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    ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν 

Αιτήσεις δεκτές από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 10 Οκτωβρίου 2016 

Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016 

 

Ο Λ Α  Τ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α  Α Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Ν Τ Α Ι  Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α  

Σ Ε  Μ Α Θ Η Τ Ε Σ  Τ Ω Ν   Ε ΄  &  Σ Τ ΄  Τ Α Ξ Ε Ω Ν  

 

Γ Λ Ω Σ Σ Α  

 

«ΔΑΝΕΙΚΑ ΚΙ ΑΓΥΡΙΣΤΑ»: ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια: 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Ελένη Καραντζόλα, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

Ο γλωσσικός δανεισμός είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλες τις γλώσσες σε όλες τις 

εποχές. Αποτελεί πηγή ανανέωσης και εμπλουτισμού, όμως συχνά θεωρείται ότι απειλεί τη 

γλώσσα που δανείζεται, γιατί αλλάζει/αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά της. Στο Εκπαιδευτικό 

Πρόγραμμα, και μέσα από μια διεπιδραστική παιγνιώδη διαδικασία, εξετάζονται διάφορες 

λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά στα ελληνικά. Όπως θα διαπιστώσουμε, αρκετές 

από αυτές, αν και ξενικής προέλευσης, δεν ξεχωρίζουν καθόλου από τις ελληνικές. Άλλες 

πάλι, που δεν έχουν προσαρμοστεί σε σχέση με το γραμματικό σύστημα της ελληνικής, 

φαίνεται ότι είναι ξένες. Δεν είναι όμως πάντα εύκολο να υποθέσουμε από ποια γλώσσα 

προέρχονται. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια σύντομη αλλά συστηματική παρουσίαση των 

επαφών που είχε η ελληνική γλώσσα με άλλες, στη διάρκεια της ιστορίας της, και το είδος 

των δάνειων λέξεων που πήρε ή έδωσε, χωρίς επιστροφή... 

 

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

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 μαθητές, διάρκεια: 70 – 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 
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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 30. 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) (power point, 

αντίγραφα τεκμηρίων) 

 Το ψευδώνυμο Οδυσσέας Ελύτης: συζήτηση και προβολή σχετικού αποσπάσματος 

συνέντευξης Ελύτη 

 Το χειρόγραφο του Άξιον Εστί, η έκδοσή, η μελοποίηση από το Μίκη Θεοδωράκη: 

ακούμε ένα απόσπασμα του έργου (Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ) 

 Το πνεύμα της εποχής και η γενιά του 30: 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 (σε ομάδες: 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 Ο. Ελύτη μέσα από πρωτογενείς πηγές (χειρόγραφα, 

φωτογραφίες, επιστολές, εικαστικά έργα, προσωπικά τεκμήρια) 

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

αρχειονόμου 

 

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Οι μαθητές καλούνται να “ζωντανέψουν” σκηνικά ένα από τα λογοτεχνικά κείμενα 

που διδάσκονται στο σχολείο 

(ΣΤ΄ τάξη) Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Μαριάννα Κάλμπαρη, Σκηνοθέτις, Συγγραφέας, Καθηγήτρια υποκριτικής, 

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν 

 

Πρόγραμμα με θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα που στοχεύει στην ουσιαστική 

εξοικείωση των μαθητών τόσο με τη λογοτεχνία όσο και το θέατρο. Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος οι μαθητές καλούνται να “ζωντανέψουν” σκηνικά ένα από τα λογοτεχνικά 

κείμενα που διδάσκονται στο σχολείο. Η θεατρική διαδικασία που ακολουθείται τους 

προτρέπει να ανακαλύψουν σε βάθος τα κείμενα αλλά και να ενεργοποιήσουν τη 
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φαντασία τους προκειμένου να αφηγηθούν και να αναπτύξουν με το δικό τους τρόπο την 

ιστορία που διάβασαν.  

Το κείμενο με το οποίο θα δουλέψουμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, το οποίο 

ήδη έχουν επιλέξει οι μαθητές και που θα πρέπει να έχουν μαζί τους, μπορεί να είναι ένα 

από τα ακόλουθα: 

 

1. Τζιάννι Ροντάρι: Περιπέτεια με την τηλεόραση 

2. Ι.Δ. Ιωαννίδης: Το καυκασιανό παραμύθι 

3. Άλκη Ζέη: Η παρέλαση 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάγνωση-σύντομη ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου 

Η ιστορία- το θέμα-ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το υλικό του ο συγγραφέας-το ύφος 

που χρησιμοποιεί     

 Δραματουργική ανάλυση του κειμένου   

Στοχεύοντας στη δραματοποίηση της ιστορίας, κάνουμε μια σύντομη δραματουργική 

ανάλυση μιλώντας κυρίως για τους χαρακτήρες και την πλοκή. 

Χωρίζουμε το κείμενο στις σκηνές μέσα από τις οποίες θα δραματοποιήσουμε την ιστορία. 

Επιλέγουμε τι θα αναπτύξουμε, τι θα προσθέσουμε, τι θα αφαιρέσουμε.  

 Δραματουργική επεξεργασία του κειμένου  

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ανά σκηνή. 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δραματοποιήσει από μια σκηνή. 

Η ομάδα είναι ελεύθερη να δραματοποιήσει τη σκηνή όπως τη φαντάζεται, λαμβάνοντας 

όμως υπ’ όψιν το σύνολο των σκηνών και φυσικά το ύφος του συγγραφέα 

 “Από το χαρτί στη σκηνή” 

Μοιράζονται οι ρόλοι και γίνεται ένα πρώτο σκηνικό σχεδίασμα των σκηνών.  

Η δραματοποίηση ενός λογοτεχνικού κειμένου και ακόμη περισσότερο η σκηνική του 

προσέγγιση, απαιτούν φυσικά πολύ μεγαλύτερη επένδυση χρόνου και δουλειάς απ’ όσο 

επιτρέπει ένα πρόγραμμα. Εν προκειμένω, σημασία έχει η διαδικασία στην οποία καλείται 

να μπει η ομάδα των μαθητών και όχι το όποιο κειμενικό και ακόμη περισσότερο σκηνικό 

αποτέλεσμα. 

 

ΜΙΚΡΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΡΩΝ 

Η διαδρομή ενός πρόσφυγα - Θεατρικό Εργαστήρι 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Άννα Δημητροπούλου, Αρχαιολόγος, Εμψυχώτρια 

 

Ο Καπλάνι Γκαζμέντ ήρθε στην Ελλάδα από την Αλβανία σαν μετανάστης στις αρχές της 

δεκαετίας του '90. Στο Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων, με δυο διαφορετικές αφηγηματικές 

φωνές, μιλά για τα σύνορα του ολοκληρωτισμού, της φυγής, της ενοχής, της προσδοκίας, 

της συνύπαρξης, της άδειας παραμονής. Γεφυρώνει το ατομικό με το συλλογικό, δίνοντας 

φωνή σ' όλους τους μετανάστες που θωρακίστηκαν στη σιωπή τους. 

 

Με αφορμή το ταξίδι ενός ανθρώπου που φεύγει από την  πατρίδα του για έναν ξένο 

τόπο, τα παιδιά βρίσκονται άλλοτε ως παρατηρητές να παρακολουθούν τη διαδρομή και 

τις περιπέτειες του και άλλοτε καλούνται να μπουν στα παπούτσια του και να 

http://www.livanis.gr/ViewAuthors.aspx?ValueId=600110
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δημιουργήσουν τις σκέψεις, τα όνειρα, τα συναισθήματα και τις αποφάσεις του μέσα από 

θεατρικές φόρμες. 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Δημιουργία του θεατρικού πλαισίου μέσα από μια ιστορία 

 Διερεύνηση κοινωνικού θέματος μέσω του δράματος 

 Διερεύνηση του χαρακτήρα μέσω θεατρικής φόρμας 

 Αναστοχασμός 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Εξοικείωση των μαθητών με τις θεατρικές φόρμες, τη θεατρική σύμβαση και το 

εκπαιδευτικό δράμα 

 Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

 Ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

 Ανάπτυξη της φαντασίας 

 Καλλιέργεια της συμμετοχής και της ομαδικότητας 

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤ’ ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΕΙ;Μια 

διαδραστική δραστηριότητα με θέμα την αφηγηματική της 

Οδύσσειας 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70-  90΄  

Εισηγητής: Θωμάς Μοσχόπουλος, Σκηνοθέτης, Συγγραφέας  

Για να επιβιώσουμε πρέπει  

Να λέμε ιστορίες 

Ουμπέρτο Έκο 

 

Η αφήγηση του ραψωδού της Οδύσσειας πιάνει την ιστορία των περιπετειών του 

Οδυσσέα από τη μέση της. Όχι όπως συνήθως έχουμε μάθει να αφηγούμαστε τις ιστορίες. 

Δεν είναι δηλαδή μια ιστορία με «αρχή, μέση, τέλος» όπως λέμε αλλά με «μέση, αρχή, 

τέλος»; Πως γίνεται αυτό; Γιατί; Ποιοι συμπληρώνουν τα κομμάτια του πάζλ μιας από τις 

συναρπαστικότερες και πιο θεμελιώδεις αφηγήσεις του ανθρώπινου πολιτισμού;  

 

Ο Μενέλαος και η Ελένη αφηγούνται στον Τηλέμαχο τι έγινε στην Τροία ο ίδιος ο 

Οδυσσέας το πώς βρέθηκε στο παλάτι των Φαιάκων και οι αοιδοί και ραψωδοί που 

εμφανίζονται στο έπος συμπληρώνουν την εικόνα ενώ πάντα αφήνονται κάποια υπέροχα 

κενά για να τα συμπληρώσουμε εμείς οι ακροατές-αναγνώστες με την φαντασία μας. Και 

τελικά ποιος είναι ο αφηγητής όλων αυτών των ιστοριών; Και αυτές οι ιστορίες τι 

αφηγούνται εν τέλει; Την ιστορία του ταξιδιού ενός ανθρώπου που προσπαθεί να 

επιστρέψει εκεί που ανήκει; ‘Η το ταξίδι των ιστοριών μας που μπαίνουν η μια μέσα στην 

άλλη διαμορφώνοντας μια μεγάλη κοινή ιστορία. Την ιστορία του ανθρώπου που για να 

επιζήσει λέει ιστορίες; 

Τόσο σύνθετό μα και τόσο απλό.  

 

Η δραστηριότητα που προτείνεται έχει σα στόχο με αφορμή και υλικό την Οδύσσεια να 

εξερευνήσει τις κρυμμένες δυνάμεις της αφήγησης και να ευαισθητοποιήσει το παιδί στην 

εκτίμηση και την απόλαυση  των αφηγηματικών δομών. Το να ιστορείς τις προσδοκίες 

τους φόβους τους πόνους και τις χαρές δεν είναι το θεμέλιο μιας διαδικασίας κάθαρσης 

και δημιουργίας; Πρακτικά μέσα από παιχνίδια και αφηγηματικές τεχνικές το παιδί θα 
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κληθεί να γίνει αυτός ο ραψωδός και αυτός ο Οδυσσέας μιας δικής του υποκειμενικής 

Οδύσσειας. Μήπως μιλώντας για τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη ξεπερνάμε τα δικά μας 

τέρατα; 

Πως μπορεί οι διαφορετικές ιστορίες των ανθρώπων να μπλέκονται μεταξύ τους και να 

υφαίνουν μια μεγάλη κοινή ιστορία, την ιστορία του ανθρώπου; Οι απαρχές του 

ανθρωπισμού εισάγονται με απλές παιγνιώδεις διαδικασίες συμπεριλαμβάνοντας και τις 

πρώτες νύξεις δραματοποίησης μέσα από την αφήγηση. Άλλωστε στο έπος και στην 

απαγγελία  ήδη εμφανίζονται οι πρώτες νύξεις της δραματικής τέχνης.  

 

ΝΑ ΠΟΡΕΥΕΣΑΙ ΟΠΟΥ ΑΓΑΠΑΣ… 

Προσεγγίζοντας τον Ύμνο Εις την Ελευθερία του Διονύσιου Σολωμού  

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεάτρου πάνω στην έννοια της ελευθερίας 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Αγάθη Κάλτσα, Ηθοποιός, Σκηνοθέτις, Φιλόλογος 

 

Ο αντικειμενικός σκοπός της Ελευθερίας είναι να καλωσορίζεις τα εμπόδια, ώστε να 

βρεις έναν τρόπο να τα εκμηδενίσεις 

      Αν Μπόγκαρτ 

 

Προσεγγίζοντας τον Ύμνο Εις την Ελευθερία του Διονύσιου Σολωμού, καλούμε τους 

μαθητές να συγγράψουν και να αναπαραστήσουν τον δικό τους ύμνο για την ελευθερία. 

Με αφορμή τον Εθνικό Ύμνο, προβληματιζόμαστε και μέσα από τις θεατρικές τεχνικές της 

κίνησης, του αυτοσχεδιασμού του ήχου και του ρυθμού,  δημιουργείται ένας κώδικας 

όπου ανακαλύπτουμε εκ νέου, τρόπους συνεργασίας, επικοινωνίας και σωματοποίησης 

όλων όσων αισθανόμαστε, θέτοντας συνεχώς ερωτήματα: 

Τι εννοούσε ο ποιητής τότε με την έννοια της ελευθερίας 

Τι εννοούμε σήμερα; Τι έχει αλλάξει; 

Τι σημαίνει ελευθερία για τον καθένα από εμάς; 

Τι σύμβολα χρησιμοποιεί και πώς τα αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινότητα μας; 

Η ελευθερία στη σωματική και ψυχική μας έκφραση 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή – ενεργοποίηση : ασκήσεις γνωριμίας, σωματικό ζέσταμα 

 Ανάγνωση Ύμνου – χωρισμός ομάδων και μοίρασμα στίχων για επεξεργασία, 

ανάλυση και αναπαράσταση 

 Ανάπτυξη σωματικού κώδικα μέσα από ασκήσεις  

 Ασκήσεις κώδικα προσωπικών ορίων μέσα από ομαδικά παιχνίδια 

 Θέατρο εικόνων : ομαδικά γλυπτά με βάση μία συνθήκη, φωτογραφίες - σποτ, 

διάδρομος συνείδησης 

 Παρουσιάσεις – συζήτηση 

 

Δραστηριότητες για τους μαθητές 

 Να συγγράψουν σχετικές ιστορίες σε αφηγηματικά κείμενα 

 Να δημιουργήσουν αφίσες για την έννοια της ελευθερίας 

 Να γυρίσουν ένα μικρό φιλμάκι, αξιοποιώντας κάποιες σκηνές από την παράσταση 

 Να παρουσιάσουν την παράσταση σε άλλα τμήματα 
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Στόχος του προγράμματος 

Η δύναμη της ποίησης, η κατανόηση της μέσα από βιωματικές ασκήσεις και η ζωντανή 

αναπαράσταση της είναι ο κύριος στόχος του προγράμματος, γεγονός που διευρύνει την 

ανακάλυψη του εαυτού και την ελεύθερη έκφραση του. 

Κυρίως  χρησιμοποιούμε το σώμα, τη φωνή και τα βιώματα κάθε μαθητή, ώστε να γίνει 

αντιληπτό πως η προσωπική εμπειρία  και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας  είναι ένας 

δρόμος που οδηγεί στην προσωπική ελευθερία και την ολοκλήρωση. 

 

Β Ι Β Λ Ι Ο  –  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  Γ Ρ Α Φ Η  

 

ΒΙΒΛΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

Το βιβλίο ένας φίλος που επιλέγω 

Ομάδα: 25 – 30 μαθητές 

Εισηγήτρια: Άννα Κατρά, Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός, MSc Διοίκηση Πολιτισμικών 

Μονάδων, τ. Υπεύθυνη Σχολικής βιβλιοθήκης 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. 

 Να αποσυνδεθεί η ανάγνωση βιβλίων από τις σχολικές  εργασίες, ώστε να μην 

εκλαμβάνεται ως υποχρέωση.  

 Να συνδυάζεται με δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες, εφόσον αυτό 

είναι επιθυμητό. 

 Να επιδιώκεται η επικοινωνία των παιδιών με τον συγγραφέα. 

 Να ενθαρρύνεται η ελεύθερη συμμετοχή στις δραστηριότητες, σύμφωνα με τις 

προσωπικές προτιμήσεις.  

 Να γνωρίσουν τα παιδιά την παιδική-εφηβική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος 

Λασκαρίδη και τις δυνατότητες ατομικού δανεισμού βιβλίων της επιλογής τους. 

 Να γνωρίσουν τα παιδιά τις κατά τόπους Δημοτικές Βιβλιοθήκες, για τον δανεισμό 

βιβλίων και πέραν του προγράμματος. 

 Να δοθεί το έναυσμα, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, για τη δημιουργία σταθερής 

ομάδας ανάγνωσης, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, την οποία η Βιβλιοθήκη του 

«Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» θα συνδράμει με δωρεά και δανεισμό 

βιβλίων. 

 

Βράβευση ομάδων ανάγνωσης 

Το ΒΙΒΛΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Με την ολοκλήρωση κάθε δράσης, οι 

σχολικές ομάδες θα αξιολογούνται από επιτροπή του «Ιδρύματος Αικατερίνης 

Λασκαρίδη». Κριτήρια βράβευσης θα αποτελούν ο αριθμός των βιβλίων που θα 

διαβαστούν ανά ομάδα, καθώς και η πρωτοτυπία και η ποιότητα των παρουσιάσεων. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος 7 Απριλίου 2017 
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Τρόποι υλοποίησης 

ΦΑΣΗ  Α΄ 

Συνεργασία της συντονίστριας του προγράμματος με τον εκπαιδευτικό, για 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο σχολείο από τον εκπαιδευτικό: 

 επιλογή συγγραφέων 

 επιλογή βιβλίων που θα προταθούν στα παιδιά(1 βιβλίο για όλη την ομάδα, 

λογοτεχνικό ή/και γνώσεων)  

 καθορισμός του ρυθμού του προγράμματος και του τρόπου υλοποίησης 

 προτάσεις για επεξεργασία στην τάξη, με δραστηριότητες που να αντιστοιχούν 

στις δεξιότητες των παιδιών. 

Ενδεικτικές προτάσεις 

 παρουσίασε, μαζί με την ομάδα σου, την αναγνωστική σου εμπειρία σε μαθητές 

άλλων τμημάτων ή τάξεων 

 σχεδίασε το δικό σου εξώφυλλο 

 εικονογράφησε ένα κεφάλαιο του βιβλίου 

 μετάτρεψε ένα απόσπασμα του βιβλίου σε κόμικς  

 γράψε το δικό σου τέλος στην ιστορία  

 γράψε τις εντυπώσεις σου για τον ήρωα της προτίμησής σου 

 διασκεύασε ένα κεφάλαιο 

 συνόδευσε μουσικά την παρουσίαση 

 παρουσίασε σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα 

 συγκέντρωσε ερωτήσεις των συμμαθητών σου και/ή ετοίμασε τις δικές σου, για 

να τις απευθύνεις στον συγγραφέα (σε σχέση με το βιβλίο) 

 πρότεινε – παρουσίασε εν συντομία το επόμενο βιβλίο για την ομάδα σου. 

 

Συστήνεται να αποφεύγονται οι δραματοποιήσεις αποσπασμάτων ή ολόκληρου του 

βιβλίου. Σε κάθε περίπτωση, η αναγνωστική ομάδα μπορεί να ασχοληθεί με 

δραστηριότητες δικής της επιλογής. 

Είναι προτιμητέο να μην αναλώνεται η δράση της ομάδας σε πολλές δραστηριότητες, 

καθόσον αυτές αποτελούν απλώς κίνητρο συμμετοχής, ενώ στόχος του 

ΒΙΒΛΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ είναι η δημιουργία ενεργών αναγνωστών. 

Εάν η ομάδα ανάγνωσης το επιθυμεί, μπορεί να περιοριστεί στην ανάγνωση του βιβλίου 

και την προφορική παρουσίαση της εμπειρίας των παιδιών, χωρίς να πραγματοποιήσει 

δραστηριότητες. 

 

ΦΑΣΗ  Β΄ 

Πραγματοποιείται στη Βιβλιοθήκη του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» ή στο σχολείο, 

σε προκαθορισμένη ημερομηνία (για τα σχολεία της περιφέρειας, η παρουσίαση θα μπορεί 

να γίνεται μέσω skype) 

 προσκαλείται και παρίσταται ο συγγραφέας, εφόσον είναι εφικτό 

 προσκαλείται κοινό: γονείς, εκπαιδευτικοί, φίλοι, συμμαθητές 

 παρουσιάζεται από τους μαθητές η αναγνωστική εμπειρία τους και οι 

δραστηριότητες που ενδεχομένως υλοποίησαν (προηγείται συνεργασία της 

συντονίστριας του προγράμματος με τον εκπαιδευτικό, για τους τρόπους 

παρουσίασης). 
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Επισημάνσεις 

1. Από τη Βιβλιοθήκη του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» χορηγείται στους 

εκπαιδευτικούς βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, κατόπιν έγκρισης από το 

Υπουργείο Παιδείας. 

2. Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» θα δωρίσει στη σχολική βιβλιοθήκη 2-4 αντίτυπα 

των βιβλίων που θα επιλεγούν (ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που θα 

συμμετάσχουν). 

3. Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης, είναι δυνατή η επικοινωνία με τη 

συντονίστρια του προγράμματος, για την ανταλλαγή προβληματισμών και ιδεών, καθώς 

και την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών. 

4. Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος θα διαθέσει στους εκπαιδευτικούς ενδεικτικό κατάλογο 

βιβλίων, προς διευκόλυνση των επιλογών τους. 

 

ΓΡΑΦΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Ομάδα: 40μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Χριστίνα Ανδρέου, Συγγραφέας, Θεατρολόγος 

 

Πώς μπορώ να γίνω και εγώ συγγραφέας παραμυθιών; Υπάρχουν κανόνες; Υπάρχουν 

στεγανά; Που αρχίζουν και που σταματούν οι λέξεις για να δώσουν τη σκυτάλη στις 

εικόνες; 

Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με τη δημιουργική 

γραφή και τους κανόνες της. Μέσα από τη συζήτηση, αλλά και τις ηλικιακά 

προσαρμοσμένες ασκήσεις πάνω στην τέχνη του γραψίματος, τα παιδιά έρχονται σε μια 

πρώτη επαφή με τη σύνθετη διαδικασία της συγγραφής.  

Στην ολοκλήρωση του σεμιναρίου το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η συνδημιουργία από 

μικρές ομάδες μαθητών ενός σύντομου παραμυθιού - ιστορίας που θα περιλαμβάνει τα 

βασικά συστατικά των παραμυθιών και θα δικαιώνει τη ρήση «και ζήσαν αυτοί καλά και 

εμείς καλύτερα». 

 

Τρόποι υλοποίησης-εξέλιξης του προγράμματος: 

 Αναλύονται τα βασικά συστατικά των παραμυθιών με παραδείγματα από την 

παγκόσμια συγκομιδή, αλλά και τη λαϊκή μας παράδοση, ενώ με τη χρήση 

PowerPoint επισημαίνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που θα πρέπει να κρατήσουν οι 

μαθητές στο μυαλό τους προκειμένου να μυηθούν στην τέχνη των παραμυθιών.  

 Μετά την παραπάνω παρουσίαση δίνονται στα παιδιά κάποιες κατευθύνσεις και 

με τη βοήθεια συγκριμένων και δοκιμασμένων μεθόδων δημιουργικής γραφής, 

ξεκινάμε το γράψιμο της ιστορίας μας, ακολουθώντας τους «κανόνες» που έχουμε 

ορίσει στο πρώτο στάδιο της συζήτησης.  

 Με την ολοκλήρωση των μικρών ιστοριών από τις διάφορες ομάδες θα 

διαβάζονται ενώπιων όλων τα παραμύθια που έγραψαν τα παιδιά και θα 

ακολουθεί διάλογος. 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ: Ο ΗΡΩΑΣ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Μάνια Μαράτου, Αφηγήτρια, Μουσικός 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο μέρη. Στην αρχή, τα παιδιά θα παρακολουθήσουν  την 

αφήγηση της  ι ραψωδίας της Οδύσσειας, η οποία περιλαμβάνει την άφιξη στους Κίκονες, 

και τις περιπέτειες στη χώρα των Λωτοφάγων και στη σπηλιά του Κύκλωπα. Ο λόγος της 

αφήγησης είναι ρυθμικός,  δυναμικός και παραστατικός, και η επεξεργασία του κειμένου 

έχει γίνει σύμφωνα με το πρότυπο των αρχαίων ραψωδών. Η γλώσσα είναι σύγχρονη και 

αφηγηματική.  

 

Η αφήγηση εικονογραφείται από ένα τυλιγμένο ζωγραφιστό χαρτί  το οποίο ξετυλίγεται 

κατά τη διάρκεια της παράστασης.  

Χρησιμοποιείται  μία κατασκευή εμπνευσμένη από τα «movingpanoramas» και τα 

“crankies”, ένα είδος λαϊκής παραστατικής τέχνης  που συνδυάζει την αφήγηση μιας 

ιστορίας ( ή ένα τραγούδι) με την εικονογράφησή της  σε ένα πανί που ξετυλίγεται μέσα σε 

ένα κουτί. Στο δεύτερο σκέλος του προγράμματος τα παιδιά θα παίξουν ένα αφηγηματικό 

παιχνίδι μυθοπλασίας, δημιουργώντας τον δικό τους μυθικό ήρωα (ή ηρωίδα!!)  τον 

οποίο θα οδηγήσουν με ασφάλεια στον προορισμό του αφού θα νικήσει διάφορα μυθικά 

τέρατα.  

 

Το παιχνίδι βασίζεται σε εικονογραφημένες «κάρτες» οι οποίες έχουν δημιουργηθεί ειδικά 

για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Έχει στόχο τα παιδιά να δημιουργήσουν τη δική τους 

αφήγηση, εμβαθύνοντας την εμπειρία της ακρόασης και αναπτύσσοντας συγχρόνως τις 

δεξιότητες του αφηγηματικού προφορικού λόγου και της μυθοπλασίας, και να 

εξασκήσουν τη φαντασία τους. 

 

Η ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΕΙ 

ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

 

 

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

 

ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Ομάδα: έως 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Φλώρα Καραγιάννη, Δρ. Βυζαντινολόγος, Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών &  

         Μεταβυζαντινών Μνημείων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

         Ανθή Χοτζάκογλου, Θεατρολόγος 

 

Στους βυζαντινούς χρόνους τα λιμάνια έγιναν στόχος Αράβων πειρατών, οι οποίοι  

εγκαταστάθηκαν στο Αιγαίο και απειλούσαν την ασφάλεια και την ηρεμία των κατοίκων. 

Για τουλάχιστον δύο αιώνες (8ος – 10ος ) τα αραβικά καράβια κατευθυνόμενα προς την 

Κωνσταντινούπολη διέσχιζαν το Αιγαίο και λεηλατούσαν τα νησιά, ενώ οι πειρατές τους 

προξενούσαν πολλές καταστροφές όταν προσέγγιζαν τις ακτές. Μοναδικός τρόπος 

προστασίας των Βυζαντινών κατοίκων ήταν να εγκατείψουν τις ακτές και να αποσυρθούν 
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στην ενδοχώρα των νησιών, σε προστατευμένες με φυσικό τρόπο θέσεις. Εκεί, στα βουνά 

και σε χαράδρες απ όπου όμως μπορούσαν να ελέγχουν την προσέγγιση των πειρατικών 

πλοίων, έκτιζαν τις οχυρωμένες πόλεις τους. 

 

Η πειρατεία επηρέασε άμεσα τη ζωή των κατοίκων στα νησιά του Αιγαίου και τη μορφή 

που πήραν τα λιμάνια και οι «Χώρες» τους προκειμένου να προστατεύσουν τους 

κατοίκους. Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γίνουν αντιληπτές οι 

παραπάνω αλλαγές και οι μαθητές να εκμαιεύσουν με τρόπο διαδραστικό και ευχάριστο 

πληροφορίες για τον νησιωτικό βυζαντινό κόσμο, τις καθημερινές του ανάγκες, τη μορφή 

των λιμανιών και των πλοίων που διέσχιζαν τις θάλασσες.   

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα αναβιώσουμε την αναστάτωση που επέφεραν 

οι Άραβες πειρατές και θα ανακαλύψουμε τους κρυμμένους θησαυρούς που πήραν στα 

αμπάρια τους. Θα μεταφερθούμε στον Ιούνιο του 960 όταν ξεκινάει ο στόλος των 

Βυζαντινών να ανακαταλάβει την Κρήτη με στρατηγό τον Νικηφόρο Φωκά. Οι 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες σταματούν μόλις ο στόλος φτάσει έξω από τα τείχη του 

Χάνδακα... 

Τα παιδιά μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντλούν πληροφορίες για γεγονότα που 

διαδραματίστηκαν τότε, συμπληρώνουν κρυπτόλεξα / σταυρόλεξα και στο τέλος, 

συμμετέχουν ομαδικά σε ένα παιχνίδι ανεύρεσης του κρυμμένου θησαυρού, το οποίο 

περιέχει ερωτήσεις γνώσεων, μίμηση, παντομίμα, παρατήρηση, ασκήσεις μνήμης και 

διαδραστικές δραστηριότητες.       

 

 Προβολή υλικού 

 Power Point – video σχετικό με το Βυζάντιο και τους πειρατές 

 Κρυπτόλεξο- σταυρόλεξο 

 Παιχνίδι ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού 

 

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 

Επιστημονικό εργαλείο του προγράμματος η ιστοσελίδα του «Ιδρύματος 

Αικατερίνης Λασκαρίδη» www.travelogues.gr  – Με το βλέμμα των περιηγητών 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

 

Η Αθήνα του 19ου αιώνα μέσα από το βλέμμα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ακολουθώντας 

τα βήματα του μεγάλου Δανού παραμυθά, πάμε στα καφενεία της οδού Αιόλου, περνάμε 

μια βραδιά στο θέατρο, γιορτάζουμε την 25η Μαρτίου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, 

είμαστε καλεσμένοι για δείπνο στην πολυτελή κατοικία του Αυστριακού πρέσβη, 

χανόμαστε στα στενά δρομάκια της γειτονιάς των Αιθιόπων.  

 

Εξέλιξη του Προγράμματος 

 Η πόλη αλλάζει: ο νεαρός βασιλιάς και οι σύμβουλοί σχεδιάζουν την νέα πρώτευσα 

του μικρού βασιλείου. 

 Κτίζοντας τη νέα Αθήνα: παλάτια, σχολεία, εκκλησίες και σπίτια από λευκό 

μάρμαρο, όπως οι ναοί των αρχαίων.   

 Ήθη και έθιμα: θέατρα, χοροεσπερίδες, ευρωπαϊκά καφενεία και ζαχαροπλαστεία, 

σοκολάτα, χριστουγεννιάτικα δέντρα αλλά και πετροπόλεμοι και «αυλές των 

θαυμάτων».   

http://www.travelogues.gr/
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 Κάνοντας την Αθήνα πράσινη: κήποι και αγροκτήματα της Βασίλισσας Αμαλίας.  

 Περιηγητές: το ταξίδι από την Ευρώπη στην μακρινή Ελλάδα.  

 Εξερευνώντας την ιστοσελίδα Travelogues: αναζήτηση εικόνων από την Αθήνα ως 

νέα πρωτεύουσα.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

Το πρόγραμμα αυτό δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες για την 

Αθήνα κατά τα χρόνια της βασιλείας του Όθωνα. Οι περιγραφές του Άντερσεν 

παρουσιάζουν στα παιδιά με γλαφυρότητα τα ήθη και έθιμα της νέας πρωτεύουσας, τα 

αρχαία μνημεία της αλλά και τα κτήρια της σύγχρονης νεοκλασικής πόλης.  

 

Θ Ε Α Τ Ρ Ο  –  Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Η  Α Γ Ω Γ Η  

 

ΠΑΙΖΩ ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΙΑ: ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΑ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΛΙΑ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90 - 120΄ 

Εισηγήτρια: Αγγελική Γουναρίδη, Κουκλοπαίχτρια, Εμψυχώτρια ομάδων 

 

Ο ήλιος είναι πηγή της ζωής και χωρίς αυτόν τίποτα δεν θα υπήρχε. Όλοι οι άνθρωποι απ’ 

όταν γεννιόμαστε, κουβαλάμε τη σκιά μας αλλά πόση σημασία της δίνουμε άραγε; Το φως 

είναι ασφάλεια, γνώση και καθαρότητα αλλά πάντα περιμένουμε τα φώτα να σβήσουν για 

να αρχίσει η παράσταση. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ιστορική και μυθολογική αναδρομή στο φως 

 Παρατήρηση των ιδιοτήτων του φωτός μέσω οπτικών εργαλείων 

 Βιωματική κατανόηση του φωτός μέσω της θεατρικής έκφρασης και παιχνιδιών 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές μαθαίνουν τις μυθολογικές και επιστημονικές 

εξηγήσεις που έδωσε ο άνθρωπος για το φως στο πέρασμα της ιστορίας και την 

παράλληλη πορεία της γέννησης και της εξέλιξης του θεάτρου σκιών. 

Μέσα από πρωτότυπες κατασκευές (μηχανικά, αναλογικά, αυτόματα), οι μαθητές 

παρατηρούν και μαθαίνουν τις φυσικές ιδιότητες του φωτός. 

Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος, οι μαθητές μέσα από παιχνίδια με βιωματικές 

μεθόδους, θεατρική έκφραση, παιχνίδια παρατηρητικότητας και παιχνίδια ερωτήσεων 

ενδυναμώνουν τις γνώσεις τους γύρω από τις ιδιότητες καθώς και τις «μαγικές» 

δυνατότητες του φωτός και της σκιάς. 

   

ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΚΟΝΩΝ: ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ SHAUNTAN 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Μυρτώ Πίγκου-Ρεπούση, Δρ. Εκπαιδευτικού Θεάτρου/Δράματος, Διδάσκουσα 

Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Ο ShaunTan γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία, όπου σπούδασε Ζωγραφική και 

Αγγλική Λογοτεχνία. Έγινε ευρέως γνωστός για τα παραμύθια εικόνων που έγραψε και 

ζωγράφισε, τα οποία διαπραγματεύονται ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα μέσω 
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του σουρεαλισμού και των «ονειρικών απεικονίσεων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

ίδιος. Το έργο του έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και το αναγνωστικό του κοινό 

περιλαμβάνει τόσο παιδιά όσο και εφήβους. Έχει τιμηθεί με το βραβείο 

AstridLindgrenMemorialAward (2011) για τη συνεισφορά του στην παγκόσμια παιδική 

λογοτεχνία.  

 

Ένα κόκκινο δέντρο φυτρώνει στο δωμάτιο ενός κοριτσιού, μία βαλίτσα μεταφέρει 

αναμνήσεις σε τόπους μακρινούς, ένα χαμένο αντικείμενο συναντιέται με έναν άντρα… 

όλα αυτά συμβαίνουν στα παραμύθια εικόνων του ShaunTan τα οποία οι μαθητές και οι 

μαθήτριες καλούνται να εξερευνήσουν, να αναδημιουργήσουν και να δραματοποιήσουν.  

 

Στο συγκεκριμένο εργαστήρι οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και καλούνται να φτιάξουν 

τις δικές τους ιστορίες μέσα από τις εικόνες των παραμυθιών που τους έχουν δοθεί από 

την εισηγήτρια-εμψυχώτρια. Στη συνέχεια, οι ιστορίες που έφτιαξαν οι μαθητές και οι 

μαθήτριες αλλάζουν ομάδες έτσι ώστε κάθε ομάδα να δραματοποιήσει μία διαφορετική 

ιστορία από αυτή που δημιούργησε. Στο τέλος, οι δραματοποιήσεις παρουσιάζονται με τη 

βοήθεια διαφορετικών τεχνικών (όπως παγωμένη εικόνα, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση 

ήχων) και ακολουθεί αναστοχασμός τόσο ως προς τις παρουσιάσεις όσο και ως προς τη 

διαδικασία δημιουργίας θεάτρου μέσα από εικόνες.    

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 «δημιουργία θεατρικού πλαισίου» μέσα από τη συζήτηση και σύνδεση των εικόνων 

σε ιστορίες, σε ομάδες 

 «δημιουργία αναπαραστάσεων» μέσα από την αναδιανομή των ιστοριών σε άλλες 

ομάδες και την εξέλιξη των δραματοποιήσεων με τη βοήθεια των θεατρικών 

συμβάσεων/μέσων 

 «αναστοχασμός» μέσα από τη συζήτηση για την πρόσληψη των δραματοποιήσεων 

και την ανασκόπηση της θεατρο-διαδικασίας 

 

Υλικό του προγράμματος: 

 εικόνες  και μουσική από τα παραμύθια του Shaun Tan 

 γράμμα: Φάκελος, χαρτί, μολύβι 

 μία βαλίτσα 

 

Στόχοι του προγράμματος: 

 εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με μία σειρά τεχνικών και 

συμβάσεων του εκπαιδευτικού θεάτρου/δράματος 

 ανάπτυξη της φαντασίας 

 ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων 

 καλλιέργεια της συμμετοχικότητας και των συνεργατικών δεξιοτήτων 

 καλλιέργεια της ικανότητας κατανόησης, ερμηνείας και αφήγησης ιστοριών άλλων 

μέσα από τη θεατρική φόρμα 
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ΜΙΚΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Μικροί ηθοποιοί, φανταστικοί κόσμοι 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου 

Πειραιά 

 

Έχοντας σαν κύριο μέλημα,  τη μύηση των  μαθητών στο θέατρο και κυρίως στη 

διαδικασία της  θεατρικής πράξης, μέσα από μια  παιγνιώδη διαδραστική  διαδικασία, μία 

διαδικασία στην οποία ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός συνυπάρχουν, συνδυάζονται και 

αλλάζουν πολλές φορές ρόλους, γνωρίζουμε  το θέατρο σαν μία επιστήμη στην οποία τα 

τρία στοιχεία ενός τριγώνου , δημιουργούν έναν θαυμαστό καινούργιο κόσμο.Τα τρία 

στοιχεία  είναι το κείμενο, ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης. 

 

Με τα στοιχεία αυτά ο μαθητής μαθαίνει - εισάγεται στη διαδικασία της θεατρικής 

πράξης, σαν ένα κυλιόμενο τρίγωνο που τα στοιχεία του αλληλεπιδρούν και δημιουργούν 

μία 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 

σχολείο, κείμενα που προτείνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες, καθώς και κείμενα που 

δημιουργούνται μέσα στο πρόγραμμα 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 

 Μικροί ηθοποιοί, φανταστικοί κόσμοι, ρεαλισμός και υπερρεαλισμός 

 Σχέσεις, συναισθήματα, αλληλεπίδραση συναισθημάτων, δράση-αντίδραση, χαρά, 

λύπη, φόβος, θυμός, ανθρώπινες συμπεριφορές. 

 Τα παιδιά γίνονται ηθοποιοί και σκηνοθέτες - αίσθηση υπευθυνότητας, 

συμμετοχικότητας και ελέγχου. 

 Ανάδειξη σχέσεων και πράξεων μέσα από το κείμενο 

 Οι συμμετέχοντες αναδημιουργούν και συνδημιουργούν παράλληλους κόσμους 

μέσα, εντός και εκτός του κειμένου. 

 Συνδυασμός ηθοποιού, κειμένου και σκηνοθέτη. Διαφορετικοί ρόλοι και 

συνδυασμός τους 

 Δημιουργία μικρών σκηνικών πράξεων, χειρονομιών, μικρών δυαδικών σχέσεων, 

όπου ο κάθε μαθητής ενθαρρύνεται να συμμετάσχει με διαφορετικούς ρόλους 

 Στοχασμός σε θέματα συμπεριφοράς, μίμηση και αναδημιουργία, κριτική και 

αποδόμηση. 

 Συνδυασμός πράξεων, σύνθεση και δημιουργία επί σκηνής μικρών ολοκληρωμένων 

θεατρικών συμβάντων. 
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Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές  μαθαίνουν να είναι υπεύθυνοι για το πρόγραμμα και για την πρόοδο 

της συμμετοχής τους, μαθαίνουν στην μεταμόρφωση και την αλλαγή, θεωρώντας 

ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται όταν τα όρια στην τέχνη του θεάτρου δεν 

θεωρούνται δεδομένα. 

 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 συμπεριφορές. 

 Οι συμμετέχοντες 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: 40 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 

 

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 
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Τ Ε Χ Ν Η  

 

«ΠΛΕΪ ΤΑΪΜ» - Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΝΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Τέχνη και παιχνίδι. Το μουσείο ως παιχνιδότοπος. Το έργο τέχνης ως φάρσα και 

γιορτή 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90  ́

Εισηγητής: Χριστόφορος Μαρίνος, Ιστορικός τέχνης, Επιμελητής εκθέσεων 

 

Τι είναι ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης; Είναι ένα κτήριο όπου συναντάμε μόνο «σοβαρά» 

εκθέματα με την ταμπέλα «μην αγγίζετε το έργο»; Μπορεί κανείς να δει και ασυνήθιστα 

πράγματα έναν τέτοιο χώρο που θα του προκαλέσουν το γέλιο; Μπορείς μέσα σε ένα 

μουσείο να παίξεις μπάλα, να κάνεις τραμπάλα και τσουλήθρα; Γίνεται ένα μουσείο να έχει 

το σχήμα των αφτιών του Μίκυ Μάους; Και γιατί είναι γλυπτική όταν κάποιος βάζει δύο 

μαρκαδόρους στα ρουθούνια του;Μπορείς να σκαρώσεις μια φάρσα και αυτό να είναι 

τέχνη;  

 

Ένα μουσείο αρχαιολογικής τέχνης περιέχει τους θησαυρούς του πολιτισμού. Ένα μουσείο 

σύγχρονης τέχνης έχει και άλλες χρήσεις: μπορεί να γίνει, έστω προσωρινά, ένας 

παιχνιδότοπος. Μπορεί να φιλοξενήσει έργα αστεία, με χιούμορ, που το καθιστούν ένα 

(παιδικό) εργαστήριο ιδεών και συνεχούς πειραματισμού με τις μορφές. Πλέον τα μουσεία 

τέχνης δεν προσφέρουν μόνο γνώση αλλά και ψυχαγωγία, για τους μικρούς και τους 

μεγάλους. 

 

Πολλά έργα σύγχρονης τέχνης εμπεριέχουν το στοιχείο της φάρσας. Η σύγχρονη τέχνη 

δεν είναι μόνο «δύσκολη, εγκεφαλική και ακαδημαϊκή», με αποτέλεσμα να θεωρείται από 

πολλούς δυσνόητη. Ένα μεγάλο μέρος της βασίζεται στην έννοια του παιχνιδιού και έχει 

μια καρναβαλική διάσταση. Συνδυάζοντας την τέχνη με την καθημερινή ζωή, 

χρησιμοποιώντας ασυνήθιστα μέσα και υλικά (όπως σοκολάτα, φρούτα και σκουπίδια), 

παίζοντας με την κλίμακα των αντικειμένων, οι καλλιτέχνες αναδεικνύουν τη σημασία του 

κοινότοπου και του ανόητου. Εισάγοντας το χιούμορ στην τέχνη τους, γίνονται κι αυτοί 

παιδιά. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Τα Wunderkammer («αίθουσες αξιοπερίεργων αντικειμένων») και η 

 δημιουργία του μουσείου όπως το γνωρίζουμε σήμερα. 

 Η ανατρεπτική εικονοκλαστική μέθοδος του Marcel Duchamp και η εισαγωγή 

του χιούμορ στην τέχνη. Η γέννηση του έτοιμου αντικειμένου (readymade) το 1913 

και η καθιέρωσή του ως έργο τέχνης.  

 To κίνημα DaDa (1915-1922) και η αξία της ανοησίας στην τέχνη. 

 Αναφορά σε καλλιτέχνες της δεκαετίας του ’60, όπως ο Claes Oldenburg και ο 

 Pino Pascali, που δημιούργησαν παράξενα γλυπτά μεγάλων διαστάσεων 

(αράχνες, μανταλάκια, τηγανισμένα αυγά, φαλαινοουρές) εμπνευσμένοι από την 

καθημερινή ζωή, τα ζώα και τη φύση.  

 Πώς από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 το χιούμορ εισέρχεται για τα καλά 

στον χώρο της τέχνης. Αναφορά σε σημαντικά έργα της δεκαετίας του ’80,όπως το 

φιλμ «The Way Things Go» (1987) του καλλιτεχνικού διδύμου Fischli/Weiss και το 



16 

 

«Rabbit» (1986) του JeffKoons, που ανατρέπουν την ιδέα που έχουμε για τη κλασική 

γλυπτική.  

 Πώς το μουσείο μετατρέπεται σε παιχνιδότοπο. Αναφορά σε συγκεκριμένες 

εκθέσεις της τελευταίας δεκαετίας, όπως η «Test Site» (2007) του Carsten Höller και η 

«Body spacemotionthings» (2009) του Robert Morris, που έγιναν στην Tate Modern 

στο Λονδίνο. Επίσης, αναφορά σε συγκεκριμένα έργα της αυστριακής ομάδας Gelitin 

και του Αργεντινού Tomás Saraceno. 

 Ο καλλιτέχνης-φαρσέρ (Maurizio Cattelan) και ο καλλιτέχνης μαστροχαλαστής 

 (John Bock). 

 Αναφορά σε έργα νέων καλλιτεχνών τα οποία αποπνέουν έναν 

παλιμπαιδισμό (Erwin Wurm, KAWS, David Shrigley, Elmgreen & Dragset, Urs Fischer, 

Saâdane Afif, Alexandra Mir). 

 «Chocolate Art»: Παραδείγματα έργων σημαντικών καλλιτεχνών τα οποία 

είναι φτιαγμένα από σοκολάτα και παρουσιάστηκαν στην έκθεση στο Μουσείο 

Ludwig της Κολωνίας το 2005. 

 Το έργο τέχνης ως μια ημερήσια γιορτή που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο.  

 Αναφορά στο έργο «Streamside Day» (2003) του Γάλλου καλλιτέχνη Pierre 

  Huyghe.   

 Προβολή πλούσιου φωτογραφικού υλικού καθώς και βίντεο καλλιτεχνών 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη σύγχρονη τέχνη μέσα από την αστεία και 

ψυχαγωγική της πλευρά 

 να γνωρίσουν μερικούς από τους πρωτεργάτες της σύγχρονης τέχνης, αλλά και 

σημαντικούς εικαστικούς καλλιτέχνες, τα έργα των οποίων αλληλεπιδρούν με 

άλλους τομείς, από τη μόδα και τα κόμικ μέχρι τη μουσική και τη διαφήμιση  

 να σκεφτούν την απελευθερωτική δύναμη της σύγχρονης τέχνης και την 

απόλαυση που μπορούν να αντλήσουν, είτε βλέποντας τα έργα ως θεατές είτε 

συμμετέχοντας –όταν καλούνται να το κάνουν– οι ίδιοι στην καλλιτεχνική 

διαδικασία 

 να καλλιεργήσουν την αισθητική τους κρίση, και κυρίως να περάσουν καλά, να 

γελάσουν και να προβληματιστούν με τα έργα που θα δουν 

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ 

Τι είναι και πώς φτιάχνονται τα comics; 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Φοίβος Παπαχατζής, Εικονογράφος 

 

Η τέχνη της επικοινωνίας με αλληλουχίες εικόνων, γνωστή σε όλους με το απλούστερο όνομα 

comics, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει οτι συνιστά  ένα είδος γλώσσας. Όπως κάθε 

γλώσσα, έτσι και τα comics έχουν τη δική τους άτυπη γραμματική και συντακτικό. Η 

δημιουργία λέξεων, προτάσεων και παραγράφων μεταφράζεται σε “καρέ”, “μπαλονάκια”, 

ηχητικά ‘εφέ’ και “πλάνα”. Σε αυτό το πρόγραμμα θα εξετάσουμε τί είναι και τί δέν είναι τα 

comics, και θα δούμε τα στάδια παραγωγής ενός comic ζωντανά, με τη βοήθεια ενός 

υπολογιστή, από το λευκό χαρτί μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.  

Τα παιδιά θα κληθούν να φανταστούν τους δικούς τους ήρωες-ηρωίδες και ακολουθώντας 

τους κανόνες αυτής της γλώσσας να συνθέσουν τη δική τους σελίδα comics. 
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Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η  &  Μ Μ Ε  

 

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΣΩΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ: ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΓΙΑ 

ΕΝΑΝ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Πέτρος Κατημερτζόγλου, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εστιάζει στην παρουσίαση των τρόπων με τους 

οποίους το Διαδίκτυο υποστηρίζει τη συνεργατική διαχείριση της γνώσης, και πιο 

συγκεκριμένα, των μεθόδων και εργαλείων που επιτρέπουν σε έναν μαθητή να υιοθετεί 

ταυτόχρονα τον ρόλο του εκπαιδευόμενου και τον ρόλο του εκπαιδευτή, σε άτυπες 

επιμορφωτικές δραστηριότητες (εκτός αίθουσας διδασκαλίας). 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Ο ευρύτερος στόχος του προγράμματος αφορά στην ενίσχυση της διαδραστικής 

αξιοποίησης  του Διαδικτύου, μέσω της χρησιμοποίησης διαδικτυακών εφαρμογών 

WEB2.0 (wikis,blogs). Πρακτικά ,οι μαθητές  εκπαιδεύονται στους τρόπους  με τους 

οποίους  λειτουργούν  αφενός  ως αποδέκτες  και αφετέρου ως δημιουργοί πληροφορίας, 

συμμετέχοντας ενεργά στην παγκόσμια κοινότητα γνώσης. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε μία θεωρητική και μια πρακτική ενότητα διδασκαλίας. 

Στη θεωρητική ενότητα, αρχικά σκιαγραφείται  η  διαχρονική εξέλιξη των μεθόδων   

παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, περιγράφονται οι βασικές έννοιες της συλλογικής 

ανάπτυξης πολυμεσικού υλικού και παρουσιάζονται οι διαφορετικές κατηγορίες 

διαδικτυακών εφαρμογών που  υποστηρίζουν τη συνεργασία των χρηστών. Παράλληλα, 

τονίζεται η ανάγκη της  διάκρισης μεταξύ έγκυρων (επιβεβαιωμένων) και ανεπιβεβαίωτων 

πηγών πληροφόρησης και αναδεικνύεται η αξία της χρησιμοποίησης αναφορών προς 

υποστήριξη της γραπτής ή/και προφορικής επιχειρηματολογίας των μαθητών. 

Στην πρακτική ενότητα, οι μαθητές υιοθετούν διαδοχικά τον ρόλο του παραλήπτη 

πληροφόρησης (εκπαιδευόμενου) και του δημιουργού  περιεχομένου  (εκπαιδευτή).  Με 

την οπτική του εκπαιδευόμενου, παρουσιάζεται ένα σενάριο αναζήτησης πληροφοριών 

και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της αναζήτησης με στόχο την ορθή επιλογή της 

πηγής πληροφόρησης. Κατόπιν, οι μαθητές καλούνται να αναλάβουν  το  ρόλο του 

δημιουργού πληροφορίας, μέσω δύο ενδεικτικών μελετών περίπτωσης. Στην πρώτη 

περίπτωση, αναπτύσσεται μια σύντομη περιγραφή του σχολείου στο οποίο φοιτούν οι 

μαθητές στον ιστοχώρο της παγκόσμιας συνεργατικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει 

ενεργά σεμίαδιεθνήκοινότηταπαραγωγήςγνώσης.Στοδεύτεροσενάριο,αναπτύσσεται μια 

εφαρμογή ιστολογίου (blog) και αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές 

συνεργάζονται σε ομάδες με κοινό στόχο τη δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν στο 

σχολείο τους. 

 

Εκπαιδευτικό υλικό: Προβολή υλικού – Διαδικτυακό περιεχόμενο  
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ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΜΟΥ, Η ΠΑΡΕΑ ΜΟΥ 

Ελάτε να πούμε κάτι στο μικρόφωνο  

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Αθηναΐς Νέγκα, Δημοσιογράφος, Αρθρογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Η ανακάλυψη του ραδιοφώνου –οι οικογένειες μαζεμένες γύρω από τα ραδιόφωνα 

πριν έρθει η  τηλεόραση  

 Η αληθινή ιστορία του Άγγλου βασιλιά Γεωργίου,  που πάσχιζε να μάθει να μιλάει 

ωραία για ακούγεται καλά στο ραδιόφωνο (εικόνες από την βραβευμένη  ταινία «Ο 

λόγος του Βασιλιά»  

 Το να μιλάμε σωστά και να συντάσσουμε τις σκέψεις μας βοηθάει στην 

καθημερινότητα μας   

 Το ραδιόφωνο που μας αρέσει σήμερα . Η ενημέρωση και το μουσικό ραδιόφωνο  

 Ελάτε να πούμε κάτι στο μικρόφωνο  

 Πότε μπορούμε να ακούμε ραδιόφωνο και τι είδους .(για να χορέψουμε ,να 

παίξουμε ,να μας φτιάξει την διάθεση  στο αυτοκίνητο, όταν ζωγραφίζουμε  ή να 

μας κάνει παρέα) 

 

Φ Υ Σ Ι Κ Η  -  Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  

 

ΤΙ ΕΙΔΕ Ο ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ; 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Δημήτρης Πετάκος, Διδάκτωρ Ιστορίας των Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σε συνεργασία με τον Κώστα Γαβρόγλου, Ομότιμο Καθηγητή Ιστορίας τωνΕπιστημών, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Το βιβλίο της φύσης είναι γραμμένο στη γλώσσα των μαθηματικών! 

Γαλιλαίος, 1623 

 

Ο Ιταλός μαθηματικός, αστρονόμος και φυσικός φιλόσοφος Γαλιλαίος (1564 - 1642) 

αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες στην ιστορία της επιστήμης. Οι 

παρατηρήσεις που πραγματοποίησε με το τηλεσκόπιο και οι νέες μέθοδοι που πρότεινε 

στη μελέτη της φύσης άλλαξαν κυριολεκτικά την εικόνα που είχαν οι άνθρωποι για τον 

κόσμο. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τον άνθρωπο που μετακίνησε τη Γη από τη θέση της, 

συνέτριψε τις κρυστάλλινες σφαίρες του Αριστοτέλη, καταδικάστηκε από την Καθολική 

Εκκλησία και στο τέλος δικαιώθηκε. 

 

Ερωτήματα που θα διατρέχουν το πρόγραμμα ως βασικοί άξονες 

Γιατί ο Γαλιλαίος πίστεψε στο ηλιοκεντρικό σύστημα του Κοπέρνικου; Τι παρατήρησε με το 

τηλεσκόπιό του; Γιατί οι παρατηρήσεις του επιβεβαίωσαν το ηλιοκεντρικό σύστημα του 

Κοπέρνικου; Τι αλλαγές επέφερε το έργο του Γαλιλαίου στη φυσική φιλοσοφία και 

αστρονομία του 17ου αιώνα; Γιατί υπήρχαν έντονες αντιρρήσεις στους ισχυρισμούς του 

Γαλιλαίου και από ποιους εκφράστηκαν; Για ποιους λόγους τον καταδίκασε η Ιερά 

Εξέταση; 
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Εξέλιξη του προγράμματος 

 Γνωριμία με τους μαθητές – η ιστορία της επιστήμης και ο εκπαιδευτικός της 

ρόλος. 

 Το γεωκεντρικό σύστημα του Αριστοτέλη και η «επανάσταση» του Κοπέρνικου. 

 Η προσωπικότητα και η ζωή του Γαλιλαίου. 

 Οι παρατηρήσεις που έκανε με το τηλεσκόπιο και συζήτηση με τους μαθητές για τη 

σημασία των παρατηρήσεων. 

 Η αμφισβήτηση που δέχτηκε, η υπεράσπιση των ιδεών του και η περίφημη δίκη 

του. 

 Συμπεράσματα και αναστοχασμός με τους μαθητές. 

 

Στόχοι 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να φέρει σε επαφή τους μαθητές με τη γοητεία 

των επιστημών, να τους ταξιδέψει σε μια διαφορετική εποχή και να τους κινητοποιήσει να 

ασκήσουν την κριτική τους σκέψη σχετικά με τις διαφορές του «σήμερα» και του «χθες». 

Οι μαθητές θα έχουν ενεργή συμμετοχή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με στόχο 

μια εποικοδομητική συζήτηση. 

 Προβολή υλικού 

Ο ΝΕΥΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΛΟ 

Τι μας λένε οι μύθοι για την επιστήμη; 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Ειρήνη Γκουνταρούλη, Διδάκτωρ Ιστορίας Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Επιστημονικός Σύμβουλος: Μανώλης Πατηνιώτης, Αναπλ. Καθηγητής Ιστορίας Επιστημών, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Οι μαθητές μέσω διαδραστικής αφήγησης, θα γνωρίσουν μία από τις σημαντικότερες 

φυσιογνωμίες του 17ου αιώνα, τον Άγγλο μαθηματικό, αστρονόμο και φυσικό φιλόσοφο, 

Ισαάκ Νεύτωνα. Ο Νεύτωνας θεωρείται ο ‘πατέρας’ της σύγχρονης επιστήμης τόσο για τις 

μελέτες του σχετικά με τη φύση του φωτός, αλλά κυρίως για τη μαθηματική διατύπωση 

των περίφημων νόμων της κίνησης και της βαρύτητας των σωμάτων. 

 

Μέσα από μία συναρπαστική αφήγηση οι μαθητές και οι μαθήτριες θα γνωρίσουν την 

ιστορία που συνδέει την πτώση ενός μήλου με τον Νεύτωνα. Στο πρώτο μέρος της 

αφήγησης, με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού θα εξοικειωθούμε με τις συνθήκες ζωής 

των ανθρώπων στην Αγγλία του 17ου αιώνα. Στην συνέχεια θα εστιάσουμε στη ζωή και 

στο έργο του Άγγλου διανοητή Νεύτωνα, και θα μιλήσουμε για τις βασικές φυσικές έννοιες 

τις οποίες ανέπτυξε. Στο τέλος της αφήγησης, θα συζητήσουμε για το ρόλο των μύθων 

στην ιστορία της επιστήμης με στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν μία 

κριτική ματιά σχετικά με την επιστήμη και τη σχέση της με τον άνθρωπο. 

 

Βασικές ερώτησης του προγράμματος: Ποιος ήταν ο Ισαάκ Νεύτωνας και γιατί 

ισχυρίστηκε ότι “είδε πιο μακριά, επειδή πάτησε στους ώμους γιγάντων”; Γιατί η ιστορία η 

οποία συνδέει την πτώση ενός μήλου και τον Νεύτωνα, είναι μύθος; Ποιος ο ρόλος του 

μύθου για το μήλο στη γνωριμία μας με το νόμο της βαρύτητας; Ποιος ο ρόλος των 

μύθων στην ιστορία της επιστήμης; 
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Εξέλιξη του προγράμματος 

 Γνωριμία με την ιστορία της επιστήμης. Τι είναι η ιστορία της επιστήμης και τι μας 

μαθαίνει; 

 Η χρονιά των Θαυμάτων: Μία σύντομη αφήγηση της ζωής του Νεύτωνα κατά τα 

μαθητικά και φοιτητικά του χρόνια 

 Η επιστήμη στον 17ο αιώνα: Ποιος ήταν ο Νεύτωνας και γιατί ισχυρίστηκε ότι “είδε 

πιο μακριά, επειδή πάτησε στους ώμους γιγάντων”; 

 Ο μύθος για το μήλο, τι σηματοδοτεί και τι μας μαθαίνει για την επιστήμη; 

 Η χρήση πλούσιου οπτικοακουστικού υλικού και οι σύντομες πρακτικές δράσεις θα 

συμπληρώσουν μία συναρπαστική ιστορία για τον Νεύτωνα 

 Συζήτηση 

 

Ο ΗΛΙΟΣ Ο ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ 

Ήλιος, Γη, πλανήτες, ηλιακό σύστημα  

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Γεώργιος Μαυρομανωλάκης, Διδάκτωρ Φυσικής, Επιστημονικός Συνεργάτης 

Πανεπιστημίου Κύπρου, Ερευνητής Τμ. Έρευνας της Ελληνογερμανικής Αγωγής  

 

Ο Ήλιος είναι το κοντινότερο άστρο σε μας. Είναι μια μεγάλη πύρινη σφαίρα με διάμετρο 

περίπου 1,4 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Ο πλανήτης μας βρίσκεται σε τροχιά γύρω του σε 

απόσταση περίπου 150 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Πώς θα μπορούσαμε να 

κατανοήσουμε καλύτερα και να αντιληφθούμε το μέγεθος αυτών των διαστάσεων; Τι θα 

βλέπαμε αν πηγαίναμε με ένα διαστημόπλοιο κοντά στον Ήλιο; 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν και να 

αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τις διαστάσεις του Ήλιου, της Γης, των πλανητών, του 

πλανητικού συστήματος.  Επιπλέον να τους εισάγει στη γοητεία του διαστήματος, και 

γενικότερα του κόσμου μας, και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη 

και την τεχνολογία οι οποίες είναι αποτέλεσμα της υπαρξιακής ανάγκης του ανθρώπου να 

εξερευνήσει και να κατανοήσει τον κόσμο που τον περιβάλλει.  

 

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος επικεντρώνεται στην επίδειξη 

και χρήση διαδραστικών εφαρμογών και στην εκτέλεση βιωματικών δραστηριοτήτων. Στο 

δεύτερο μέρος οι μαθητές συνδέονται με τη βάση δεδομένων του διαστημικού σκάφους 

SOHO (Solar & Heliospheric Observatory), το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τον 

Ήλιο και έχει σκοπό τη μελέτη του. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να δουν σε 

πραγματικό χρόνο εντυπωσιακές εικόνες ή βιντεοσκοπήσεις του Ήλιου σε υψηλή ανάλυση 

όπως αυτές καταγράφονται από τα διάφορα επιστημονικά όργανα μέτρησης του 

διαστημοπλοίου ή να επιλέξουν άλλες περιόδους ενδιαφέροντος, π.χ. εβδομάδα των 

γενεθλίων τους ή της γέννησης τους, και να παρατηρήσουν τις εκλάμψεις, τις κηλίδες, τον 

ηλιακό άνεμο κλπ.   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ήλιος, Γη, πλανήτες, ηλιακό σύστημα - Επίδειξη οπτικοακουστικού υλικού 

 Διαστάσεις και αποστάσεις – Διαδραστικές εφαρμογές 

 Βιωματική δραστηριότητα 

 Ο Ήλιος των γενεθλίων μας – Δεδομένα από διαστημικό σκάφος SOHO 
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 

Χρησιμοποιούμε τη γεωμετρία & σχεδιάζουμε πακέτα συσκευασίαςτροφίμων 

Ομάδα: 25 – 35 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτριες: Χρυσαυγή Τριανταφύλλου, Διδάκτωρ Διδακτικής των μαθηματικών 

         Διονυσία Μπακογιάννη, Υποψήφια Διδάκτωρ Διδακτικής των  

         Μαθηματικών, Τμήμα Μαθηματικών ΕΚΠΑ            

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να εμπλουτίσει τις μαθηματικές εμπειρίες των 

μαθητών εμπλέκοντάς τους σε μια διερευνητική δραστηριότητα που βασίζεται σε ένα 

πρόβλημα από το χώρο εργασίας, το πρόβλημα της συσκευασίας τροφίμων. Η 

συσκευασία σήμερα είναι ένας από τους πιο συναρπαστικούς και προκλητικούς κλάδους 

στον κόσμο του βιομηχανικού σχεδιασμού. Ο σχεδιαστής της συσκευασίας κατέχει 

σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη παραγωγική διαδικασία και απαιτείται να γνωρίζει το 

προϊόν που καλείται να προωθήσει και να προστατέψει.  

Οι μαθητές θα αναλάβουν τον ρόλο του σχεδιαστή μιας χάρτινης συσκευασίας για έναν 

ορισμένο αριθμό γλυκισμάτων. Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι 

συσκευασίας, οι μαθητές θα πρέπει να τους αναζητήσουν, να χρησιμοποιήσουν βασικές 

γνώσεις γεωμετρίας, και να καταλήξουν στην πιο επιθυμητή για αυτούς συσκευασία αφού 

βασιστούν σε κριτήρια που οι ίδιοι θα θέσουν (π.χ. κόστος, εμφάνιση, λειτουργικότητα).  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες. 

 Σε κάθε ομάδα θα δοθεί χειραπτικό υλικό και τα απαραίτητα γεωμετρικά όργανα. 

 Οι μαθητές της κάθε ομάδας θα πειραματιστούν με διαφορετικές τρόπους 

συσκευασίας των γλυκισμάτων και θα χρησιμοποιήσουν βασικές γνώσεις 

γεωμετρίας (εμβαδά επιπέδων σχημάτων). 

 Τέλος, θα προτείνουν και θα παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους τον καλύτερο 

για αυτούς τρόπο συσκευασίας επιχειρηματολογώντας για την επιλογή τους.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να εμπλακούν σε πρακτικές δράσης και αναζήτησης, όπως να θέσουν 

ερωτήματα, να πειραματιστούν, να ερμηνεύσουν και να αξιολογήσουν τα 

δεδομένα τους και τα ευρήματά τους και να τα επικοινωνήσουν στους συμμαθητές 

τους. 

 Οι μαθητές να συνδέσουν τις μαθηματικές γνώσεις τους με θέματα από τον χώρο 

εργασίας. 
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Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  

 

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΟΥ  

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90’  

Εισηγήτρια: Ελίζαμπεθ Σταθοπούλου, Δρ. Γεωλογίας, Παλαιοντολόγος 

 

Οι δεινόσαυροι, ήταν μια ομάδα εκπληκτικών ερπετών, που κυριάρχησαν στο πλανήτη 

μας για περίπου 160 εκατομμύρια χρόνια. Την ίδια εποχή τους αιθέρες και τους ωκεανούς 

όριζαν ιπτάμενα και θαλάσσια ερπετά αντίστοιχα. Η εξαφάνιση των δεινόσαυρων πριν 65 

εκατομμύρια χρόνια, επέτρεψε την ανάπτυξη των θηλαστικών και την εξέλιξη της ζωής 

όπως την ξέρουμε. Πως ήταν όμως η γη την εποχή που σειόταν το έδαφος κάτω από το 

βάρος των μεγαλόσωμων σαυρόποδων και των τρομακτικών σαρκοφάγων Αλλόσαυρων? 

Τι φυτά φύονταν και τι κλίμα επικρατούσε? Μεταφερόμαστε σε μια περιοχή της Β. 

Αμερικής και συναντάμε τον μεγάλο «Αλ», έναν Αλλόσαυρο μου έμελλε να μείνει στην 

ιστορία. 

 

Μέσα από οπτικοακουστικά μέσα, παιχνίδι, χειροτεχνία και συζήτηση, μαθαίνουμε όσα 

πρέπει να ξέρει κανείς για τους δεινόσαυρους! Πότε και που έζησαν, σε ποιές ομάδες 

χωρίζονται, τι έτρωγαν, πως εξελίχθηκαν στο γεωλογικό χρόνο, θεωρίες εξαφάνισης, κλπ.  

Συζητάμε «τα ρεκόρ των δεινοσαύρων». Ανακαλύπτουμε τους δεινόσαυρους που λόγω 

κάποιου χαρακτηριστικού τους σπάνε κάποιο ρεκόρ, για παράδειγμα: Ο μεγαλύτερος 

δεινόσαυρος, ο μικρότερος δεινόσαυρος, ο πιο έξυπνος δεινόσαυρος, ο πιο γρήγορος, κλπ. 

και κατασκευάζουμε ένα βιβλίο με τα ρεκόρ των δεινοσαύρων. Διερευνούμε το πώς 

παίρνουν τα ονόματα τους οι δεινόσαυροι, και το αν υπήρχαν ή όχι δεινόσαυροι στην 

Ελλάδα και γιατί. Δημιουργούμε ο καθένας τον δικό του δεινόσαυρο.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ICE AGE ΣΤΟ FROZEN ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

Πώς ένα μαμούθ, ένας χιονάνθρωπος και μια πριγκίπισσα του πάγου μάς βοηθούν 

να καταλάβουμε τι είναι η κλιματική αλλαγή 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Νικολέτα Ζιακοπούλου, Φυσικός, Μετεωρολόγος 

 

Η κλιματική αλλαγή και οι συνέπειές της απασχολούν εδώ και χρόνια επιστήμονες, 

περιβαλλοντικούς φορείς και κυβερνήσεις ανά την υφήλιο. Οι νεότερες γενιές μπορούν να 

αποτελέσουν την ελπίδα του πλανήτη αρκεί να ενημερωθούν σωστά και να δράσουν 

έγκαιρα. Η κατανόηση και η εξοικείωση των παιδιών με το κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής 

αλλαγής επιχειρείται στο πρόγραμμα αυτό μέσα από τις περιπέτειες των αγαπημένων 

τους κινηματογραφικών ηρώων.  

Ο Όλαφ, η Έλσα, ο Μάνι και ο Σιντ θα μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε:  

 τι είναι η κλιματική αλλαγή; 

 γιατί συμβαίνει; 

 τι ονομάζουμε φυσική μεταβλητότητα του κλίματος; 

 ποιος ο ρόλος του ανθρώπου στην κλιματική αλλαγή; 

 ποιες οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και πώς μπορούμε να τις 

περιορίσουμε; 
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Υλικό και εργαλεία προγράμματος: 

 ολιγόλεπτα αποσπάσματα ταινιών 

 προβολή υλικού power point 

 ερωτήσεις – συμμετοχή μαθητών 

 

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΨΗΛΩΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Βίκυ Κλεφτογιάννη, Δρ. Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 

Τα δάση αποτελούν οικοσυστήματα με υψηλή σπουδαιότητα, καθώς παρέχουν αγαθά 

(ξυλεία, καυσόξυλα, καρπούς, ρετσίνι κ.ά.) και πολύτιμες υπηρεσίες (κύκλος οξυγόνου, 

επίδραση στο κλίμα, προστασία από πλημμύρες, κλπ.) στον άνθρωπο, ενώ συμβάλλουν 

στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη φύση. Το δάσος προσέφερε εξαρχής στον 

άνθρωπο τροφή και στέγη, αλλά και εργασία και ψυχαγωγία. Στην αρχαιότητα η χώρα 

μας καλυπτόταν από πλούσια δάση σε μεγάλη έκταση, τα οποία περιορίστηκαν εξαιτίας 

των απειλών που εξακολουθούν μέχρι σήμερα να υφίστανται (υλοτομία, υπερβόσκηση, 

πυρκαγιά). Τα δέντρα από τα οποία συγκροτούνται κυρίως τα δάση μας είναι η δρυς, το 

έλατο, το πεύκο, η οξιά, αλλά και η καστανιά, το κυπαρίσσι, το πουρνάρι, το σφεντάμι κ.ά.  

Τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (βότανα), επίσης, που απαντώνται στα δάση της 

χώρας μας χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από τα αρχαία χρόνια (Ασκληπιός, 

Ιπποκράτης) και πολλές φορές συνδέθηκαν με ενδιαφέροντες μύθους. Το δάσος όμως, 

εκτός από τα φυτά, είναι και τα ζώα που ζουν σε αυτό καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις.  

Η επαρκής ενημέρωση των μαθητών του Δημοτικού για τα ανωτέρω είναι σημαντική. Η 

περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους θα πραγματοποιηθεί με όχημα την ανάγνωση σχετικού 

διηγήματος μέσα από την προσωποποίηση ενός δέντρου και τη λογοτεχνική προσέγγιση 

της ιστορίας του. Επίσης,   θα γίνει συζήτηση σχετικά με τα περιαστικά δάση της Αττικής 

(Υμηττός, Πεντέλη, Πάρνηθα) και τη σπουδαιότητά τους. Παιχνίδια με καρτέλες και 

παιχνίδια με τις χαρακτηριστικές λατινικές ονομασίες αρωματικών και φαρμακευτικών 

φυτών που εμφανίζονται στη μυθολογία θα βοηθήσουν στην κατανόηση και τη 

διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάγνωση διηγήματος που περιγράφει την ανάπτυξη ενός δέντρου σε ένα δάσος, 

τη συμβίωση με τα γειτονικά φυτά και ζώα και την απειλή της πυρκαγιάς, που 

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες απειλές για τα δάση 

 Περιγραφή σπουδαιότητας του δάσους – αγαθά (ξύλο, καυσόξυλα, ρετσίνι), 

υπηρεσίες (παροχή οξυγόνου, επίδραση στο κλίμα, προστασία από πλημμύρες)  

 Σύνθεση των δασών – φυτά, ζώα, σπάνια και προστατευόμενα είδη  

 Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά (βότανα), χρήσεις τους από τον Ιπποκράτη και 

τον Ασκληπιό, εμφάνιση στη μυθολογία, λατινικά ονόματα 

 Αλληλεπίδραση φυτών και ζώων (επικονίαση, παροχή τροφής, προστασία, κλπ.) 

 Κίνδυνοι που απειλούν τα δάση (πυρκαγιά, υλοτομία, εκχερσώσεις, υπερβόσκηση, 

κλπ.) 

 Τρόποι προστασίας (μέτρα αντιμετώπισης, ο ρόλος της προσωπικής συμβολής) 

 Συζήτηση σχετικά με τη σπουδαιότητα των δασών που περιβάλλουν την Αθήνα 

(Υμηττός, Πεντέλη, Πάρνηθα)  
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 Παιχνίδι με καρτέλες (ακροστιχίδες, αντιστοιχίσεις, αναγνώριση φυτών και ζώων, 

παιχνίδι με τα λατινικά ονόματα αρωματικών φυτών και βοτάνων) 

 Παρότρυνση για συμμετοχική συμπεριφορά και κατανόηση της αξίας του 

εθελοντισμού 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Κατανόηση της σπουδαιότητας του δάσους και των υπηρεσιών που προσφέρει 

στον άνθρωπο, με τη βοήθεια και μιας λογοτεχνικής και ιστορικής προσέγγισης. 

 Κατανόηση των αλληλεπιδράσεων φυτών και ζώων και πώς αυτές συμβάλλουν 

στη διατήρηση της ισορροπίας του δάσους. 

 Κατανόηση των ανθρωπογενών απειλών και των συνεπειών τους. 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις δράσεις για την προστασία των δασών. 

 Καλλιέργεια φιλο-περιβαλλοντικής στάσης και εθελοντικής συμπεριφοράς. 

 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  -  Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΤΟ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΔΩ, ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΕΡΑ… 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Δικαίος Χατζηπλής, Εμψυχωτής, Παιδαγωγός, Γραφίστας 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η προσέγγιση της έννοιας του «διαφορετικού» μέσα από 

διάφορες μορφές τέχνης, τη διαφήμιση, τον κινηματογράφο, το παιχνίδι κ.ά.  Με τον 

τρόπο αυτό οι μαθητές θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν και να αξιολογήσουν εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που ορίζουν κάτι ως «διαφορετικό» και στη συνέχεια να εξερευνήσουν τα 

φίλτρα που βοηθούν στην κατανόηση και αποδοχή του.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος: 

 παιχνίδια ομαδοποίησης και καλωσορίσματος 

 χωρισμός ομάδων 

 προβολή εικόνων, παράθεση πληροφοριών με βιωματικές παρεμβάσεις 

 παιχνίδια επικοινωνίας 

 το «διαφορετικό»: ερμηνεία, προσέγγιση 

 τι είναι «διαφορετικό» εδώ, εκεί και λίγο παραπέρα – Χρονικά, γεωγραφικά, 

καλλιτεχνικά, επικοινωνιακά όρια του διαφορετικού 

 αυτοσχεδιασμοί 

 παιχνίδια σε ομάδες 

 προβολή video, εικόνων, διαφημίσεων κ.λπ. με αφορμή τη διαφορετικότητα – 

σχολιασμός, μαιευτική μέθοδος 

 παιχνίδια με τις λέξεις 

 η διαφορετικότητα σε λεζάντες 

 ένα ερέθισμα, 5 ερμηνείες 

 αναστοχασμός 
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ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων 

Βιωματική γνωριμία με την τέχνη της ενσυναίσθησης 

Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Γιώργος Τσιτσιρίγκος, Εκπαιδευτής Επικοινωνίας 

 

Η ενσυναίσθηση, δηλαδή η ουσιαστική παρουσία σε αυτά που μας λένε οι άλλοι άνθρωποι, 

είναι μια δεξιότητα θεμελιώδης για τη συνύπαρξη σε όλα τα επίπεδα και φάσματα της 

ανθρώπινης δράσης. Ιδιαίτερα σήμερα που οι κοινωνικές δομές αλλάζουν ταχύτατα και οι 

ανθρώπινες σχέσεις διέρχονται βαθιά κρίση, είναι ακόμη πιο σημαντικό να γνωρίζουμε 

πώς να ακούμε με την καρδιά μας και να στεκόμαστε πλάι σε αυτούς που αγαπούμε. 

Με τη Μη Βίαιη Επικοινωνία του Marshall Rosenberg και με άλλα εργαλεία, το πρόγραμμα 

καλεί τους μαθητές να βιώσουν και να εξασκηθούν στην ενσυναισθητική ακρόαση μέσα 

από συγκεκριμένα παραδείγματα και παιχνίδια. Στόχος του είναι να εμπνεύσει τους 

μαθητές να εντρυφήσουν στην ουσία και την τεχνική της ενσυναίσθησης, ώστε να την 

αφομοιώσουν και στην προσωπική τους ζωή. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάλυσητης δυναμικής των σχέσεων 

 Εντοπισμός και ανάλυση συνηθισμένων συμπεριφορών 

 Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων 

 Αναγνώριση και διατύπωση αναγκών 

 Ασκήσεις σε ζευγάρια 

 Προσωπικές ασκήσεις 

 Παιχνίδια ρόλων 

 Ομαδικά παιχνίδια 

 Διήγηση ιστοριών 

 Μουσικά παιχνίδια 

 

Υλικά και εργαλεία προγράμματος: 

 Βίντεο 

 Φυλλάδια εργασίας 

 Χρώματα και εικαστικές τέχνες 

 Κάρτες συναισθημάτων και αναγκών 

 Powerpoint 

 

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 προσπάθεια μας να αποκρύψουμε τα 
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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 

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 γεγονότωνμε 

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. 

 

100% ΥΠΕΡΟΧΟΙ: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ; 

Ένα πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και την ένταξη 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές:   Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Λέκτορας ΕΚΠΑ, Θεολόγος, Φιλόλογος  

Ηρώ Ποταμούση, Κοινωνιολόγος, Θεατροπαιδαγωγός 

Κατερίνα Λασκαρίδη, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός  

 

Οι συμμετέχοντες μέσα από πρωτότυπες ιστορίες-κόμικς, τους χαρακτήρες και τους 

υπερήρωές τους προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα αλλά κυρίως αναζητούν στον εαυτό 

τους τις προσωπικές θέσεις και δυνατότητες σε σχέση με την αποδοχή και την ένταξη του 

«άλλου» στο σχολικό περιβάλλον.  

 

Βασικά θέματα του προγράμματος είναι  

 η αναζήτηση και η διαμόρφωση της ταυτότητας του παιδιού και εφήβου 

 η ένταξη και η φοίτηση των μαθητών  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ιδιαίτερα 

όσων βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού 

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

απομόνωση στο σχολείο 

 η ανάληψη προσωπικής ευθύνης  

 

Το πρόγραμμα  αντιμετωπίζει την αποδοχή της διαφορετικότητας ως ένα πολυδιάστατο, 

δυναμικό, κοινωνικό φαινόμενο, που δεν αφορά απλοϊκά μόνο το αδύναμο παιδί, αλλά 

εμπλέκει συνολικά όλη την σχολική κοινότητα και κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.  

Συνδυάζεται με πολλά μαθήματα των Ε΄ & ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού και προτείνεται  για 

ποικίλες σχολικές ομάδες με διαφορετικά χαρακτηριστικά και θέματα (εφηβεία, 

διαφορετικότητα, βία, αυτισμός κ.ά).  
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ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 

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

(ΣΤ΄ τάξη) Ομάδα: 25 – 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Λέκτορας ΕΚΠΑ, Θεολόγος, Φιλόλογος  

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 προσπάθεια 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 με 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 

 

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 την 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 
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 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 πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 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. Η ανάγκη 

για αυτό- και ετερο- προσδιορισμό αδήριτη. Τα διλήμματα πολλά και έντονα για τους 

μαθητές που συμμετέχουν. Το ζητούμενο είναι ο 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 

τις τάξεις του Δημοτικού, 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 τη Γ΄ 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.  
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Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α  

 

ΕΝΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Ένα πρόγραμμα φιλοσοφίας με τα παιδιά του δημοτικού 

Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 

Εισηγήτρια: Άννα Ντιντή, Φιλόλογος, MA Φιλοσοφία της Επιστήμης 

 

Ποιος είναι ο ευτυχισμένος άνθρωπος; Πώς ζει, τι χρειάζεται και τι του είναι αρκετό; Αν 

μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, τι χαρακτηριστικά θα του 

αποδίδαμε; Τι μας βοηθά και τι μας δυσκολεύει στην επιδίωξη της δικής μας ευτυχίας; 

Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά θα εμπλακούν στη διερεύνηση τέτοιων ερωτημάτων 

υιοθετώντας τη σωκρατική μέθοδο της φιλοσοφίας με τα παιδιά, μια καινοτόμο 

παιδαγωγική πρακτική, διεθνώς αναγνωρισμένη για την ικανότητά της να ενεργοποιεί 

την κριτική και δημιουργική σκέψη. Τα παιδιά θα ξεκινήσουν από ένα κατάλληλα 

σχεδιασμένο φιλοσοφικό ερέθισμα και θα συγκροτήσουν έναν κύκλο διερεύνησης και 

διαλόγου για να εξετάσουν, να κρίνουν και να διαφωνήσουν για τη σημασία της ευτυχίας, 

τον χαρακτήρα των αναγκαίων αγαθών και τα κριτήρια διαμόρφωσης μιας ευτυχισμένης 

ζωής. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Αρχική διερεύνηση του θέματος με ερωταποκρίσεις 

 Τα παιδιά εισάγονται με τη μορφή παιχνιδιού και τη βοήθεια έντυπου υλικού 

(καρτέλες) στην εξέταση των αναγκαίων αγαθών για την κατάκτηση της 

ευτυχίας 

 Ομαδοσυνεργατική φάση: τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και συζητούντα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από το παιχνίδι 

 Διάλογος μαιευτικού τύπου υπό την καθοδήγηση της εισηγήτριας 

 Ανάδειξη διαφωνιών και ανταλλαγή επιχειρημάτων 

 Ψήφιση των προτεινόμενων κριτηρίων για μια ευτυχισμένη ζωή 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να συνδέσουν τα παιδιά τις εμπειρίες τους με τη διερεύνηση της σημασίας της 

ευτυχίας 

 Να ανταλλάξουν απόψεις για το πότε είναι κάποιος πραγματικά ευτυχισμένος 

 Να εξετάσουν τι είναι αναγκαίο, τι είναι περιττό και τι αρκετό για την κατάκτηση 

της ευτυχίας 

 Να αναρωτηθούν και να εκτιμήσουν του παράγοντες που συμβάλλουν στη δική 

τους ευτυχία 

 Να σταθούν κριτικά απέναντι στα προβαλλόμενα πρότυπα ευτυχίας 

 
 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση 

Συντονίστρια προγραμματισμού: Ιωάννα Ρωμηού 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 4297540-1-2, Fax: 210 4296024 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr 

Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr 

mailto:info@laskaridou.gr
http://www.laskaridou.gr/

