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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν 

Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 

 

Αιτήσεις δεκτές από 1ης Σεπτεμβρίου έως και  10 Οκτωβρίου 2017 

 

 

 «ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 2017 ΕΤΟΣ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ» 

 

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη στο πλαίσιο του εορτασμού του έτους Νίκου Καζαντζάκη, 

σχεδίασε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις βαθμίδες, με σκοπό οι μαθητές να 

γνωρίσουν το έργο και την προσωπικότητα του Κρητικού συγγραφέα. Ο Νίκος Καζαντζάκης 

υπηρέτησε όλα τα είδη της λογοτεχνίας και άφησε παρακαταθήκη ένα σπουδαίο έργο. 

 

Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ  

(Γ΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Βαθρακογιάννη, Φιλόλογος, MPhil Πανεπιστήμιο Birmingham 

 

Το πρόγραμμα ξεκινά με μια σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του συγγραφέα Νίκου 

Καζαντζάκη. Στη συνέχεια, μέσα από μια επιλογή μυθιστορημάτων που παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον ως προς την απεικόνιση γυναικείων χαρακτήρων (Βίος και πολιτεία του Αλέξη 

Ζορμπά, Ο Χριστός ξανασταυρώνεται, Καπετάν Μιχάλης, Ο τελευταίος πειρασμός), 

ανιχνεύουμε τη λειτουργία αυτών, την έκταση που καταλαμβάνουν, τόσο ποσοτικά όσο και 

ποιοτικά (π.χ. για την εξέλιξη του έργου) και τέλος οδηγούμαστε σε μια τυπολογία τους.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Ανάπτυξη συνθετικών/κριτικών ικανοτήτων των μαθητών, ανταλλαγή απόψεων 

σχετικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον ρόλο της γυναίκας στο έργο του 

Καζαντζάκη – επικοινωνία/ ομαδική πραγμάτευση ζητημάτων φεμινισμού. Καλούνται 

να σχολιάσουν την ταύτιση ή την απόρριψή τους σε σχέση με το γυναικείο φύλο, 

όπως αυτό προβάλλεται.  

 Διαμόρφωση προσωπικών τεκμηριωμένων ερμηνειών ως προς την απεικόνιση του 

συγγραφέα μέσα από τις βιογραφίες. Εν τέλει προκύπτει ότι ο Καζαντζάκης αγαπά, 

απεχθάνεται, είναι ουδέτερος προς τη γυναίκα; 

 Διερεύνηση συγκλίσεων/αποκλίσεων μέσα από τη σύγκριση τόσο των 4 βιογραφιών 

μεταξύ τους όσο και μεταξύ μυθιστορημάτων και βιογραφιών.  
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 Σύγκριση των μυθιστορημάτων με άλλες μορφές τέχνης (κινηματογράφος) καθώς και 

με κείμενα άλλων συγγραφέων που ασχολούνται με τη θέση της γυναίκας στην 

κοινωνία (π.χ. Φόνισσα Παπαδιαμάντη). 

 Εξοικείωση των μαθητών με το ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα του Καζαντζάκη μέσα από 

την ανάγνωση χαρακτηριστικών αποσπασμάτων με σκοπό τον εμπλουτισμό του 

γλωσσικού αισθητηρίου τους. 

 Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων (συνεντεύξεις, ταινίες, μουσική ταινιών, 

φωτογραφικό υλικό), επίσκεψη σε επιλεγμένους ιστότοπους  με αφορμή την επέτειο 

των 60 ετών από τον θάνατο του συγγραφέα. 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ «ΟΔΥΣΕΙΑ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Οι 24 Φύλακες του Κρητικού Λογοτέχνη 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καζαντζάκη 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Δρ. Νίκος Μαθιουδάκης, Επιστημονικός Σύμβουλος Εκδόσεων Καζαντζάκη 

 

...δεν χορταίνω ν’ ανανογιέμαι  

την ομορφιά της δημοτικής μας· 

η δημοτική γλώσσα, αυτή πια  

είναι η πατρίδα μου. 

 

Ο ποιητής Νίκος Καζαντζάκης ως άλλος Οδυσσέας, μετά από δεκατρία ολόκληρα χρόνια 

σκληρής δουλειάς, περιπλανώμενος ανάμεσα σε χιλιάδες στίχους και εκατοντάδες λέξεις, 

αναγράφοντας την ποιητική του ιδέα εφτά φορές, αναζητά την αθάνατη πηγή, την 

προσωποποίηση του Θεού. Συνθέτει, λοιπόν, την «ΟΔΥΣΕΙΑ» (γράφεται με ένα σίγμα 

σύμφωνα με το γλωσσολογικό «πιστεύω» του Καζαντζάκη), μια σύγχρονη επική δημιουργία, 

η οποία ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» του Ομήρου. Ο ομηρικός 

Οδυσσέας ως πολύμηχανος και πολιταξιδεμένος νοσταλγός της πατρίδας, μεταμορφώνεται 

στον καζαντζακικό ήρωα σε κλωθονούση και κοσμοπαρωρίτη, επαναστάτη ιδεών και 

ιδανικών. Έτσι, καταλήγει μονιάς στην τελική μορφή του μεγαλειώδους έργου των 

εικοσιτεσσάρων ραψωδιών και των τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών 

στίχων. Σημαντικό λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του επικού ποιήματος είναι η γλώσσα και οι 

λέξεις. Η «ΟΔΥΣΕΙΑ» αποτελείται από ασυνήθιστο λεξιλόγιο, το οποίο ούτε ταιριάζει στην 

καθημερινή γλώσσα ούτε συναντάται στη νεοελληνική λογοτεχνία. Έτσι, ο Καζαντζάκης 

χαρακτηρίζεται ως ένας λεξιθήρας, ένας λαϊκός γλωσσολόγος, ο οποίος δημιουργεί λέξεις και 

εκφράσεις προσωπικού ύφους, σχηματίζοντας ατομικούς κανόνες ποιητικής γραμματικής. 

 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Λίγα λόγια για τον Νίκο Καζαντζάκη, τη ζωή το έργο και την εποχή του 

 Η ιστορία του Οδυσσέα από τον Όμηρο στον Καζαντζάκη 

 Η υπόθεση, η δραματική πλοκή και τα πρόσωπα του επικού ποιήματος 

 Τα ταξίδια του καζαντζακικού Οδυσσέα και οι εννοιολογικές τους προεκτάσεις 

 Η δύναμη της γλώσσας ως βασικό συστατικό της ποίησης 
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 Λογοτεχνικό παιχνίδι με τα πρόσωπα και τον λεξιλογικό πλούτο του έπους 

 Συζήτηση και συμπεράσματα 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές μια άγνωστη πτυχή της λογοτεχνικής προσωπικότητας του 

Νίκου Καζαντζάκη 

 Να προσεγγίσουν την ιστορία του Οδυσσέα συγκριτικά, με πηγές τα έπη Ομήρου και 

Καζαντζάκη 

 Να διερευνήσουν τους παραγωγικούς κανόνες της κοινής νέας ελληνικής γλώσσας, 

διαπιστώνοντας τη δυναμική που κρύβεται πίσω από τις λέξεις μέσα σε ένα 

λογοτεχνικό κείμενο 

 

Γ Λ Ω Σ Σ Α  

 

ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Αθανάσιος Καρασίμος, Δρ. Υπολογιστικής Γλωσσολογίας, Ερευνητής στο 

PARTHENOS-Project 

 

Η γλώσσα αποτελεί το κατ’ εξοχήν μέσο της επικοινωνίας και συνοδεύει τον άνθρωπο στην 

ιστορία του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μέσα στο πέρασμα των χρόνων πολλές γλώσσες 

εξαφανίστηκαν, αρκετές εξελίχθηκαν και πολλές διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Στο μακρύ ταξίδι 

της γλώσσας η καταγραφή ξεκίνησε από χάραξη σε πέτρες και στήλες, στη γραφή σε 

πάπυρους και περγαμηνές, στην τύπωση βιβλίων και διαφόρων εντύπων και πλέον στην 

ψηφιακή καταγραφή και αποθήκευση. Ειδικότερα, η ελληνική γλώσσα έχει περάσει από 

διάφορους σημαντικούς σταθμούς εξέλιξης και αλλαγής με την ψηφιακή της αποτύπωση και 

επεξεργασία να είναι μια μεγάλη πρόκληση.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας της υπολογιστικής γλωσσολογίας αναλύει και 

επεξεργάζεται υπολογιστικά τη γλώσσα και αποτελεί και τον ακρογωνιαίο λίθο για τις 

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται διάφορες γλωσσικές 

εφαρμογές που κάνουν την καθημερινή μας ζωή πιο εύκολη, βοηθούν σημαντικά την 

ερευνητική δουλειά των γλωσσολόγων, ενώ παράλληλα προσφέρουν ιδιαίτερη βοήθεια σε 

όσους ενδιαφέρονται για τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι εφαρμογές αυτές ξεκινούν από την 

αναγνώριση και σύνθεση ομιλίας, την αναγνώριση ομιλητή, την αυτόματη μετάφραση, τις 

σύνθετες αναζητήσεις και αρκετές υλοποιήσεις σε κινητά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

μεταξύ άλλων. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Κεντρικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι οι μαθητές να μάθουν με διαδραστικό 

τρόπο για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας και πώς η τεχνολογία βοηθάει στην καλύτερη 

ανάλυση και κατανόησή της. Σκοπός επίσης του προγράμματος είναι να καταλάβουν οι 

μαθητές πως καθημερινά χρησιμοποιούν αρκετές γλωσσικές εφαρμογές που τους κάνουν τη 
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ζωή πιο εύκολη, τη γνώση πιο διασκεδαστική και τη μάθηση πιο αποτελεσματική, καθώς και 

να ανακαλύψουν νέες εφαρμογές και εργαλεία που είχαν μάθει να τα χρησιμοποιούν σε 

αναλογικά μέσα, όπως είναι τα λεξικά, οι εγκυκλοπαίδειες, οι αφηγήσεις ιστοριών, η εκμάθηση 

ξένης γλώσσας, κ.τ.λ. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μια σύντομη και διαφορετική αναπαράσταση της ελληνικής γλωσσικής ιστορίας. 

 Γλωσσικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή: από την αυτόματη μετάφραση, το 

προτεινόμενο λεξιλόγιο του Τ9, στα υπερκείμενα, τις σύνθετες αναζητήσεις και τα 

εργαλεία μάθησης ξένων γλωσσών. 

 Από την αρχαιοελληνική γραμματεία του Thesaurus Linguae Graecae (TLG) στους 

συμφραστικούς πίνακες της Ανεμόσκαλας: μια εναλλακτική γλωσσική ματιά στη 

λογοτεχνία. 

 Πώς οι γλωσσικές εφαρμογές στην Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας μπορούν να γίνουν 

μια εξαιρετική βοήθεια για τον μαθητή και τον καθηγητή. 

 Τι είναι το Duolingo και πώς μπορώ μόνος μου να μάθω μια ξένη γλώσσα; 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΩ: ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΠΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Μπέλλα, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Η γλώσσα χρησιμοποιείται πάντα σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο για να εκφράσει 

συγκεκριμένες επικοινωνιακές προθέσεις και να εξυπηρετήσει συγκεκριμένες ανάγκες. Μία 

από τις πιο βασικές καθημερινές επικοινωνιακές μας ανάγκες είναι να πείθουμε για την 

ορθότητα μιας θέσης, μιας γνώμης μας ή ακόμα και μιας θεωρίας, να χρησιμοποιούμε 

δηλαδή επιχειρήματα. Την ανάγκη αυτή προσπαθεί να εξυπηρετήσει η ύλη των σχολικών 

βιβλίων, όπου αναπτύσσεται η δομή του επιχειρηματολογικού κειμένου. Ωστόσο οι μαθητές 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συχνά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στη σύνταξη ενός 

επιτυχημένου επιχειρηματολογικού κειμένου. Δεδομένου ότι η επιχειρηματολογία αποτελεί 

βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και άρα απαραίτητο εκπαιδευτικό 

εφόδιο, στο πρόγραμμα αυτό θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν γλωσσικά στοιχεία που 

αποτελούν «κλειδιά» για την παραγωγή άρτια δομημένων επιχειρηματολογικών κειμένων. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές τα βασικά κειμενικά χαρακτηριστικά του 

επιχειρηματολογικού κειμένου και ιδιαίτερα του ρητορικού σχήματος πρόβλημα-

επίλυση. 

 Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των δεικτών λόγου για το επιχειρηματολογικό 

κείμενο μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων στη χρήση των δεικτών λόγου, των 

γλωσσικών στοιχείων, δηλαδή, που συσχετίζουν ένα απόσπασμα λόγου με όσα 

προηγούνται ή έπονται στο κείμενο. 
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 Ανάλυση και συζήτηση των γλωσσικών μηχανισμών με τους οποίους ο συγγραφέας 

του κειμένου μπορεί να δείξει τη στάση του (βεβαιότητα ή επιφύλαξη) απέναντι στα 

όσα λέει. 

 

Προκειμένου να καλυφθούν οι στόχοι αυτοί, θα χρησιμοποιηθούν στο πρόγραμμα ανώνυμα, 

αυθεντικά αποσπάσματα από παραγωγή κειμένου μαθητών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, καθώς και μια σειρά από δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμεύσουν στην 

ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να παράγουν επιτυχημένα επιχειρηματολογικά 

κείμενα. 

 

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Τικτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ 

 

Πώς διάβαζαν οι άνθρωποι πριν από 100 χρόνια; Με τον ίδιο τρόπο που διάβαζαν το 1500; 

Και πώς διαβάζουν σήμερα; Έχει η τεχνολογία αλλάξει τη σχέση μας με την ανάγνωση και με 

ποιον τρόπο; Οι μαθητές αντιμετωπίζουν κείμενα και αναπαραστάσεις για την πράξη της 

ανάγνωσης, συζητούν τα γνωρίσματά της και εστιάζουν στις σύγχρονες αναγνωστικές 

συμπεριφορές. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Οι μαθητές διερευνούν τρόπους και τεχνικές ανάγνωσης, όπως αυτές περιγράφονται σε 

λογοτεχνικά και άλλα κείμενα ή και παρουσιάζονται στις αναπαραστατικές τέχνες (π.χ. 

φωτογραφία, ζωγραφική). 

 Συγκρίνουν διάφορους τρόπους και τεχνικές ανάγνωσης, επισημαίνουν σημεία 

συνάφειας και διαφοροποίησης και συζητούν για τους λόγους της διαφοροποίησης. 

 Εστιάζουν στους τρόπους της σύγχρονης ανάγνωσης (από το χαρτί και από την 

οθόνη) και διερευνούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της. 

 Αποτιμούν την αντίληψή τους για τους σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης και 

συζητούν για τις αναγνωστικές συμπεριφορές.   

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με όψεις της ιστορίας της ανάγνωσης και να 

αντιληφθούν την ιστορική της διάσταση. 

 Να ασκηθούν στην παρατήρηση της αναγνωστικής συμπεριφοράς. 

 Να γνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά της αναγνωστικής πράξης. 

 Να συνειδητοποιήσουν τις σύγχρονες αναγνωστικές πρακτικές και να 

ευαισθητοποιηθούν ως προς τη δική τους αναγνωστική συμπεριφορά. 
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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 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 και τραγουδάμε την Ποδηλάτισσα. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να γνωρίσουν τον Οδυσσέα Ελύτη μέσα από πρωτογενείς πηγές 

(χειρόγραφα, φωτογραφίες, επιστολές, εικαστικά έργα, προσωπικά τεκμήρια). 
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 Οι μαθητές να εξοικειωθούν με το αρχείο ενός ποιητή και τη δουλειά του 

αρχειονόμου. 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (Επιλέγετε ή το Α ή το Β) 

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

Εισηγητής: Βασίλης Βασιλειάδης, Ερευνητής Α, Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας, Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας 

 

Α. ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΠΑΡΑΞΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 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.ά.) 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. 

 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 στις υπόλοιπες τα γνωρίσματα του είδους που της 

ανατέθηκε και παρουσιάζει τα ποιήματα που δημιούργησε.  

Με την ολοκλήρωση της δράσης των ομάδων, δίνονται από τον εισηγητή 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. 

 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, κ.λπ.). 

 

Β. ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΜΙΚΡΟΑΦΗΓΗΣΕΙΣ 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Οι μαθητές οργανώνονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τα 

συστατικά γνωρίσματα ειδών σύντομου αφηγηματικού λόγου: μύθοι (Αισώπου, La 

Fontaine, 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 
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μεταφρασμένης, με την ευρύτητα της θεματικής τους και τη μοντέρνα τεχνοτροπία 

τους. 

 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 στις υπόλοιπες 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 οδηγηθούν σταδιακά να συνειδητοποιήσουν ότι μια (λογοτεχνική) αφήγηση 

οργανώνεται με ορισμένες τεχνικές και τρόπους και στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο 

αισθητικό αποτέλεσμα. 

 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου 

(Γ΄ τάξη) Ομάδα 40 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: 
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 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. 

 

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 12-25 μαθητές 

Εισηγήτρια: Άννα Κατρά, Φιλόλογος, 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. 

 Να ενθαρρύνεται η ελεύθερη συμμετοχή στις δραστηριότητες, σύμφωνα με τις 

προσωπικές προτιμήσεις. 
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 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. 

 

Χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος 

Οι παρουσιάσεις των βιβλίων και των σχετικών με αυτά δραστηριοτήτων θα ολοκληρωθούν 

έως την Παρασκευή, 4/5/2018. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται σε όλη τη διάρκεια του σχολικού 

έτους, με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το βιβλίο που θα 

επιλεγεί. Η αναγνωστική ομάδα μπορεί να συνεχίσει τη δράση με άλλο βιβλίο. Η ομάδα 

μπορεί να συγκροτηθεί ή από μαθητές διαφορετικών τμημάτων/τάξεων ή από όλους τους 

μαθητές του ίδιου τμήματος. Υπάρχει η δυνατότητα να συγκροτηθούν περισσότερες ομάδες 

στο ίδιο σχολείο. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

ΦΑΣΗ Α΄: Συνεργασία της συντονίστριας του προγράμματος με τον εκπαιδευτικό, για 

δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό: 

 επιλογή βιβλίων που θα προταθούν στα παιδιά 

 καθορισμός του ρυθμού του προγράμματος και του τρόπου υλοποίησης 

 

Προτάσεις για επεξεργασία στην τάξη, π.χ. 

 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 τη δική σου συνέχεια στην ιστορία  

 γράψε τις εντυπώσεις σου για τον ήρωα της προτίμησής σου 

 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 

 

Σε κάθε περίπτωση, η αναγνωστική ομάδα μπορεί να ασχοληθεί με δραστηριότητες δικής της 

επιλογής. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και τον αυθορμητισμό των 

μαθητών, καθώς και την ποικιλία των δραστηριοτήτων, προκειμένου να τονωθούν τα 

κίνητρα συμμετοχής. Κύριος στόχος του ΒΙΒΛΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ παραμένει η επαφή με τον 

κόσμο του βιβλίου και, επομένως, η δημιουργία ενεργών αναγνωστών. 

 

ΦΑΣΗ Β΄: Πραγματοποιείται στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (στον 

Πειραιά) ή μέσω σύνδεσης με skype (για τα σχολεία της Περιφέρειας), σε προκαθορισμένη 

ημερομηνία: 
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 προσκαλείται και παρίσταται ο συγγραφέας, εφόσον είναι εφικτό 

 παρουσιάζεται από τους μαθητές η αναγνωστική εμπειρία τους και οι δραστηριότητες 

που υλοποίησαν  

Σημειώσεις  

 Από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη χορηγείται στους 

εκπαιδευτικούς βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη θα δωρίσει στη σχολική βιβλιοθήκη κάθε σχολείου 

2 αντίτυπα των βιβλίων που θα επιλεγούν. 

 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. 

 Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος θα διαθέσει στους εκπαιδευτικούς ενδεικτικό κατάλογο 

βιβλίων, προς διευκόλυνση των επιλογών τους. 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, 

μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το Σάββατο 12/5/2018. Οι ομάδες ανάγνωσης θα 

έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα σχολεία, να 

παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες των άλλων και να συζητήσουν για την συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα και την αναγνωστική τους εμπειρία. Επιτροπή του Ιδρύματος που θα 

έχει παρακολουθήσει τις δράσεις όλων των ομάδων θα επιβραβεύσει τις καλύτερες. Θα 

ληφθούν υπόψη η πρωτοβουλία και η ενεργός συμμετοχή των παιδιών, η πρωτοτυπία των 

δράσεων και η προώθηση της φιλαναγνωσίας. 

 

ΞΥΠΟΛΥΤΟΙ ΗΡΩΕΣ: Μια ιστορική και λογοτεχνική περιδιάβαση στην Ελλάδα  

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στη Θεσσαλονίκη της Κατοχής 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί 25 & 26 Οκτωβρίου 2017 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Συγγραφέας 

 

Μέσα από οπτικό και ακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, απόσπασμα ταινίας) η 

συγγραφέας θα ξετυλίξει το νήμα της ναζιστικής Κατοχής στη Θεσσαλονίκη. Τα κρυμμένα 

πρόσωπα της πόλης αποκαλύπτονται, τα χνάρια της ιστορίας ζωντανεύουν, τα γεγονότα 

διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια μας. Το Ξυπόλυτο Τάγμα (τα παιδιά του Παπάφειου 

Ορφανοτροφείου), ο τρόπος που οι απλοί άνθρωποι όρθωσαν το ανάστημά τους στην 

κατοχική ισχύ, οι οργανωμένες αντιστασιακές δυνάμεις, το σταδιακό ξεκλήρισμα των 

Εβραίων της πόλης, οι συνεργάτες - Έλληνες χριστιανοί και Εβραίοι - των Γερμανών θα 

αποκτήσουν σάρκα και οστά. Ο Τάκης ο Τρεχάλας, ο λουστράκος Πέπο Κοέν, η Σταυρούλα, ο 

Άρης, η Λούνα, ο Έκτορας, η Μαγδαληνή και τόσοι άλλοι θα περπατήσουν μαζί μας στην 

πόλη και θα ξετυλίξουν τις ιστορίες τους.  

Συνοδευτικά της παρουσίασης, αποσπάσματα από λογοτεχνικά κείμενα των Μπακόλα, 

Χριστιανόπουλου, Βαφόπουλου, Ιωάννου. Δραματοποίηση με τους μαθητές διασκευασμένων, 

από τη συγγραφέα, αποσπασμάτων του βιβλίου που συνιστούν ενιαίο δρώμενο.  
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Ο ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΩΝΟΣ  

Αφήγηση του βιβλίου του Ίταλο Καλβίνο από την Ξένια Καλογεροπούλου 

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

 

Ένα αγόρι καβγαδίζει με τους δικούς του, ανεβαίνει σ' ένα δένδρο κι αποφασίζει να μην 

ξανακατέβει για όλη του τη ζωή. Πάνω στα δένδρα θα οργανώσει τη ζωή του με τέτοιον 

τρόπο, ώστε αυτός ο τρόπος ζωής του, να μοιάζει το ίδιο ή περισσότερο φυσιολογικός με 

αυτόν των «κανονικών» ανθρώπων, και οι περιπέτειες που θα ζήσει θα μείνουν αξέχαστες 

στους μαθητές. 

Πεφωτισμένοι φιλόσοφοι και ξεπεσμένοι αριστοκράτες, Σαρακηνοί πειρατές, διαβολικοί 

ιερωμένοι, Iσπανοί εξόριστοι, ένας αφηρημένος Ναπολέοντας, η καταστροφή της φύσης και 

της Iστορίας κι ένας μεγάλος πλην βασανιστικός έρωτας θα πυκνώσουν τη φαντασία του 

Ίταλο Kαλβίνο, που έγραψε αυτό το παραμύθι για να συνθέσει μια σαρκαστική και ευαίσθητη 

αλληγορία της σύγχρονης ζωής μας. 

 

Ο σκοπός της αφήγησης είναι να γνωρίσουμε στα παιδιά έναν μεγάλο συγγραφέα αλλά και 

να κεντρίσουμε την επιθυμία τους για ανάγνωση. 

 

ΓΡΑΦΩ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 

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

Εισηγήτρια: Χριστίνα Ανδρέου, Θεατρολόγος, Συγγραφέας 

 

Πώς μπορώ να γίνω και εγώ συγγραφέας ιστοριών; Υπάρχουν κανόνες; Υπάρχουν στεγανά; 

Πού αρχίζουν και πού σταματούν οι λέξεις για να δώσουν τη σκυτάλη στις εικόνες; 

 

Στόχος του 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 προγράμματος 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». 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Στους μαθητές θα δίνεται ένα συγκεκριμένο σενάριο γνωστού παραμυθιού, το οποίο 

και θα καλούνται να αποδομήσουν και ουσιαστικά να ξαναγράψουν την ιστορία από 

την αρχή με το δικό τους μοναδικό τρόπο. 

 Αναλύονται τα βασικά συστατικά των παραμυθιών με παραδείγματα από την 

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

τα παραμύθια που έγραψαν τα παιδιά και θα ακολουθεί διάλογος. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να περάσουν οι μαθητές ένα διαφορετικό «μήνυμα» στην ιστορία τους από το 

πρωταρχικό. 

 Να ενεργοποιήσουν την έννοια του χιούμορ και της αφηρημένης σκέψης. 

 Να σκαρώσουν σε ομαδική συνεργασία «θεατρικούς» διάλογους με τους 

πρωταγωνιστές της ιστορίας. 

 Να ακολουθήσουν τη γραφή με ομοιοκαταληξία κ.λπ. 

 

Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α  -  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  -  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α   

 

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 

Πώς μπορούμε να αφηγηθούμε όλοι μαζί την ιστορία ενός; 

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

Εισηγήτρια: Ιώ Βουλγαράκη, Φιλόλογος, Ηθοποιός 

 

Ο κόσμος του Ομήρου είναι ένα σύμπαν με απόλυτη συνοχή. Στην Οδύσσεια το αληθοφανές 

συνυπάρχει με το φανταστικό και το παραμυθιακό χωρίς μεταξύ τους κενό: μακρινοί τόποι 

με ανθρωποφάγους κατοίκους, μονόφθαλμοι γίγαντες, νύμφες, μαγικά βοτάνια, θεοί που 

συνομιλούν με τους ανθρώπους, κατάβαση στη χώρα των νεκρών. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα 

στην ιστορία του ξενιτεμένου βασιλιά Οδυσσέα που επιστρέφει στο νησί του την κρίσιμη 

στιγμή και μάλιστα καθορίζουν την πλοκή του έπους εξίσου με τις συνωμοσίες των 

μνηστήρων ή τα τεχνάσματα της Πηνελόπης. 

 

Ποια είναι όμως αυτή η ιστορία; Πώς μοιάζουν οι άγνωστες ακτές, τα τέρατα και οι εξωτικές 

σειρήνες, ο μακρύς δρόμος του γυρισμού, οι ξένοι και οι οικείοι, η Ιθάκη, το παλάτι στον ίδιο 

τον Οδυσσέα; Τι βλέπει σε όλα αυτά; Και εν τέλει τι σημαίνει να επιστρέφεις ως ξένος στον 

τόπο σου και πώς τον ξανακάνεις δικό σου; Οι εικόνες που με τόση λεπτομέρεια συνθέτει ο 

πρώτος ποιητής της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας αφήνουν, παρά την ακρίβεια και την 

συνθετότητά τους, τεράστιο χώρο για φαντασία.  

 

Η δραστηριότητα που προτείνεται έχει ως στόχο να απελευθερώσει τη φαντασία των 

παιδιών μέσα από τους εξής δύο άξονες δουλειάς: α) η Οδύσσεια ως υποκειμενική αφήγηση ή 

αλλιώς, η ιστορία μέσα από τα μάτια του ήρωα και β) η λειτουργία της ομάδας στην αφήγηση 

με κοινό στόχο. Με αυτοσχεδιασμούς και ποικίλα παιχνίδια συνόλου πάνω στο υλικό της 
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Οδύσσειας, οι μαθητές θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις αφηγηματικές δομές, έχοντας 

ως ζητούμενο να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και να διαμορφώνουν μαζί το «παζλ» της 

ιστορίας, ξεκινώντας πάντα από την υπόθεση: «αν ήμουν ο Οδυσσέας;». 

 

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΘΗΝΑ  

Επιστημονικό εργαλείο του προγράμματος η ιστοσελίδα «Travelogues –  Με το βλέμμα των 

περιηγητών» του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (www.travelogues.gr) 

(Β΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Έλλη Τζαβέλλα, Δρ. Αρχαιολόγος, Διδάσκουσα στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει μία βόλτα στην Αθήνα των βυζαντινών χρόνων (περίπου 1200 

μ.Χ.), με πρωταγωνιστές δύο φανταστικά πρόσωπα που περιηγούνται στην πόλη. Μέσα από 

τα μάτια τους ο μαθητής-θεατής βλέπει τόπους, μνημεία αλλά και καθημερινές συνήθειες των 

Αθηναίων της εποχής. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με το μεσαιωνικό παρελθόν της πόλης στην οποία 

μένουν.  

 Να αναγνωρίζουν, κατά τη διαμονή τους στην πόλη, τα μνημεία της βυζαντινής 

περιόδου, και να κατανοούν τον ρόλο που έπαιζαν στη ζωή των ανθρώπων της 

εποχής.  

 Να κατανοήσουν ότι η Αθήνα κατά τη βυζαντινή περίοδο ήταν μια πόλη με πλούτο 

σημαντικών μνημείων και δημόσιων χώρων (π.χ. ο Παρθενώνας ως χριστιανικό 

προσκύνημα).  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας σύνδεσης των 

πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων της βυζαντινής εποχής με προσωπικές εμπειρίες των 

μαθητών, μέσα από την εικόνα τόπων, δρόμων και μνημείων που οι μαθητές γνωρίζουν ή 

μπορούν να γνωρίσουν. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια διαδρομή με σταθμούς σε γνωστά σημεία, π.χ. σταθμός 

Θησείο, σταθμός Μοναστηράκι, Ακρόπολη και εικόνες των τόπων και των μνημείων, τόσο 

στη σύγχρονη κατάστασή τους, όσο και αναπαραστάσεις τους όσο γίνεται πιο κοντινές στη 

βυζαντινή περίοδο. Για το δεύτερο αυτό σκέλος, το πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσει, μεταξύ 

άλλων, σχέδια και εικόνες (εκκλησιών, δρόμων, πλατειών) που περιλαμβάνονται στην 

ιστοσελίδα «travelogues» του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. 

 

 

 

 

 

 

http://www.travelogues.gr/
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ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ  

Ένα ταξίδι στην ιστορία και την τέχνη του βιβλίου 

(Β΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Νίκη Τσιρώνη, Βυζαντινολόγος 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να συνδέσει τη βιωματική εμπειρία των παιδιών που 

συνδέεται με το βιβλίο με την ιστορία του και το ταξίδι της γνώσης στο Βυζάντιο. Το βιβλίο 

στο Βυζάντιο γίνεται φορέας ιδεολογικών και εικαστικών ρευμάτων. Ιδιαίτερα στην εποχή 

που ακολουθεί την έριδα της Εικονομαχίας, τα βιβλία που παράγονται από την 

αυτοκρατορική αυλή είναι περίτεχνα διακοσμημένα με εικόνες αγίων και με τρόπο που 

συνδέει τη χρήση τους με εκείνη των εικόνων.  

 

Στο πρόγραμμα αυτό, θα αναφερθούμε στην ιστορία της μορφής του βιβλίου δίνοντας 

έμφαση σε δύο θέματα: στην Εικονομαχία και στην εποχή που το Βυζάντιο έρχεται σε επαφή 

με τη Δύση, δανείζοντας πρότυπα που θα έπαιρναν τον δικό τους δρόμο στα χέρια δυτικών 

τεχνιτών. Ιδιαίτερα θα αναφερθούμε στις διακοσμητικές επιλογές, οι οποίες προδίδουν 

αισθητικά κριτήρια αλλά και οικονομικές και πολιτικές συνθήκες, καθώς συχνά τα βιβλία 

(ιδιαίτερα τα βαρύτιμα βιβλία που αποτελούσαν παραγγελίες μελών της αυτοκρατορικής 

αυλής και άλλων ευγενών) μαρτυρούν τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες. Παράλληλα, τα βιβλία 

συχνά ταξίδευαν ως δώρα συνδέοντας βασιλικές αυλές και υπηρετώντας διπλωματικές 

προτεραιότητες.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εικονομαχία. Πώς αποτυπώνεται η διαμάχη για την ιερότητα της ύλης στα βιβλία 

(εικονογραφημένα χειρόγραφα και επενδύσεις Ευαγγελίων). 

 Σχέσεις Βυζαντίου – Δύσης. Πρώιμα δείγματα πολύτιμων βιβλίων από τη Δύση. 

Βυζαντινά πρότυπα και έργα τέχνης σε δεύτερες χρήσεις.  

 Το βιβλίο μάρτυρας πολιτικών και οικονομικών συνθηκών από τη μέση στην ύστερη 

βυζαντινή περίοδο. 

 Η χρήση του βιβλίου υπαγορεύει τη μορφή του. Παραδείγματα από την ύστερη 

βυζαντινή περίοδο. Λόγιοι, εκκλησιαστικοί άρχοντες και θνητοί. 

 

Δραστηριότητα 

Οι μαθητές θα απαντήσουν σε κουίζ με ζητούμενο να αναγνωρίσουν την προέλευση εικόνων 

βιβλίων και να δημιουργήσουν την ιστορία των συνθηκών που τα ταξίδεψαν στους 

σημερινούς τόπους όπου φυλάσσονται.  

 

Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ 

(Β΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Ειρήνη Πάνου, Βυζαντινολόγος 

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των μαθητών των 

δομών της έκφρασης της εικονομαχικής έριδας τόσο από πλευράς τέχνης όσο και από τις 
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γραπτές μαρτυρίες. Η παράλληλη παρουσίαση κειμένων και τέχνης βοηθά τους μαθητές να 

κατανοήσουν πώς απεικόνισαν οι Βυζαντινοί τις μεγάλες θρησκευτικές αλλαγές αλλά και τον 

ρόλο της τέχνης να δομήσει οπτικά το χριστιανικό δόγμα, που αποκρυσταλλώθηκε κατά τη 

διάρκεια της ταραχώδους αυτής περιόδου. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Αρχίζουμε με την παρουσίαση της εικόνας «η Κυριακή της Ορθοδοξίας» και, εφορμώμενοι 

από την επεξηγηματική παρουσίαση των εικονογραφικών στοιχείων της, θα ανάγουμε το 

περιεχόμενό της στις θεολογικές εξελίξεις που κυριάρχησαν πριν, κατά και μετά το τέλος της 

Εικονομαχίας το 843. Γιατί, για παράδειγμα, απεικονίζεται η Θεοτόκος Βρεφοκρατούσα κατά 

τον εορτασμό της οριστικής αναστήλωσης των εικόνων στο Βυζάντιο; Ποιος ο ρόλος της 

Παναγίας και γιατί είναι σημαντική η θέση της ως μητέρας; Ποιες οι ρίζες του φαινομένου και 

τι μας λένε τα κείμενα για τους εικονόφιλους και τους εικονοκλάστες; Ποιοι πήραν αποφάσεις 

για τη λατρεία ή όχι των εικόνων και πού το εντοπίζουμε στην εικόνα που θα 

χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα;  

 

Δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα έχει ως στόχο τη βιωματική προσέγγιση του φαινομένου μέσα από τη 

συμμετοχική διαδικασία. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, τους εικονομάχους και τους 

εικονοκλάστες ενώ προεδρεύει ο Πατριάρχης και μια αυτοκράτειρα. Η υπόλοιπη τάξη είναι οι 

κριτές. Οι δύο ομάδες εκθέτουν τις απόψεις τους μέσα από κάρτες που θα τους έχουν δοθεί 

και οι κριτές θα κρίνουν ποιος έχει δίκιο. θα αποδεχθεί ή όχι την άποψή τους ο Πατριάρχης 

και η αυτοκράτειρα, η οποία και θα εκδώσει το αυτοκρατορικό διάταγμα; Άραγε, ποια άποψη 

θα επικρατήσει; 

 

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

(Γ΄ τάξη) 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).  
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Η αλληλένδετη πορεία της πολιτικής και του αθλητισμού εξακολουθεί να υφίσταται έως τις 

μέρες μας. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση, θα επικεντρωθούμε 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΄ Μέρος: Εισαγωγή 

 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 αιώνα  

 

Β΄ Μέρος: Τα μεγάλα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα του 20ού αιώνα 

1. Κινήματα χειραφέτησης  

Παρουσίαση & Εργαστήριο 

2. Οι Πόλεμοι στον 20ό αιώνα 

Παρουσίαση & Εργαστήριο 

3. Ιδεολογίες του 20ού αιώνα – Ψυχρός Πόλεμος 

Παρουσίαση & Εργαστήριο 

 

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 του προγράμματος η ιστοσελίδα «Travelogues – Με το βλέμμα των 

περιηγητών» του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη (www.travelogues.gr) 

(Γ΄ τάξη) Ομάδα 40 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 
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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 παρελθόντος 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 μια πληρέστερη εικόνα για την εξέλιξη της Αθήνας κατά το 

πρώτο μισό του 19ου αιώνα. 

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ: ΜΥΘΟΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ; 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Λία Γαλάνη, Επίκ. Καθηγήτρια στη Διδακτική της Γεωγραφίας ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ 

 

Είναι αλήθεια ή μύθος ότι υπήρχαν πειρατές στο Αιγαίο; Τα Φαλάσαρνα στην Κρήτη, η νότια 

Πελοπόννησος, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα υπήρξαν ιστορικά κρησφύγετα πειρατών; Ο 

Κοκκινογένης ήταν υπαρκτό πρόσωπο; Οι πειρατές δημιουργούσαν χάρτες για να μην 

ξεχνούν πού κρύβουν τους θησαυρούς τους; 

Πειρατεία... Κομμάτι της ελληνικής ιστορίας; Ιδέα, περιπέτεια ή γοητευτικό παραμύθι της 

θάλασσας; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Οι μαθητές μέσα από την περιπλάνηση στον χώρο και στον χρόνο γνωρίζουν 

στιγμιότυπα της πειρατείας στο Αιγαίο. 

 Συνδέουν την ιστορία της Ελλάδας με τη Γεωγραφία της και συνειδητοποιούν ότι το 

ανάγλυφο αποτελεί τον καμβά πάνω στον οποίο υφαίνονται οι πράξεις των 

ανθρώπων, αλλά και τον ρόλο των προσωπικοτήτων ή των ανθρώπινων ομάδων 

στην εξέλιξη ενός φαινομένου στον χώρο. 
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 Ανακαλύπτουν με τη βοήθεια των χαρτών αλλά και αναπαραστάσεων του 

παλαιοανάγλυφου ότι το πολυσχιδές ανάγλυφο της Ελλάδας, με την πληθώρα 

λιμανιών και ορμίσκων, φιλοξένησε πειρατές εξασφαλίζοντάς τους δράση μακριά από 

οποιαδήποτε κρατική εποπτεία. 

 Μαθαίνουν για τα καράβια, τα μέσα πλοήγησης και τις διαδρομές των πειρατών στο 

Αιγαίο. 

 Διαπιστώνουν πώς η αρχιτεκτονική των σπιτιών αλλά και των οχυρωματικών έργων 

εξασφάλιζε την προστασία των κατοίκων των νησιών και παραθαλάσσιων περιοχών 

από τους πειρατές. 

 Γνωρίζουν ιστορικούς πειρατές και με οδηγό πραγματικές ιστορίες «στήνουν» ένα 

παιχνίδι στον υπολογιστή: ένα ομαδικό παιχνίδι με εμπόδια, παραπλανητικές 

πληροφορίες και στοιχεία που οδηγούν τις ομάδες στην ανακάλυψη του κρυμμένου 

θησαυρού. 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ: Από τα λιμάνια της Λέσβου, στην 

ποντισμένη Ελούντα και το Ναυάγιο των Αντικυθήρων 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

Αρχαιοτήτων, Επιστημονικός συν-υπεύθυνος πεδίου έρευνας του Ναυαγίου των 

Αντικυθήρων 

 

Στους γαλάζιους βυθούς του Αιγαίου, του Ιονίου, του Κρητικού, του Λυβικού πελάγους, της 

Μεσογείου γενικά, και στις δαντελωτές ακτές των νησιών και των χωρών που την 

περιβάλλουν παραμένουν σφιχταγκαλιασμένες από το υδάτινο στοιχείο μαρτυρίες της 

ανθρώπινης ιστορίας από το μακρινό μέχρι το πρόσφατο παρελθόν. Λιμάνια, βυθισμένες 

πόλεις, ναυάγια πλοίων, φορτία, αντικείμενα που πέσανε τυχαία ή ρίχτηκαν σκόπιμα στη 

θάλασσα και βρέθηκαν στο υγρό περιβάλλον που τα διατηρεί μέχρι σήμερα σχεδόν ανέπαφα 

από τη φυσική και την ανθρώπινη καταστροφική επέμβαση, σαν παράθυρα στον χρόνο και 

σαν μοναδικές χρονοκάψουλες.  

Γύρω απ’ τη Μεσόγειο, κυρίως την Ανατολική, και γύρω από το Αιγαίο, γεννήθηκαν 

θαλασσοκράτες πολιτισμοί που καθόρισαν την ιστορία του δυτικού ημισφαιρίου και 

διαμόρφωσαν το ιστορικό γίγνεσθαι ολόκληρου του κόσμου. Πρώτοι οι ταξιδευτές Μινωίτες, 

ακολουθούν οι Μυκηναίοι του τρωικού μύθου, ο ελληνικός αποικισμός από τον Εύξεινο μέχρι 

την Ισπανία, οι ναυκράτες Αθηναίοι, οι κοσμογύριστοι Μακεδόνες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

οι διάδοχοι του μεγάλου στρατηλάτη, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, αργότερα οι Γενουάτες, οι 

Βενετσιάνοι… Πόλεις, πολίτες και πολιτισμοί στραμμένοι στη θάλασσα, που τη 

χρησιμοποίησαν όχι σαν όριο αλλά σαν δρόμο. Γι’ αυτό και την είπαν Πόρο και Πόντο, 

πέρασμα δηλαδή. 

Οκτώ χιλιάδες χρόνια ναυσιπλοΐας στο Αιγαίο -με ένα μόνο ναυάγιο κατ’ έτος σαν υπόθεση 

εργασίας- δείχνουν το τεράστιο αριθμό ναυαγίων που κρύβουν τα πελάγη μας. Σε αυτά θα 

πρέπει να προστεθούν τα σκόπιμα ριγμένα αντικείμενα, αβαρίες, σπασμένα ή άδεια αγγεία, 

άχρηστα υλικά, προσφορές για τον εξευμενισμό του άγριου Ποσειδώνα, αλλά και αυτά που 

πέσανε τυχαία σε τρικυμίες, ναυμαχίες, κακές στοιβασίες, αβλεψίες… Και σε αυτά ακόμα θα 
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πρέπει να υπολογιστούν οι οικισμοί και τα κτίσματα που ανεγέρθηκαν σε παράκτιες θέσεις 

και που βρέθηκαν αργότερα στον βυθό εξαιτίας σεισμών, τεκτονικών κινήσεων και αλλαγής 

της στάθμης της θάλασσας. Και ακόμα τα λιμενικά έργα, λιμενοβραχίονες, μόλοι, προκυμαίες, 

νεώρια, κτισμένα εξαρχής στο νερό. Έργα εξαιρετικής τεχνικής δεινότητας που παραμένουν 

μάρτυρες των άξιων αρχαίων μηχανικών και μαστόρων που τα ίδρυσαν στο πλέον ασταθές 

περιβάλλον της ζώνης όπου συναντάται στεριά και θάλασσα, ξεσπούν τα κύματα και 

καταλήγουν τα ρεύματα και τα ρέματα. 

Σε όλα αυτά θα επιχειρηθεί το ταξίδι του προγράμματος. Παράπλους, περίπλους, κολύμπι και 

κατάδυση! Το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να βάλει σε τάξη τα είδη των αντικειμένων και 

κτισμάτων που βρίσκονται στη θάλασσα. Το γιατί και το πώς βρέθηκαν στο θαλασσινό βυθό. 

Πώς εντοπίζονται, πώς μελετώνται, πώς ανασκάπτονται, πώς γίνονται κομμάτια που 

συμπληρώνουν το παζλ της ιστορίας. Πώς σπασμένοι αμφορείς μιλούν για αγκυροβόλια και 

ταξίδια. Πώς κτισμένες ή σωριασμένες πέτρες δείχνουν λιμενικά έργα και πλούσιες πόλεις. 

Πώς σπασμένα αγάλματα απεικονίζουν τους μεγιστάνες της τέχνης και του πλούτου της 

εποχής τους. Πώς, ακόμα, σάπια ξύλα αποτελούν τους φορείς της οικονομίας και της εξέλιξης 

του πολιτισμού.  

Θα δούμε τα λιμάνια της Λέσβου, του Πειραιά, της Κορίνθου, της Ρώμης και της 

Καρχηδόνας… Θα κολυμπήσουμε πάνω από το βυθισμένο Παυλοπέτρι, τα ερείπια της 

αρχαίας Επιδαύρου, την ποντισμένη Ελούντα στην Κρήτη… Θα ταξιδέψουμε σε ναυαγισμένα 

σκαριά απ’ το Δοκό της Ύδρας, στη Γιαγάνα της Κεφαλλονιάς, στη Χίο, στην Κρήτη, την 

Κερύνεια της Κύπρου… Στ’ Αντικύθηρα θα γνωρίσουμε τους σφουγγαράδες που θεμελίωσαν 

την υποβρύχια αρχαιολογία και θα σταθούμε μπροστά στον περίφημο Μηχανισμό, τον 

πρώτο σωζόμενο υπολογιστή. Και το ταξίδι θα συνεχίζεται μέχρι να πιάσουμε λιμάνι!   

Αντικείμενο Παρουσίασης 

Στο πρόγραμμα θα παρουσιάζεται συνοπτικά σε μορφή διήγησης η ιστορία της υποβρύχιας 

αρχαιολογίας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο γενικότερα, με παραδείγματα αντικειμένων και 

συνόλων που έχουν εντοπιστεί και μελετηθεί στους ελληνικούς βυθούς ή έχουν ανελκυστεί 

και μπορεί κάποιος να τα δει σε μουσεία. Θα γίνεται, έτσι, με εύληπτο τρόπο και ελκυστικά 

εποπτικά μέσα, περιήγηση σε συγκεκριμένα ναυάγια, ευρήματα (κυρίως τα μεγάλα έργα 

χαλκοπλαστικής), λιμάνια και βυθισμένα κτιριακά σύνολα. Παράλληλα θα εντάσσονται 

βασικοί όροι και έννοιες της υποβρύχιας αρχαιολογίας, καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές 

που χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό με τον ευρύτερο ρόλο της αρχαιολογίας στην τεκμηρίωση 

της ιστορίας και στην αναγκαιότητα κατανόησης του παρελθόντος. 

 

Φ Υ Σ Ι Κ Η - Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  

Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Ένα γοητευτικό ταξίδι στον κόσμο της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας 

(Α΄ Τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Χάρης Καβακάκης, Φυσικός, ΜSc Διαχείρισης αποβλήτων, Εκπαιδευτικός 

 

« Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!» 

(Άξιον Εστί, Οδυσσέας Ελύτης) 
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Δεν είμαστε περίεργοι κόντρα στη φύση: είναι στη φύση μας να είμαστε περίεργοι, να 

αναζητούμε την αλήθεια, να θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. Ελάτε να πάρουμε μέρος σε 

ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης και εξερεύνησης του άγνωστου σε πολλούς και όμως 

τόσο ελκυστικού κόσμου που μας περιβάλλει, μαθαίνοντας ορισμένα από τα πολύτιμα 

μυστικά της φύσης. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την «περιήγηση», στη διαδρομή της οποίας 

θα περιδιαβούμε στα μονοπάτια των Φυσικών Επιστήμων. 

 

Οι μαθητές σε αυτή την πρωτότυπη βιωματική συνάντηση θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν 

σε επαφή και να εξοικειωθούν με τις Φυσικές Επιστήμες. Θα γνωρίσουν τις επιστήμες Φυσική, 

Χημεία και Βιολογία, που κρύβονται πίσω από καθημερινές τους δραστηριότητες με τρόπο 

απλό και ευχάριστο. 

 

Πρόκειται για μια βιωματική εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της οποίας τα 

παιδιά με τη βοήθεια εποπτικού υλικού και μέσα από διαδραστικά παιχνίδια και πειράματα 

με εντυπωσιακά και «μαγικά» αποτελέσματα, εισάγονται στη διαδικασία της παρατήρησης, 

της έρευνας, της ανακάλυψης και της εξαγωγής συμπερασμάτων. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να αποκτήσουν την εμπειρία μιας διασκεδαστικής περιπλάνησης στον 

κόσμο των Φυσικών Επιστημών και να πλησιάσουν σχετικά δύσκολες πράγματι 

έννοιες με τρόπο κατανοητό και ευχάριστο. 

 Να προσελκύσει το ενδιαφέρον για τις επιστήμες Φυσική, Χημεία, Βιολογία 

αποκαλύπτοντας την άμεση σχέση βασικών εννοιών με την καθημερινότητα. 

 Οι μαθητές να μυηθούν στην ερευνητική - ανακαλυπτική μέθοδο. 

 Να αναπτύξουν κριτική και συνδυαστική σκέψη, ενεργητική συμμετοχή και 

συνεργασία. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μέσω διαδραστικής αφήγησης με τη χρήση εποπτικού υλικού-εικόνες (cartoon) 

επιτυγχάνεται μια πρώτη επαφή των μαθητών με τις Φυσικές Επιστήμες. 

 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και επιδίδονται σε ποικίλες επιλεγμένες σύντομες 

βιωματικές δράσεις και παιχνίδια που δίνουν έμφαση στην έννοια της συνεργασίας 

και της ενεργοποίησης των αισθήσεων και τους δίνουν τη δυνατότητα να διευρύνουν 

τις έννοιες που επεξεργάστηκαν και να συνθέσουν τις «ταξιδιωτικές» τους εντυπώσεις 

και εμπειρίες. 

 Σε όλη τη διάρκεια αυτού του οδοιπορικού οι μικροί μας εξερευνητές 

συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας το οποίο λειτουργεί ως ένα ιδιότυπο ημερολόγιο 

της περιήγησής τους. 

 Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τους μαθητές να έχουν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν σε εντυπωσιακά πειράματα στην ενότητα « και τώρα… οι μάγοι τα 

κουνέλια» με υλικά από την καθημερινή ζωή, μπαλόνια, χρώματα ζαχαροπλαστικής 

κ.λπ. που θα τους ενθουσιάσουν. 
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Το ταξίδι ολοκληρώνεται με μια δράση κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να συνεπάρει τους 

μικρούς μας φίλους. Παρουσιάζονται ορισμένα εντυπωσιακά πειράματα και ο χώρος γεμίζει 

χρώματα και εκπλήξεις. Η επίδειξη είναι μερικές φορές μαγική, άλλες φορές αποπνέει 

μυστήριο και άλλες φορές προκαλεί γέλιο. Πάνω από όλα όμως είναι απίστευτα 

συναρπαστική. Όταν το ταξίδι μας τελειώσει, η περιπέτεια δεν σταματά. Αντιθέτως μόλις 

ξεκινάει! 

 

Ο ΗΛΙΟΣ, Η ΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Ήλιος, ηλιακά φαινόμενα, διάστημα και Γη 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Γιάννης Κοντογιάννης, Φυσικός, Δρ. Αστροφυσικής, Ερευνητής Ακαδημίας Αθηνών 

 

Ο Ήλιος είναι το ουράνιο σώμα που επηρεάζει περισσότερο τη ζωή μας από οποιοδήποτε 

άλλο. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ο Ήλιος έχει γύρω του μια πολύ θερμή, εντυπωσιακή αλλά 

αόρατη στα μάτια μας ατμόσφαιρα, την οποία μελετάμε με πλήθος οργάνων από τη Γη και 

το διάστημα. Η παρατήρηση του Ήλιου και των φαινομένων του κέντρισαν το ενδιαφέρον 

του ανθρώπου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ενώ παλαιότερα αντιλαμβανόμασταν την 

επίδραση του Ήλιου μόνο μέσω του κλίματος και της εναλλαγής των εποχών, σήμερα, με τη 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, τα ηλιακά φαινόμενα 

επιδρούν στη ζωή μας με ποικίλους τρόπους. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να παρουσιάσει όσα γνωρίζουμε σήμερα για τον Ήλιο και να 

κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη σύγχρονη έρευνα στις φυσικές επιστήμες. Η 

μελέτη του Ήλιου συνδυάζει πεδία όπως η φυσική, τα μαθηματικά και οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές και τα αποτελέσματά της έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητά μας. Οι 

μαθητές θα δουν από κοντά τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι 

επιστήμονες, θα δουν τον Ήλιο σε πραγματικό χρόνο και θα περιεργαστούν πραγματικές 

φωτογραφίες και βιντεοσκοπήσεις της εντυπωσιακής ηλιακής ατμόσφαιρας. Θα 

χρησιμοποιηθούν βάσεις δεδομένων των διαστημικών αποστολών SDO και SOHO και 

διαδικτυακά εργαλεία που έχουν αναπτύξει ομάδες επιστημόνων για την καθημερινή 

παρακολούθηση του Ήλιου (όπως το Solarmonitor και το Helioviewer) και θα γίνει αναφορά 

στον διαστημικό καιρό και τις επιπτώσεις του. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή για τον Ήλιο ως αστέρι, τη θέση του στο ηλιακό σύστημα και τον Γαλαξία. 

 Τι γνωρίζουμε για το εσωτερικό του, την ηλικία του και την εξέλιξή του; 

 Η παρατήρηση του Ήλιου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

 Βιωματική δραστηριότητα. Ο Ήλιος τώρα. Σύνδεση με βάσεις δεδομένων 

διαστημικών αποστολών (όπως το Solar Dynamics Observatory) ώστε να δούμε, σε 

σχεδόν πραγματικό χρόνο, τα αόρατα στα μάτια μας στρώματα της ηλιακής 

ατμόσφαιρας. 
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 Δύο σύντομα πειράματα: Τι είναι οι ηλιακές κηλίδες και πώς εμφανίζονται; 

 Ποια εντυπωσιακά ηλιακά και γήινα φαινόμενα οφείλονται σε αυτές; Πώς τα 

προβλέπουμε; 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει τη χρήση σύντομων επιδείξεων, οπτικοακουστικού 

υλικού, διαδικτυακών εργαλείων και βιωματικών δραστηριοτήτων που θα βοηθήσουν τους 

μαθητές να κατανοήσουν φαινόμενα όπως η εναλλαγή των εποχών και οι ηλιακές κηλίδες. 

 

Χ Η Μ Ε Ι Α  

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

ΤΟΥ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

Εκπαιδευτικός 

 

Το 1997 κυκλοφόρησε το βιβλίο Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, μιας άγνωστης, μέχρι 

τότε, συγγραφέως της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ. Αμέσως γίνεται επιτυχία και εκατομμύρια παιδιά σε 

όλον τον κόσμο διαβάζουν τις περιπέτειες του Χάρι Πότερ που περιλαμβάνουν ξόρκια, μαγικά 

φίλτρα, ιπτάμενα σκουπόξυλα, φανταστικά ζώα κ.ά. Στη συνέχεια η μεταφορά και των 7 

βιβλίων στη μεγάλη οθόνη εκτινάσσει τη δημοφιλία του και πλέον ο μικρός μάγος, με την 

ουλή σε σχήμα κεραυνού στο μέτωπό του, θεωρείται από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του 

πλανήτη. 

 

Μαζί με τους μαθητές θα μελετήσουμε αρκετά «μαγικά» φαινόμενα, που παρουσιάζονται στα 

βιβλία και στις ταινίες, μέσα όμως από ένα επιστημονικό πρίσμα, και θα αποδείξουμε ότι ο 

κόσμος του Χάρι Πότερ δεν ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αλλά είναι 

πολύ πιο πραγματικός από ότι πιστεύουμε. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

  Να εντοπίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές χημικά και φυσικά φαινόμενα που 

παρουσιάζονται κεκαλυμμένα σε βιβλία και ταινίες φαντασίας. 

  Να συνδέσουν τη Χημεία με τέχνες όπως η λογοτεχνία και ο κινηματογράφος. 

 Να γνωρίσουν τεχνολογικές ανακαλύψεις που ακόμα δεν χρησιμοποιούνται ευρέως.  

 Να κατανοήσουν χημικά φαινόμενα της καθημερινότητας τους, μέσα σε ένα 

μυθοπλαστικό πλαίσιο. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ιπτάμενα σκουπόξυλα (Μαγνητικές δυνάμεις). 

 Αόρατοι μανδύες (Πώς συμπεριφέρεται το φως). 

 Εκρηκτικά ξόρκια (Εκρηκτικές ύλες και πώς δρουν). 

 Ξόρκια ξεκλειδώματος (Ισχυρά οξέα και διαβρωτικές ουσίες). 

 Μαγικά φίλτρα (Παραισθησιογόνες ουσίες, δηλητήρια και αντίδοτα). 
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 Φανταστικά ζώα όπως λυκάνθρωποι, ιππόγρυπες και γιγαντιαίες αράχνες 

(Διασταυρώσεις ζώων). 

 Ελιξίρια νεότητας (Μέθοδοι ανάπλασης). 

 

Κατά την παρουσίαση κάθε «μαγικού» φαινομένου, μέσω αποσπασμάτων των ταινιών και 

των βιβλίων, θα γίνεται συζήτηση με τους μαθητές για το κατά πόσο απέχει από την 

πραγματικότητα και πώς θα μπορούσε να εξηγηθεί επιστημονικά. Στη συνέχεια θα γίνεται 

παρουσίαση των επιστημονικών εννοιών και των τεχνολογιών που θα μπορούσαν να 

εξηγήσουν κάθε φαινόμενο, θα πραγματοποιούνται μικρά πειράματα-εφαρμογές, ενώ θα 

οργανώνονται και δραστηριότητες όπου τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, θα διαγωνίζονται 

στις γνώσεις τους στη Χημεία, τη Φυσική, τη Βιολογία και τη Λογοτεχνία. Προαιρετικά στο 

τέλος θα γίνεται συζήτηση για τα κοινωνικά θέματα που θίγει η συγγραφέας στην ιστορία 

του Χάρι Πότερ, όπως ο ρατσισμός, οι προκαταλήψεις, ο σχολικός εκφοβισμός, η δύναμη του 

τύπου, η πάλη των τάξεων, καθώς και για τις ομοιότητες που παρουσιάζουν διάφοροι 

χαρακτήρες και καταστάσεις με ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. 

 

ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ; ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  

(Γ΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Αικατερίνη-Βενεδίκτη Οικονόμου, Χημικός, MSc στη Διδακτική της Χημείας 

 

Η Χημεία είναι μια συναρπαστική επιστήμη. Μελετώντας τη «γλώσσα» της, τους νόμους και 

τους κανόνες που τη διέπουν, ανοίγονται οι πόρτες ενός υπέροχου μικρόκοσμου, γινόμαστε 

έτσι ικανοί να δούμε τον φυσικό μας κόσμο με άλλη ματιά.  

 

Πώς γίνεται όμως και αυτή η εκπληκτική επιστήμη βρίσκεται τόσο χαμηλά στη λίστα 

προτιμήσεων των μαθητών; Γιατί οι μαθητές φαίνεται να μην αγαπούν τη Χημεία; Βασική 

σκέψη είναι ότι το μάθημα της Χημείας δεν συνδέεται αρκετά με την καθημερινή ζωή των 

μαθητών. Ή ακόμα ότι η υπερφορτωμένη της ύλη και οι δύσκολοι συμβολισμοί την καθιστούν 

κουραστική, σχεδόν απωθητική, για πολλούς μαθητές.  

 

Θέλοντας να αποκαταστήσουμε την εικόνα και το περιεχόμενο της Χημείας, σκεφτήκαμε να 

την προσεγγίσουμε με τρόπο ευφάνταστο και δημιουργικό, μέσα από τα εκθέματα των 

μουσείων. Επιλέξαμε να παρουσιάσουμε έργα τέχνης με έντονο χημικό υπόβαθρο, 

αρχαιολογικής κυρίως προέλευσης, αλλά ταυτόχρονα υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής 

αξίας. Η στόχευσή μας είναι διπλή: από τη μία να εμβαθύνουμε σε βασικές χημικές έννοιες, 

από την άλλη να προσελκύσουμε τους μαθητές μέσα από την ομορφιά και την τέχνη των 

εκθεμάτων, ενσωματώνοντάς τους ευχάριστα στην εκπαιδευτική διαδικασία, διεγείροντας τις 

αισθήσεις τους, τη φαντασία και την κριτική τους σκέψη.  

 

Για τον σκοπό αυτό επιλέξαμε χαρακτηριστικά εκθέματα από μουσεία κυρίως της Ελλάδας 

και άλλων χωρών και δημιουργήσαμε τέσσερις θεματικές ενότητες Χημείας και Τέχνης:  

Χημεία & Τοιχογραφίες, Χημεία & Μέταλλα, Χημεία & Κεραμικά, Χημεία & Γλυπτά.  
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Στόχοι του Προγράμματος 

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

μουσειακό περιβάλλον.  

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

μαθητών, καθώς αλληλεπιδρούν με τα προβαλλόμενα «εκθέματα» Τέχνης. 

 Η συσχέτιση των εκθεμάτων με τη Χημεία. 

 Η ανάπτυξη συνδυαστικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση των φύλλων εργασίας.  

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

Τέχνη.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Με σκοπό την εμβάθυνση στη Χημεία των Τοιχογραφιών, των Μετάλλων, των Κεραμικών και 

των Γλυπτών: 

 Παρουσιάζονται στους μαθητές τα προεπιλεγμένα και χαρακτηριστικά εκθέματα 

Τέχνης που αντιστοιχούν στις τέσσερις θεματικές ενότητες, υπό μορφή power point. 

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

εκθέματα και συζητείται πώς αυτά μπορούν να συσχετιστούν με τη Χημεία. 

 Συνδέονται τα εκθέματα με βασικές έννοιες της Χημείας. 

 Οι μαθητές συμπληρώνουν φύλλα εργασίας παράλληλα με τη ροή του προγράμματος, 

με σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων με τρόπο ουσιαστικό και ευχάριστο.  

 Οι μαθητές συζητούν τις απορίες τους και αξιολογούν την εμπειρία που απέκτησαν. 

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ 

Από το Cambridge στα νησιά Galápagos 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Σταύρος Ιωαννίδης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Τμ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 

Επιστήμης, Πανεπιστήμιο 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 

από φοιτητή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και ερασιτέχνη συλλέκτη σκαθαριών, στα 

μακρινά νησιά Galápagos στον Ειρηνικό ωκεανό, τα οποία θα επισκεφθεί ως μέλος του 
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πλοίου Beagle, σε ένα 5ετές ταξίδι κατά το οποίο θα κάνει τον 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 δυο 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. 

 

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  

(Γ΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 

Οι ερευνητές της νόησης διχάζονται δεκαετίες τώρα για το είδος της «μηχανής» που αποτελεί 

ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Η σύγχρονη έρευνα τείνει να απορρίψει την παλιά άποψη ότι ο 

εγκέφαλος λειτουργεί όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η σύγχρονη και πολλά 

υποσχόμενη τάση είναι ότι ο εγκέφαλος είναι μια «μηχανή επεξεργασίας ιστοριών». Ο 

εγκέφαλος είναι το όργανο του σώματός μας με το οποίο μαθαίνουμε τον κόσμο γύρω μας. 

Σε αυτό το πρόγραμμα θα μας απασχολήσει η διαδικασία με την οποία το πετυχαίνουμε 

αυτό, αναζητώντας, παράλληλα, βασικές γνώσεις για τη λειτουργία του εγκεφάλου μας. Θα 

σταθούμε ιδιαίτερα στο πώς λειτουργεί η προσοχή και η μνήμη μας και πώς αποθηκεύονται 

νέες πληροφορίες. Θα αναρωτηθούμε γιατί μαθαίνουμε ευκολότερα ακούγοντας μια ιστορία 
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και ποια είναι η σχέση της αφήγησης ιστοριών με τη μνήμη και τη διαδικασία της μάθησης. 

Μπορεί η αφήγηση να μας κάνει καλύτερους μαθητές; Γιατί αρέσει στον εγκέφαλό μας να 

ακούει ιστορίες;  

 

Σε όλες τις περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας οι άνθρωποι έλεγαν και άκουγαν με 

ευχαρίστηση ιστορίες. Γιατί όμως μας αρέσει τόσο πολύ, σε όλες τις ηλικίες, να ακούμε 

ιστορίες; Τα παιδιά αναζητούν τα παραμύθια από πολύ μικρή ηλικία, πριν μάθουν ακόμα να 

διαβάζουν. Εμφανίζουν αυτή την ανάγκη σχεδόν τόσο έντονη όσο και το παιχνίδι και 

δείχνουν να απολαμβάνουν και τα δύο εξίσου. Αλλά και οι ενήλικοι έχουν την ίδια ανάγκη. Το 

μέγεθος αυτής της ανάγκης αναγνωρίζεται από το πλήθος των τεχνών που προσπαθούν να 

την καλύψουν: λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφος, όπερα, ακόμα και ο χορός επιδιώκουν 

να ικανοποιήσουν την δίψα των ενηλίκων για ιστορίες (storytelling). 

 

Μέσα από τις ιστορίες, βιώνουμε συναισθήματα και βάζουμε τους εαυτούς μας στη θέση των 

εξιστορούμενων προσώπων. Φανταζόμαστε πώς θα ενεργούσαμε σε υποθετικά σενάρια. 

Μέσω των αφηγήσεων και των σεναρίων, ο εγκέφαλος προσαρμόζεται σε πολλές και 

διαφορετικές καταστάσεις. Οι αφηγηματικές τέχνες γίνονται έτσι ένα άριστο εργαλείο 

«διδασκαλίας» της ενσυναίσθησης (empathy), της δυνατότητας να καταλαβαίνουμε τα 

συναισθήματα ενός άλλου προσώπου, μια ικανότητα θεμελιώδη για τον ανθρώπινο 

πολιτισμό. Επειδή οι ιστορίες έχουν συγκεκριμένα μοτίβα, έχουν σημαντικό ρόλο και στη 

λειτουργία της μνήμης. Θα συζητήσουμε για τη λειτουργία της μνήμης και πώς λειτουργεί πιο 

αποτελεσματικά μέσω μιας ιστορίας. Σε αυτό το επίπεδο, ο κινηματογράφος, αλλά και η τέχνη 

γενικότερα, έχει κομβικό ρόλο.  

 

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια σύντομη παρουσίαση καλών συνηθειών που πρέπει να 

υιοθετήσουμε για να είναι ο εγκέφαλός μας σε φόρμα: ισορροπημένη διατροφή, ήπια 

σωματική άσκηση, καλός ύπνος, νοητικές προκλήσεις και δραστηριοποίηση του νου.  

 

Το πρόγραμμα ενισχύεται από τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (εικόνες, φωτογραφίες, 

βίντεο κ.λπ.). Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά. Μέσα 

από δοκιμασίες, τεστ μνήμης και παιχνίδια ανακαλύπτουν τις ιδιαιτερότητες της μνήμης και 

κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Βασικές πληροφορίες για τον εγκέφαλο. 

 Εισαγωγή στη λειτουργία της μνήμης.  

 Γιατί ο εγκέφαλος αγαπά τις ιστορίες; 

 Πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί ιστορίες; 

 Οι ιστορίες ως συνεκτικός κρίκος των εμπειριών. 

 Ιστορίες και ενσυναίσθηση. 

 Η χρήση της αφήγησης για την ανακάλυψη των συναισθημάτων. 

 Η χρήση της αφήγησης για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. 

 Εγκέφαλος σε φόρμα (οι συνήθειες που βοηθούν στην υγεία του εγκεφάλου). 
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Στόχοι του προγράμματος 

 Να γνωρίσουμε βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου νου. 

 Να μάθουμε πώς παράγονται οι μνήμες και πώς επηρεάζονται από τη μετατροπή των 

ασύνδετων πληροφοριών του περιβάλλοντος σε συνεκτικές ιστορίες. 

 Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τεχνικές για τη βελτίωση της μνήμης. 

 Να συνδέσουμε την προσοχή με τη μνήμη και να χρησιμοποιούμε αυτή τη σύνδεση 

για καλύτερη απομνημόνευση γεγονότων. 

 Να υιοθετήσουμε καλές συνήθειες για να διατηρήσουμε  την υγεία του μυαλού μας. 

 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

 

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ: «Η ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΕΛΣΟΝ»  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές: Μαρία-Ειρήνη Κορδά, Μαθηματικός 

      Κωνσταντίνος Μπατσίδης, Χημικός 

 

Οι μαθητές προκειμένου να καταφέρουν να γίνουν συνεργάτες ενός «διάσημου ναυτικού 

μουσείου», καλούνται να λύσουν ένα μυστήριο που συνδέεται με τη ζωή και τη δράση του 

θρυλικού Βρετανού ναυάρχου Οράτιου Νέλσον. Θα πρέπει,  μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, να 

επιλύσουν διάφορους γρίφους ώστε να ανακαλύψουν διάφορα προσωπικά του αντικείμενα, 

με  τελικό σκοπό τη δημιουργία μιας  μυστηριώδους κατασκευής. Θα καταφέρουν μέσα στο 

χρόνο να γίνου οι συνεργάτες του μουσείου; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Α΄ Μέρος: Σύντομη ενημέρωση των μαθητών για τη ζωή και τη δράση του Ναυάρχου 

Νέλσον μέσω πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού, εισαγωγή στο «σενάριο». 

 

Β΄ Μέρος: Εισαγωγή στον κώδικα Μορς, (ιστορία, χρησιμότητα, εφαρμογή) 

 

Γ΄ Μέρος: Οι μαθητές λαμβάνουν φακέλους με οδηγίες, διάφορα υλικά και μπαούλα τα οποία 

θα πρέπει να ανοίξουν λύνοντας μια σειρά από γρίφους, ώστε να συγκεντρώσουν ό,τι 

χρειάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν μια μυστηριώδη κατασκευή. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Εισαγωγή, χρήση και ερμηνεία εντολών γραμμένων σε κώδικα Μορς 

 Άσκηση στον προσανατολισμό με εκτέλεση αλγορίθμων και βημάτων με χρήση 

πυξίδας 

 Ερμηνεία και εκτέλεση οδηγιών γραμμένων σε κωδικοποιημένη γλώσσα 

 Εκτέλεση πράξεων (προσαρμοσμένων στην εκάστοτε τάξη των μαθητών) 

 Κατασκευή στα πλαίσια STEM (Science, Technology, Engineering and Math).  
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ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

τομέας Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραφέας 

 

Πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν συνήθως τα Μαθηματικά με κάποια επιφυλακτικότητα και 

εκφράζουν συχνά απορίες όπως: «Σε τι θα μου φανούν αυτά που μαθαίνω χρήσιμα στη ζωή 

μου;». Ωστόσο, πίσω από τους διάφορους πολύπλοκους ορισμούς και τους σύνθετους 

μαθηματικούς τύπους, δεν κρύβεται παρά η ανάγκη εφαρμογής τους στην ίδια την 

καθημερινότητά μας! Τα Μαθηματικά ως επιστήμη έχουν ως απώτερο στόχο να βοηθήσουν 

τον άνθρωπο να κατανοήσει και να περιγράψει τον φυσικό κόσμο στον οποίο ζει. Μπορούν 

να περιγράψουν κάθε φυσική δραστηριότητα, κάθε διαδικασία και πτυχή της ζωής μας. 

Εφαρμογές τους συναντώνται σε αμέτρητα ετερόκλητα σύγχρονα επαγγέλματα και σε πολλές 

αγαπημένες μας συνήθειες. Η μαγειρική, η ποίηση, η ρομποτική, η βιολογία, η ζωγραφική, η 

ταχυδακτυλουργική και ο αθλητισμός είναι μόνο μερικά από αυτά τα παραδείγματα.  

 

Με τη βοήθεια των Μαθηματικών, έχουμε πανίσχυρα εργαλεία πρόγνωσης και περιγραφής. 

Από τον σχεδιασμό και την ολοκλήρωση ενός τεράστιου και πολυσύνθετου έργου όπως η 

Εγνατία Οδός, μέχρι και την οργάνωση ενός γάμου ή την υλοποίηση μιας συνταγής για το 

αγαπημένο μας κέικ, με τη βοήθεια των Μαθηματικών, το έργο μπορεί να υλοποιηθεί με τον 

βέλτιστο δυνατό τρόπο, δηλαδή στο συντομότερο δυνατό χρόνο, με το μικρότερο δυνατό 

κόστος και να οδηγήσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και με την παρουσίαση πληθώρας 

παραδειγμάτων, αναδεικνύεται η συμβολή των Μαθηματικών σε διεργασίες της 

καθημερινότητάς μας, με σκοπό την ανάδειξη της χρησιμότητας και της χρηστικότητας τους. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Σύντομη ιστορική αναδρομή της προέλευσης των Μαθηματικών και επισκόπηση των 

επιρροών τους από διάφορους πολιτισμούς. 

 Τα Μαθηματικά σήμερα: πώς συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση προβλημάτων της 

καθημερινότητας; Σύνδεση θεωρίας και πράξης. 

 

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  

 

Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ… ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Κώστας Θωμόπουλος, Γεωλόγος MSc, Εκπαιδευτικός περιβαλλοντικής αγωγής 

 

Οι άνθρωποι πολύ συχνά συμπεριφέρονται σαν να πιστεύουν ότι η Γη είναι απλά ένα σπίτι 

που τους φιλοξενεί και αν καταστραφεί θα μετακομίσουν αλλού, πιθανώς επιλέγοντας 

ανάμεσα στις «αγγελίες» μιας... διαστημικής εφημερίδας! Η Γη όμως πέρα από ένας φιλόξενος 

πλανήτης, βρίσκεται πίσω από κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Με το σύνολο των 

φαινομένων που εκδηλώνονται από τις φυσικές διεργασίες στο εσωτερικό αλλά και το 
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ανάγλυφό της, ελέγχει τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις μας. Παράλληλα, από τους 

φυσικούς της πόρους εξαρτάται η διαβίωσή μας, ενώ από τον ορυκτό πλούτο της παράγεται 

ενέργεια και πρώτες ύλες για όλα όσα βρίσκονται γύρω μας. Μήπως τελικά να σταματήσουμε 

να ψάχνουμε στις «αγγελίες» και να αγαπήσουμε περισσότερο το σπίτι μας; 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Αναγνώριση της σπουδαιότητας της Γης για κάθε πτυχή της ζωής του ανθρώπου και 

της αξίας να προστατευθεί και να διατηρηθεί. 

 Εμπλουτισμός γνώσεων σχετικών με την ιστορία της Γης, τα φυσικά φαινόμενα και το 

περιβάλλον. 

 Ανακάλυψη των αρχικών υλικών από τα οποία προκύπτουν κατασκευές και 

αντικείμενα που χρησιμοποιούμε καθημερινά. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στο πρόγραμμα με συζήτηση για τις θεωρίες μετοίκησης σε άλλους 

πλανήτες. 

 Κατασκευή χρονολογικού χάρτη με τους σημαντικότερους σταθμούς στην 4,6 

δισεκατομμυρίων ετών ζωή της Γης. 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού: σεισμοί, ηφαίστεια και ακραία φυσικά φαινόμενα 

δείχνουν ότι ο πλανήτης μας είναι ζωντανός και ότι εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε τις 

διεργασίες του. 

 Βιωματικό παιχνίδι ανακάλυψης των υλικών της Γης από τα οποία παράγονται 

αντικείμενα καθημερινής χρήσης. 

 Μελέτη και σύνδεση στοιχείων των πετρωμάτων της Γης που βρίσκονται και στον 

ανθρώπινο οργανισμό. 

 Τελικά τι επιλέγουμε; Παρουσίαση ηθικού διλήμματος και κατάθεση απόψεων πάνω σε 

αυτό. 

 

Τ Ε Χ Ν Η  &  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

Λ Ο Γ Ω - Ε Ρ Γ Ω Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 

Όταν ο λόγος και η εικόνα συγκατοικούν στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Δάφνη Στεφανίδου, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός, ΜΑ Πανεπιστήμιο CAMBRIDGE 

 

Ο άνθρωπος πρώτα ζωγράφισε και μετά μίλησε, πόσω μάλλον έγραψε. Κι όμως η σχέση των 

δύο τεχνών- Εικαστικών και Λογοτεχνίας- είναι τόσο αμφίδρομη που θυμίζει δρόμο διπλής 

κατεύθυνσης. Η ζωγραφική είναι λόγος που σιωπά, ενώ η τέχνη του λόγου είναι ζωγραφιά 

που μιλά. Αυτόν το διάλογο θα κλιθούν να ανακαλύψουν οι μαθητές στο Ίδρυμα Αικατερίνης 

Λασκαρίδη, δίνοντας ίσως απάντηση στο ερώτημα, αν μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, με 

πόσες εικόνες ισοδυναμεί μία λέξη; 

 

Έχοντας ως βάση τις δύο μόνιμες συλλογές του Ιδρύματος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 
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παρουσίαση της ζωής και του έργου του ζωγράφου-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 των καλλιτεχνών σε σχέση με τον ρόλο του καλλιτέχνη και τη 

θέση του στην κοινωνία, αλλά και η βιωματική τους σχέση με την Αντίσταση, την Κατοχή και 

τον Εμφύλιο συναντούν το Πλατύ Ποτάμι του Γιάννη Μπεράτη, τους Ανυπεράσπιστους του 

Δημήτρη Χατζή, το Γιατί; του Γιάννη Μαγκλή, τα Γράμματα από το Μέτωπο και τη Ρωμιοσύνη 

του Γιάννη Ρίτσου, και άλλα εμβληματικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας που συνδέονται 

με τη δεκαετία του ’40 και την Εθνική Αντίσταση. 

 

Οι μαθητές θα περιηγηθούν και στις δύο εκθέσεις που φιλοξενεί το Ίδρυμα Αικατερίνης 

Λασκαρίδη (Δ. Περδικίδης, Β. Σεμερτζίδης), κοινό άξονα των οποίων αποτελεί η άρρηκτη 

τριαδική σχέση Ιστορία-Πολιτική-Τέχνη και, συμμετέχοντας διαδραστικά, θα τους δοθεί η 

ευκαιρία να προσεγγίσουν τη ζωγραφική τέχνη μέσω της δια λόγου περιγραφής. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων του Γυμνασίου σε συνδυασμό με τον αντιπολεμικό 

και αντιστασιακό χαρακτήρα του έργου του Σεμερτζίδη και τον ιδεαλισμό του έργου του 

Περδικίδη. 

 

Στόχος του προγράμματος 

Οι μαθητές να εντρυφήσουν στη συγκεκριμένη ιστορική εποχή μελετώντας εκ παραλλήλου 

την τέχνη και τη λογοτεχνία, να βιώσουν συναισθήματα και καταστάσεις που τη 

χαρακτηρίζουν και να εμβαθύνουν στο μήνυμα που εκπέμπεται. 

 

Εργαλεία του προγράμματος 

 Προβολή αρχειακού, ιστορικού φωτογραφικό υλικού των Κ. Μπαλάφα και  

Β. Παπαϊωάννου. 

 Ασκήσεις δημιουργικής γραφής και αυτοσχεδιασμού, προβολή ντοκιμαντέρ. 

 

Τ Ε Χ Ν Η  

 

ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

(Γ΄ Τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Πλάτων Ριβέλλης, Θεωρητικός φωτογραφίας & κινηματογράφου 

 

Στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος ο εισηγητής παρουσιάζει στους μαθητές τις 

πολλές μορφές που μπορεί να πάρει στην εποχή μας η φωτογραφία, άλλοτε ως εφαρμοσμένο 

επαγγελματικό εργαλείο, ενίοτε ως καλή ή κακή προπαγάνδα, πάντα ως εργαλείο μνήμης και 

μερικές φορές ως αυτόνομη καλλιτεχνική έκφραση. Με αναφορά σε πολλά παραδείγματα, 

προβολή υλικού και τη συζήτηση με τους μαθητές, θα μιλήσουμε για τη σημαντική θέση που 

έχει η φωτογραφική εικόνα τη σημερινή εποχή της κυριαρχίας του διαδικτύου και των 
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φορητών τηλεφώνων, η οποία όμως επιβάλλει μια επανατοποθέτηση της σημασίας και της 

αξίας της, για να ελεγχθεί η πολύ συχνά κακή χρήση της. 

 

Οι μαθητές, ως ικανοί και εξαίρετοι χρήστες της νέας τεχνολογίας, συζητούν με τον εισηγητή 

και καταθέτουν τη δική τους άποψη για τον ρόλο που παίζει η φωτογραφία στην 

καθημερινότητά τους, μέσω των ευκολιών που τους προσφέρουν οι ψηφιακές συσκευές. Με 

ποια κριτήρια αποφασίζουν να απαθανατίσουν ένα πρόσωπο, μια στιγμή, ένα γεγονός; Πώς 

επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απόφαση αυτή;  

 

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ  

Όταν ο έρωτας συναντά την τέχνη ή αλλιώς….μια ιστορία χωρίς τέλος 

(Γ΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Μαριβίτα Γραμματικάκη, Μουσικός ορχήστρας, Καθηγήτρια Βιόλας, Συγγραφέας 

 

Στην ήδη δύσκολη ηλικία της εφηβείας, συνήθως προστίθεται και το πρόβλημα της 

ανίχνευσης του έρωτα. Με αφορμή το κλασικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα» ιδωμένο μέσα από όλες τις μορφές των τεχνών, μας δίνεται η ευκαιρία να 

κινητοποιήσουμε τα συναισθήματα των παιδιών για την καλύτερη κατανόηση αυτών των 

τόσο έντονων αισθημάτων, όπως είναι η αγάπη και ο έρωτας.  

Επειδή είθισται οι τέχνες να είναι σωστοί και δημιουργικοί αρωγοί αυτών των προβλημάτων, 

θεωρούμε ότι μέσω αυτών θα δοθούν λύσεις και δυναμικές που θα βοηθήσουν τους μαθητές 

μας. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές ερμηνεύουν μέσα από τη δική τους ματιά και συναισθηματική προσέγγιση 

το θέμα.  

 Ανακαλύπτουν κοινά σημεία του έργου με τη σύγχρονη ζωή τους.  

 Έφηβοι οι ήρωες, έφηβοι και οι ίδιοι, ένα θέμα που μιλάει για το πάθος της νιότης.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Συγκεντρώνοντας αποσπάσματα με οπτικοακουστικό υλικό του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας 

από παραστάσεις (θέατρο, μιούζικαλ, μπαλέτο, όπερα) μουσική, κινηματογράφο και 

εικαστικά, ξεδιπλώνουμε την υπόσταση του μαγευτικού αυτού έργου και το παρουσιάζουμε 

στους μαθητές. 

 

Εργαλεία του προγράμματος 

Μέσα από επιλεγμένο υλικό (video - φωτογραφίες) οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να δουν, να 

ακούσουν και να κατανοήσουν τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης αυτής της ίδιας ιστορίας 

από τον κάθε δημιουργό- καλλιτέχνη. Η ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας είναι η 

αφορμή, για να ενεργοποιήσουμε τη φαντασία και την ευαισθησία των μαθητών και με βάση 

το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, να προσπαθήσουμε να ζωντανέψουμε με τον δικό μας τρόπο, 

αυτή την αθάνατη ιστορία αγάπης. 
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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 όπου 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. 

 

Σκοπός του προγράμματος 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. 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ… ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός 

 

Τα ερωτήματα για τη «φύση της τέχνης», για το «τι είναι» και τι «δεν είναι» τέχνη, πάντα 

γίνονται αφορμή για ζωηρούς διαλόγους και ενδιαφέρουσες αντιπαραθέσεις. Με παιγνιώδη 

τρόπο και μέσα από την προβολή εικόνων ζωγραφικής, εικαστικών εγκαταστάσεων και 

δρώμενων, μουσικών βίντεο και αποσπασμάτων από ταινίες ή ντοκιμαντέρ, οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή και ενθαρρύνονται να σχολιάσουν κριτικά τη θεωρία και την πρακτική 

των σύγχρονων μορφών τέχνης αλλά και της μαζικής κουλτούρας γενικότερα.  

 

Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα τη διαφορά της 

«μοντέρνας τέχνης» από τη «σύγχρονη τέχνη». Παίρνουν ιδέες για τον τρόπο που 

δημιουργούν οι σύγχρονοι εικαστικοί (και όχι μόνο) καλλιτέχνες. Αρχίζουν να 

αποκωδικοποιούν όλα αυτά τα παράξενα αντικείμενα στα μουσεία σύγχρονης τέχνης, στις 

γκαλερί και στις μεγάλες περιοδικές εκθέσεις όπως οι Biennale και η Documenta. 

Αναρωτιούνται γιατί τα γκράφιτι στο πλάι των κτηρίων της πόλης θεωρούνται τέχνη, ενώ τα 

άλλα στην αυλή του σχολείου μπορεί να επιφέρουν την αποβολή του «ταραξία μαθητή». 

Ενθουσιάζονται με την ιδέα ότι μπορεί να «είμαστε όλοι εν δυνάμει καλλιτέχνες» και 
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προβληματίζονται για το αν είναι απαραίτητο να περάσουμε από τα διάφορα talent shows 

της τηλεόρασης προκειμένου να ξεχωρίσουμε. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Η καταγωγή των βίντεο της Katy Perry και της Paloma Faith. Ιμπρεσιονισμός, 

εξπρεσιονισμός και τα «δάνεια» από καλλιτέχνες του παρελθόντος. 

 Το τέλος της μοντέρνας τέχνης και η τέχνη της σύγχρονης εποχής, Marcel Duchamp, 

Joseph Beuys και Γιάννης Κουνέλλης. 

 Σύγχρονες μορφές έκφρασης. Η τέχνη του δρόμου, γκράφιτι, εικαστικές 

εγκαταστάσεις, δυστοπίες, δρώμενα, D.I.Y., μουσική, σινεμά ερασιτεχνικής αισθητικής 

και τηλεόραση.  

 Πώς αυτoπροσδιοριζόμαστε σε σχέση με το διαδικτυακό περιβάλλον και τι συμβαίνει 

στην «πραγματική ζωή»; Είναι η «selfie» το όχημα που θα μας κάνει δημοφιλείς ή 

πρέπει να πάμε και σε κάποιο «talent show» για να τα καταφέρουμε; 

 Ο σύγχρονος άνθρωπος ως συνδιαμορφωτής του πολιτισμού. Είμαστε όλοι 

καλλιτέχνες; Τι είναι τελικά τέχνη και τι όχι; Γενική αποτίμηση, κριτικός σχολιασμός, 

τελικές σκέψεις. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με την τέχνη του 20ού αιώνα καθώς και με τη 

σύγχρονη τέχνη, τη μαζική κουλτούρα και την αισθητική όπως αυτή προβάλλεται από 

τα Μ.Μ.Ε. σήμερα. 

 Να γνωρίσουν τη θεωρία και την πρακτική της σύγχρονης τέχνης και να τη 

συγκρίνουν με την τέχνη των προηγούμενων χρόνων. 

 Να αναγνωρίσουν τις βασικές επιρροές των καλλιτεχνών που μεσουρανούν και να 

εμβαθύνουν στα μηνύματα που προσπαθεί να μας περάσει η βιομηχανία του 

θεάματος. 

 Να παρακινηθούν και να προσεγγίσουν κριτικά την καλλιτεχνική δημιουργία του 

σήμερα, ώστε να αποκαλύψουν τη σχέση τέχνης, νέων μέσων, ζωής και 

καθημερινότητας. 

 

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. 
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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 μετάδοσή τους αλλά και της συνεχούς αναδημιουργίας και κοινωνικής 

επανατοποθέτησής 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. 

 

ΜΠΑΧ, ΜΟΤΣΑΡΤ & ΜΠΕΤΟΒΕΝ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΦΥΪΑ ΣΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Ομάδα 40 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 τη συζήτηση ώστε να συμμετάσχουν τα παιδιά στον 

συλλογισμό και την τελική διατύπωση των ορισμών.  

 

Μιλάμε για διαφορές σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά της μουσικής τους και όχι μόνο: 

στον ήχο, στη θεματολογία, στην κοινωνία κ.ά. 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 στο τέλος να είναι 
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μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Είναι βέβαιο πώς θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση με αυτό το 

παιχνίδι. 

 

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

 

ΜΙΚΡΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΡΩΝ: Η διαδρομή ενός πρόσφυγα - Θεατρικό Εργαστήρι 

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

Εισηγήτρια: Άννα Δημητροπούλου, Αρχαιολόγος, Μουσειοπαιδαγωγός 

 

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 

σε 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 

περιπέτειές του, και άλλοτε καλούνται να μπουν στα παπούτσια του και να 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. 

 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΟΣ ΕΓΙΝΕ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΤΟ ΜΕΛΩΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΟΜΗΡΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  

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

Εισηγήτριες: Αναστασία Κότσαλη, Λυρική τραγουδίστρια, Δημοσιογράφος 

         Λητώ Μεσσήνη, Λυρική τραγουδίστρια, Ψυχολόγος 

 

Ποια θα ήταν η μελωδία της Οδύσσειας αν γινόταν μουσική;  Πώς θα ακουγόταν ο Οδυσσέας, 

η Πηνελόπη, ο Τηλέμαχος; Πώς θα ηχούσε το τραγούδι των μνηστήρων στο παλάτι της 

Ιθάκης; Οι φωνές των σειρήνων;  

http://www.livanis.gr/ViewAuthors.aspx?ValueId=600110
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Τα ομηρικά έπη, με τον ξεχωριστό παλμό τους στα χείλη των αοιδών και των ραψωδών, 

αποτελούν τον πρόδρομο του μουσικού θεάτρου. Ταξίδεψαν μέσα στους αιώνες μέχρι την 

Αναγέννηση, όταν ο Κλαούντιο Μοντεβέρντι τα έκανε για πρώτη φόρα θέαμα 

φαντασμαγορικό, με ορχήστρα, σκηνικά, κοστούμια, σαράντα τραγουδιστές να ζωντανεύουν 

πλάσματα μαγικά και ήρωες του μύθου. Δημιούργησε από την Οδύσσεια μια όπερα, εκεί που 

ο λόγος, η σκηνή και η μουσική γίνονται ένα. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ξετυλίγουμε μαζί το κουβάρι της μουσικής διαδρομής των χαρακτήρων μέσα στα 

χρόνια, με όχημα το προοίμιο της Οδύσσειας. Πώς άλλαξε από τον Όμηρο μέχρι τον 

Μοντεβέρντι;  

 Πώς «διάβασε» ο συνθέτης τους ήρωες; Γιατί έδωσε βάρος σε συγκεκριμένα σημεία 

του μύθου; Γιατί διάλεξε αυτές τις φωνές; Εμείς τι μελωδίες θα φτιάχναμε για τον 

Οδυσσέα, τον Τηλέμαχο, την Πηνελόπη; Πώς θα φανταζόμασταν τις φωνές τους; Τι θα 

αφήναμε έξω από τις ιστορίες; 

 Βήμα το βήμα ξεδιπλώνουμε κι ανακαλύπτουμε τη φόρμα του ομηρικού έπους 

παράλληλα με τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μουσικού θεάτρου, 

εμβαθύνοντας στα πρόσωπα και κρίνοντας τις αποφάσεις των δημιουργών,   

καλλιτεχνών.  

 Παίρνουμε κι εμείς θέση, επιλέγουμε, αποφασίζουμε, προτείνουμε, σε αυτό το 

διαδραστικό ταξίδι μουσικής και λόγου, με επίκεντρο τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη για 

την Οδύσσεια «Η άνοιξη και αυτή προϊόν του ανθρώπου είναι». 

 

ΜΙΚΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Μικροί ηθοποιοί, φανταστικοί κόσμοι 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου 

Πειραιά 

 

Το πρόγραμμα πέραν μιας συνοπτικής θεωρητικής  παρουσίασης της έννοιας «θέατρο», 

περιλαμβάνει τα βασικά φυσικά συστατικά του θεατρικού φαινομένου, προσπαθεί με 

ζωντανό τρόπο να ενεργοποιήσει τη φαντασία, τον ψυχισμό, το σώμα των μαθητών 

δημιουργώντας και παίζοντας με το κείμενο, την υποκριτική, τον ρόλο, τον χώρο, τις σχέσεις 

και το συναίσθημα. Στόχος είναι η γνωριμία με  τον κόσμο της σκηνικής πράξης. Η ενεργός 

συμμετοχή όλης της ομάδας δημιουργεί μια αποφασιστική συστηματική σωματική 

προσέγγιση του τι σημαίνει θεατρικό συμβάν, πώς δημιουργείται το θέατρο, τι σημαίνει 

παίζω, επικοινωνώ, εκφράζομαι, συνεργάζομαι, ακούω, αντιδρώ και αυτοσχεδιάζω . 

 

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 
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τριγώνου, δημιουργούν έναν θαυμαστό καινούργιο κόσμο. Τα τρία στοιχεία  είναι το κείμενο, 

ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης. 

 

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 μαθητές αναδημιουργούν και συνδημιουργούν παράλληλους κόσμους μέσα, εντός 

και εκτός του κειμένου. 

 Συνδυασμός ηθοποιού, κειμένου και σκηνοθέτη. Διαφορετικοί ρόλοι και ο 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. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

συμμετοχής τους, μαθαίνουν στη 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 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. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ: Ελένη, Ευριπίδη 

(Γ΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 90’ 

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

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν 

 

Πρόγραμμα με θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές 

καλούνται να προσεγγίσουν το κείμενο του Ευριπίδη Ελένη μέσα από τη θεατρική αυτή τη 
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φορά διαδικασία. 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.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Ο μύθος/η ιστορία 

Στο θέατρο ξεκινάμε πάντα από αυτό που θέλουμε να πούμε. Την ιστορία που θέλουμε να 

αφηγηθούμε. Μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος. Ποια είναι λοιπόν η ιστορία μας; Τι θέλει να 

πει; Ποια η μυθολογική της προέλευση; (Από το μήλο της έριδας μέχρι την Ελένη του 

Ευριπίδη.) Τι κρύβεται πίσω από τους μύθους αυτούς; Πώς ερμηνεύονται; 

 

Ο λόγος/ ο τρόπος (ερμηνεία) 

Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν το σημαντικότερο πράγμα που μας απασχολεί στο 

θέατρο: πώς αφηγούμαι τον μύθο - την ιστορία. Με ποιον τρόπο; Ξεκινάμε από το πώς 

αφηγείται το μύθο της Ελένης ο Ευριπίδης και κυρίως γιατί. Για ποιο πράγμα θέλει να μας 

μιλήσει; Αναφερόμαστε σε τις όλες σωζόμενες τραγωδίες όπου ξανασυναντάμε τα βασικά 

πρόσωπα της Ελένης. Πώς διαχειρίζεται την «Ελένη» ο ίδιος ο Ευριπίδης στις Τρωάδες και 

στον Ορέστη; Τον «Μενέλαο» στην Ανδρομάχη, στις Τρωάδες, στην Ιφιγένεια εν Αυλίδι, στον 

Ορέστη; Γιατί τους δίνει άλλα χαρακτηριστικά; Ποια είναι αυτά; 

 

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. Αν οι μαθητές 

ανέβαζαν την Ελένη σήμερα πώς θα την ανέβαζαν και γιατί;  

 

Το ζήτημα του χορού/ η προσέγγιση των ρόλων 

Οι μαθητές καλούνται να διερευνήσουν το ερώτημα: γιατί υπάρχει Χορός στην αρχαία 

τραγωδία; Τι είναι Χορός; Τι εξυπηρετεί; Ποιοι τον απαρτίζουν; Πώς διαχειριζόμαστε σκηνικά 

το ζήτημα του Χορού στις μέρες μας; Πώς θα το διαχειριζόμασταν στην παράσταση που θα 

θέλαμε να κάνουμε; Πώς προσεγγίζει κανείς υποκριτικά τους ρόλους στο αρχαίο δράμα; Πώς 

είναι να παίζει κανείς την Ελένη σήμερα; Ποια είναι η φόρμα που πρέπει να ακολουθήσει ο 

ηθοποιός; 

 

Η πρόβα 

Με βάση ένα απόσπασμα επεισοδίου αλλά και ένα απόσπασμα στάσιμου της Ελένης οι 

μαθητές περνούν στη σκηνική δράση. «Δουλεύουν» για λίγο το συγκεκριμένο απόσπασμα σαν 

να έπαιρναν μέρος στην πρώτη πρόβα ενός θιάσου που θα ανέβαζε σήμερα την Ελένη. 

Η παραπάνω δράση, έχει στόχο να ενδυναμώσει την αίσθηση της ομαδικότητας που 

αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της θεατρικής διαδικασίας. 
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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  

 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

Έκφραση, Δημιουργία, Εκπαίδευση 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Πέτρος Πετρίδης, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

 

Το παιχνίδι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε πολιτισμού. Μέσω του παιχνιδιού κάθε 

κοινωνία μεταβιβάζει τις αξίες και τα πρότυπά της στα νεότερα μέλη της. Έτσι, το παιχνίδι 

αποτελεί ταυτόχρονα μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης. 

 

Τα ψηφιακά διαδικτυακά παιχνίδια συνιστούν μια από τις πλέον διαδεδομένες συνήθειες 

εφήβων και νέων. Φέρνουν κοντά ανθρώπους από όλα τα μήκη και πλάτη της Γης 

δημιουργώντας διαπολιτισμικές ομάδες. Ενώ συχνά ο «κόσμος» των ενηλίκων τα 

αντιλαμβάνεται ως άσκοπη σπατάλη χρόνου και ως πηγές εθισμού, πολλά ψηφιακά 

διαδικτυακά παιχνίδια έχουν μετατραπεί σε εκφραστικά μέσα και σε εκπαιδευτικά εργαλεία.  

 

Πώς μπορεί ένα ψηφιακό διαδικτυακό παιχνίδι να συμβάλλει γόνιμα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; Πώς μπορεί το ψηφιακό παιχνίδι να λειτουργήσει ως μέσο καλλιτεχνικής 

έκφρασης και ως πηγή δημιουργικότητας;  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Μέσα από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες, βίντεο, δίκτυα ζωντανής ροής) και 

την παρουσίαση λογισμικών: 

 Θα δούμε τη γέννηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών κατά τη δεκαετία του 1950, το 

πέρασμα στα arcade παιχνίδια στις δεκαετίες του 1970 και 1980 και θα καταλήξουμε 

στα σύγχρονα ψηφιακά διαδικτυακά παιχνίδια. 

 Θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ψηφιακό παιχνίδι ως εκφραστικό 

κινηματογραφικό μέσο (machinima). 

 Θα δούμε πώς μπορεί να συμβάλλει ένα ψηφιακό διαδικτυακό παιχνίδι στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από το παράδειγμα του λογισμικού Minecraft.edu. 

 Θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα απλό παιχνίδι με τη χρήση του 

λογισμικού Scratch του πανεπιστημίου του MIT. 

Στόχοι του προγράμματος 

Η εξοικείωση των μαθητών με το ψηφιακό διαδικτυακό παιχνίδι ως: 

 Πηγής έκφρασης και δημιουργικότητας. 

 Εκπαιδευτικού εργαλείου. 

 «Χώρου» συγκρότησης κοινωνικών σχέσεων. 
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Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  –  Μ Ε Σ Α   

 

RADIO LAB – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ   

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής : Γιώργος Αλλαμανής, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνικός παραγωγός 

  

Κολλάω και τραυλίζω αν είναι να στο πω 

γι’ αυτό και σου χαρίζω τον μυστικό πομπό 

Διονύσης Σαββόπουλος  

 

Οι μαθητές παρακολουθούν βήμα προς βήμα το σκεπτικό, την προετοιμασία και την 

«κατασκευή» μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Ο εισηγητής ξεναγεί τους ακροατές στο 

ραδιοφωνικό εργαστήριο, με άφθονα ηχητικά και μουσικά αποσπάσματα – εξηγώντας τι, 

γιατί, και πώς το κάνει. Παράλληλα δίνει επιλεκτικά πληροφορίες από την ιστορία του μέσου, 

μιλάει για τη σημερινή άνθηση του web radio και αναρωτιέται για το μέλλον του ραδιοφώνου 

στο αχανές βασίλειο των πολυμέσων και των social media.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ένα μέσο, τρεις άξονες: ενημερωτικό-πολιτιστικό-μουσικό ραδιόφωνο.  

 Λίγη ιστορία. Παραδείγματα καλής κακής (προπαγάνδα) και αναπάντεχης χρήσης του 

ραδιοφώνου (π.χ. Θέατρο στο ραδιόφωνο, Εδώ Λιλιπούπολη, The War of the Worlds, η 

εκπομπή του Όρσον Γουέλς, το 1938, που έκανε κάποιους να πιστέψουν ότι Αρειανοί 

επιτίθενται στη Γη). 

 Πώς χειρίζομαι ραδιοφωνικά μια είδηση; 

 Πώς παίρνω μια ραδιοφωνική συνέντευξη; 

 Πώς συντονίζω μια ραδιοφωνική συζήτηση;  

 Στην πράξη: πάμε να φτιάξουμε μια μουσική εκπομπή. Σήμα αρχής και τέλους, 

εκφώνηση, αποφώνηση, μουσικές γέφυρες («χαλιά»), play list, αίσθηση του 

ραδιοφωνικού χρόνου, στοιχεία ραδιοσκηνοθεσίας.  

 Η καθοριστική σχέση του παραγωγού με τον ηχολήπτη. Η αυτο-ηχοληψία. Τα 

οργανωμένα στούντιο. Η διάδοση των ηχογραφήσεων και των ζωντανών 

μεταδόσεων από σπίτια και δημόσιους χώρους. 

 Τι αποφεύγουμε. Οι ραδιο-κακοτοπιές: απ’ τον στείρο εγκυκλοπαιδισμό έως την πλύση 

εγκεφάλου με τραγούδια «επιτυχίες».  

 Πώς στηνόμαστε μπροστά στο μικρόφωνο, οι αναπνοές και ο έλεγχος της φωνής. Τα 

χαρτιά, οι οθόνες και τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας.  

 Η επιλογή των τραγουδιών, η χάραξη μιας διαδρομής, οι στροφές από το ένα μουσικό 

είδος στο άλλο. 

 Από το απλό «ραδιόφωνο της παρέας» στο πολιτιστικό ραδιόφωνο με άποψη.  

 Ραδιόφωνο για παιδιά, ραδιόφωνο για νέους.  

 Ιερά τέρατα του μουσικού ραδιοφώνου: στην Ελλάδα η Ρηνιώ Παπανικόλα (1936-

2001), στη Βρετανία ο John Peel (1939-2004).  
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 Προοπτικές του μέσου. Το ραδιόφωνο, όπως το ξέρουμε εδώ και σχεδόν 100 χρόνια, 

δηλαδή από την παγκόσμια εδραίωσή του στη δεκαετία του 1920. Σύντομα δεν θα 

υπάρχει πια στον διαδικτυωμένο κόσμο μας. Τι θα το διαδεχθεί ;  

 

Το «RADIO LAB – Εργαστήριο Ραδιοφώνου» περιέχει βιωματικά στοιχεία από την 

επαγγελματική εμπειρία του εισηγητή. Βασίζεται σε διαδραστική παρουσίαση. 

Ανιχνεύει στην πράξη τις δυνατότητες και τις προοπτικές του ραδιοφώνου τόσο στα 

ερτζιανά, όσο και μετά από αυτά.  

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: Από το A ώς το Ω  

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

Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος  

 

Η παραγωγή μιας ταινίας ντοκιμαντέρ είναι μια πρόκληση. Μια υπέροχη περιπέτεια 

αναζήτησης στην περίπλοκη παγκοσμιοποιημένη καθημερινότητά μας. Για τους δημιουργούς 

της ένα μέσο έκφρασης μέσω της τέχνης και για τους θεατές χρήσιμη καθώς γίνονται 

κοινωνοί μιας πραγματικότητας που δεν γνωρίζουν. 

 

Το πρόγραμμα «Δημιουργώντας ένα Ντοκιμαντέρ - Από το A ως το Ω» είναι ένα βιωματικό 

διαδραστικό εργαστήριο, που έχει ως στόχο να μεταφέρει στους μαθητές την τέχνη, την 

τεχνική, την τεχνολογία και τον ενθουσιασμό της όλης διαδικασίας. Όχι μόνο δίνει την 

ευκαιρία στους μαθητές να πάρουν μια καλή γεύση από την ιστορία και τη θεωρία του 

ντοκιμαντέρ, αλλά τους τοποθετεί μέλη μιας μεγάλης ομάδας παραγωγής που σκοπό της έχει 

να αναπτύξει και εν τέλει να παράξει ένα ντοκιμαντέρ. Οι εν δυνάμει δημιουργοί, κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μαθαίνουν το πώς παράγεται σήμερα ένα σύγχρονο 

ντοκιμαντέρ, από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωσή του.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος  

 Η ιστορία του ντοκιμαντέρ και η εξέλιξή του. 

 Τα είδη του ντοκιμαντέρ σήμερα. 

 Δημιουργούμε ένα ντοκιμαντέρ. 

 Το στάδιο της προ-παραγωγής (Pre-Production). 

 Το στάδιο της παραγωγής (Production). 

 Το στάδιο της μετα-παραγωγής (Post-Production). 

 

Οι παραπάνω ενότητες καθώς και οι πολυπληθείς υποενότητές τους, δεν παρουσιάζονται ως 

στεγνή θεωρία, αλλά εμπλουτίζονται με οπτικοακουστικό υλικό και διανθίζονται από έντονα 

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

πρόγραμμα εύληπτο και ευχάριστο στους μαθητές. 
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ FAKE NEWS  

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

Εισηγητής: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος  

 

Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς μια αληθινή από μια κατασκευασμένη είδηση μέσα στον 

καθημερινό καταιγισμό πληροφοριών, ρεπορτάζ και αναλύσεων; Τι συμβαίνει όταν το 

απόλυτο ψέμα γίνεται viral και εμφανίζεται ξαφνικά στο κινητό ή στον υπολογιστή μας ως η 

απόλυτη αλήθεια; Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ψηφιακές ενημερωτικές 

πλατφόρμες, υπηρεσίες προβολής-επικοινωνίας και social media, μπορούν να κατασκευάσουν 

εξολοκλήρου μια νέα πραγματικότητα, να αλλοιώσουν οφθαλμοφανείς αλήθειες και στοιχεία, 

να διαμορφώσουν συνειδήσεις και να χειραγωγήσουν συναισθήματα με τόσο μεγάλη 

διεισδυτικότητα και επιτυχία. Ήδη σε κάποια γωνιά του πλανήτη εκλέγουν …πρόεδρο! 

 

Γνωρίζουμε όλοι πόσο σημαντική είναι η αξία της αντικειμενικής ενημέρωσης και της 

πολυφωνίας, ως δομικά στοιχεία της δημοκρατίας. Αντιλαμβανόμαστε όμως τους κινδύνους 

που κρύβουν οι σύγχρονοι ψηφιακοί μηχανισμοί παραπληροφόρησης; Τι πρέπει να 

προσέχουμε όταν γινόμαστε αποδέκτες μιας είδησης στα social media; Ποιος πρέπει να είναι 

σήμερα ο ρόλος των δημοσιογράφων; Σε μια εποχή που φουντώνει ο «πόλεμος της 

ενημέρωσης» στα παραδοσιακά ΜΜΕ, στο διαδίκτυο και τα social media, η αλήθεια δεν 

πρέπει να γίνει ξανά το πρώτο θύμα. 

 

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  

 

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΚΑΙ 

ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ   

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λειτουργός με κατάρτιση σε θέματα Παγκόσμιας 

και Δημόσιας Υγείας, Διπλωματούχος του Μεταπτυχιακού Τμήματος της Ιατρικής Σχολής 

Αθηνών «Διαχείριση Κρίσεων Υγείας - Διεθνής Ιατρική» 

 

Μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος ο εισηγητής παρουσιάζει στους μαθητές 

διαφορετικές μορφές έκφρασης και οργάνωσης της εθελοντικής προσφοράς. Με απλό και 

κατανοητό λόγο θα γίνεται ανασκόπηση των πρώτων ιστορικών παραδειγμάτων 

ανθρωπιστικής αρωγής και θα περιγράφεται αναλυτικά η σημερινή πραγματικότητα στο 

χώρο του εθελοντισμού και των διαφορετικών μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής. 

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται στις έννοιες των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, της 

Δημοκρατίας, του Ανθρωπισμού και του Εθελοντισμού, της οργάνωσης δράσεων και 

αποστολών αρωγής σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης και κρίσεων και ιστορικά 

παραδείγματα καλών πρακτικών, ενώ θα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της οργανωμένης 

εθελοντικής προσφοράς για την αντιμετώπιση εκτάκτων κοινωνικών προβλημάτων και τη 

βέλτιστη διαχείριση κρίσεων. Η παρουσίαση θα πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στην 
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ηλικία των μαθητών ενώ το οπτικοακουστικό υλικό θα είναι κατάλληλο για όλους τους 

μαθητές. 

  

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;  

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη για τα Δικαιώματα  

του Παιδιού 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές: Γιώργος Μόσχος, Νομικός, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και ομάδα συνεργατών του 

 

Αξιοποιώντας υποθετικά σενάρια με ζητήματα και προβλήματα σχετικά με τη σχολική ζωή, 

τα παιδιά καλούνται αρχικά να λειτουργήσουν σε επίπεδο εικονικής συνέλευσης τάξης και 

στη συνέχεια σε επίπεδο εικονικής συνέλευσης σχολείου για να πάρουν αποφάσεις σχετικά με 

τη διαχείρισή τους. Ακολουθεί ανάλυση των δυναμικών που δημιουργούνται και 

διατυπώνονται από τα παιδιά προτάσεις σχετικά με την καλύτερη δυνατή λειτουργία των 

σχολικών συνελεύσεων και γενικότερα τη λήψη αποφάσεων στον χώρο του σχολείου με 

συμμετοχή των μαθητών. Γίνεται αναφορά στην υπάρχουσα νομοθεσία και σε πρακτικές που 

έχουν ήδη αναπτυχθεί σε διάφορα σχολεία. Η συνάντηση καταλήγει σε συζήτηση που 

περιστρέφεται γύρω από τη σχολική δημοκρατία και τους παράγοντες που μπορούν να την 

ενισχύουν.  

 

Μεθοδολογία 

Χρησιμοποιείται συμμετοχική και ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία, αξιοποιούνται παιχνίδια 

ομάδας, διαδικασίες εικονικής συνέλευσης, και δίνονται πληροφορίες με ευέλικτα και φιλικά 

προς τα παιδιά εργαλεία (διάλογος, ερωταπαντήσεις, έντυπα τα οποία καλούνται να 

συμπληρώσουν και να κρατήσουν τα παιδιά). 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Συνοπτική εισαγωγή στα άρθρα 12-15 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και στη νομοθεσία για τις μαθητικές κοινότητες. Στα παιδιά προτείνεται η 

διαδικασία της εικονικής συνέλευσης και παρουσιάζονται υποθετικά σενάρια τα οποία 

θα πρέπει να συζητηθούν αρχικά σε επίπεδο τάξης (τμήματος) και στη συνέχεια σε 

επίπεδο σχολείου.  

 Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες οι οποίες συνεδριάζουν παράλληλα, σε 

μικρούς κύκλους. Προτείνεται τα παιδιά της κάθε ομάδας να εκλέξουν συντονιστή και 

να συζητήσουν τα σενάρια τους σαν να ήταν πραγματικά ζητήματα προς διαχείριση.  

 Τα παιδιά καλούνται να πάρουν αποφάσεις μέσα σε 20 λεπτά. Στη συνέχεια διεξάγεται 

εικονική γενική συνέλευση όλων των ομάδων-τάξεων, όπου παρουσιάζονται οι τυχόν 

αποφάσεις τους και συζητούνται τα κοινά θέματα, που χρειάζονται λήψη απόφασης 

από την ολομέλεια. 

 Η εικονική γενική συνέλευση διαρκεί επίσης 20 λεπτά. Στη συνέχεια, γίνεται συζήτηση 

σχετικά με τη διαδικασία και τις δυσκολίες λήψης απόφασης τόσο σε επίπεδο τάξης 

όσο και σε επίπεδο σχολείου.  



45 

 

 

 Καταλήγοντας, στους μαθητές δίνονται καρτέλες που περιλαμβάνουν προβλέψεις της 

νομοθεσίας και βασικές αρχές για τη διεξαγωγή συνελεύσεων και τη λήψη αποφάσεων 

από τους ίδιους.  

 Γίνεται συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή τους στο σχολείο. Από τα παιδιά ζητείται 

να καταγράψουν σκέψεις για το τι πιστεύουν ότι χρειάζεται να αλλάξει στην πρακτική 

των συνελεύσεων των σχολείων τους και στους τρόπους με τους οποίους παίρνονται 

οι αποφάσεις για θέματα που τα αφορούν.  

 

Στόχος του προγράμματος και της βιωματικής δραστηριότητας είναι να 

ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για τις αρχές του δημοκρατικού σχολείου, να ενημερωθούν 

σχετικά με τη νομοθεσία για τις μαθητικές κοινότητες και να συνειδητοποιήσουν το πώς 

μπορούν να διεξάγονται οι συζητήσεις/συνελεύσεις για θέματα της σχολικής ζωής και να 

λαμβάνονται αποφάσεις με τη συμμετοχή των μαθητών στο σχολείο. Να συνειδητοποιήσουν 

την ανάγκη καλής αξιοποίησης του χρόνου και λήψης αποφάσεων με τρόπο που να 

εκφράζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το σύνολο χωρίς να δημιουργούνται έριδες και 

αντιπαλότητες. Επιδιώκεται επίσης τα παιδιά να αντιληφθούν καλύτερα την αξία της 

τήρησης κοινά αποφασισμένων κανόνων και διαδικασιών, της ανάπτυξης του διαλόγου μέσα 

στον χώρο του σχολείου και της διαρκούς ενεργοποίησης και συνεργασίας των μαθητών για 

την αντιμετώπιση ζητημάτων της σχολικής ζωής.  

 

«ΔΕΝ ΕΧΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΜΑΤΙΑ;» 

Οι ρίζες του ρατσισμού και η υπεράσπιση της διαφορετικότητας. Το bullying μέσα από 

το έργο του Σαίξπηρ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Ξένια Γεωργοπούλου, Διδάκτωρ Αγγλικής Φιλολογίας ΑΠΘ 

 

Τι είναι το bullying; Ποιες μορφές μπορεί να πάρει και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του; 

Αφορά μόνο το σχολείο; Ποιοι είναι οι θύτες; Οι άρχοντες και οι αφέντες; Οι γονείς και τα 

μεγαλύτερα αδέλφια; Ο σύζυγος; Οι λευκοί χριστιανοί; Οι αυτόχθονες; Οι πρωτευουσιάνοι; Οι 

αρτιμελείς και οι νόμιμοι πολίτες; Οι όμορφοι και καλοντυμένοι; Οι έξυπνοι; Οι γενναίοι και οι 

ηθικοί; 

 

Ποια είναι τα θύματα; Οι υπήκοοι και οι υπηρέτες; Τα παιδιά και τα μικρότερα αδέλφια; Η 

σύζυγος; Οι μαύροι και οι Εβραίοι; Οι μετανάστες; Οι ομοεθνείς της επαρχίας; Οι ανάπηροι και 

οι νόθοι; Οι άσχημοι και κακοντυμένοι; Οι λιγότερο έξυπνοι; Οι δειλοί και οι ανήθικοι; Είναι 

ποτέ το bullying δικαιολογημένο; Πότε το θύμα γίνεται θύτης και το αντίστροφο; Τι κρύβεται 

πίσω από το bullying και πώς αντιμετωπίζεται;  

 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει ως σκοπό να συζητήσει με τους μαθητές όλα τα παραπάνω 

ερωτήματα μέσα από το έργο του Σαίξπηρ. Ειδικότερα, θα επιλεγούν αποσπάσματα από τον 

Έμπορο της Βενετίας (με αναφορές στον μαύρο και τον Εβραίο), καθώς και μεταφρασμένα 

αποσπάσματα από το αμετάφραστο στα ελληνικά έργο Σερ Τόμας Μορ του Antony Munday, 
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στο οποίο ο Σαίξπηρ συνέβαλε με ένα μικρό μανιφέστο κατά της ξενοφοβίας, που αφορά τους 

ευρωπαίους ξένους. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο θέμα του bullying. 

 Να γίνει σαφές ότι το φαινόμενο του bullying δεν αφορά μόνο το σχολείο. 

 Να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα φαινόμενα bullying. 

 Να μάθουν τα παιδιά πώς να αντιμετωπίζουν τους θύτες και πώς να στηρίζουν τα 

θύματα του bullying. 

 Να ενημερωθούν τα παιδιά σχετικά με τις μονάδες υποστήριξης των θυμάτων 

bullying.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Τι περιλαμβάνει το φαινόμενο του bullying; 

 Ορισμός του φαινομένου του εκφοβισμού και επισήμανση των επιμέρους 

χαρακτηριστικών του. 

 Με αφορμή τα έργα του Σαίξπηρ, εξετάζονται οι διαφορετικές μορφές που μπορεί να 

πάρει το bullying ως κοινωνικό φαινόμενο. 

 Αναφορά στις ποικίλες μορφές εκφοβισμού που βρίσκουμε στα έργα του Σαίξπηρ και 

παραλληλισμός με ανάλογες μορφές εκφοβισμού της εποχής μας. 

 Ανάγνωση από τα παιδιά των αποσπασμάτων από τα επιλεγμένα για τη συγκεκριμένη 

βαθμίδα της εκπαίδευσης έργα του Σαίξπηρ. 

 Δραματοποίηση από τα παιδιά ανάλογων σκηνών από την καθημερινή τους 

πραγματικότητα.  

 Συζήτηση με τα παιδιά, προκειμένου να ανιχνευθούν τα αίτια του φαινομένου και να 

προταθούν πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. 

Εργαλεία του προγράμματος 

Ως συμπληρωματικό οπτικοακουστικό υλικό θα προβληθούν αποσπάσματα από την ταινία Ο 

έμπορος της Βενετίας του 2004 (συγκεκριμένα η έναρξη της ταινίας όπου σκιαγραφείται τόσο 

με ένα σύντομο κείμενο όσο και με ανάλογες σκηνές που εναλλάσσονται με το κείμενο, η 

σχέση Εβραίων και χριστιανών στη Βενετία του 16ου αιώνα) και ο περίφημος μονόλογος του 

Σάυλοκ σχετικά με την ομοιότητα Εβραίων και χριστιανών.  

 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

Βιωματική γνωριμία με την τέχνη της ενσυναίσθησης 

Ομάδα 40 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 αγαπάμε. 
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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 

 Ανάλυση της 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. 

 

Εργαλεία του προγράμματος 

 Προβολή υλικού - Βίντεο. 

 Φυλλάδια εργασίας. 

 Χρώματα και εικαστικές τέχνες. 

 Κάρτες συναισθημάτων και αναγκών. 

 

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, Επίκ. Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ, Φιλόλογος  

      Ηρώ Ποταμούση, Κοινωνιολόγος, Θεατροπαιδαγωγός 

      Κατερίνα Λασκαρίδη, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός  

 

Οι μαθητές, 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 τού «άλλου» 

στο σχολικό περιβάλλον.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Η αναζήτηση και η διαμόρφωση της ταυτότητας του παιδιού και του 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. 
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 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 τη σχολική κοινότητα και κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Συνδυάζεται με 

πολλά μαθήματα του Γυμνασίου και προτείνεται για ποικίλες σχολικές ομάδες με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και θέματα (εφηβεία, διαφορετικότητα, βία, αυτισμός κ.ά.).  

 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 

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

Ομάδα 25 – 30 μαθητές, διάρκεια 120΄  

Εισηγητές: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Επίκ. Καθηγητής Θεολογίας ΕΚΠΑ, 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 

προσπάθειά του να οργανώσει ένα κεντρικό, ενιαίο πυρήνα ταυτότητας καταλήγουν να είναι 

κρίσιμες και δύσκολες.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 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. 

 

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. 

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, 
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ευαίσθητα θέματα με συγκεκριμένα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα και 

βιωματικές-επικοινωνιακές τεχνικές. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 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. 

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. 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 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, 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.  
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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  

 

ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΧΟΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ ΤΟ ΑΓΧΟΣ!  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτριες: Αναστασία Σοφιανοπούλου, PhD, Ψυχολόγος, Δρ Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ  

         Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος 

 

Το άγχος αποτελεί ένα πολύ κοινό, σύνηθες συναίσθημα, και ως τέτοιο δεν γίνεται να μην 

αφορά και τους μαθητές. Πολλοί μαθητές βιώνουν άγχος όχι μόνο κατά τη διάρκεια των 

εξετάσεων αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Οι απαιτήσεις από τα 

μαθήματα, η πίεση του χρόνου και οι σύνθετες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, συνθέτουν 

ένα πλαίσιο στο οποίο κυριαρχεί το άγχος.  

 

Το πρόγραμμα αυτό, δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις δικές τους 

ξεχωριστές πηγές του άγχους, να ανακαλύψουν τον ρόλο που παίζει στη ζωή τους, την 

επίδραση που έχει στις σκέψεις, στο σώμα και τη συμπεριφορά τους και να βρουν τρόπους να 

το διαχειριστούν αποτελεσματικά στην καθημερινότητά τους, μέσα από μία σειρά 

βιωματικών ασκήσεων.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Ενημέρωση και ψυχοεκπαίδευση σχετικά με το άγχος. 

 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).  

 Βιωματικές ασκήσεις. 

 Προβολή υλικού.  
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτριες: Αναστασία Σοφιανοπούλου, PhD, Ψυχολόγος, Δρ Κλινικής Ψυχολογίας ΕΚΠΑ 

         Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος 

 

Η αυτοεκτίμηση επηρεάζεται από τη σχέση μας με την οικογένεια, τους φίλους αλλά και το 

ευρύτερο περιβάλλον, την κοινωνία στην οποία ζούμε. Μπαίνοντας όμως στην εφηβεία, 

φαίνεται ότι οι συνομήλικοι διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στο χτίσιμο της 

αυτοεκτίμησης και της αυτό-εικόνας μας.  

 

Η κριτική και η απόρριψη μάς αποδυναμώνουν, αντίθετα η υποστήριξη από την οικογένεια 

και η αποδοχή από τους συνομηλίκους, η φιλία, η αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατών 

μας χαρακτηριστικών και των ιδιαίτερων ταλέντων μας, φαίνεται ότι μάς ενδυναμώνουν.  

 

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ευκαιρία να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τον εαυτό μας, να 

ξεκλειδώσουμε τα θετικά μας χαρακτηριστικά, να τονώσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις και να 

αρχίσουμε να χτίζουμε καλύτερα την αυτοεκτίμησή μας.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Τι είναι η αυτοεκτίμηση, τι την ενισχύει και τι την αποδυναμώνει. Η σημασία να 

αναγνωρίζουμε τις δυνατότητες τις δικές μας και των άλλων. 

 Πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια θετικότερη εικόνα για τον εαυτό μας. 

 Πώς διαμορφώνουμε υγιείς και ειλικρινείς διαπροσωπικές σχέσεις. 

 Βιωματικές ασκήσεις. 

 Προβολή υλικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση 

Συντονίστρια προγραμματισμού: Ιωάννα Ρωμηού 

Τηλ. επικοινωνίας: 210 4297541, 2169003789, Fax: 210 4296024 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr  

Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr 
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