αναρωτηθούμε για ζητήματα σαν και αυτό, μέσα από την 

εξιστόρηση της εξέλιξης των επιστημονικών ιδεών για το γονίδιο και τον ρόλο του 

γενετικού υλικού στην ανάπτυξη και λειτουργία των οργανισμών. 
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Το γονίδιο άρχισε τη ζωή του στις αρχές του 20ού αιώνα, και από την αρχή τού 

αποδόθηκαν εκπληκτικές ικανότητες. Θεωρήθηκε η θεμελιώδης μονάδα της 

κληρονομικότητας και η βάση όλης της ζωής ως αυτό που καθορίζει την ανάπτυξη και τα 

χαρακτηριστικά του οργανισμού, αλλά και εγγυάται τη σταθερότητα των 

χαρακτηριστικών αυτών από γενιά σε γενιά. Η ταύτισή του με το μόριο του DNA στα 

μέσα του 20ού αιώνα αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακαλύψεις 

όλων των εποχών και σήμανε μια επανάσταση για τη βιολογία. Τα γονίδια ως DNA έγιναν 

το κλειδί για την κατανόηση των βαθύτερων μυστικών της ζωής. 

 

Η έννοια του γονιδίου αποτέλεσε έτσι την κεντρική εξηγητική έννοια της βιολογίας στον 

20ό αιώνα. Στο πρόγραμμα αυτό, μέσα από την ιστορία του γονιδίου και την εξέλιξη της 

επιστημονικής σκέψης για τη φύση και τη λειτουργία του, θα γνωρίσουμε κάποιες από τις 

πιο ριζοσπαστικές σύγχρονες ανακαλύψεις στη μοριακή βιολογία. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Μέσα από την προβολή πλούσιου βιολογικού υλικού και βίντεο animation: 

 Θα γνωρίσουμε από τι αποτελείται ένα γονίδιο, και τι ακριβώς κάνει 

 Θα γνωρίσουμε το μόριο του DNA και θα δούμε με ποια έννοια περιέχει τις 

πληροφορίες για τη σύνθεση των πρωτεϊνών, αλλά και την ανάπτυξη των 

οργανισμών 

 Θα δούμε πώς τα γονίδια μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται 

 Θα αναρωτηθούμε αν όντως υπάρχει στο DNA εγγεγραμμένο ένα γενετικό 

πρόγραμμα για την κατασκευή όλου του οργανισμού 

 Θα γνωρίσουμε γονίδια «αθάνατα», και γονίδια «απολιθωμένα» 

 Θα δούμε πώς διαφορετικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τα ίδια γονίδια με 

διαφορετικούς τρόπους, και πώς αυτό μας δίνει μια εντελώς καινούρια εικόνα για 

την εξέλιξη της ζωής 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Μέσα από το πρόγραμμα, οι μαθητές 

 θα γνωρίσουν την ιστορία μιας από τις κεντρικότερες βιολογικές έννοιες, της 

έννοιας του γονιδίου 

 θα μάθουν για τη δομή και τη λειτουργία του DNA 

 θα έρθουν σε επαφή με απλό και κατανοητό τρόπο με τις σύγχρονες ανακαλύψεις 

στη μοριακή βιολογία 

 θα έρθουν σε επαφή με το πώς λειτουργεί η επιστήμη: με τη συνεχή πρόοδο της 

γνώσης, αλλά και τον πρόσκαιρο χαρακτήρα των επιστημονικών θεωριών και τη 

συνεχή εμφάνιση καινούριων αναπάντητων ερωτημάτων 

 

ΕΠΙ∆ΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΙΑΤΡΙΚΑ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ; 

Ομάδα:30-50 μαθητές,διάρκεια:90’ 

Εισηγήτρια: Βάσια Λέκκα, Δρ. Ιστορίας της Ιατρικής, Επιστημονική Συνεργάτις Τμ. Μ.Ι.Θ.Ε. 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των µαθητών µε την έννοια της 

επιδηµίας, την εξέλιξή της στον χρόνο και τα χαρακτηριστικά της σε διαφορετικές 



 

 

25 

 

κοινωνίες και ιστορικές περιόδους. Οι µαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να 

κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά µιας επιδηµίας σε αµιγώς ιατρικό επίπεδο, καθώς 

και τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές συνέπειές της σε ιστορικό επίπεδο. Για 

τον σκοπό αυτό, το ενδιαφέρον θα στραφεί σε κάποιες από τις σηµαντικότερες επιδηµίες 

που σηµάδεψαν την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 ο λοιµός της Αθήνας κατά τη διάρκεια: του Πελοποννησιακού Πολέµου (431-404 π.Χ.) 

 τα βασικά χαρακτηριστικά της επιδηµίας και η κοµβική σηµασία της για την έκβαση 

του Πελοποννησιακού Πολέµου 

 ο «Μαύρος Θάνατος» (1347-1351) κατά τον Μεσαίωνα με έμφαση στις 

επιστηµολογικές,  δηµογραφικές  και κοινωνικές διαστάσεις της επιδηµίας βουβωνικής 

πανώλης 

 οι  µεγάλες  επιδηµικές  ασθένειες  κατά  τον 19ο αιώνα  (φυµατίωση, χολέρα, 

τύφος) με έμφαση στη φτώχεια, την ανεπαρκή διατροφή και τις συνθήκες διαβίωσης και 

υγιεινής των ανθρώπων της περιόδου της «Βιοµηχανικής Επανάστασης» ως βασικών

 παράγοντων για το ξέσπασµα και την έξαρση των επιδηµικών ασθενειών. 

 η «επιδηµιολογική µετάβαση» του 20ού αιώνα: οι δύο µεγάλες πανδηµίες γρίπης, η 

ισπανική γρίπη του 1918 και η πρόσφατη πανδηµία γρίπης τύπου Α, H1N1 

 η σύγχρονη έννοια της επιδηµίας 

 η ανάδειξη των νέων µορφών και επιπτώσεων µίας επιδηµίας στις µέρες µας 

µέσα από το παράδειγµα της παχυσαρκίας 

 προβολή υλικού 

 

Στόχοι του προγράμματος 

  να ταξιδέψουν οι µαθητές στην ιστορία των επιδηµιών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες 

 να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξη της έννοιας της επιδηµίας, τις σύγχρονες µορφές 

και πολυεπίπεδες διαστάσεις της  

 να έρθουν σε επαφή µε τον κλάδο της κοινωνικής και πολιτισµικής ιστορίας της 

ιατρικής 

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ 

Ομάδα:50 μαθητές,διάρκεια:90’ 

Εισηγητής: Σταύρος Ιωαννίδης, Μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας 

της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Η θεωρία της εξέλιξης βρίσκεται στην καρδιά της σύγχρονης βιολογίας και έχει επηρεάσει 

κάθε τομέα της ανθρώπινης σκέψης. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, όλοι οι οργανισμοί, 

όσο και αν διαφέρουν μεταξύ τους, έχουν προέλθει με σταδιακό μετασχηματισμό από 

κοινούς προγόνους. Αν όμως σήμερα η εξέλιξη θεωρείται ένα γεγονός, στο παρελθόν η 

ιδέα αυτή αντιμετωπιζόταν με καχυποψία από τους περισσότερους επιστήμονες. Αυτός 

που κατάφερε να πείσει την επιστημονική κοινότητα για την αλήθεια της εξέλιξης ήταν ο 

Κάρολος Δαρβίνος, με τη δημοσίευση της Καταγωγής των Ειδών το 1859, ένα από τα πιο 

σημαντικά βιβλία που γράφτηκαν ποτέ. 

 

Πώς όμως ο Δαρβίνος έφτασε στη θεωρία της εξέλιξης; Πώς κατόρθωσε να γράψει την 

Καταγωγή; Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον νεαρό Δαρβίνο 
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από φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και ερασιτέχνη συλλέκτη σκαθαριών, στα 

μακρινά νησιά Galápagos στον Ειρηνικό ωκεανό, τα οποία θα επισκεφθεί ως μέλος του 

πλοίου Beagle, σε ένα 5ετές ταξίδι κατά το οποίο θα κάνει το γύρο του κόσμου. Ένα ταξίδι, 

που θα τον μετατρέψει σε έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες όλων των 

εποχών. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Μέσα από την προβολή πλούσιου ιστορικού και βιολογικού υλικού (πίνακες ζωγραφικής 

και άλλες εικονογραφήσεις της εποχής, εικόνες από τα βιβλία του Δαρβίνου, κ.ά.): 

 θα γνωρίσουμε τον νεαρό Δαρβίνο ως φοιτητή στο Cambridge (1809 - 1831), τα 

ενδιαφέροντά του και τις επιστημονικές του επιρροές 

 θα ακολουθήσουμε τον Δαρβίνο ως τον φυσιοδίφη του πλοίου Beagle (1831 - 

1836), θα δούμε τις βιολογικές παρατηρήσεις που κάνει στα μέρη που επισκέπτεται 

και πώς αυτές τον οδήγησαν στη θεωρία της εξέλιξης 

 θα παρακολουθήσουμε τη διανοητική του πορεία μέχρι τη δημοσίευση της 

θεωρίας της εξέλιξης (1836 - 1859) 

 θα αναρωτηθούμε γιατί καθυστερεί να δημοσιεύσει τις εξελικτικές του ιδέες για 

πάνω από 2 δεκαετίες, και πώς ένα ξαφνικό γράμμα θα τον κάνει να αλλάξει 

γνώμη 

 θα γνωρίσουμε τις κεντρικές ιδέες και έννοιες της Καταγωγής των Ειδών, και τις 

ενδείξεις του Δαρβίνου υπέρ της θεωρίας της εξέλιξης 

 θα δούμε κάποιες από τις πρώτες αντιδράσεις στη δαρβινική θεωρία, καθώς και 

τον κοινωνικό της αντίκτυπο 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τη ζωή και τη σκέψη ενός από τους 

σημαντικότερους επιστήμονες 

 θα μάθουν για το σημαντικότερο συμβάν στη ζωή του Δαρβίνου, το ταξίδι με το 

Beagle 

 θα αποκτήσουν μια καλή εικόνα για τις βασικές έννοιες της θεωρίας της εξέλιξης 

και για το πώς αυτή αναδύθηκε κατά τον 19ο αιώνα 

 θα έρθουν σε επαφή με το πώς λειτουργεί η επιστήμη και πώς γίνεται η 

επιστημονική ανακάλυψη 

 

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ανθρώπινες δραστηριότητες και τοπικές κοινωνίες 

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Βίκυ Κλεφτογιάννη, Δρ. Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 

Οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας φιλοξενούν σπάνια, υπό εξαφάνιση και 

ενδημικά είδη, δηλαδή είδη που απαντώνται αποκλειστικά σε αυτές τις περιοχές και 

πουθενά αλλού στον κόσμο, καθώς και σημαντικούς οικοτόπους. Αποτελούν τους 

«οικολογικούς παραδείσους» της χώρας, τα διαμάντια της ελληνικής φύσης, 

λειτουργώντας ως θεματοφύλακες της μοναδικής βιοποικιλότητας που χαρακτηρίζει την 



 

 

27 

 

Ελλάδα. Οι περιοχές αυτές προστατεύονται με βάση την εθνική, την ευρωπαϊκή και τη 

διεθνή νομοθεσία και χαρακτηρίζονται για τις οικολογικές λειτουργίες τους, για τις 

υψηλής σπουδαιότητας υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο, αλλά και για τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε αυτές (γεωργία, κτηνοτροφία, 

αλιεία, κλπ.) οι οποίες όταν συνάδουν με το θεσμικό πλαίσιο συμβάλλουν στον χαρακτήρα 

των περιοχών. Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών σε αυτό είναι πολύ σημαντικός και 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών. 

Η επαρκής ενημέρωση των μαθητών για τα ανωτέρω είναι σημαντική. Οι μαθητές θα 

γνωρίσουν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές προστατευόμενες περιοχές της χώρας, θα 

ενημερωθούν για το θεσμικό πλαίσιο που τις προστατεύει, τις ενδεχόμενες δυσκολίες 

εφαρμογής του και τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών στην προστασία τους, ενώ 

παράλληλα θα ευαισθητοποιηθούν μέσα από την ανάδειξη της συμμετοχής και της 

εθελοντικής δραστηριοποίησης. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Περιγραφή προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας – οικολογική λειτουργία, 

υπηρεσίες στον άνθρωπο, ρόλος τους στην ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος 

 Διαφύλαξη βιοποικιλότητας στις προστατευόμενες περιοχές – σπάνια, υπό 

εξαφάνιση και ενδημικά είδη 

 Χαρακτηριστικές προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας - Δέλτα Έβρου, Δέλτα 

Αξιού, Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, Κόχυλας Σκύρου 

και νησίδες, κ.ά. 

 Θεσμικό πλαίσιο προστασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο - περιοχές 

του δικτύου Natura, Εθνικά Πάρκα, Εθνικοί Δρυμοί, Καταφύγια Άγριας Ζωής, 

Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, κ.λπ. 

 Ανθρώπινες δραστηριότητες εντός των προστατευόμενων περιοχών – 

πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, κλπ.) 

 Προβλήματα εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου, περιβαλλοντικές απειλές, τρόποι 

αντιμετώπισης 

 Τοπικές κοινωνίες και προστατευόμενες περιοχές – ο ρόλος της ενημέρωσης, η 

αντιμετώπιση προκαταλήψεων, η ενεργός συμμετοχή στις διαχειριστικές 

αποφάσεις 

 Συζήτηση για τη σπουδαιότητα των προστατευόμενων περιοχών 

 Συζήτηση σχετικά με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών – πολιτιστικοί 

σύλλογοι, αγροτικοί συνεταιρισμοί, παραγωγή τοπικών προϊόντων με μεθόδους 

φιλικές προς τη βιοποικιλότητα, επανακαλλιέργεια τοπικών παραδοσιακών 

ποικιλιών, κ.λπ.  

 Συζήτηση για την αξία της προσωπικής συμμετοχής και του εθελοντισμού 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Κατανόηση της σπουδαιότητας των προστατευόμενων περιοχών για τη 

διατήρηση της υψηλής βιοποικιλότητας της χώρας και των σπάνιων και 

ενδημικών φυτικών και ζωικών ειδών.  

 Κατανόηση της σπουδαιότητας εναρμονισμού των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

στο θεσμικό πλαίσιο των προστατευόμενων περιοχών.  
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 Κατανόηση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών στην προστασία των εν λόγω 

περιοχών και στην παράλληλη πολιτισμική και οικονομική τοπική ανάπτυξη, με 

σεβασμό στην αειφορική χρήση των φυσικών πόρων. 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη εφαρμογής των περιβαλλοντικών 

κανονισμών και την ατομική ευθύνη.  

 Καλλιέργεια φιλο-περιβαλλοντικής στάσης και συμμετοχικής συμπεριφοράς. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑ: ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΕΝΟΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ 

ΣΤΟΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ  ΧΡΟΝΟ 

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Ελίζαμπεθ Σταθοπούλου, Δρ. Γεωλογίας, Παλαιοντολόγος  

 

Η στιγμή της ανακάλυψης ενός απολιθώματος από τον Παλαιοντολόγο είναι πολύ 

σημαντική. Το απολίθωμα αυτό μαζί με άλλα, θα του δώσει πληροφορίες για την πανίδα ή 

τη χλωρίδα αλλά κυρίως θα οδηγήσει στην ανασύσταση του παλαιοπεριβάλλοντος του 

παρελθόντος. Θα αντληθούν στοιχεία σχετικά με τη διατροφή και τις συνήθειες των ζώων 

και την πιθανή μετανάστευσή τους. Θα μας πληροφορήσει για την εξέλιξη των ειδών μέσα 

στον χρόνο και τις πιθανές εξαφανίσεις τους. Και άλλα πολλά.  

 

Όμως, ακόμη πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε ότι η δυνατότητα της ανακάλυψης 

εξαρτάται από το τι έχει υποστεί το απολίθωμα μέσα στις χιλιάδες ή στα εκατομμύρια 

χρόνια, προκειμένου να αντέξει και να διατηρηθεί μέσα στον γεωλογικό χρόνο, μέσω των 

σύνθετων διεργασιών της απολίθωσης. Γιατί μόνο ένα μικρό ποσοστό των ζωικών ή 

φυτικών υπολλειμάτων καταφέρνει να επιβιώσει και να ενταχθεί έτσι στο αρχείο των 

απολιθωμάτων.  

 

Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στις διεργασίες που οδηγούν στη διατήρηση των διαφόρων 

ειδών απολιθωμάτων  και πως αυτά επηρεάζουν την εικόνα που έχουμε για τον κόσμο 

μας. Μέσα από την επαφή με πραγματικά απολιθώματα, ας μάθουμε ποιες πληροφορίες 

μπορούμε να πάρουμε από κάθε απολίθωμα και γιατί τα μελετάμε. Ας συζητήσουμε για 

εφαρμογές που σχετίζονται με τον άνθρωπο, όπως π.χ. ο συσχετισμός της ύπαρξης του 

πετρελαίου με τα απολιθώματα, ή πώς από αυτά γνωρίζουμε για την εξέλιξη και 

εξάπλωση του ανθρώπου πάνω στο πλανήτη, η διερεύνηση της καύσης των οστών σε 

σχέση με την παρουσία του ανθρώπου σε απολιθωματοφόρες θέσεις, κ.λπ. Ας μάθουμε 

για τις παλαιοντολογικές ανασκαφές και ας συζητήσουμε για τον ελληνικό αλλά και τον 

παγκόσμιο παλαιοντολογικό πλούτο. Και τέλος, ας μάθουμε πώς εκτιμούμε από τα 

ευρήματα τους στοιχεία όπως η γεωλογική ηλικία, η φάση, το παλαιοπεριβάλλον, το 

παλαιοκλίμα κ.λπ. 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  

Μπορούμε να προστατευτούμε από αυτά; Ποιος ο ρόλος των μετεωρολόγων και 

των Μ.Μ.Ε;  

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Νικολέτα Ζιακοπούλου, Φυσικός, Μετεωρολόγος 

 

Τα τελευταία χρόνια κατακλυζόμαστε από ειδήσεις περί κλιματικής αλλαγής, ακραίων και 

πολλές φορές καταστροφικών καιρικών φαινομένων σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, 
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ενημερωνόμαστε λεπτό προς λεπτό για τις διαθέσεις τυφώνων που γνωρίζουμε με τα 

«μικρά» τους (Σάντυ, Κατρίνα) και πληροφορούμαστε για καύσωνες ακόμα και στη 

Μόσχα. Έντονες καταιγίδες, πλημμυρικά φαινόμενα και παρατεταμένοι καύσωνες που 

σπάνε τα θερμοκρασιακά ρεκόρ πλήττουν και την Ελλάδα με αποτέλεσμα να 

αναρωτιόμαστε: ο καιρός τρελάθηκε, τον τρελάναμε εμείς ή τα Μ.Μ.Ε υπερβάλλουν;  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 τι είναι η κλιματική αλλαγή, ποιες οι αιτίες και οι επιπτώσεις της; 

 ποιοι είναι οι μηχανισμοί δημιουργίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και πώς 

συνδέονται με την κλιματική αλλαγή; 

 υπάρχει δυνατότητα πρόβλεψης των ακραίων καιρικών φαινομένων;  

 ποιοι είναι οι τρόποι προστασίας από αυτά;  

 ποιες οι ευθύνες των Μ.Μ.Ε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και ροπής στην 

καταστροφολογία;  

 προβολή υλικού  

 συζήτηση  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ SOS ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 90’ 

Εισηγήτρια: Λία Γαλάνη, Λέκτορας στη Διδακτική της Γεωγραφίας και των Επιστημών της 

Γης, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Το περιβάλλον βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι δασικές εκτάσεις της γης μειώνονται διαρκώς 

δίνοντας τη θέση τους σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις και βοσκοτόπια.  Η φωτιά επιτελεί το 

καταστροφικό της έργο στους τροπικούς… Στοιχεία για την τήξη των παγοκαλυμμάτων, 

την όξυνση των ωκεανών, την αλλαγή του κλίματος κατακλύζουν τις εφημερίδες.  

Φωνές για την προστασία του πλανήτη ακούγονται από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, 

ενώ νόμοι έρχονται να προστατέψουν το τροπικό δάσος ή τους παγετώνες. Πώς, όμως, 

γνωρίζουμε τι συμβαίνει σε τόπους ή βάθη που δεν έχουμε τη δυνατότητα να 

επισκεφτούμε; Πού βασίζουν οι επιστήμονες τα στοιχεία τους και πώς γνωρίζουν αν τα 

μέτρα προστασίας που λαμβάνουν είναι αποτελεσματικά; Mε ποιον τρόπο 

παρακολουθούν το περιβάλλον; 

Οι εικόνες που λαμβάνουν οι δορυφόροι οι οποίοι έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από την Γη 

και απεικονίζουν την επιφάνειά της, πέρα από το να συναρπάζουν, προσφέρουν 

σημαντικές πληροφορίες για τον πλανήτη.  

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μέσα από τη μελέτη περίπτωσης ενός τροπικού 

δάσους, έρχονται σε επαφή με τις δορυφορικές εικόνες. Μαθαίνουν για τους δορυφόρους 

και τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζουν την επιφάνεια της Γης.  Επιχειρηματολογούν 

λαμβάνοντας τη θέση των περιβαλλοντολόγων, των γηγενών ή των επενδυτών 

αντίστοιχα. 

Χρησιμοποιώντας ένα εξειδικευμένο μοντέλο παρατήρησης και πειραματιζόμενοι με τους 

συνδυασμούς ποικίλων φασματικών ζωνών, προσπαθούν να εντοπίσουν τον 

καταλληλότερο συνδυασμό για την επίλυση των προβλημάτων που θα τους 

απασχολήσουν κατά τη διάρκεια: του εργαστηρίου και την υποστήριξη των θέσεών τους.  

Θα καταφέρουν τελικά να βοηθήσουν στη σωτηρία του πλανήτη; 
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Εξέλιξη του προγράμματος 

 καρτέλες και έντυπα με πληροφοριακό υλικό για τη μελέτη περίπτωσης 

 δορυφορικές εικόνες  

 λογισμικό επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων 

 προβολή υλικού 

 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  –  Μ Ε Σ Α   

 

Η ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγητής: Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia) αναπτύχθηκαν κυρίως χάρη στην  

τεχνολογία 2.0 που επιτρέπει τη δυναμική αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των 

χρηστών του διαδικτύου σε μια σειρά από ειδικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν αυτήν 

την τεχνολογία. 

 

Ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός χρηστών του διαδικτύου σε όλον τον κόσμο 

χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα όμως το Facebook. Στην Ελλάδα 

για παράδειγμα το Facebook είναι η δεύτερη δημοφιλέστερη ιστοσελίδα μετά τη Google, 

ενώ περίπου 80% των χρηστών του διαδικτύου έχουν λογαριασμό στο Facebook και ο 

αριθμός των προφίλ και των σελίδων υπερβαίνει πλέον τα 6 εκατομμύρια. Εξ αυτού 

κάποιοι υποστηρίζουν ότι το Facebook είναι το «πραγματικό» διαδίκτυο. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος  

 Γιατί έχουν τέτοια διάδοση τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα μεταξύ των 

νέων; Ποιες ανάγκες τους ικανοποιούν; 

 Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μέσου με τα οποία συνδέεται η επιτυχία αυτή; 

 Ποιο είναι το προφίλ των χρηστών (ηλικία, φύλο, επάγγελμα, μόρφωση, τόπος 

κατοικίας κ.ά.) των μέσων κοινωνικής δικτύωσης; Είναι το ίδιο σε όλες τις χώρες; 

 Πόσο ευσταθεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδιαίτερα το Facebook 

αποτελούν μέσα εξεύρεσης και προσέλκυσης ερωτικού συντρόφου; 

 Ποια είναι η σχέση μεταξύ φίλων στο Facebook και φίλων εκτός Facebook; 

 Πόσο αλλάζει τις συνήθειές μας στην ψυχαγωγία, την ενημέρωση και την 

επικοινωνία μας με γνωστούς και φίλους το Facebook και τα άλλα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης; 

 Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν την οικογένεια όπως την ξέραμε μέχρι 

σήμερα; 

 Πόσο αλλάζουν τις ροές και τα χαρακτηριστικά της ενημέρωσης το Facebook και 

το Twitter; Πώς τα χρησιμοποιούν οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί και το κοινό 

που αναζητά ενημέρωση; 

 Ποια είναι τα αποτελέσματα από τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην 

πολιτική; 

 Τι ρόλο έπαιξαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην κάλυψη της κρίσης και πόσο 

διέφεραν από τα κυρίαρχα εμπορικά ΜΜΕ; 
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ: ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ  ‘Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ; 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγητής: Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ 

Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Στις κοινωνίες στις οποίες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό, η πληροφόρηση που 

λαμβάνουν οι πολίτες από τα ΜΜΕ είναι πολύ σημαντική για τις επιλογές που κάνουν 

στην καθημερινή τους ζωή. Επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του 

πολιτεύματος, καθώς οι πολίτες πληροφορούνται από τα ΜΜΕ για τα προβλήματα της 

χώρας, τα πολιτικά προγράμματα των κομμάτων ή των υποψηφίων. Όμως, η εν λόγω 

πληροφόρηση είναι σημαντική όχι μόνο για τα άτομα αλλά και για τις εξελίξεις που 

λαμβάνουν χώρα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής (πολιτική, οικονομία, 

εκπαίδευση, πολιτισμό κ.λπ.). 

 

Θεμελιώδες ζήτημα σχετικά με την πληροφόρηση που μας παρέχουν τα ΜΜΕ, αποτελεί το 

εάν μας πληροφορούν αντικειμενικά ώστε να κάνουμε τις επιλογές που μας εκφράζουν. 

Ωστόσο προβλήματα στην ορθή πληροφόρηση μπορεί να προκύψουν είτε από πολιτικές 

παρεμβάσεις στη λειτουργία των κρατικών και ιδιωτικών ΜΜΕ, ιδιαίτερα από την πλευρά 

του κράτους, είτε από εμπορικές και πολιτικές σκοπιμότητες που έχουν οι ιδιοκτήτες των 

μεγάλων ιδιωτικών ΜΜΕ. Για τον λόγο αυτό εδώ και πάνω από έναν αιώνα, βασική 

επιδίωξη πολλών παραγόντων της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, του πολιτισμού κ.λπ. 

είναι η αντικειμενικότητα που (πρέπει να) χαρακτηρίζει τη λειτουργία των ΜΜΕ.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Είναι δυνατή η αντικειμενικότητα ή μήπως πρόκειται για ένα ιδανικό που δεν 

μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη; 

 Πώς εξελίχθηκε η συζήτηση για το θέμα αυτό κατά την ιστορική εξέλιξη των ΜΜΕ; 

 Αντικειμενικότητα ή αμεροληψία; Τι είναι προτιμότερο από τα δυο, σε τι μοιάζουν 

και σε τι διαφέρουν; 

 Εντέλει οι ειδήσεις αποτυπώνουν την πραγματικότητα ή τη διαμορφώνουν; Αν ναι 

προς ποια κατεύθυνση; 

 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των διαφορετικών ΜΜΕ (έντυπα, τηλεόραση, 

διαδίκτυο) αναφορικά με το ζήτημα της αντικειμενικότητας/αμεροληψίας; 

 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ιδιωτικών και δημοσίων ΜΜΕ; 

 Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ελληνικών και των ξένων ΜΜΕ στο ζήτημα αυτό; 

 Ποιος είναι ο ρόλος των επιμέρους τμημάτων των ΜΜΕ (ιδιοκτησίας, διεύθυνσης, 

δημοσιογράφων); 

 Μπορεί μεμονωμένα ένας δημοσιογράφος να αντισταθεί στις πιέσεις των 

εργοδοτών του στην προσπάθειά του να παραμείνει αντικειμενικός/αμερόληπτος; 

 Πόσο μπορεί να συνεισφέρει η εκπαίδευση των δημοσιογράφων αλλά και του 

κοινού σε μια πιο αντικειμενική /αμερόληπτη στάση των ΜΜΕ; 

 Προβολή υλικού 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγήτρια: Μαρία Χούκλη, Δημοσιογράφος 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Γενική εισαγωγή στα Μέσα Ενημέρωσης  

 Σύντομη αναδρομή στην ιστορία τους και στην εξέλιξή τους, τι συμβαίνει στην 

Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο 

 Εισαγωγή στη Δημοσιογραφία 

 Πώς γίνεσαι δημοσιογράφος, τι χρειάζεται για να είσαι καλός δημοσιογράφος, η 

δημοσιογραφία στο διαδίκτυο 

 Ο ρόλος της επικοινωνίας στην καθημερινότητά μας 

 Τι σημαίνει επικοινωνία, πώς επικοινωνούμε, η σημασία της γλώσσας. Πόσο 

επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε.  

 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ, ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγήτρια: Δρ. Δέσποινα Χρονάκη, Επιστημονική Συνεργάτις Τμ. Επικοινωνίας & ΜΜΕ 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδική Επιστήμονας Τμ. Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου, 

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμ. Επικοινωνίας 

 

Ορισμένες θεματικές στο πλαίσιο της μελέτης της κουλτούρας και των ΜΜΕ έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο δημόσιου, πολιτικού και ακαδημαϊκού διαλόγου. 

Ανάμεσα σε αυτά, το θέμα της σεξουαλικότητας και της σεξουαλικής ταυτότητας ειδικά σε 

σχέση με τους νέους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για τους ακαδημαϊκούς, τους 

εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αλλά κυρίως για τους νέους ανθρώπους που βρίσκονται 

στο επίκεντρο των σχετικών συζητήσεων. Μεγάλο ακαδημαϊκό ενδιαφέρον προσελκύει ο 

δημόσιος διάλογος για τη σεξουαλικότητα των νέων, κάτι που θεωρείται ένα ευαίσθητο, 

ταμπού και συχνά επικίνδυνο θέμα. Σε αυτό το επίπεδο κυριαρχούν αντιλήψεις σχετικά με 

το πόσο ριψοκίνδυνη μπορεί να είναι η επαφή των νέων με σεξουαλικό περιεχόμενο στα 

ΜΜΕ και νέα Μέσα.  

Παρά ταύτα, υπάρχει σημαντική γνώση (οι ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

συνιστώσες του θέματος) που εν πολλοίς παραμένουν άγνωστες. Το εκπαιδευτικό αυτό 

πρόγραμμα θίγει καίρια ζητήματα, όπως το πώς μιλάμε για τη σεξουαλικότητα στη δυτική 

κουλτούρα, ποια είναι η ιστορική εξέλιξη αυτού του φαινομένου και σε ποιο βαθμό 

ακούγονται πραγματικά οι απόψεις των νέων για το θέμα. Κατά τη διάρκεια: του 

προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί οπτικοακουστικό υλικό από δημοφιλείς τηλεοπτικές 

ιστορικές σειρές, καθώς και αναπαραστάσεις κλασικών και σύγχρονων έργων τέχνης με 

σκοπό να είναι το πρόγραμμα περισσότερο κατανοητό και να κινητοποιήσει τους 

συμμετέχοντες να εμπλακούν ενεργά στη σχετική συζήτηση.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημόσιου και ακαδημαϊκού διαλόγου εξακολουθούν να μένουν 

αναπάντητα ερωτήματα τα οποία και θα θίξουμε στο πρόγραμμα αυτό, όπως:  

 Πώς μιλάμε για τη σεξουαλικότητα στη δυτική κουλτούρα; 
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 Ποιο είναι το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα από το οποίο 

καταλήξαμε να μιλάμε για τη σεξουαλικότητα με τον τρόπο που το κάνουμε 

σήμερα;  

 Ποια είναι η εικόνα για το θέμα όπως καταγράφεται από διαφορετικά 

επιστημονικά υποδείγματα; 

 Ποιες είναι οι απόψεις των νέων σχετικά με τη σεξουαλικότητα, και μάλιστα όπως 

διαμεσολαβείται από τα ΜΜΕ; 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να ενημερωθούν οι μαθητές για το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο των 

συζητήσεων για την κουλτούρα και τη σεξουαλικότητα και για τα δεδομένα που 

έως τώρα μας παρέχει η ακαδημαϊκή έρευνα διεθνώς 

 Να αποκτήσουν στοιχειωδώς μια εικόνα για το πως δομείται και διεξάγεται η 

έρευνα στο ευαίσθητο αυτό θέμα, κυρίως όταν εμπλέκονται νέοι άνθρωποι 

 Να εμπλακούν σε μια συζήτηση με την εισηγήτρια, αλλά και μεταξύ τους, για το 

θέμα αυτό.  

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος 

 

Κατά τη διάρκεια: της παρουσίασης οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν μια 

καλή γεύση για το πώς παράγεται σήμερα ένα σύγχρονο ντοκιμαντέρ, από την σύλληψη 

της ιδέας μέχρι τη διανομή του.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 η ιστορία του ντοκιμαντέρ και η εξέλιξή του 

 τα είδη του ντοκιμαντέρ σήμερα και οι διαφορές τους  

 η σημασία του και ο ρόλος του στην κοινωνία και στην ενημέρωση  

 πώς δημιουργείται ένα ντοκιμαντέρ  

 το στάδιο της προ-παραγωγής (pre-production) 

 το στάδιο της παραγωγής (production) 

 το στάδιο της μετα-παραγωγής (post-production) 

 η διανομή 

 η τεχνολογία ως σύμμαχος του δημιουργού   

 

Οι παραπάνω ενότητες δεν παρουσιάζονται ως στεγνή θεωρία, αλλά περιέχουν έντονα 

βιωματικά στοιχεία από την εμπειρία του εισηγητή, κάνοντας έτσι το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα εύληπτο και ευχάριστο στους μαθητές. 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγητής: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος 

 

Πολλές φορές η πρώτη γραμμή της μάχιμης δημοσιογραφίας βρίσκεται εκτός συνόρων. Το 

πρόγραμμα, με τη βοήθεια του αντίστοιχου οπτικοακουστικού υλικού, καλύπτει τους 

βασικούς άξονες της δουλειάς ενός δημοσιογράφου (απεσταλμένου ή μόνιμου 
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ανταποκριτή) στο εξωτερικό.  Το περιεχόμενο τού προγράμματος εστιάζει στη Διεθνή 

Έρευνα για τις ανάγκες του ρεπορτάζ ή ενός ειδησεογραφικού ντοκιμαντέρ, καθώς και 

στις Διεθνείς Ανταποκρίσεις για την κάλυψη των γεγονότων από εστίες πολέμου, 

κοινωνικών αναταραχών και ανθρωπιστικών κρίσεων.    

 

RADIODAYS! 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγήτρια: Αθηναΐς Νέγκα, Δημοσιογράφος, Αρθρογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Τα 3 βασικά είδη ραδιοφώνου (μουσικά ,συζητήσεων ,ενημέρωσης)-από τα παιδιά 

ζητάμε να βάλουν να παίζει, χαμηλά, ένας μουσικός  σταθμός που τους αρέσει  όσο 

μιλάμε . 

 Τα είδη εκπομπών 

 Τα είδη παραγωγών και οι βασικοί κανόνες που κάνουν μια εκπομπή πετυχημένη  

 Εσείς τι ακούτε και γιατί; 

 Ελάτε να πούμε κάτι στο μικρόφωνο (μια γραμμένη είδηση, ένα σχόλιο, να 

πασάρουμε ένα τραγούδι )   

 Σύντομο βίντεο. Επιτυχημένοι Έλληνες παραγωγοί και δημοσιογράφοι  μας λένε 

κάτι για την αγάπη τους για το ραδιόφωνο, κάτι αστείο που τους συνέβη στο αέρα 

όταν ξεκίνησαν, τα χειρότερα σαρδάμ  κ.ά.  Πώς το ραδιόφωνο εκσυγχρονίζεται 

και αναπτύσσεται παράλληλα με το internet .Τα podcasts- τι ραδιόφωνο θα ακούμε 

στο μέλλον και γιατί ; 

 Συζήτηση  

 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ 

ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ 

(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγητής: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος 

 

Το Ισλάμ από την εποχή του Μωάμεθ και το «μεσαιωνικό σχίσμα» μεταξύ Σιϊτών και 

Σουνιτών μουσουλμάνων ως την εμφάνιση των Τζιχαντιστών και τη δημιουργία του 

Ισλαμικού Κράτους. Μια ιστορική αναδρομή σαν παραμύθι που θα μας βοηθήσει να 

κατανοήσουμε πολέμους και εντάσεις στον σύγχρονο κόσμο αλλά και τη νέα μορφή 

τρομοκρατίας, στο όνομα του Θεού. 

 

Το πρόγραμμα καλύπτει τις θεματικές ενότητες 

 Ο προφήτης και το Κοράνι 

 Τζιχάντ και Σαρία 

 Ορθόδοξοι και Ετερόδοξοι του Ισλάμ 

 Η ανθρωπογεωγραφία του σύγχρονου Ισλάμ 

 Χαλιφάτο και Τζιχαντιστές 

 Ισλαμοφοβία: Ένα παγκόσμιο σύνδρομο 
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Ν Ε Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ - Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η  

 

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΛΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγητής: Πέτρος Κατημερτζόγλου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

 

Το  εκπαιδευτικό   πρόγραμμα   επιχειρεί   να  προσφέρει  μια  εποπτική   εικόνα  για  

τη συνεισφορά της πληροφορικής  στη σύγχρονη κοινωνία και οικονομία. Συνοπτικά, 

το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το ρόλο της πληροφορικής  

στην καθημερινότητα,  τις βασικές αρχές της επιστήμης της πληροφορικής και τις 

εφαρμογές της πληροφορικής  που υποστηρίζουν διαφορετικούς επαγγελματικούς 

κλάδους. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Ο βασικός στόχος του προγράμματος έγκειται στην κατανόηση της συνολικής 

χρησιμότητας της πληροφορικής  και στην ανάδειξη της αναγκαιότητας  αξιοποίησης 

πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών για  τα  περισσότερα   σύγχρονα  

επαγγέλματα. Το  πρόγραμμα   ενισχύει  τις  υφιστάμενες γνώσεις των μαθητών μέσω 

της παρουσίασης αντικειμένων που δεν περιέχονται  στη διδακτέα ύλη των τριών 

τάξεων του Λυκείου. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Το  πρόγραμμα   δομείται   σε  τρεις  ενότητες.  Αρχικά,  περιλαμβάνεται  μια  

εισαγωγική  ενότητα  με αντικείμενο τις βασικές αρχές της επιστήμης της 

πληροφορικής,  των κατευθύνσεων πληροφορικής  που προσφέρονται από  τα 

ανώτατα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  και του αντικειμένου  εργασίας  των 

απασχολούμενων στον κλάδο της πληροφορικής. 

 

Η δεύτερη  ενότητα λειτουργεί ως εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα που 

χρησιμοποιούνται από ιδιώτες,  οργανισμούς   και  επιχειρήσεις.   Σε  αυτό  το  σημείο  

παρουσιάζονται  βασικές  πληροφορίες σχετικά με την αρχιτεκτονική των 

συστημάτων  και διακρίνονται  οι διαφορετικοί τρόποι  αξιοποίησης αυτών 

(αυτόνομες εφαρμογές, εφαρμογές client – server, διαδικτυακές  εφαρμογές και 

εφαρμογές υπολογιστικού νέφους). 

 

Στην τρίτη και τελευταία ενότητα παρουσιάζονται (μέσω πραγματικών και κατανοητών 

μελετών περίπτωσης) πληροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν διαφορετικού 

τύπου επιχειρήσεις  και οργανισμούς.   Ενδεικτικά συστήματα (τα οποία δεν περιέχονται  

στη διδακτέα  ύλη) περιλαμβάνουν: εταιρικά πληροφοριακά συστήματα  (τύπου  ERP), 

λογισμικά διαχείρισης  γεωγραφικών πληροφοριών (GIS), συστήματα  αυτομάτου  

ελέγχου  και τηλεμετρίας  (SCADA), ολοκληρωμένα  πληροφοριακά συστήματα  δημοσίου  

τομέα  (ΟΠΣ),  συστήματα  διαχείρισης  περιεχομένου/  εγγράφων/  εκπαίδευσης (CMS/ 

DMS/ LMS), εφαρμογές ηλεκτρονικού καταστήματος και συστήματα κρατήσεων (E-

shops), τραπεζικά συστήματα, εφαρμογές διαχείρισης αποθεμάτων με τη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων (RFID), λογισμικά ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (BIG DATA).  
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  - Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  

 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος 

 

Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας 

πολεμικών συγκρούσεων, ταραχών και διώξεων. Η χειρότερη προσφυγική κρίση στην 

ιστορία, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με εκατομμύρια 

ανθρώπους να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε «αναγκαστική κίνηση». Η Ελλάδα βρίσκεται 

στο επίκεντρο αυτής της δραματικής κρίσης με 52.674 καταγεγραμμένους πρόσφυγες και 

μετανάστες στο έδαφός της. 

 

Τη στιγμή, λοιπόν, που οι ανθρωπιστικές ανάγκες είναι μεγάλες, το ίδιο μεγάλη είναι και η 

ανάγκη να ενημερωθούμε όλοι μας για το ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, τι τους οδήγησε 

να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, που πηγαίνουν, ποια είναι τα δικαιώματά τους και 

ποιες είναι οι πιθανές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

 Ποιος θεωρείται πρόσφυγας και σε τι διαφέρει από τον μετανάστη και τον 

αιτούντα άσυλο; 

Προσφυγικά ρεύματα 

 Ποια είναι τα αίτια της προσφυγικής κρίσης; 

 Ποιες είναι οι χώρες καταγωγής του μεγαλύτερου αριθμού των προσφύγων και 

ποιος είναι ο προορισμός τους; 

Το ταξίδι των προσφύγων 

 Ποιες οδούς ακολουθούν οι πρόσφυγες και πώς ταξιδεύουν; 

 Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια: του ταξιδιού τους; 

Τα δικαιώματα των προσφύγων 

 Ποια είναι τα δικαιώματα των προσφύγων; Και τι ορίζει η Σύμβαση της Γενεύης; 

 Πόσες αιτήσεις ασύλου γίνονται δεκτές κάθε χρόνο; 

Προσωρινές και μόνιμες λύσεις 

 Ποιες λύσεις δίνονται στις άμεσες ανάγκες των προσφύγων; 

 Ποιες είναι οι προοπτικές των προσφύγων; 

 Ποιοι διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με τη φροντίδα και την προστασία των 

προσφύγων; 

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις, στόχος της παρουσίασης είναι να δώσει στα 

παιδιά μία ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας ανθρωπιστικής κρίσης καθώς και να 

τονίσει τη σημασία της προστασίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων προσφύγων και 

μεταναστών. Η παρουσίαση θα υποστηρίζεται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενεργή συμμετοχή των παιδιών μέσα από τη συζήτηση 

που θα ακολουθήσει. 
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ΕΦΗΒΟΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Ευαγγελία Κογιαννάκη, Νομικός, Επιμελήτρια Ανηλίκων 

 

Το φαινόμενο της παραβατικότητας των ανηλίκων αποτελεί  ένα πολυσύνθετο και 

πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο απασχόλησε και απασχολεί έντονα την 

επιστημονική κοινότητα αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς τα τελευταία 

χρόνια παρατηρείται διεθνώς, αλλά και στον ελλαδικό χώρο μια ποσοτική και κυρίως 

ποιοτική μετάλλαξή του.  

Οι έφηβοι αποτελούν  κατηγορία πληθυσμού με ιδιαιτερότητες, τόσο ως προς την 

ψυχοσύνθεση και την ταυτότητά τους, όσο και ως προς τη νομική τους ικανότητα.  

Στην περίοδο της οξείας οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα μας, η οποία έχει λάβει 

τα χαρακτηριστικά μιας ανθρωπιστικής κρίσης, τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν το 

πλέον ευάλωτο τμήμα της κοινωνίας. Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια τον αυξημένο 

κίνδυνο εκδήλωσης παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, δεδομένου μάλιστα ότι έχουν 

λιγότερους τρόπους άμυνας, αντίστασης αλλά και προάσπισης των δικαιωμάτων τους σε 

περίπτωση εμπλοκής τους με τους μηχανισμούς του επίσημου κοινωνικού ελέγχου. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 ορισμός παραβατικότητας - μορφές 

 αίτια εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς 

 ηλικιακά όρια ποινικής ευθύνης 

 δικαστήριο Ανηλίκων                                                           

 μεταχείριση 

 συζήτηση 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την εννοιολογική διάσταση της 

παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταλλαγή απόψεων για τα αίτια εκδήλωσής 

της 

 η αναγνώριση των διαφόρων μορφών παραβατικής συμπεριφοράς, η ενημέρωση 

για τις συνέπειες τους, αλλά και των υποστηρικτικών υπηρεσιών που λειτουργούν 

στη χώρα μας 

 η αποφυγή υιοθέτησης εκ μέρους των μαθητών επικίνδυνων κοινωνικών 

στερεοτύπων για τους συνομηλίκους τους ανήλικους παραβάτες, στάση που 

οδηγεί στην περιθωριοποίηση και την κοινωνική αποδιοργάνωση 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους Γιατρούς του 

Κόσμου 

Ομάδα: 40  - 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λειτουργός, Τμ. Κοινωνικής Υπηρεσίας των 

Γιατρών του Κόσμου  

 

Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης από τον 

Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η μεγάλης κλίμακας εισροή προσφύγων αμφισβητεί  τη 
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συνοχή, τις αξίες και τα ιδανικά της Ευρώπης και απαιτεί συντονισμένη δράση ανάμεσα σε 

όλα τα κράτη μέλη αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. 

 

Πάνω από το 90% των αφίξεων στην Ευρώπη προέρχονται από χώρες που βρίσκονται σε 

κατάσταση πολέμου ή συρράξεων, όπως τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Σομαλία. 

Φεύγοντας για να σωθούν από το θάνατο, τη βία, την καταπίεση και τις διώξεις στις 

χώρες καταγωγής τους, αυτοί οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι να φτάσουν στην Ευρώπη, 

μη διστάζοντας να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή για να επιτύχουν το 

στόχο τους.  

Η Ελλάδα είναι η κύρια πύλη εισόδου, τόσο μέσω των χερσαίων συνόρων της με την 

Τουρκία στο Βορρά, και, κυρίως, μέσω των θαλάσσιων συνόρων της με την Τουρκία στο 

Αιγαίο. Τα ελληνικά νησιά ανάμεσα σε άλλα που κυρίως δέχονται πρόσφυγες και 

μετανάστες είναι η Λέσβος, η Χίος, η Κως, η Σάμος και η Λέρος. Κατά τη διάρκεια: του 

2015, περίπου ένα εκατομμύριο προσφύγων και μεταναστών έφτασαν στην Ελλάδα, 

θεωρώντας στην πλειοψηφία τους, την Ελλάδα ως τον πρώτο σταθμό στην Ευρώπη και 

ως μια χώρα μεταβατική στο ταξίδι τους προς τον τελικό τους προορισμό στις 

βορειότερες ευρωπαϊκές χώρες.  

Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος (ΓτΚ – Ελλάδος) συμπληρώνοντας, φέτος 26 χρόνια 

συνεχούς ανθρωπιστικής δράσης, βρίσκονται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που χρειάζεται 

προστασία και βοήθεια. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 τα αίτια και  οι λόγοι μετακίνησης του πληθυσμού 

 τα ειδικά ζητήματα προστασίας και οι ανάγκες του μετακινούμενου  πληθυσμού 

στον ευρωπαϊκό χώρο  

 οι σύγχρονες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 η εμπειρία της οργάνωσης από το πεδίο δράσης. 

 

Στόχοι του προγράμματος  

Μέσω συζήτησης, διαλόγου και της προβολής οπτικοακουστικού υλικού, στόχος του 

προγράμματος είναι να κατανοήσουν οι μαθητές  τις έννοιες των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, της Δημοκρατίας, του Ανθρωπισμού και του Εθελοντισμού, της Υποδοχής και 

Ένταξης του προσφυγικού πληθυσμού καθώς και τον ρόλο των φορέων της Κοινωνίας 

των Πολιτών και των Άτυπων Δικτύων Αλληλεγγύης.  

 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ 

Βιωματική γνωριμία με δυναμικές επιλογές κοινωνικής δράσης 

Ομάδα: 40 – 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Γιώργος Τσιτσιρίγκος, Εκπαιδευτής Επικοινωνίας 

 

Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη και πολύπλοκη κοινωνία, όπου καθημερινά βιώνουμε 

πολλαπλές αλλαγές, οι οποίες μας επηρεάζουν προσωπικά. Με ποιο τρόπο μπορούμε ως 

πολίτες, εργαζόμενοι, γονείς ή μαθητές να επηρεάσουμε τη ροή των κοινωνικών 

πραγμάτων, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τους όρους της ζωής μας; Με ποιες πράξεις μπορεί 

η μονάδα να επιδράσει και να κινητοποιήσει το σύνολο προς την κατεύθυνση μιας 

αρμονικότερης κοινωνικής λειτουργίας; 
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Το πρόγραμμα παρουσιάζει τη φιλοσοφία και την πρακτική της Μη Βίας ως απάντηση στα 

πιο πάνω ερωτήματα. Μελετά το ζήτημα με βιωματικό και συμμετοχικό τρόπο, 

ενθαρρύνοντας τους μαθητές να ανακαλύψουν τη δυνατότητα εφαρμογής της Μη Βίας 

στις δικές τους ζωές και να αναπτύξουν την προσωπική τους στάση στη διαχείριση 

προβλημάτων και συγκρούσεων. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάλυση της δυναμικής της σύγκρουσης 

 Ανίχνευση των προσωπικών μοτίβων διαχείρισης της σύγκρουσης 

 Μελέτη και συζήτηση ιστορικών παραδειγμάτων 

 Βιωματική εξάσκηση σε συγκεκριμένα παραδείγματα 

 Παιχνίδια ρόλων 

 Συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων 

 

Υλικά και εργαλεία προγράμματος: 

 Powerpoint 

 Βίντεο 

 Φυλλάδια εργασίας 

 Flip chart 

 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 

Ένα πρόγραμμα για τη μετάβαση στην εφηβεία και για τον σχολικό εκφοβισμό 

(Α΄ τάξη) Ομάδα: 25 – 35 μαθητές 

Εισηγητές: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Λέκτορας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Ηρώ Ποταμούση, Κοινωνιολόγος, Θεατροπαιδαγωγός 

Κατερίνα Λασκαρίδη, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός  

 

Θέμα του προγράμματος είναι η διαμόρφωση της ταυτότητας στην εφηβεία και ο ρόλος 

των άλλων σε αυτή τη διαδικασία. Οι ερωτήσεις «Ποιος είμαι;» και «Ποια είναι η θέση μου 

στον κόσμο;» έχουν πρωταρχική σημασία στην εφηβεία κάνοντας τη ζωή περισσότερο 

περίπλοκη από ποτέ. Σε αυτό το παιχνίδι αναζήτησης απαντήσεων η διαφορετικότητα και 

η θυματοποίηση των «διαφορετικών» στο σχολείο δημιουργούν σύγχυση και κρίση στη 

δοκιμή διαφορετικών επιλογών και ρόλων. Οι αποφάσεις που καλείται να πάρει ο έφηβος  

στην προσπάθειά του να οργανώσει ένα κεντρικό , ενιαίο πυρήνα ταυτότητας 

καταλήγουν να είναι κρίσιμες και δύσκολες.  

 

Βασικά θέματα: 

 η αναζήτηση και η διαμόρφωση της ταυτότητας του εφήβου 

 οι σχέσεις με τους συνομήλικους και τους γονείς στην πρώτη εφηβεία 

 ο φόβος που προκαλείται από τη θυματοποίηση, τον αποκλεισμό και την απομόνωση 

στο σχολείο 

 η ευθύνη όσων δεν συμμετέχουν ενεργά αλλά παρατηρούν περιστατικά εκφοβισμού 

(ανηλίκων και ενηλίκων) 

 η ένταξη και η φοίτηση των εφήβων μαθητών  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
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Το πρόγραμμα  αντιμετωπίζει τον εκφοβισμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας ως 

ένα πολυδιάστατο, δυναμικό, κοινωνικό φαινόμενο, που δεν αφορά απλοϊκά ένα κακό-

δυνατό και ένα καλό-αδύναμο παιδί, αλλά εμπλέκει συνολικά όλη τη σχολική κοινότητα 

και κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.  

 

Μεθοδολογία: 

Σχεδιάστηκε με βάση έρευνες για την ανάπτυξη και την ψυχολογία των πρώτων εφήβων 

(11 με 15). Χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική και παιδαγωγική εμπειρία των 

θεατροπαιδαγωγικών προγραμμάτων (Theater-in-Education), τα οποία παγκοσμίως 

παρεμβαίνουν σε εκπαιδευτικό πλαίσιο χρησιμοποιώντας το κοινωνικό θέατρο και 

προσεγγίζοντας, μετά από έρευνα, ευαίσθητα θέματα με συγκεκριμένα προσδοκώμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα και βιωματικές-επικοινωνιακές τεχνικές. 

Ειδικότερα μέσα από την ιστορία και τις δραστηριότητες προσδοκάμε οι μαθητές 

επαρκώς: 

 να αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα της εφηβικής ζωής και τα ερωτήματα σχετικά 

με την ταυτότητα ως ένα στάδιο αυτοσυνειδησίας στη ζωή κάθε ανθρώπου 

 να αντιλαμβάνονται ότι στο πλαίσιο της αναζήτησης ταυτότητας οι αποφάσεις, που 

παίρνει ο έφηβος και οι επιλογές που κάνει, έχουν τις συνέπειές τους 

 να αναλύουν την επίδραση που έχει το οικογενειακό, σχολικό και φιλικό (συνομήλικοι) 

περιβάλλον στο φαινόμενο του εκφοβισμού και τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ των 

προσώπων που πρωταγωνιστούν στα σχετικά περιστατικά και αυτών που τα 

παρακολουθούν 

 να διερευνούν τις στάσεις που μπορεί κάποιος να πάρει απέναντι στον εκφοβισμό και 

ιδιαίτερα την ανάληψη ευθύνης και δράσης 

 να νιώθουν οικεία με τη διαφορετικότητα και τον «άλλον» με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του, που μπορεί να είναι μια μικρή δυσκολία στην κοινωνική επαφή 

μέχρι πιο σοβαρές δυσκολίες στη συμπεριφορά (φάσμα του αυτισμού) 

 να εξετάζουν κριτικά τις προσωπικές τους συμπεριφορές και αντιδράσεις απέναντι στο 

διαφορετικό στην καθημερινότητά τους 

 να αναπτύσσουν τις κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες με την καλλιέργεια και άσκηση 

της φαντασίας, της δημιουργικότητας και της έκφρασης 

 

Το πρόγραμμα συνδυάζεται με πολλά μαθήματα της Α΄ τάξης Λυκείου  και 

προτείνεται  για ποικίλες σχολικές ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

θέματα (εφηβεία, διαφορετικότητα, βία κ.ά).  

 

Εφαρμογή: 

Φάση 1η : πραγματοποιείται στην τάξη των μαθητών από τον συντονιστή και τους 

βοηθούς εμψυχωτές. Περιλαμβάνει παραστατικό μέρος και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Στο παραστατικό μέρος του προγράμματος οι μαθητές παρακολουθούν ζωντανά μία 

ιστορία και συναντούν τους πρωταγωνιστές που έχουν πολλά κοινά με τη ζωή τους. 

Έφηβοι, με τις αγωνίες τους και στον δικό τους κόσμο. Όλοι διαφορετικοί και τελικά όλοι 

θύματα. Ένας μαθητής στο φάσμα του αυτισμού, ένας άλλος μαθητής που έχει υποστεί 

εκφοβισμό, κάποιοι που καταχρώνται τη δύναμή τους και κάποιοι που βρίσκονται απλώς 

εκεί. Φυσικά εκεί είναι και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς. Εκεί! Το πλαίσιο αυτό εξερευνούμε 

και πώς αυτό διαμορφώνεται από τον κόσμο του καθενός και τη δράση τους. Τα 

διλήμματα πολλά και έντονα για τους μαθητές που συμμετέχουν. Το ζητούμενο είναι ο 
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προβληματισμός και η ανάληψη προσωπικής ευθύνης για τον  χειρισμό των 

καταστάσεων. 

Φάση 2η: Προτείνεται να διαρκεί από 1 έως 4 μήνες και πραγματοποιείται στην τάξη των 

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Διαπραγματεύονται τα θέματα του προγράμματος 

χρησιμοποιώντας πρωτότυπο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για 

το Λύκειο, το οποίο δίνεται στο τέλος της 1ης Φάσης. Τα υλικό περιέχει ποικιλία 

προτάσεων για τον συνδυασμό των εμπειριών και των θεμάτων του προγράμματος με 

δραστηριότητες βασισμένες στα διαφορετικά μαθήματα του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί  

επιλέγουν ελεύθερα τι θα εφαρμόσουν με τους μαθητές τους μέχρι την  3η φάση του 

προγράμματος.  

Φάση 3η : Πραγματοποιείται στην τάξη των μαθητών από τον συντονιστή και τους 

βοηθούς εμψυχωτές. Περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα ομαδικά «παιχνίδια» και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες εμβάθυνσης στα θέματα της διαφορετικότητας, της 

εφηβείας και της σχολικής ζωής, όπως αυτά αναδεικνύονται από την ιστορία του 

προγράμματος και άλλες πηγές. Οι μαθητές γίνονται τώρα οι πρωταγωνιστές της 

ιστορίας και αναζητούν ρεαλιστικές λύσεις, αναλαμβάνοντας δράση. Για την 3η Φάση έχει 

σχεδιαστεί ειδικό έντυπο υλικό, το οποίο παραδίδεται στους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς για περαιτέρω εργασία και παιχνίδι. 

 

Στον σχεδιασμό του προγράμματος εργάστηκαν οι Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Ηρώ 

Ποταμούση (συντονιστές-σχεδιαστές), Κατερίνα Λασκαρίδη (σύμβουλος) και 35 φοιτητές 

του Τμ. Θεολογίας του ΕΚΠΑ.  

 

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

 

ΣΤΑΣΟΥ ΠΛΑΪ ΜΟΥ 

Όταν η αρρώστια ή ο θάνατος αφορά αγαπημένο πρόσωπο 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΜΕΡΙΜΝΑ»  

Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητές: Ψυχολόγοι –Συνεργάτες της Μέριμνας 

 

Ο θάνατος και η απειλητική για τη ζωή αρρώστια είναι γεγονότα που επηρεάζουν βαθιά 

τη ζωή των παιδιών και των εφήβων. Ως ενήλικες συνήθως υιοθετούμε προστατευτική 

στάση απέναντι στα παιδιά και μη γνωρίζοντας τι να πούμε και πώς να συμπεριφερθούμε, 

αποφεύγουμε να συζητούμε αυτά τα θέματα. Στη προσπάθειά μας να αποκρύψουμε τα 

γεγονότα και τα συναισθήματα μας, συχνά αφήνουμε τα παιδιά και τους εφήβους με 

πολλά αναπάντητα ερωτήματα που τους δημιουργούν σύγχυση, φόβο και ανασφάλεια. 

Στην πραγματικότητα, δεν μπορούμε να απαλλάξουμε τα παιδιά από τον πόνο που τους 

προκαλούν η αρρώστια και ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου. Μπορούμε, όμως, να 

τα βοηθήσουμε να μάθουν να ζουν με τις εμπειρίες αυτές. Όλα τα παιδιά μικρά και 

μεγάλα, χρειάζονται να μιλήσουν για το τι τους συμβαίνει, να εκφράσουν τα 

συναισθήματά τους και να έχουν μια κατάλληλη υποστήριξη σε ένα περιβάλλον που 

κατανοεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, έτσι ώστε να τα βοηθήσει να 

αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά την πραγματικότητα. Μια έγκυρη στήριξη εξάλλου 
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προωθεί τη φυσιολογική τους εξέλιξη και μπορεί να προλάβει ψυχολογικά προβλήματα 

που είναι δυνατόν να προκύψουν αργότερα στην ενήλικη ζωή τους. 

Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση για τις μεθόδους αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης με τα κατάλληλα εργαλεία διαχείρισης των σοβαρών αυτών γεγονότων με 

σκοπό την ψυχολογική στήριξη των παιδιών, εφήβων και της ευρύτερης σχολικής 

κοινότητας όταν ένα αγαπημένο πρόσωπο τους νοσεί από μια σοβαρή ασθένεια ή έχει 

πεθάνει. 

 

ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ 21o ΑΙΩΝΑ: Η ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ 

Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Διευθυντής Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών, 

Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης 

 

Δεν είναι τυχαίο ότι η ιδέα της “συναισθηματικής” διαφήμισης ξεκινά με τον ανηψιό του 

Φρόυντ.  Ψυχαναλυτές επινοούν και τα “focusgroups” αντιπροσωπευτικές ομάδες 

καταναλωτών που καλούνται να εκφράσουν όχι «τι χρειάζονται» αλλά και «τι θα 

ήθελαν». Tη διαδικασία υιοθετεί και το Hollywood με αποτέλεσμα οι περισσότερες ταινίες 

να αποκτούν happyend. 

Στο πλαίσιο αυτής της αισιοδοξίας, οι άνθρωποι που οραματίζονται την ταύτιση του 

καταναλωτή με το προϊόν πιστεύουν ειλικρινά ότι έτσι δημιουργούν μιαν ευτυχέστερη 

κοινωνία.  Άλλοι βέβαια, πιο κυνικοί, καταλαβαίνουν ότι αυτός είναι ο ασφαλέστερος 

τρόπος να ελέγχουν τις μάζες. 

Οι αντιρρήσεις από πραγματικά φωτισμένους ανθρώπους φυσικά δεν λείπουν.  Διαθέτει 

όμως τη δύναμη ο κόσμος της διανόησης να αλλάξει την πορεία των πραγμάτων;  Μπορεί 

ο ανεξάρτητος κινηματογράφος να νικήσει την τηλεόραση; 

Με τα ριάλιτι, το κάθε μέλος της μάζας νιώθει ότι διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να γίνει 

ο ίδιος πρωταγωνιστής της αφήγησης.  Ο απόλυτος έλεγχος που το μέσο εξασκεί στον 

άνθρωπο δεν δείχνει να ενοχλεί κανέναν. 

Με την κοινωνική δικτύωση ο καθένας πλέον νιώθει πρωταγωνιστής στην ιστορία που ο 

ίδιος ελέγχει απόλυτα, με εξαίρεση βεβαίως το απρόσμενο:  κάποιο smartphone βρίσκεται 

στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή και ο καθένας έχει γίνει σελέμπριτι.  Μια 

ατυχής δήλωση και το σελέμπριτι έχει γίνει στόχαστρο το μισού πλανήτη. Οι άνθρωποι 

που στο όχι τόσο μακρινό παρελθόν μαζεύονταν 

γύρω από τη φωτιά και έλεγαν ιστορίες μάλλον δεν φαντάζονταν ότι τα πράγματα θα 

εξελίσσονταν με τέτοια ταχύτητα. Εμείς άραγε πόσο έτοιμοι είμαστε γι’ αυτόν τον 

καινούριο ρόλο;  Γιατί στο θέατρο ένα παλιό ρητό λέει «πρωταγωνιστής γεννιέσαι, δεν 

γίνεσαι»; 

 

ΑΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΑ 

Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτριες: Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Δρ. Κλινικής  

           Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών     

          Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος 

 

Οι εξετάσεις είτε ενδοσχολικές (διαγωνίσματα, τεστ) είτε Πανελλήνιες συνδέονται με 

έντονο άγχος για τους περισσότερους μαθητές. Το άγχος, όταν βιώνεται σε φυσιολογικά 
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επίπεδα, είναι δημιουργικό, παραγωγικό και κινητοποιεί. Όταν όμως ξεπερνά κάποιο όριο, 

εκδηλώνεται με συμπτώματα σε σωματικό (πονοκέφαλος, αίσθημα κόπωσης), σε 

ψυχολογικό (αίσθημα αποτυχίας, ευερεθιστότητα) και σε επίπεδο συμπεριφοράς 

(απόσυρση από άλλες δραστηριότητες, δυσκολία συγκέντρωσης, ανάγκη για αποφυγή της 

μελέτης). Το άγχος εξετάσεων εμφανίζεται όταν οι εξετάσεις αποτελούν για τον μαθητή 

μια ευκαιρία να αποδείξει στους γύρω του ή στον εαυτό του την ικανότητα και την αξία 

του. Ο φόβος μήπως απογοητεύσει τους σημαντικούς του ανθρώπους και η ανασφάλεια 

μήπως δεν τα καταφέρει του προκαλούν αρνητικές σκέψεις σε σχέση με την τελική του 

απόδοση οι οποίες με τη σειρά τους ενισχύουν το άγχος που βιώνει.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 προβολή υλικού  

 βιωματικές ασκήσεις 

 φυλλάδια εργασιών 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 ενημέρωση και ψυχοεκπαίδευση γύρω από το άγχος και το άγχος εξετάσεων (τι 

είναι το άγχος εξετάσεων, πώς ο τρόπος σκέψης σχετίζεται με το άγχος και 

επηρεάζει την απόδοση και την συγκέντρωση) 

 εκμάθηση τεχνικών για τη διαχείριση του άγχους κατά τη διάρκεια: της μελέτης και 

κατά τη διάρκεια: των εξετάσεων 

 παρουσίαση τεχνικών για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της μελέτης (σωστή 

διαχείριση χρόνου, πρόγραμμα μελέτης) 

 

ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΙ ΤΟΝ ΘΥΜΟ ΜΟΥ 

Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών     

           

Ο θυμός είναι ένα από τα πολλά συναισθήματα που βιώνουμε καθημερινά. Ανάλογα με 

την έντασή του, εκτείνεται συνήθως από ήπιο εκνευρισμό μέχρι έντονη οργή. Ο θυμός 

θεωρείται μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, κυρίως σε καταστάσεις που 

νιώθουμε ότι απειλούμαστε ή αδικούμαστε. Ειδικά όταν θυμώνουμε, συχνά και έντονα, 

γινόμαστε επιθετικοί με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας με τους 

άλλους, αλλά και να βρισκόμαστε σε συνεχή ένταση, η οποία επιβαρύνει και το σώμα μας. 

Επειδή ο θυμός δημιουργεί πολλά προβλήματα στον εαυτό μας και στις σχέσεις μας με 

τους άλλους, είναι σημαντικό να μάθουμε πρώτα να τον αναγνωρίζουμε και στη συνέχεια 

να τον αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 διανομή φύλλων ασκήσεων - παιχνίδι ρόλου – 

 προβολή υλικού 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να ενημερωθούν οι μαθητές για τον θυμό: πώς δημιουργείται και πώς διατηρείται, 

τι συμβαίνει στο σώμα μας και στις σκέψεις μας όταν θυμώνουμε και πότε 

φτάνουμε να γινόμαστε επιθετικοί απέναντι στους άλλους και στον εαυτό μας 
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 να μάθουν να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους τα πρώτα σημάδια του θυμού, αλλά 

και τις καταστάσεις που συνήθως τους θυμώνουν 

 να διακρίνουν τις τέσσερις κατηγορίες αντιδράσεων του θυμού, σε επίπεδο 

σκέψεων, συναισθημάτων, σωματικών αντιδράσεων και συμπεριφοράς 

 να συζητήσουν τρόπους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θυμού, να 

μάθουν δηλαδή να ελέγχουν τόσο την ένταση του θυμού που θα βιώσουν σε κάθε 

κατάσταση όσο και τις έντονες αντιδράσεις 

 να φτιάξουν ένα προσωπικό σχέδιο διαχείρισης του θυμού 

 

ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΥ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΩ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ 

ΜΟΥ; 

Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτριες: Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Δρ. Κλινικής  

           Ψυχολογίας, Πανεπιστημίου Αθηνών 

          Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος 

 

Η αυτοεκτίμηση είναι μία ευρέως χρησιμοποιούμενη έννοια. Αρχίζει να αναπτύσσεται από 

τη στιγμή που ο νέος άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και εξελίσσεται σε όλη την 

πορεία της ανθρώπινης ανάπτυξης. Όσο απλή έννοια φαίνεται, η αυτοεκτίμηση είναι ένας 

όρος πολυσύνθετος. Περιλαμβάνει δύο βασικές πλευρές: την προσωπική αξία («είμαι 

αποδεκτός και αγαπητός») και την προσωπική επάρκεια («είμαι ικανός», «μπορώ να τα 

καταφέρω»). Όταν ο άνθρωπος καταφέρνει να θέτει και να επιτυγχάνει στόχους, 

διαμορφώνεται η αντίληψη «τα καταφέρνω καλά», η οποία με τη σειρά της οδηγεί και στο 

θετικό συναίσθημα, και στην αντίληψη «αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι ευτυχία και 

ικανοποίηση».  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 τι είναι η αυτοεκτίμηση και ποιες διαστάσεις περιλαμβάνει (σκέψεις, συναισθήματα και 

συμπεριφορά) 

 βασικοί τρόποι και τεχνικές για το χτίσιμο της αυτοεκτίμησης και τη σταδιακή 

διαμόρφωση μίας θετικότερης εικόνας για τον εαυτό και τις δυνατότητες του κάθε 

εφήβου (π.χ. επιλογή και επίτευξη στόχων, ενασχόληση με δραστηριότητες, ενίσχυση 

από το περιβάλλον, θετική αξιολόγηση και επιβράβευση του εαυτού) 

 αναζήτηση τρόπων με τους οποίους ο κάθε έφηβος μπορεί να συνάπτει υγιείς και 

ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς οι συνομήλικοι διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας του εαυτού και της αυτοεκτίμησης 

 βιωματικές ασκήσεις - φυλλάδια εργασιών 
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Τ Ε Χ Ν Η  &  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

ΒΑΛΙΑΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΔΙΚΙΔΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

Η ζωή και το έργο των δυο καλλιτεχνών μέσα από την αντιπολεμική λογοτεχνία της 

σχολικής ύλης 

Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγήτρια: Δάφνη Στεφανίδου, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός, MA Πανεπιστήμιο Cambridge 

 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παρουσίαση της ζωής και του έργου του ζωγράφου και 

χαράκτη του Πόντου Βάλια Σεμερτζίδη και του ζωγράφου της Διασποράς Δημήτρη 

Περδικίδη, σε συνδυασμό με την αντιπολεμική λογοτεχνία που εμπεριέχεται στο 

πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

Οι ιδεολογικές αναζητήσεις σε σχέση με τον ρόλο του καλλιτέχνη και τη θέση του στην 

κοινωνία, αλλά και η βιωματική του σχέση με την Αντίσταση και την Κατοχή, συναντούν 

το Πλατύ Ποτάμι του Γιάννη Μπεράτη, τους Ανυπεράσπιστους του Δημήτρη Χατζή, το 

Γιατί; του Γιάννη Μαγκλή, τα Γράμματα από το Μέτωπο του Γιάννη Ρίτσου και άλλα 

εμβληματικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας που συνδέονται με τη δεκαετία του ʾ40 

και την Εθνική Αντίσταση. 

 

Οι μαθητές θα περιηγηθούν στις δύο εκθέσεις (Δ. Περδικίδης, Β. Σεμερτζίδης), που 

φιλοξενεί το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη», κοινό άξονα των οποίων αποτελεί η 

άρρηκτη τριαδική σχέση Ιστορία -Πολιτική –Τέχνη και, μέσω διαδραστικής συμμετοχής θα 

αναβιώσουν την Ιστορία απαντώντας σε ενδόμυχα ερωτήματα που τη διαφοροποιούν 

από την αποκλειστικά επετειακή της διάσταση και την ανάγουν σε αξία διαχρονική. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων που διδάσκονται στο Λύκειο σε συνδυασμό με το 

αντιπολεμικό  και αντιστασιακό χαρακτήρα του έργου των δυο καλλιτεχνών 

 

Το πλατύ ποτάμι, Γιάννη Μπεράτη 

Η μυστική παπαρούνα, Στράτη Μυριβήλη 

Το ποτάμι, Αντώνη Σαμαράκη 

Ο ύπνος των γενναίων, Οδυσσέα Ελύτη 

Ο τελευταίος σταθμός, Γιώργου Σεφέρη 

 

Στόχος του προγράμματος  

Οι μαθητές να εντρυφήσουν στη συγκεκριμένη ιστορική εποχή, να βιώσουν συναισθήματα 

και καταστάσεις που τη χαρακτηρίζουν και να εμβαθύνουν στο μήνυμα που εκπέμπεται. 

Προβολή αρχειακού - ιστορικού φωτογραφικού υλικού (Κ. Μπαλάφα, Β.Παπαϊωάννου), 

ασκήσεις δημιουργικής γραφής, προβολή ντοκυμαντέρ) 
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ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 

Ας γνωρίσουμε την Ιστορική Βιβλιοθήκη και τη Ναυτική Συλλογή του Ιδρύματος 

Αικατερίνης Λασκαρίδη 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 70 - 90΄  

Εισηγήτρια: Δάφνη Στεφανίδου, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός, MA Πανεπιστήμιο Cambridge 

 

Το κτήριο-κόσμημα του Ιδρύματος Λασκαρίδη στον Πειραιά «αποκαλύπτεται» στους 

μαθητές όλων των βαθμίδων, με οδηγό τη βαριά ιστορία του. Το κτήριο με την πλούσια 

Βιβλιοθήκη,  τις ξεχωριστές συλλογές, αλλά και τις μνήμες από τον  

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έχει πολλά να διηγηθεί. Η άγνωστη στους περισσότερους 

Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, η οποία στεγάζεται στο νεοκλασικό της ακτής Μουτσοπούλου, 

αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που διαρκώς εμπλουτίζεται και σήμερα αριθμεί 

περίπου 300.000 τίτλους βιβλίων.  

Στην εποχή του διαδικτύου και της «άκοπης» πληροφόρησης, στον υποβλητικό χώρο της 

βιβλιοθήκης, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και να προσεγγίσουν 

θησαυρούς γνώσεων και σπάνιες εκδόσεις που προέρχονται από δωρεές ανθρώπων του 

Πνεύματος και της Τέχνης.  

 

Συνακόλουθα, θα γνωρίσουν σημαντικά στοιχεία της ναυτικής παράδοσης της χώρας μας 

μέσα από ένα μουσείο ναυτοσύνης και μια συναρπαστική συλλογή που φιλοξενεί ναυτικά 

όργανα, εξαρτήματα πλοίων και φάρων, εργαλεία ναυπηγικής και ναυσιπλοΐας, ναυτικούς 

και περιηγητικούς χάρτες, θαλασσογραφίες, εκθέματα που μας μεταφέρουν νοερώς στη 

θάλασσα μέσα στη διαδρομή του χρόνου και μας καθιστούν κοινωνούς της αδιάλειπτης 

και τόσο σπουδαίας ναυτικής μας ιστορίας. Επιπλέον, η συλλογή εμπλουτίζεται με 

προσωπικά αντικείμενα, επιστολές, πίνακες και καλλιτεχνήματα του θρύλου των 

θαλασσών Βρετανού Οράτιου Νέλσον, εμβληματικής  μορφής των Ναπολεόντειων 

πολέμων, ο οποίος με τη δράση του άγγιξε το μύθο. 

 

Τ Ε Χ Ν Η   

 

ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΑ MANGA 

Η ιστορία της τέχνης των comics  από την αυγή του πολιτισμού μέχρι τις μέρες μας 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Φοίβος Παπαχατζής, Εικονογράφος 

 

Από τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής του στη Γη, ο άνθρωπος επικοινωνεί με διάφορους 

τρόπους, βασικός εκ των οποίων είναι και οι εικόνες. Ήδη από την εποχή που οι προϊστορικοί 

κυνηγοί κατοικούσαν σε σπήλαια, αναπαριστούσαν τις σκηνές του κυνηγιού στα τοιχώματά 

τους.  Ακόμη και τα πρώτα γράμματα ήταν στην ουσία εικονίδια και σύμβολα καθημερινών 

πραγμάτων τα οποία εξελίχθηκαν σε αλφάβητα.  

Η επικοινωνία με αλληλουχίες εικόνων εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες σε αυτό που σήμερα 

είναι γνωστό σε όλους σαν comics.  

Το πρώτο σύγχρονο comic θεωρείται από πολλούς το Famous Funnies που 

πρωτοεμφανίστηκε το 1934 στην Αμερική. Από τότε μέχρι σήμερα, οι ιστορίες με 

διαδοχικές εικόνες εξελίσσονται συνεχώς επηρεαζόμενες από εποχές, γεγονότα και 

πολιτισμούς, αναπτύσσοντας διαφορετικά στυλ. 
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Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να γίνει με τη βοήθεια οπτικών βοηθημάτων, 

μια αναδρομή στην ιστορία και την εξέλιξη αυτής της επικοινωνίας από τα πρώτα 

πετρογλυφικά μέχρι τα σύγχρονα ρεύματα. 

Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος θα ζητηθεί από τα παιδιά να προσθέσουν στοιχεία σε 

μια ημιτελή σελίδα comic, ώστε να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία. 

 

Η ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΚΟΛΑΖ 

Ο καλλιτέχνης ως DJ, η τέχνη του δρόμου και η φωτογραφία στην εποχή των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης 

Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια: 90  ́

Εισηγητής: Χριστόφορος Μαρίνος, Ιστορικός τέχνης, Επιμελητής εκθέσεων 

 

Το διαδίκτυο, τα smartphones και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως το facebook και 

το Instagram) έχουν αλλάξει την καθημερινότητά μας. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, 

είμαστε χρήστες-δημιουργοί: τραβάμε ασταμάτητα φωτογραφίες και βίντεο για να τα 

μοιραστούμε με τους φίλους μας. Το μοίρασμα είναι μια απαραίτητη συνθήκη και 

καθορίζει τις σχέσεις μας με τους άλλους. Σήμερα όλοι και όλα (οφείλουν να) συνδέονται. 

Ποτέ άλλοτε η τέχνη και η ζωή δεν έχουν έρθει κοντύτερα. Από τις οθόνες των 

υπολογιστών μας έως τους τοίχους των δρόμων, ερχόμαστε σε επαφή με παράλληλες 

πραγματικότητες και συναντάμε απρόοπτες σχέσεις μεταξύ εικόνων και αντικειμένων. 

 

Αν υπάρχει ένας όρος που χαρακτηρίζει τον τρόπο που βιώνουμε την καθημερινότητά 

μας, αυτός είναι το κολάζ. Οι καλλιτέχνες ήταν οι πρώτοι που ανέδειξαν τη σημασία του 

συγκεκριμένου μέσου. Το κολάζ δίνει στο οικείο νέα όψη. Σύμφωνα με τον ορισμό του 

MaxErnst, είναι η «συνάντηση δύο μακρινών μεταξύ τους πραγματικοτήτων σ’ ένα πεδίο 

ξένο και προς τις δύο». Η σύγχρονη τέχνη δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από 

τις εξελίξεις στη μουσική και στην τεχνολογία: ήδη από τη δεκαετία του ’90 ο καλλιτέχνης 

λειτουργεί όπως ένας ντιτζέι, φτιάχνοντας υβριδικές μορφές μέσα από την ανάμειξη 

ασύμβατων εικόνων, μοτίβων και αναφορών.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να γνωρίσουν οι μαθητές τις νέες τάσεις και τις βασικές κατευθύνσεις στη 

σύγχρονη τέχνη  

 να αντιληφθούν τον ρόλο του καλλιτέχνη σήμερα και τη σχέση του με την ποπ 

κουλτούρα  

 να οξύνουν την κριτική τους ικανότητα και να ανακαλύψουν τα «μυστικά» της 

ανάγνωσης ενός έργου: συγκρίνοντας τα έργα μεταξύ τους μπορούν να 

αξιολογήσουν ένα έργο τέχνης και να δουν τι είναι αυτό που το καθιστά ιδιαίτερο 

 να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για σύγχρονα αισθητικά ζητήματα  

 να διερωτηθούν τι αποκομίζουμε εντέλει από την επαφή μας με τα έργα τέχνης: ο 

καθένας μας μπορεί να προβάλλει σε αυτά τη δική του προσωπική ιστορία 

ανάλογα με το ποιος είναι και ποια είναι τα βιώματά του  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ορισμός του κολάζ και η χρήση του στην μοντέρνα τέχνη. Αναφορά στις κυβιστικές 

συνθέσεις του Πικάσο, στη Ρόδα ποδηλάτου (1913) του Marcel Duchamp και στους 

πρωτεργάτες του μέσου (Raoul Hausmann, Max Ernst, Hannah Höch, Kurt Schwitters). 
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 Το συλλογικό παιχνίδι «εξαίσιο πτώμα» (Cadavre Exquis) των Σουρεαλιστών 

Πώς ένα σχέδιο, το οποίο γίνεται ομαδικά, μπορεί να μετατραπεί σε ένα είδος κολάζ. 

 Τα κολάζ των καλλιτεχνών της Ποπ Αρτ. Ειδική μνεία σε έργα των Robert 

Rauschenberg, Eduardo Paolozzi και Richard Hamilton. 

 Η έννοια του décollage (ως το αντίθετο του κολάζ) στο έργο του Raymond 

Hains και του Wolf Vostell και η σχέση με την εικονογραφία των τοίχων της Αθήνας 

του σήμερα. 

 To graffiti και η street art. Το κολάζ ως τέχνη του δρόμου. Αναφορά στο έργο 

των SAMO, Keith Haring, Barry McGee καιBanksy.  

 Καλλιτέχνης Gordon Matta-Clark και οι τεμαχισμοί κτηρίων. Πώς μπορούμε να 

κάνουμε ένα «κολάζ στον χώρο».  

 Καλλιτέχνης ντιτζέι. Σύγχρονη τέχνη και μουσική. Αναφορά στα έργα - κολάζ 

του Christian Marclay.  

 Η εννοιολογική χρήση του κολάζ. Τα γλυπτά του Jeff Koons. 

 Υπάρχει τέχνη των σχέσεων και τι μορφή έχει; Τι σημαίνει «σχεσιακή 

αισθητική»; Αναφορά σε καλλιτέχνες της δεκαετίας του ʾ90. 

 Η φωτογραφία σήμερα. Από το photomontage στους πειραματισμούς με την 

ψηφιακή εικόνα (Nick Knight). Το ίντερνετ ως πηγή έμπνευσης.  

 Ποπ κουλτούρα και σύγχρονη τέχνη. Αναφορά στους πρωτοποριακούς 

σχεδιαστές μόδας Viktor & Rolf και συγκεκριμένα στην κολεξιόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 

2015, όπου τα μοντέλα φορούν –κυριολεκτικά– πίνακες ζωγραφικής. Δύο παράλληλες 

πραγματικότητες συναντιούνται. Η μόδα μπορεί να είναι τέχνη, αλλά και η τέχνη είναι 

πλέον σαν τη μόδα. 

 Προβολή πλούσιου φωτογραφικού υλικού καθώς και βίντεο καλλιτεχνών 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ COMICS 

Εισαγωγή στα μυστικά της 9ης τέχνης 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές Εσπερινών 

Λυκείων και μαθητές που φοιτούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Φοίβος Παπαχατζής, Εικονογράφος 

 

Στο εργαστήριο αυτό, που αποτελείται από τρεις συνέχειες, οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να έχουν μια πρώτη, όσο το δυνατόν σφαιρικότερη γνωριμία με την τέχνη των 

comics.  

 

Η τέχνη αυτή, που οι ρίζες της ξεκινούν από τα προϊστορικά χρόνια, είναι μια σύνθεση λόγου 

και εικόνας και είναι πολύ συγγενής με τη ζωγραφική, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο. 

Δεν παύει όμως να έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για το λόγο αυτό να 

θεωρείται από πολλούς η 9η τέχνη. 

Κατά τη διάρκεια: των τριών συναντήσεών μας θα επιχειρήσουμε μια αναδρομή στην ιστορία 

αυτού του μέσου έκφρασης, θα μάθουμε τις βασικές αρχές του, και θα δούμε στην πράξη τα 

βήματα από την αρχική έμπνευση μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Σκοπός είναι,  όταν 

ολοκληρωθεί το πρόγραμμα (3 συναντήσεις), οι συμμετέχοντες να έχουν φανταστεί και 

σχεδιάσει τις δικές τους σελίδες. 
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Θ Ε Α Τ Ρ Ο  -   Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Η  

 

ΠΑΡΑΔΟΞΟ: ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ; 

Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Διευθυντής Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών, 

Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης 

 

Κάθε εποχή χωρίς εξαίρεση διατείνεται ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη, αυτή έχει 

επιτέλους βρει το «αληθινό» παίξιμο. Για εικοσιπέντε αιώνες οι ανά τον κόσμο υποκριτές 

χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές ώστε να «κρατούν έναν καθρέφτη για να κοιτάζεται η 

φύση».  Ήδη από τον τέταρτο π.Χ. αιώνα ο Πώλος, προκειμένου να βιώσει το συναίσθημα 

της Ηλέκτρας όταν εκείνη θρηνεί τον νεκρό Ορέστη, φέρνει επί σκηνής την τεφροδόχο με 

τις στάχτες του γιου του. 

 

Δύο χιλιετίες αργότερα ο Ντιντερό διατυπώνει το περίφημο παράδοξο αναφορικά με το 

πώς προσλαμβάνεται η «αλήθεια» στο θέατρο. 

Πρέπει να φτάσουμε στον 20ό αιώνα για να κωδικοποιηθεί για πρώτη φορά μια 

συγκεκριμένη διαδικασία αναζήτησης της σκηνικής αλήθειας.  Από τότε όμως οι αρχές του 

Στανισλάβσκι αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο της δουλειάς του ηθοποιού ανεξάρτητα 

από τη δραματουργία ή την υφολογική προσέγγιση μιας παράστασης. 

 

Με βάση τη μέθοδο αυτή, η σπουδή της υποκριτικής τέχνης, πέρα από θεμελιώδης 

τεχνική για τους επίδοξους επαγγελματίες, είναι και εξαιρετικό εργαλείο ζωής. Δεδομένου 

ότι αποτελεί όντως καθρέφτη της φύσης (αφού πηγάζει από την παρατήρηση της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς), μάς δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τις βαθύτερες αιτίες 

πίσω από τις πράξεις των γύρω μας αλλά και τις δικές μας συναισθηματικές μεταπτώσεις 

και ανάλογα να πράττουμε:  με περισσότερη κατανόηση, υπομονή, έλεγχο κ.λπ. 

 

Στόχος του προγράμματος 

Να εξοικειωθούν οι νέοι άνθρωποι με τη λειτουργία του ηθοποιού, τη μαγεία αλλά και τις 

παγίδες που κρύβει όταν επιλέγεται ως επάγγελμα, και, κυρίως, τον πλούτο που 

επιφυλάσσει η βαθιά «ανθρωπιστική» αυτή εκπαίδευση 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 

Αντιγόνη, Σοφοκλέους 

(Β΄ τάξη) Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαριάννα Κάλμπαρη, Σκηνοθέτις, Συγγραφέας, Καθηγήτρια Υποκριτικής, 

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν      

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με θεωρητικό αλλά και πρακτικό χαρακτήρα, κατά τη 

διάρκεια: του οποίου οι μαθητές καλούνται μέσα από μια θεατρική διαδικασία να 

“συνδεθούν” με το κείμενο που διδάσκονται στο σχολείο Αντιγόνη του Σοφοκλή. 

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να αφυπνιστεί το ενδιαφέρον των μαθητών 

για την αρχαία τραγωδία όχι μόνο ως σημαντική πολιτιστική μας κληρονομιά αλλά και ως 

ολοζώντανο στις μέρες μας θεατρικό είδος.  
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Εξέλιξη του προγράμματος 

Ο μύθος: Στο θέατρο ξεκινάμε πάντα από αυτό που θέλουμε να πούμε. Την ιστορία που 

θέλουμε να αφηγηθούμε. Εν προκειμένω, μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Οι μαθητές-

με βάση πάντα το έργο που διδάσκονται στο σχολείο-καλούνται να αφηγηθούν με τον 

δικό τους τρόπο τον μύθο.  

 

Ο λόγος/ο τρόπος 

Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα που μας 

απασχολεί στο θέατρο:  “πώς” αφηγούμαι το μύθο- την ιστορία. Με ποιόν τρόπο; Ξεκινάμε 

από το πώς αφηγείται το μύθο της Αντιγόνης ο Σοφοκλής; Και κυρίως γιατί. Πώς 

χρησιμοποιεί ο συγγραφέας τον μύθο προκειμένου να μας μιλήσει για κάτι; Για ποιο 

πράγμα θέλει να μας μιλήσει;  

 

Οι ρόλοι/τα μυθικά πρόσωπα 

Στη συνέχεια, αναφερόμαστε σε όλες τις σωζόμενες τραγωδίες όπου ξανασυναντάμε τα 

βασικό πρόσωπο την Αντιγόνη. 

Πώς διαχειρίζεται την Αντιγόνη ο ίδιος ο Σοφοκλής στον Οιδίποδα επί Κολωνώ; Πώς ο 

Αισχύλος στους Επτά επί Θήβας; Πώς ο Ευριπίδης στο έργο του Φοίνισσαι; Το ίδιο με τον 

Κρέοντα στη Μήδεια του Ευριπίδη και την Ισμήνη στο έργο του Σοφοκλή και Επτά επί 

Θήβας Αισχύλου; 

 

Η παράσταση 

Πριν περάσουμε στο καθαρά πρακτικό μέρος του προγράμματος, μιλάμε για τη 

διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να ανέβει μια παράσταση αρχαίου δράματος 

σήμερα. Οι καλλιτεχνικοί συντελεστές, ο θίασος, οι πρόβες, η “οπτική” του σκηνοθέτη. Με 

λίγα λόγια πώς θα ανεβάζαμε εμείς, οι μαθητές την Αντιγόνη σήμερα και γιατί;  

 

Το ζήτημα του χορού 

Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: γιατί υπάρχει χορός στην αρχαία 

τραγωδία; Τι είναι χορός; Ποιοί τον απαρτίζουν; Πώς διαχειριζόμαστε σκηνικά το ζήτημα 

του χορού στις μέρες μας; Πώς θα το διαχειριζόμασταν στην παράσταση που θα θέλαμε 

να κάνουμε;   

 

Η πρόβα 

Με βάση ένα απόσπασμα χορικού από την Αντιγόνη, οι μαθητές “γίνονται” ο χορός. 

Περνούν δηλαδή στη σκηνική δράση. “Δουλεύουν” το συγκεκριμένο απόσπασμα σαν να 

έπαιρναν μέρος στην πρώτη πρόβα ενός θιάσου που θα ανέβαζε σήμερα την Αντιγόνη. 

Η παραπάνω δράση, έχει στόχο να ενδυναμώσει την αίσθηση της ομαδικότητας που 

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της θεατρικής διαδικασίας.  
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ΜΙΚΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Πώς δημιουργείται ένας σκηνικός κόσμος;  Ποια είναι τα εργαλεία μας; 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 90΄  

Εισηγητής: Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου 

Πειραιά 

 

Έχοντας σαν κύριο μέλημα,  τη μύηση των  μαθητών του λυκείου  στο θέατρο και κυρίως 

στη διαδικασία της  θεατρικής πράξης, μέσα από μια  διαδραστική  διαδικασία, στην 

οποία ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός συνυπάρχουν και συνδυάζονται, γνωρίζουμε  το 

θέατρο σαν μία επιστήμη στην οποία τα τρία στοιχεία ενός τριγώνου, δημιουργούν έναν 

θαυμαστό καινούργιο κόσμο. 

Τα τρία στοιχεία  είναι το κείμενο, o/ηθοποιός και ο σκηνοθέτης. 

Με τα στοιχεία αυτά ο έφηβος μαθαίνει και εισάγεται στη διαδικασία της θεατρικής 

πράξης ,σαν ένα κυλιόμενο τρίγωνο που τα στοιχεία του αλληλεπιδρούν και δημιουργούν 

τη  διαδρομή ενός θεατρικού κόσμου γενναίου και τολμηρού. 

Το πρόγραμμα είναι μία συνολική προσέγγιση του θεατρικού φαινομένου, σαν ένα 

παιχνίδι συμβάντων, δημιουργία πράξεων, σχέσεων, συναισθημάτων και ιδεών. 

Στόχος είναι η γνωριμία με  τον κόσμο της σκηνικής πράξης. 

Για τον λόγο αυτό πολύ συγκεκριμένα και μέσα από κείμενα που διδάσκονται και 

προσεγγίζουν οι μαθητές στο λύκειο, κείμενα που προτείνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, 

καθώς και κείμενα που δημιουργούνται μέσα στο μάθημα προσεγγίζουμε τον κόσμο του 

θεάτρου. 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στο θέμα 

 Τι είναι σκηνική  πράξη 

 Πώς δημιουργείται ένας σκηνικός κόσμος, ποια είναι τα εργαλεία μας. (σκηνοθέτης, 

ηθοποιός, κείμενο, φωτισμός ,σκηνογραφία, αισθητική και ηθική του θεάτρου, 

χώρος, χρόνος ) 

 Διδάσκοντας τον ηθοποιό. 

 Διαφορετικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας του ρόλου. 

 Σχέσεις, συναισθήματα, αλληλεπίδραση συναισθημάτων, δράση - αντίδραση, χαρά, 

λύπη, φόβος, θυμός, ανθρώπινες συμπεριφορές, μεταμόρφωση, προσωπικότητα. 

 Οι έφηβοι  γίνονται ηθοποιοί και σκηνοθέτες - αίσθηση υπευθυνότητας, 

συμμετοχικότητας και ελέγχου. 

 Αναλύοντας το κείμενο στο θέατρο, διαφορά λογοτεχνικότητας, ανάδειξη 

σχέσεων, πράξεων στο κείμενο, ποίηση και ανοιχτό κείμενο. Σύγχρονο θέατρο, 

χορικότητα και δημοκρατία. 

 Οι συμμετέχοντες αναδημιουργούν και συνδημιουργούν παράλληλους κόσμους 

μέσα, εντός και εκτός του κειμένου. 

 Συνδυασμός ηθοποιού, κειμένου και σκηνοθέτη. 

 Δημιουργία μικρών σκηνικών πράξεων, χειρονομιών, μικρών δυαδικών σχέσεων. 

 Στοχασμός σε θέματα συμπεριφοράς, μίμηση και αναδημιουργία, κριτική και 

αποδόμηση. 
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 Συνδυασμός πράξεων, σύνθεση και δημιουργία επί σκηνής μικρών ολοκληρωμένων 

θεατρικών συμβάντων. 

 Ο κόσμος της σκηνής. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές  μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι, μαθαίνουν τη μεταμόρφωση και την 

αλλαγή, θεωρώντας ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται όταν τα όρια στην τέχνη του 

θεάτρου δεν θεωρούνται δεδομένα. 

 Οι μαθητές αισθάνονται ασφάλεια μέσα στην αλλαγή ,μαθαίνουν από τα λάθη 

τους, από το ίδιο το απενοχοποιημένο παιχνίδι της θεατρικής πράξης, 

συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, συμπεριφέρονται, εξωτερικεύουν συναισθήματα 

και στοχάζονται συμπεριφορές. Ως νέοι άνθρωποι δουλεύουν και απομυθοποιούν 

το θέατρο, γίνονται ενεργοί, αναζητούν και βρίσκουν την θέση τους σε ένα σύνολο. 

 Οι μαθητές δημιουργούν με φαντασία και κυρίως ενθαρρύνονται να εκθέτουν τις 

σκέψεις τους, το μυαλό και το σώμα τους σε νέες ποιότητες που μόνο η θεατρική 

πράξη μπορεί να προσφέρει. 

 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  

 

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Γνωριμία των μαθητών με τον στιχουργικό και ποιητικό θησαυρό της ελληνικής 

παράδοσης 

Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Μάρθα Φριντζήλα, Μουσικός, Σκηνοθέτις 

 

Άρχισε γλώσσα μ’ άρχισε τραγούδια ν’ αραδιάσεις, 

Και την καλή παρέα μας να την (ε)διασκεδάσεις. 

Άλφα ‘ναι το πρώτο γράμμα βιόλα μου και μαντζουράνα. 

 

Ξεκινάμε με απλά νανουρίσματα και προσπαθούμε να φτιάξουμε το δικό μας νανούρισμα. 

Μαθαίνουμε τραγούδια της αγάπης, τραγούδια της ξενιτιάς, τραγούδια της φύσης, 

παιδικά τραγούδια.Τραγούδια που χαρακτηρίζονται από το βασικό στοιχείο της 

«προφορικότητας» στη μετάδοση τους αλλά και της συνεχούς αναδημιουργίας και 

κοινωνικής επαντοποθέτησής τους στον χώρο –χρόνο. 

Τραγούδια που έχουν αναπτυχθεί στον ελλαδικό χώρο από κοινότητες με ελληνική εθνική 

ταυτότητα ή σε ελληνικές κοινότητες και παροικίες του εξωτερικού. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στο δημοτικό τραγούδι: αναφορά στο ιστορικό, κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο 

 Υφολογική φωνητική τοποθέτηση ανάλογα με τα τοπικά ιδιώματα τραγουδήματος 

και ντοπιολαλιάς  

 Ρεπερτόριο: εκμάθηση τριών τουλάχιστον απλών ομαδικών τραγουδιών 

 Απόπειρες ποιητικής και μελωδικής σύνθεσης στη βάση της απλής φόρμας του 

νανουρίσματος 
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Στόχοι του προγράμματος 

 Γνωριμία των μαθητών με τον στιχουργικό και ποιητικό θησαυρό της ελληνικής 

παράδοσης 

 Επαφή με τα τραγούδια της κοινότητας και εξοικείωση με τον δεκαπεντασύλλαβο 

 Εισαγωγή στη στιχοπλοκή αλλά και στη σύνθεση μελωδίας μέσω απλών ασκήσεων 

 

ΜΠΑΧ, ΜΟΤΣΑΡΤ & ΜΠΕΤΟΒΕΝ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΦΥΙΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Ομάδα μαθητών: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Φίλιππος Τσαλαχούρης, Συνθέτης, Mέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, 

Καθηγητής της σύνθεσης στο Ωδείο Αθηνών 

 

Μικρή εισαγωγή στην ιστορία και το έργο των τριών συνθετών με έμφαση στον 

χαρακτήρα τους, την εποχή και την ιστορία της γενιάς τους. 

Ακολουθεί μια συζήτηση για να αναδειχθούν οι διαφορές τους. Επιλέγουμε την συζήτηση 

ώστε να συμμετάσχουν τα παιδιά στον συλλογισμό και την τελική διατύπωση των 

ορισμών. Μιλάμε για διαφορές σε ότι αφορά στα χαρακτηριστικά της μουσικής τους και 

όχι μόνο: στον ήχο, στη θεματολογία, στην κοινωνία κ.α. Θα αποφύγουμε τις άμεσες και 

εξειδικευμένες μουσικά αναφορές. Θα σταθούμε π.χ. στα «μαθηματικά» του Μπαχ που 

συναρπάζει τα παιδιά, στην «ομορφιά» του Μότσαρτ και στη «δύναμη» του Μπετόβεν. 

Παράλληλα υπάρχουν προβολές εικόνων από τη ζωή των τριών συνθετών. Όχι τόσο 

«βιογραφικές» όσο τοπία, πίνακες ζωγραφικής της εποχής τους κ.ά. 

Εκτός από σύντομα μουσικά αποσπάσματα που θα ακούσουμε στην εισαγωγή της 

παρουσίασης θα ακολουθήσει ένα παιχνίδι όπου θα ακούμε αποσπάσματα και θα 

καλούνται τα παιδιά να διακρίνουν τον συνθέτη. Τα παραδείγματα θα είναι κάθε φορά 

και πιο σύντομα, μέχρι το τέλος να είναι μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Είναι βέβαιο πώς θα 

ολοκληρωθεί η παρουσίαση με αυτό το παιχνίδι. 

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  -  Κ Ι Ν Η Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ  

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ  

Το κινηματογραφικό βλέμμα του Θόδωρου Αγγελόπουλου στους νέους  

(Γ΄ τάξη) διάρκεια: 90’ – 120΄  

Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας  

 

Στο αφιέρωμα αυτό αναδεικνύεται μια ιδιαίτερη και σημαντική πλευρά του έργου του 

Θόδωρου Αγγελόπουλου: η πολύμορφη και καθοριστική παρουσία των νέων ανθρώπων 

στο έργο του.  

 

Μέσα από την συνολική παρουσίαση του έργου του και με συγκεκριμένα αποσπάσματα 

από τις ταινίες του (Αναπαράσταση, Θίασος, Οι κυνηγοί, Μεγαλέξαντρος, Ταξίδι στα 

Κύθηρα, Μελισσοκόμος, Τοπίο στην Ομίχλη, Το βλέμμα του Οδυσσέα,  Μια αιωνιότητα και 

μια μέρα, Το λιβάδι που δακρύζει, Η σκόνη του χρόνου) προβάλλεται ο ιδιαίτερος ρόλος 

των νέων ως δημιουργών αλλά και ως θυμάτων της ιστορικής περιπέτειας. 
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Στα έργα του παρατηρούμε την ιδιαίτερη ευαισθησία με την οποία ο σκηνοθέτης 

προσεγγίζει τα παιδιά ως δέκτες της απώλειας, της απουσίας, των πολέμων, της 

προσφυγιάς, της μετανάστευσης. Αναγνωρίζουμε ταυτοχρόνως την οργή, τον θυμό, την 

απελπισία και την απόγνωση από εκείνες τις καταστάσεις που τους στερούν τα όνειρα και 

τη δημιουργική ζωή. Συναντάμε την προσδοκία αλλά και την πίστη –κυρίως- του 

σκηνοθέτη στον νέο άνθρωπο ως φορέα της ελπίδας και της αισιοδοξίας για μια 

διαφορετική ιστορική προοπτική της ανθρωπότητας. 

 

AGORA 

Από τη Δημοκρατία στις Αγορές 

(Γ΄ τάξη) διάρκεια ταινίας: 120΄, συζήτηση: 60’ 

Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος 

Η «Αγορά» ήταν μια κεντρική τοποθεσία στις πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας. Ένα 

μέρος συνάθροισης, μια συνεύρεση ενεργών πολιτών, το κέντρο της Πόλης για την 

πολιτική, οικονομική, αθλητική, καλλιτεχνική και πνευματική ζωή. Ήταν η καρδιά της 

Δημοκρατίας. Στη σύγχρονη Ελλάδα, η «Αγορά» έχει χάσει το αρχικό της νόημα και 

κατέληξε να σηματοδοτεί μόνο τις εμπορικές συναλλαγές. Σήμερα είναι λέξη κυρίαρχη 

στην πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες, καθώς η χώρα στροβιλίζεται σε μια 

οικονομική δίνη που παρασύρει ανθρώπινες ζωές στο πέρασμά της. Η Ελλάδα, σύμβολο 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού λόγω της αρχαίας κληρονομιάς της, βιώνει κοινωνικές 

συνθήκες που κανείς στη μεταπολεμική ιστορία της Ευρώπης δεν φανταζόταν ότι θα 

αντιμετώπιζε ξανά. Άστεγοι, συσσίτια, ανεργία, φτώχεια, μια κατάσταση κοινωνικής 

αστάθειας, βίαιες συγκρούσεις και ραγδαία άνοδος της Ακροδεξιάς. Το όνειρο της 

ευημερίας μετατρέπεται σε εφιάλτη και η πολιτική σκηνή των τελευταίων τεσσάρων 

δεκαετιών ανατρέπεται. 

Ο Γιώργος Αυγερόπουλος, ένας διεθνώς καταξιωμένος ντοκιμαντερίστας, γίνεται 

μάρτυρας της πτώσης. Μετά από 15 χρόνια ενεργούς κινηματογραφικής τεκμηρίωσης 

επίκαιρων θεμάτων σε όλο τον πλανήτη, τώρα στρέφει επειγόντως την κάμερά του προς 

την πατρίδα του. Καταγράφει την εξέλιξη της κρίσης από τα πρώτα στάδια, ενώ 

αφουγκράζεται τον αντίκτυπό της στις ζωές απλών ανθρώπων από όλες τις κοινωνικές 

τάξεις, τους οποίους παρακολουθεί σε βάθος χρόνου. Γίνεται μάρτυρας των αντιδράσεων 

του κόσμου στο δρόμο, της ανόδου του φασισμού αλλά και των κινημάτων αλληλεγγύης, 

ενώ παράλληλα αναζητά απαντήσεις από τις σημαντικότερες πολιτικές προσωπικότητες 

της χώρας, καθώς και από ειδικούς αναλυτές και αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων από 

τη διεθνή πολιτική σκηνή δημιουργώντας ένα ντοκιμαντέρ - σταθμό για την ολοκλήρωση 

του οποίου χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια. 
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Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α Τ Α  

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940: ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Όταν το παρόν συναντά το παρελθόν 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 17– 26 Οκτωβρίου 2016 

Ομάδα: 60 – 90 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας 

 

Στόχος είναι να εμπεδωθεί στα παιδιά η αντίληψη ότι ακραίες εκδηλώσεις όπως ο 

αποκλεισμός του άλλου, ο εθνικισμός και ο ρατσισμός έχουν σαν ακραία κατάληξη την 

έσχατη μορφή βαρβαρότητας, τον πόλεμο. Είναι λοιπόν υποχρέωσή μας καθημερινή, η 

διαμόρφωση μιας ζωής στηριγμένης στον σεβασμό του ανθρώπου ως αξία ελευθερίας. 

 

Για την πραγματοποίηση αυτής της ιδέας συνδέεται αντίστροφα το παρόν με το 

παρελθόν με μια αναδρομή οπτική / φωτογραφική αφήγηση για να συναντήσει το 

παρελθόν. Σε αυτήν την αφήγηση αξιοποιούνται αποσπάσματα από κινηματογραφικές 

ταινίες, λογοτεχνικά κείμενα, μουσικά έργα και τμήμα από το γνωστό animation του Γιούρι 

Νορστάιν Το παραμύθι των παραμυθιών. Στη συνέχεια υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στα 

γεγονότα της Ελλάδας (ιταλική επίθεση, γερμανική εισβολή, Κατοχή, πείνα, 

ολοκαυτώματα), στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα θύματα του πολέμου παγκοσμίως 

και στην ανάπτυξη της Αντίστασης σε όλον τον κόσμο. 

 

Η αφήγηση εκτός από το οπτικό υλικό (ντοκουμέντα) συνοδεύεται από αφήγηση 

λογοτεχνικών κειμένων (π.χ. Θεοτοκά, Ελύτη, Τσελάν) μουσική και τραγούδια. Το 

πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ανασύνθεση της Γκουέρνικα. Στις μορφές - σύμβολα 

του έργου αντιστοιχούν μορφές και γεγονότα από το παρελθόν και το παρόν των 

πολέμων, από το 1940 έως σήμερα. 

 

17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 

«Όταν θα γυρίσω, θα γυρίσω με το όνομα και τα ρούχα ενός άλλου…» 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 5 – 17 Νοεμβρίου 2016 

Ομάδα: 60 – 90 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας 

 

Ποιες ήταν οι συνθήκες στον εθνικό και διεθνή χώρο που οδήγησαν στη μεγάλη πολιτική 

εξέγερση νέων κατά της δικτατορίας των Συνταγματαρχών τον Νοέμβριο του 1973; Τι είχε 

προηγηθεί και τι ακολούθησε; Ποιο νόημα για τη στάση, το ήθος και τον τρόπο ζωής 

κληροδότησε;   

 

Αυτοί είναι οι άξονες του αφιερώματος για την εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο 

τον Νοέμβριο του 1973. Οπτικά, ηχητικά και κινηματογραφικά ντοκουμέντα της εποχής, 

ποίηση, μουσικές και τραγούδια ξένων και Ελλήνων δημιουργών της εποχής, μαρτυρίες 

των «αφανών», αλλά πραγματικών πρωταγωνιστών συνθέτουν το κύριο σώμα του 

προγράμματος. Ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην δημιουργία προβληματισμών για την 

στάση του πολίτη σε περιόδους όπου υπονομεύονται η αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και η 

ελευθερία του.   
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 13 – 23 Μαρτίου 2017 

Ομάδα: 60 – 80 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγήτρια: Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας 

 

«Η μόνη ουτοπία είναι το τρίτο φτερό»  

Θ. Αγγελόπουλος, Η σκόνη του χρόνου 

 

Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον σκηνοθέτη Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον μεγάλο 

καλλιτέχνη της ουτοπίας, δηλαδή της πίστης στην απελευθέρωση των θετικών 

δυνατοτήτων του ανθρώπου. Εξάλλου, η Εθνική Επανάσταση της 25ης Μαρτίου, είναι 

αποτέλεσμα της πίστης στη μεγάλη ουτοπία που οδήγησε σε μια νέα πραγματικότητα: την 

απαλλαγή της Ελλάδας από τα γιγάντια τεράστια ξένα βήματα.  

 

Στόχος της εκδήλωσης είναι να συνδεθεί το ιστορικό παρόν με το ιστορικό παρελθόν γιατί 

οι ομοιότητές τους είναι σχεδόν τρομακτικές. Μετά το μεγάλο έπος ήρθε θαρρείς η 

μεγάλη εκδίκηση: δάνεια, χρεωκοπία, επιτήρηση από τους ξένους, περιφρόνηση προς τους 

αγωνιστές και τους πρωταγωνιστές της Επανάστασης, ταπείνωση και εξαθλίωση των 

αγωνιστών για την απελευθέρωση του έθνους μας. 

 

Στην αφήγηση αξιοποιούνται αυθεντικά κείμενα των αγωνιστών του 1821, κυρίως του 

Μακρυγιάννη, και συνδέονται με αντίστοιχα γεγονότα της σύγχρονης εποχής. Δομικά της 

στοιχεία αποτελούν ο λόγος του Δ. Σολωμού, Α. Κάλβου, του Πέρσυ Σέλλεϋ, του Οδ. Ελύτη, 

του Γ. Ρίτσου, της Κατερίνας Γώγου, του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ενσωματώνεται επίσης 

οπτικοακουστικό υλικό που συσχετίζει την Επανάσταση του 1821 με τις άλλες μεγάλες 

Εθνικές Επαναστάσεις της εποχής, το χρονολόγιο της επανάστασης και των μετέπειτα 

γεγονότων. Σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση αποτελεί επίσης το εικαστικό υλικό με 

πίνακες του Ελ Γκρέκο, του Ντα Βίντσι, του Π. Ζωγράφου, του Ντελακρουά, του Ν. 

Εγγονόπουλου, κ.ά.  Ιδιαίτερο ρόλο έχει επίσης η μουσική του Σούμπερτ, του Θεοδωράκη, 

του Μορρικόνε, της Καραΐνδρου, κ. ά. 

 

Ξανασκύβοντας στην ιστορία μπορούμε να δούμε πώς τα αδύνατα μπορούν να γίνουν 

δυνατά αλλά και τα δυνατά πώς μπορούν να καταντήσουν αδύναμα. Μελετώντας την 

ιστορία όμως γνωρίζουμε πως η πίστη στη δύναμη της ελευθερίας είναι η μοναδική λύση, 

αν θέλουμε να διατηρηθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση 

Συντονίστρια προγραμματισμού: Ιωάννα Ρωμηού 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 4297540-1-2, Fax: 210 4296024 

Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr 


