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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 

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 ΑΣΚΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Διδασκάλου, Ηθοποιός 

 

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο ήταν το πρώτο του Καζαντζάκη, χρειάζεται ειδική 

προσέγγιση για να κατανοηθεί και να αγαπηθεί από τους μαθητές. 

Αρχικά παρουσιάζεται ο ιστορικός περίγυρος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε. 

Ακολουθεί δραματοποιημένη παρουσίαση του έργου από συγκεκριμένα αποσπάσματα που 

είναι διαλογικά σχεδόν με την αιώνια αντιπαράθεση του νου και της καρδιάς, της ύλης και 

του πνεύματος. 

Στο συγκεκριμένο σημείο θα μπορούν να λάβουν μέρος οι μαθητές διαβάζοντας μαζί με την 

ηθοποιό-εισηγήτρια αποσπάσματα πάνω στα οποία θα γίνει συζήτηση. 

Ο ίδιος ο Καζαντζάκης θεωρούσε όλο το υπόλοιπο έργο του σχολιασμό πάνω στην 

ΑΣΚΗΤΙΚΗ. Μια δημιουργική και ουσιαστική προσέγγιση είναι ικανή να σμιλέψει τις εφηβικές 

ψυχές και να οδηγήσει τον εφηβικό νου λίγο ψηλότερα. 

 

Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Μοτίβα και έννοιες στο έργο του Έλληνα Συγγραφέα 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καζαντζάκη 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Δρ. Νίκος Μαθιουδάκης, Επιστημονικός Σύμβουλος Εκδόσεων Καζαντζάκη 

 

– Παππού αγαπημένε, δώσ’ μου μιαν προσταγή. 

– Φτάσε όπου μπορείς, παιδί μου… 

– Παππού, φώναξα τώρα πιο δυνατά, 

δώσ’ μου μιαν πιο δύσκολη, πιο κρητικιά προσταγή. 

– Φτάσε όπου δεν μπορείς!… 
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Ο Νίκος Καζαντζάκης (1883-1957) παραμένει ένας από τους πιο διαχρονικούς Νεοέλληνες 

λογοτέχνες, καθώς έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, με το οποίο κατόρθωσε να ξεπεράσει τα 

σύνορα της χώρας του και να αναγνωριστεί ως οικουμενικός συγγραφέας. Στην 

πεντηκονταετή λογοτεχνική του πορεία ο συγγραφέας ενισχύει και εμπλουτίζει τη 

Νεοελληνική Γραμματεία με πολλά έργα, σκιαγραφώντας ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο 

πορτρέτο. Αδιαμφισβήτητα το όνομά του φέρει χαρακτηρισμούς όπως: ποιητής, φιλόσοφος, 

μυθιστοριογράφος, ταξιδογράφος, δημοσιογραφικός ανταποκριτής, δοκιμιογράφος, 

θεατρογράφος, σεναριογράφος, παραμυθάς, μεταφραστής, οικουμενικός πνευματικός 

άνθρωπος και στοχαστής· κατ’ επέκταση αναδεικνύεται ως ένας ξεχωριστός άνθρωπος του 

πολιτισμού, ένας ιδιαίτερος εργάτης του Λόγου. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Λίγα λόγια για τον Νίκο Καζαντζάκη και την εποχή του. 

 Σημαντικοί σταθμοί στη ζωή και στο έργο του λογοτέχνη. 

 Τα ταξίδια του Καζαντζάκη ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας. 

 Προσέγγιση λογοτεχνικών μοτίβων του συγγραφέα, όπως η τριανταφυλλιά και η 

αμυγδαλιά, η μέλισσα και η πεταλούδα κ. ά. 

 Προσέγγιση ιδεολογικών και φιλοσοφικών εννοιών του συγγραφέα, όπως το χρέος, η 

ευθύνη, ο αγώνας, η ελευθερία και η θυσία, καθώς και η φιλία και η αγάπη του 

συνανθρώπου κ.ά.  

 Λογοτεχνικό παιχνίδι με αποφθεγματολογικές φράσεις του συγγραφέα. 

 Συζήτηση και συμπεράσματα. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τη λογοτεχνική προσωπικότητα του Νίκου Καζαντζάκη. 

 Να προσεγγίσουν τα λογοτεχνικά καζαντζακικά κείμενα υπό το πρίσμα μιας 

ανανεωτικής και σύγχρονης ανάγνωσης. 

 Να εξερευνήσουν τα μοτίβα και τις έννοιες, καθώς και τις προεκτάσεις τους, 

αναδεικνύοντας την ιδιότυπη ιδεολογική και φιλοσοφική ταυτότητα του συγγραφέα. 

 

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

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ  

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.  
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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.  

 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. 

Γ Λ Ω Σ Σ Α  

 

ΓΛΩΣΣΑ, ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ 

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Μπέλλα, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Στην καθημερινή μας ζωή πολύ συχνά χαρακτηρίζουμε ανθρώπους ευγενικούς ή αγενείς 

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

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

συμπεριφορά ειδικότερα. Όπως άλλες έννοιες, π.χ. η «τιμή», η «ντροπή» ή το «φιλότιμο», 

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

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

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

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

ευγένεια» αποτελεί έναν από τους πιο αντιπροσωπευτικούς τρόπους έκφρασης της 

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

επιμέρους πολιτισμού.  

 

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

δύσκολο να συμφωνήσουμε ως προς το ποιες γλωσσικές συμπεριφορές χαρακτηρίζουμε 

«ευγενικές» ή μη. Στη δυσκολία αυτή οφείλονται και τα πολιτισμικά στερεότυπα που 
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αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους λαούς ως «πιο ευγενικούς» από άλλους και συγκεκριμένες 

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

 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την 

«ευγένεια» στη μελέτη της γλώσσας καθώς και η λειτουργία της γλωσσικής ευγένειας στην 

κοινωνία και στην ενίσχυση των ανθρώπινων σχέσεων. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάλυση αυθεντικών προφορικών διαλόγων και γραπτών κειμένων και αξιολόγηση 

συγκεκριμένων γλωσσικών δομών ως προς τον βαθμό «ευγένειας». 

 Συζήτηση βασισμένη σε αυθεντικά παραδείγματα λόγου ως προς τους τρόπους με 

τους οποίους διαφορετικοί πολιτισμοί εκφράζουν ευγένεια. 

 Ανάλυση υπό μορφή άσκησης συγκεκριμένων γλωσσικών μηχανισμών που εκφράζουν 

την «ελληνική ευγένεια». 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να αποκτήσουν οι μαθητές μια απαλλαγμένη από κοινωνικά και πολιτισμικά 

στερεότυπα αντίληψη της έννοιας της «γλωσσικής ευγένειας». 

 Να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών μέσων που χρησιμοποιούν προκειμένου να 

εκφράσουν ευγένεια και να προσδιορίσουν γλωσσικά τον κοινωνικό τους ρόλο και τις 

σχέσεις τους με τους εκάστοτε συνομιλητές τους. 

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

γλώσσα. 

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ  

ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Σπυριδούλα Μπέλλα, Αναπλ. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη να 

κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί πολιτισμοί αντιλαμβάνονται τις 

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

διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές και θρησκευτικές καταβολές καλούνται πλέον καθημερινά 

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

 

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

αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτισμούς προϋποθέτει στοιχειώδη 

αντίληψη του τρόπου με τον οποίο οι νοοτροπίες, οι προσδοκίες και οι αντιλήψεις των 

μελών διαφορετικών πολιτισμών αντανακλώνται στη δομή της. Οι ομιλητές διαφορετικών 

γλωσσών πραγματοποιούν διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά 

της επικοινωνιακής περίστασης στην οποία συμμετέχουν. Για παράδειγμα, εκφράζουν 

ευχαριστίες, ζητούν συγγνώμη ή αστειεύονται σε διαφορετικές και συχνά απρόβλεπτες για 

τους ομιλητές άλλων γλωσσών κοινωνικές συνθήκες. Παράλληλα, επιλέγουν διαφορετικούς 
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γραμματικούς, συντακτικούς και λεξιλογικούς μηχανισμούς για να επιτελέσουν κοινές σε 

όλους τους πολιτισμούς επικοινωνιακές λειτουργίες.  

 

Οι διαφορές αυτές έχουν συχνά ως αποτέλεσμα το να δημιουργούμε στερεότυπα σχετικά με 

τους διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και το να παρεξηγούμε τους ομιλητές άλλων 

γλωσσών, όταν προσπαθούν να μιλήσουν τη γλώσσα μας, να τους χαρακτηρίζουμε «αγενείς», 

«απότομους», «ψυχρούς» κ.λπ. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο οι διαφορετικοί 

πολιτισμοί και οι νοοτροπίες λαών και κοινωνικών ομάδων αποτυπώνονται στη χρήση της 

γλώσσας και στις ιδιαιτερότητες της γλωσσικής επικοινωνίας μεταξύ των ομιλητών 

διαφορετικών γλωσσών. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάλυση αυθεντικών παραδειγμάτων του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές γλώσσες 

πραγματοποιούν κοινές επικοινωνιακές λειτουργίες και συζήτηση των διαφορών που 

εντοπίζονται. 

 Ανάλυση υπό μορφή άσκησης συγκεκριμένων γλωσσικών μηχανισμών που εκφράζουν 

την νοοτροπία, τον πολιτισμό και τις κοινωνικές δομές στα Ελληνικά. 

 Ανάλυση αυθεντικών παραδειγμάτων χρήσης της ελληνικής γλώσσας από 

αλλοδαπούς ομιλητές και συζήτηση των προβλημάτων που είναι δυνατόν να 

προκύψουν στις ανθρώπινες σχέσεις λόγω συγκεκριμένων γλωσσικών χρήσεων. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τους τρόπους με τους οποίους η «διαφορετικότητα» 

εκφράζεται γλωσσικά. 

 Να αναπτύξουν ανοχές ως προς τη γλωσσική διαφορετικότητα μέσω της 

συνειδητοποίησης της «διαφορετικότητας» της δικής τους γλώσσας. 

 Να αποκτήσουν συνειδητή επίγνωση του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείται η 

γλώσσα στην επικοινωνία μεταξύ των μελών διαφορετικών πολιτισμών. 

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

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  

Ομάδα 40 – 50 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 
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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 

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; 

 

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

Η ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ, ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΥΝΑΝΤΑ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΤΗΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Περιορισμένος αριθμός επισκέψεων 

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν δίνεται η δυνατότητα επιλογής ημερομηνίας 

διεξαγωγής. Η ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος θα οριστεί σε συνεννόηση με την 

κ. Κική Δημουλά. 
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ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Τικτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ 

  

Τι θα πει «έμπνευση» και πώς συγκροτείται ένα λογοτεχνικό κείμενο; Πώς λειτουργεί ένας 

λογοτέχνης τη στιγμή της δημιουργίας; Σε τι διαφέρει «ο ποιητής προφήτης» από τον 

«ποιητή τεχνίτη»; Οι μαθητές διαβάζουν παράλληλα κείμενα και προκείμενα έργων γνωστών 

νεοελλήνων λογοτεχνών (όπως π.χ. ο Σολωμός, ο Καβάφης, ο Σεφέρης, ο Πεντζίκης), 

διερευνούν τη λογοτεχνική γραφή στη δυναμική της ανάπτυξη και στην ενδεχομενικότητά 

της και γνωρίζουν «εκ των έσω» το φαινόμενο της λογοτεχνικής δημιουργίας. 

 

Στόχος του προγράμματος 

 Οι μαθητές εξοικειώνονται με την πολλαπλότητα και τη ρευστότητα των 

λογοτεχνικών κειμένων (κειμενικές εκδοχές). 

 Διαβάζουν κριτικά και στοχευμένα το λογοτεχνικό κείμενο. 

 Συνειδητοποιούν τη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής. 

 Κατανοούν καλύτερα το φαινόμενο της λογοτεχνικής δημιουργίας. 

 

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

Ο Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου 

(Α΄+ Β΄ τάξεις) Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Στέφανος Κακλαμάνης, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 

Θέμα του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι η λογοτεχνία και ο πνευματικός 

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

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

ποιητή της «Ερωφίλης». 

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

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

και την πρωτοτυπία της λογοτεχνίας της: 

α) η εποχή της κρητικής Αναγέννησης,  

β) Ο «Ερωτόκριτος» του Β. Κορνάρου 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Α΄ Μέρος: περιγράφονται με αδρές πινελιές: 

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

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

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

ανάγνωσης στον πληθυσμό των πόλεων και η καλλιέργεια των γραμμάτων και των 

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

του ιταλικού πνευματικού πολιτισμού στο νησί. 

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

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

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ (επιλέγετε ή το Α ή το Β) 

(Α΄+ Β΄ τάξεις) Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

Γλώσσας 

 

Α. ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: 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. 
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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. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑΣ: 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 

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

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Λήδα Κωστάκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια Αρχειονόμος, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη - 

Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 

 

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

Γεννάδειο Βιβλιοθήκη ανιχνεύουμε τη σχέση Ιστορίας και Λογοτεχνίας. Επικεντρωνόμαστε 

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

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

αυτό το βίωμα στο λογοτεχνικό του έργο; Μέσα από την αλληλογραφία του ανασυνθέτουμε 

τον χώρο και τον χρόνο: από τη Λέσβο στα μέτωπα των πολέμων και τελικά στην Αθήνα. 

Ξεφυλλίζουμε τα χειρόγραφά του και συζητάμε για την πορεία από το χειρόγραφο στη 

δημοσίευση (σε συνέχειες στον Τύπο, πρώτη και κατοπινές εκδόσεις, μεταφράσεις). 

Φωτογραφίες, επιστολές και αποσπάσματα από το έργο του Μυριβήλη μάς βοηθούν να 

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

υποστηρίζεται από οπτικοακουστικό υλικό και εξελίσσεται διαδραστικά με τη συμμετοχή των 

μαθητών. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μικρή εισαγωγή για τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και τα αρχεία της. 

 Προβολή βίντεο. 

 Οι μαθητές ανασυνθέτουν βιογραφικά στοιχεία του Μυριβήλη μέσα από τα τεκμήρια 

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

τεκμηρίων). 

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

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

του Μυριβήλη). 

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

Βασίλης ο Αρβανίτης, Η Παναγιά η Γοργόνα και Η Ζωή εν Τάφω ξετυλίγουμε το νήμα 

ανάμεσα σε Μυτιλήνη-Μικρά Ασία και το μέτωπο της Μακεδονίας. 

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

αλλάζει ο συγγραφέας στο πρώτο χειρόγραφο; 

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

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

του  ̓30). 

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα: μέσα από τις εφημερίδες του αρχείου ανακαλύπτουμε 

τον λιγότερο γνωστό δημοσιογράφο Μυριβήλη. Πώς θα γράφαμε σήμερα ένα 

μυθιστόρημα με βάση τη δική μας επικαιρότητα; 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να γνωρίσουν τον Στράτη Μυριβήλη μέσα από πρωτογενείς πηγές 

(χειρόγραφα, φωτογραφίες, επιστολές, προσωπικά τεκμήρια). 

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

του αρχειονόμου. 

 

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Σ  Γ Ρ Α Φ Η Σ  

 

Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ, Η ΑΝΟΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας 

      Ελένη Κατσαμά, Συγγραφέας    

 

Το παράλογο αποτελεί ένα λογοτεχνικό είδος που γνώρισε μεγάλη άνθιση ειδικά στη 

θεατρική γραφή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέσα στο πλαίσιο του υπαρξισμού. Το έχουν 

υπηρετήσει κορυφαίοι λογοτέχνες όπως ο Σάμιουελ Μπέκετ και ο Ευγένιος Ιονέσκο. Εδώ η 

λογική καταλύεται με στόχο να καταδείξει το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης.  

 

Ως προς τη λογοτεχνική ανοησία, αυτή αποτελεί ένα άτυπο λογοτεχνικό είδος που έχουν 

υπηρετήσει λογοτέχνες όπως ο Λιούις Κάρολ, ο Έντουαρντ Λιρ και ο Σελ Σίλβερσταϊν. Εδώ η 

λογική άλλοτε καταλύεται και άλλοτε επιστρέφει, με στόχο να ανοίξει νέους ορίζοντες στο 

ασυνείδητο, τόσο του δημιουργού όσο και του αναγνώστη. 

 

Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους του παράλογου αλλά και της αυτόματης, συνειρμικής 

γραφής που καλλιέργησαν οι υπερρεαλιστές, με στόχο να εξασκήσουμε τη φαντασία, να 

εξερευνήσουμε τα μονοπάτια της ανοησίας και, κυρίως, να απενοχοποιήσουμε τη γραφή η 

οποία μπορεί να γίνει ένα ατελείωτο πεδίο ευχάριστων και διασκεδαστικών πειραματισμών. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας 

      Ελένη Κατσαμά, Συγγραφέας    

 

Οι τοίχοι γύρω από τα σχολεία, τις εξόδους του μετρό ή του ηλεκτρικού αλλά και γύρω από 

τις στάσεις των λεωφορείων, είναι πολλές φορές γραμμένοι με μηνύματα που απευθύνει ο 

αποστολέας τους σε έναν και μοναδικό παραλήπτη για να του δείξει την αγάπη ή τον έρωτά 

του, τον θυμό ή την απογοήτευσή του, τα συναισθήματά του.  

 

Με αφορμή αυτά τα προσωπικά μηνύματα που βρίσκονται σε δημόσια θέα (άρα παύουν να 

είναι ιδιωτικά), προσπαθούμε να ανασυστήσουμε τις συνθήκες που οδήγησαν τους 

αποστολείς τους να τα γράψουν, τον λόγο που το έκαναν δημόσια καθώς και τον κρυφό 

διάλογο που εμπεριέχουν με τον αποδέκτη. Τα μηνύματα αυτά γίνονται, με λίγα λόγια, 

αφορμή για μια σύγχρονη, ρεαλιστική αφήγηση που διηγείται τη ζωή της πόλης μέσα από τα 

μάτια των εφήβων. 
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  

 

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 μαθητών που 

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

ακολουθεί και αποτυπώνει στο κάλυμμά του τις ιστορικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές 

και αισθητικές συνθήκες και τάσεις της κάθε εποχής.  

 

Η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας συμπίπτει χρονικά με την ανακάλυψη της 

τυπογραφίας από τον Γουτεμβέργιο. Τα δύο αυτά γεγονότα επηρεάζουν καθοριστικά την 

ιστορία του βιβλίου. Μέσα από τα βιβλία ακολουθούμε την πορεία του Βυζαντίου στη 

Διασπορά και την Οθωμανική κυριαρχία. Κωνσταντινούπολη, Κρήτη και Βενετία σχηματίζουν 

το πρώτο ταξιδιωτικό τρίγωνο για τα βιβλία που φυγαδεύονται στη Δύση συνεισφέροντας 

στην Αναγέννηση. Στη συνέχεια, τα βιβλία που κυκλοφορούν στον ελληνικό χώρο μαρτυρούν 

τις συνθήκες της εποχής, τα δάνεια των πολιτισμών αλλά και τις βεβιασμένες συνθήκες που 

επιβάλλουν επιλογές στην αισθητική και την τεχνική του βιβλίου. Εργαστήρια που παράγουν 

κοσμήματα στα Βαλκάνια και τον ελλαδικό χώρο συναντιούνται στις επιφάνειες των βιβλίων 

και στα χέρια των τεχνιτών αξιοποιούνται κατά δύναμιν.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου.  

 Ο Βυζαντινός πολιτισμός. 

 Η πνευματική ζωή κατά τον 17ο και 18ο αιώνα. 

 Εισαγωγή για το βιβλίο στο Βυζάντιο. Λαμπρά παραδείγματα από την εποχή της 

ακμής.  

 Σχέσεις Βυζαντίου-Δύσης. Πρώιμα δείγματα πολύτιμων βιβλίων από τη Δύση: 

πρότυπα και έργα τέχνης από το Βυζάντιο σε μεταγενέστερες χρήσεις.  

 Το χειρόγραφο βιβλίο ως φορέας πολιτισμού. Το τρίγωνο Κωνσταντινούπολη-

Χάνδακας-Ιταλία. Ο Καρδινάλιος Βησσαρίων και η βιβλιοθήκη του.  

 Η ανακάλυψη της τυπογραφίας. Βυζαντινά πρότυπα για την κατασκευή 

τυπογραφικών στοιχείων και βιβλιοδεσιών.  

 Βιβλία από τη Βενετία στον ελλαδικό χώρο. Επαναβιβλιοδετημένα αντίγραφα για όλες 

τις χρήσεις.  

 Σταχώσεις αλά γκρέκα (κατά τον ελληνικό τρόπο) στις βασιλικές αυλές της Δύσης. 

 

Δραστηριότητα 

Οι μαθητές θα δημιουργήσουν έναν χάρτη με τα ταξίδια των χειρογράφων και των έντυπων 

βιβλίων στον ελληνικό χώρο, την Ιταλία και τις άλλες χώρες της Δύσης. Πάνω στον χάρτη θα 

προσαρτηθούν πολύπτυχα που θα δημιουργήσουν τα παιδιά για τις σημαντικές 
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προσωπικότητες της εποχής και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έντυπων βιβλίων της 

Βενετίας. 

 

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΩΝ  

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

Εισηγήτρια: Θεοφίλη Καμπιανάκη, Δρ. Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Οξφόρδης 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν μέσα από πρωτογενείς 

ιστορικές πηγές το φαινόμενο των Σταυροφοριών και τις εξελίξεις που σηματοδότησε για τη 

Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Επεξεργαζόμενοι το πρωτογενές υλικό, οι μαθητές αναλαμβάνουν 

τον ρόλο νεαρών «ιστορικών» και, αναπτύσσοντας τις κριτικές και συνθετικές τους 

ικανότητες, αναλύουν και ερμηνεύουν οι ίδιοι τα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της εποχής. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ιστορικό περίγραμμα και χρονολόγιο των Σταυροφοριών. 

 Συνοπτική παρουσίαση του ιστορικού περιγράμματος του ύστερου 11ου και του 12ου 

αιώνα. 

 Αναφορά στις σημαντικές πολιτικές και οικονομικές πρωτοβουλίες των Κομνηνών 

αυτοκρατόρων που επηρέασαν τις σχέσεις της Αυτοκρατορίας με τη Δύση τα χρόνια 

πριν τις Σταυροφορίες.  

 Αναφορά στις σημαντικότερες ιστορικές πηγές που έχουμε για την περίοδο των 

Σταυροφοριών. 

 Τα χρόνια πριν την Α΄ Σταυροφορία. 

 Α΄ Σταυροφορία. 

 Β΄ και Γ΄ Σταυροφορίες. 

 Δ΄ Σταυροφορία. 

 Ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Βυζαντινούς. 

Μέσα από ομαδική δραστηριότητα οι μαθητές θα προσπαθήσουν να «συμπληρώσουν» 

αναλυτικά το χρονολόγιο των Σταυροφοριών, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην πρώτη 

φάση. 

 

Δραστηριότητα  

Oι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα θα επικεντρωθεί σε έναν από τους σταθμούς 

που αναφέρονται στο χρονολόγιο και θα μελετήσει αποσπάσματα από 3 ή 4 πηγές, οι οποίες 

έχουν σχέση με τις εξελίξεις της αντίστοιχης περιόδου. Θα ζητηθεί από τους μαθητές κάθε 

ομάδας να αντλήσουν στοιχεία από τις πηγές, να τα συσχετίσουν με όσα ήδη γνωρίζουν και 

να κάνουν μία συνθετική παρουσίαση ενώπιον των συμμαθητών τους. Τα αποσπάσματα θα 

προέρχονται από πηγές (π.χ. Άννα Κομνηνή, Νικήτας Χωνιάτης, Γεώργιος Παχυμέρης, 

Γουλιέλμος της Τύρου, Γοδεφρείδος Βιλλεαρδουίνος), αλλά και από άλλους Βυζαντινούς 

συγγραφείς (π.χ. Ιωάννης Τζέτζης, Ιωάννης Ζωναράς, Μιχαήλ Χωνιάτης κ.ά.). Αναλύοντας τις 

πληροφορίες που έχουν αντλήσει από τις πηγές, οι μαθητές κάθε ομάδας θα ενθαρρύνονται 

να τις συσχετίσουν, να τις συγκρίνουν και να τις αντιπαραβάλουν με τα στοιχεία που έχουν 

παρουσιάσει οι άλλες ομάδες. Επίσης, σε κάθε ομάδα θα δοθεί ένα σύντομο παιχνίδι 
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γνώσεων (ένα σταυρόλεξο ή μία ακροστιχίδα), το οποίο θα έχει σχέση με τα επιμέρους 

αντικείμενα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ  

(Β΄ τάξη) Ομάδα 40 – 50  μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

Μεταβυζαντινών Μνημείων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

 

Από τη δεύτερη δεκαετία της βασιλείας του Ηρακλείου (610-641) και για τρεις περίπου 

αιώνες, το Βυζάντιο αντιμετώπιζε την εισβολή του αραβικού κόσμου στα εδάφη του. Η 

εισβολή αυτή, η οποία οδήγησε στην απώλεια μεγάλων εκτάσεων της αυτοκρατορίας, είχε 

άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή, στην τέχνη, την αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση 

των Βυζαντινών. Τα ίδια τα αντικείμενα που σώθηκαν από την περίοδο μεταξύ 7ου-10ου 

αιώνα μαρτυρούν την ισχυρή επίδραση της Κωνσταντινούπολης, η οποία δεν έπαψε ποτέ να 

αποτελεί κέντρο πολιτιστικό που προσέλκυε τους Άραβες. Καλλιτέχνες, ζωγράφοι και 

ψηφοθέτες μετακινήθηκαν στα αραβικά εδάφη καθώς κλήθηκαν να διακοσμήσουν πολύ 

σημαντικά τεμένη, ενώ διακοσμητικά μοτίβα Αράβων πέρασαν στην τέχνη των Βυζαντινών. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να παρατηρήσουν και να διαπιστώσουν τις 

επιδράσεις του Βυζαντίου στην τέχνη των Αράβων καθώς και να συνειδητοποιήσουν τις 

αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους δύο πολιτισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί στους μαθητές 

σχετικό πληροφοριακό υλικό για τις ιστορικές συνθήκες και τα σχετικά γεγονότα που έλαβαν 

χώρα μεταξύ του 7ου-10ου αιώνα και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν έργα τέχνης των δύο 

πολιτισμών. Οι μαθητές, μέσα από την παρατήρηση των προβαλλόμενων έργων θα 

διαπιστώσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ Βυζαντίου και Αράβων, οι οποίες σημάδεψαν την 

τέχνη και τον πολιτισμό τους. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μέσα από διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι μαθητές θα εξασκηθούν 

στην παρατήρηση και την ιστορική ανάγνωση των σχέσεων μεταξύ Βυζαντινών και 

Αράβων.  

 Προβολή υλικού – παρουσίαση του βυζαντινο-αραβικού πολιτισμού. 

 

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

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Βαγγέλης Αγγελής, Ιστορικός, PhD, MA 

 

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να χρησιμοποιήσει μια οικεία και αγαπημένη έννοια 

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

ιστορίας του 20ού αιώνα. 

 

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

και κοινωνικούς συσχετισμούς, οι οποίοι ήταν ενδεικτικοί των αντιλήψεων που είχε η κάθε 

κοινωνία σε ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Βλέπουμε έτσι ότι ο τρόπος άσκησης 
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και η χρήση της έννοιας του αθλητισμού στην αρχαία Αθήνα υπήρξε διαφορετικός από 

εκείνον στη Σπάρτη, αποκαλύπτοντας δομικές διαφορές στη συγκρότηση των δύο κοινωνιών 

(οι Σπαρτιάτες, για παράδειγμα, αγαπούσαν περισσότερο την πυγμαχία και το παγκράτιο, 

δηλαδή δύο αθλήματα που εξέφραζαν ευρύτερες αξίες της σπαρτιάτικης κοινωνίας, όπως η 

πολεμική ετοιμότητα και η πειθαρχία).  

 

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

μέρες μας. Στη συγκεκριμένη παρουσίαση, θα 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 

 

Η ΑΘΗΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ   

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

 

Το πρόγραμμα μελετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επακόλουθη εγκατάσταση των 

προσφύγων στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση σε πτυχές της καθημερινής ζωής. Η ιστορική 

αυτή περίοδος προσεγγίζεται κυρίως μέσω της ιστορίας της τέχνης, της λογοτεχνίας και 
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κυρίως της κοινωνικής ιστορίας, σε αντίθεση με την κυρίαρχη ιστορική αφήγηση που εστιάζει 

στη διπλωματική ιστορία. Παράλληλα εξετάζουμε τα ζητήματα που απορρέουν από τη 

διαδικασία αστικής εγκατάστασης των Μικρασιατών προσφύγων στην Ελλάδα και ειδικότερα 

στην Αθήνα. Η άφιξη των προσφύγων από τη Μικρά Ασία είχε ως απόρροια μια τεράστια 

ανθρωπιστική κρίση, η οποία δοκίμασε τις δομές του ελληνικού κράτους καθιστώντας τη 

διαδικασία εγκατάστασης και μετέπειτα ενσωμάτωσης ζήτημα πολύπλοκο.  

 

Ο θεματικός άξονας του προγράμματος εστιάζει στην ίδρυση των πρώτων καταυλισμών από 

τους νεοαφιχθέντες, στις κρατικές πολιτικές στέγασης και επαγγελματικής αποκατάστασης 

του προσφυγικού πληθυσμού, στην αντιμετώπιση των προσφύγων από την ελληνική 

κοινωνία και τον Τύπο της εποχής, καθώς και στη συμβολή των προσφύγων στην ανάπτυξη 

της πόλης και στην επιτάχυνση των ρυθμών αστικοποίησης.  

 

Εξέλιξη του Προγράμματος 

 Οι ελληνορθόδοξες κοινότητες της Μικράς Ασίας (τα παραδείγματα της Ιωνίας και της 

Καππαδοκίας). 

 Διωγμοί των ελληνορθοδόξων της Μικράς Ασίας κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου.  

 Η μικρασιατική εκστρατεία και η επακόλουθη καταστροφή (χρήση ταινίας επικαίρων). 

 Η Σύμβαση περί Ανταλλαγής των Πληθυσμών. 

 Η αντιμετώπιση των προσφύγων από τις τοπικές κοινωνίες και τον Τύπο της εποχής. 

 Η εγκατάσταση των προσφύγων: παραγκουπόλεις και οι πρώτοι προσφυγικοί 

συνοικισμοί (τα παραδείγματα των συνοικιών του Δουργουτίου, του Ασυρμάτου, της 

Νέας Σμύρνης και της Νέας Φιλαδέλφειας). 

 Βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις (ταπητουργεία και κεραμοποιεία). 

 Η μικρασιατική καταστροφή στην τέχνη και τη λογοτεχνία (ανάγνωση 

αποσπασμάτων από τα συγγράμματα Ο Κολοσσός του Μαρουσιού του Henry Miller 

και Σαν τα τρελά πουλιά της Μαρίας Ιορδανίδου. Προβολή αποσπασμάτων της 

ταινίας του Κώστα Φέρρη τα Ματόκλαδά σου λάμπουν). 

 

Η παρουσίαση γίνεται σε μορφή διαλόγου με τους μαθητές οι οποίοι καλούνται να 

επεξεργαστούν ένα ευρύ υλικό το οποίο περιλαμβάνει προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφικό 

και κινηματογραφικό υλικό, καθώς και λογοτεχνικά κείμενα.  

 

Φ Υ Σ Ι Κ Η - Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  

 

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CERN  

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

Εισηγητής: Ευάγγελος Γαζής, Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Συντονιστής 

Ελληνικών Ερευνητικών Ομάδων στα πειράματα ATLAS & CLIC / CERN  

 

 Η συγκρότηση του διεθνούς οργανισμού με την ονομασία Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Πυρηνικών Ερευνών – CERN (1954). 
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 Ιδρυτικά μέλη, αρχικά, από Ευρωπαϊκά κράτη. 

 Αρχικοί επιστημονικοί και κοινωνικοί στόχοι του CERN. 

 Μικρή εισαγωγή στη δομή του πυρήνα και τα στοιχειώδη σωματίδια. 

 Επιστημονικά επιτεύγματα στη σύγχρονη Πυρηνική και Σωματιδιακή Φυσική, Βραβείο 

Nobel Φυσικής, 1984. 

 Εύρεση της προέλευσης της μάζας, με την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs, 

Βραβείο Nobel Φυσικής, 2013. 

 Περιγραφή του Καθιερωμένου Προτύπου (Stantard Model) και της Μεγάλης Έκρηξης 

(Big Bang). 

 Αναζήτηση νέων σωματιδίων και φαινομένων. 

 Τεχνολογικά και καινοτομικά επιτεύγματα με μεταφορά τεχνολογίας στη βιομηχανία. 

 Μοναδικές τεχνολογικές εφαρμογές στην πληροφορική, ιατρική και άλλες επιστήμες. 

 Η τεράστια κοινωνικο-οικονομική επίδραση των αποτελεσμάτων του CERN στην 

παγκόσμια οικονομία. 

 

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ, ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ  

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

 

Η μελέτη των ταλαντώσεων και των κυμάτων είναι ένα μεγάλο μέρος της επιστήμης της 

φυσικής. Τα κύματα μας μεταφέρουν πληροφορίες για τις πηγές που τα παράγουν και για το 

μέσο μέσα στο οποίο ταξιδεύουν. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν τα ηχητικά κύματα για να 

μελετήσουν τον κόσμο, από Γη ώς τους μακρινότερους γαλαξίες, ενώ πλήθος εφαρμογών 

στην ιατρική και την τεχνολογία χρησιμοποιούν αρχές τις κυματικής (φαινόμενο Doppler, 

συμβολή κυμάτων). 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρουσιάσει έννοιες και φαινόμενα του πεδίου της 

κυματικής, χρησιμοποιώντας τη μουσική και τους ήχους. Οι μαθητές θα κατανοήσουν με τη 

βοήθεια πειραμάτων και βιωματικών δραστηριοτήτων έννοιες όπως η συχνότητα, το μήκος 

κύματος και η ένταση. Θα μελετήσουν φαινόμενα όπως η ανάκλαση, η διάθλαση και τα 

στάσιμα κύματα καθώς και πού τα συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Επιπλέον, θα δουν 

πού διαδίδονται οι ήχοι και πώς χρησιμοποιούνται για τη μελέτη ενός πλήθους συστημάτων 

από τη Γη ώς τις πιο μακρινές γωνιές του Σύμπαντος. Με τη βοήθεια του εισηγητή, θα δουν 

πώς συνδέεται η μουσική με τα μαθηματικά και πώς βρίσκουν σήμερα εφαρμογή οι γνώσεις 

μας στα μαθηματικά, τη φυσική και την ηλεκτρονική, στην καταγραφή, αποθήκευση, 

αναπαραγωγή και διαμόρφωση των ήχων. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάκλαση, διάθλαση, συμβολή και στάσιμα κύματα. Ηχώ και αντήχηση. Πού 

εντοπίζονται τα φαινόμενα αυτά στην καθημερινότητά μας και τι εφαρμογές έχουν. 

 Επίδειξη απλών πειραμάτων. Ήχοι και ταλαντώσεις: Τι είναι ο ήχος; Διαμήκη και 

εγκάρσια κύματα. Πώς ο ήχος μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό και το αντίστροφο. Ομιλία 

και ακοή. 
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 Οπτικοποίηση ηχητικών κυμάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 Συχνότητα, μήκος κύματος και ένταση των ήχων. 

 Δραστηριότητα. Η διάδοση του ήχου στα στερεά, τα υγρά και τα αέρια. Υπάρχουν 

ήχοι στο διάστημα; 

 Πώς χρησιμοποιούμε τις δονήσεις για να μελετήσουμε τον κόσμο; Από τους σεισμούς 

ώς το διάστημα. 

 Δραστηριότητα. Πείραμα με το εκκρεμές. Πώς μετρώντας την περίοδο της 

ταλάντωσης του εκκρεμούς μπορούμε να βρούμε το μήκος του; 

 Πείραμα. Το μονόχορδο του Πυθαγόρα. Από τα μαθηματικά στις πρώτες μουσικές 

κλίμακες. 

 Από τον Πυθαγόρα ώς τον Μπαχ και τη σύγχρονη εποχή: Η μουσική γραφή. Σε τι 

διαφέρουν οι νότες από τους απλούς ήχους; 

 Πώς χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά μπορούμε να διαμορφώσουμε τους ήχους; 

 Βιωματική δραστηριότητα. Παίζοντας μουσική με τους ηχητικούς σωλήνες. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει τη χρήση σύντομων επιδείξεων πειραμάτων, 

οπτικοακουστικού υλικού, διαδικτυακών εργαλείων και βιωματικών δραστηριοτήτων. 

 

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

ΟΙ«ΤΡΕΛΕΣ» ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ 

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Βασιλική Χριστοπούλου, Φυσικός 

 

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

θεμελιακά της προβλήματα και αυτό που απέμενε ήταν να κατανοηθούν κάποια 

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

σειρά φαινομένων δεν μπορούσαν να κατανοηθούν στο πλαίσιο της κλασικής φυσικής 

προβάλλοντας έτσι την ανάγκη για τη διατύπωση νέων θεωριών.  

 

Η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν και η κβαντομηχανική είναι οι δυο σημαντικότερες 

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

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

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

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Θεωρία της Σχετικότητας. 

  Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας. 

 Πού βρίσκουν εφαρμογή στη ζωή μας; 

 Ο χρόνος διαστέλλεται; 

 Το μήκος συστέλλεται; 

 Ο χώρος καμπυλώνεται;  

 Τι είναι ο χωροχρόνος; 

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

 Χρήση animation και πολυμέσων. 
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 Μαθαίνουμε το Σύμπαν που μας αποκάλυψε ο Αϊνστάιν με τις «τρελές» ιδέες του. 

  Προβολή υλικού  

 

Χ Η Μ Ε Ι Α  

 

ΕΝΑΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ  

(Α΄ + Β΄ τάξεις) Ομάδα 40 – 50 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 

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

Χημεία & Τοιχογραφίες, Χημεία & Μέταλλα, Χημεία & Κεραμικά, Χημεία & Γλυπτά. 

 

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 ανάκληση γνώσεων από προηγούμενες τάξεις, η εμβάθυνση σε παλαιότερες και νέες 

γνώσεις Χημείας και η συσχέτισή τους με τα εκθέματα.  

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

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

Τέχνη.  
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Εξέλιξη του προγράμματος 

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

των Γλυπτών: 

 Παρουσιάζονται στους μαθητές τα επιλεγμένα εκθέματα Τέχνης που αντιστοιχούν στις 

τέσσερις θεματικές ενότητες, υπό μορφή power point. 

 Εκμαιεύεται, συζητείται και αναλύεται η σχέση των εκθεμάτων με τη Χημεία όπως 

αυτή προσεγγίζεται από τους μαθητές, με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. 

 Συνδέονται τα εκθέματα με βασικές ενότητες Χημείας του αναλυτικού προγράμματος 

(μείγματα, περιοδικός πίνακας, μέταλλα, άλατα, αριθμός οξείδωσης, αντιδράσεις 

απλής / διπλής αντικατάστασης, κ.ά.). 

 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. 

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαρία Χρηστάκου, Χημικός MSc 

 

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

περνούν ένα μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Ως εκ 

τούτου, η χρήση των κινηματογραφικών έργων είναι ένας δημιουργικός και άμεσος τρόπος 

να παρουσιαστούν βασικές αρχές, έννοιες, μέθοδοι και πρακτικές της επιστήμης της Χημείας. 

Σε συνδυασμό με τις γενικότερες επιδράσεις που αυτές έχουν στην κοινωνία και τον 

πολιτισμό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως απώτερο στόχο την ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η δημιουργία μιας διασύνδεσης 

ανάμεσα σε οικείες και ευχάριστες εμπειρίες των μαθητών (κινηματογράφος) αφενός και 

αφετέρου σε μη οικείες (εκμάθηση της επιστήμης της Χημείας). 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Σύντομη ιστορία του κινηματογράφου (η Έβδομη Τέχνη). 

 Προβολή αποσπασμάτων επιλεγμένων κινηματογραφικών ταινιών. 

 Ανάλυση των χημικών εννοιών που εντοπίζονται σε κάθε κινηματογραφικό 

απόσπασμα. 

 Εντοπισμός των επιστημονικών παρανοήσεων και τα αίτια δημιουργίας τους. 

 Συζήτηση. 

 Προβολή υλικού. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

πρίσμα (κινηματογράφος). 

 Να αναπτύξουν κριτική προσέγγιση απέναντι στα μηνύματα των κινηματογραφικών 

έργων, ούτως ώστε να μετατραπούν από καταναλωτές σε μελετητές-ερευνητές. 

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

αναφέρονται/απεικονίζονται στα κινηματογραφικά έργα. 
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ 

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

Εκπαιδευτικός 

 

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

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

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

οι οποίοι ζουν σε έναν τόπο σε μια συγκεκριμένη εποχή. Με την παρουσίαση αυτή θα 

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

 

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

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

συνέχεια, θα αποκαλυφθούν τα επιστημονικά στοιχεία που βρίσκονται καλυμμένα στα 

μυθολογικά γεγονότα και θα εξηγηθούν τα μυθολογικά στοιχεία με επιστημονικό τρόπο και 

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

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

Χημεία. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

λογοτεχνία μέσω της μυθολογίας. 

 Να γνωρίσουν μύθους και ιστορικά γεγονότα που δεν περιλαμβάνονται στα 

αναλυτικά προγράμματα των σχολείων. 

 Να κατανοήσουν χημικά φαινόμενα που συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή, όμως 

μέσα από ένα ιστορικό-μυθολογικό πλαίσιο. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Μέσω προβολής διαφανειών θα παρουσιαστούν 

 

Ομήρου Οδύσσεια 

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

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

μετάλλων). 

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

ασθένεια Alzheimer). 

 

Αργοναυτική εκστρατεία  

 Χρυσόμαλλο Δέρας (μέθοδος συλλογής χρυσού). 

 

Μυθικοί ιατροί 

 Ο βοσκός-μάντης Μελάμποδας, ο πρώτος ψυχοθεραπευτής .Το Μελαμπόδιον χόρτο ή 

ελλέβορος, φάρμακο για ψυχικές ασθένειες (φυτικά φάρμακα και τα συστατικά τους). 
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Μυθικά βιολογικά και χημικά όπλα 

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

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

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

 Η θεά Άρτεμις (δηλητηριώδη δέντρα).  

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

 Μυθικές μάχες: Καρχηδόνιοι εναντίον Λίβυων (μανδραγόρας). 

 

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

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

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

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

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

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

παρουσιάστηκαν, εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα και με ποιον τρόπο.  

 

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΥ  

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 

Η μελέτη του εγκεφάλου και της νόησης είναι η πιο ανερχόμενη επιστήμη αυτή τη στιγμή 

στον κόσμο. Και όχι τυχαία καθώς ερευνά το πιο πολύπλοκο όργανο που έχουμε ώς τώρα 

συναντήσει στο γνωστό μας σύμπαν. Οι πλούσιες μελέτες και τα συμπεράσματα που μας 

παρέχει η επιστήμη μας δίνουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τον τρόπο που λειτουργεί ο 

εγκέφαλός μας. Μια εικόνα η κατανόηση της οποίας αλλάζει τον τρόπο που προσεγγίζουμε 

τα νοητικά φαινόμενα ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή. 

 

Η παρουσίαση κινείται γύρω από ένα βασικό θεματικό άξονα: τη σύνδεση των νοητικών 

διεργασιών με τις λειτουργίες του εγκεφάλου σε βιολογικό επίπεδο. Παρουσιάζονται τα μέρη 

του εγκεφάλου και οι λειτουργίες τους, οι συνδέσεις στο εσωτερικό του και η σημασία τους 

και οι σχέσεις με τα αισθητήρια όργανα και το υπόλοιπο σώμα. Ακολουθούν οι νοητικές 

διεργασίες από την αισθητηριακή αντίληψη ώς τις ανώτερες, μνήμη, μάθηση, προσοχή, 

συναισθήματα κ.λπ. Δίνουμε επίσης κάποια παραδείγματα για τον τρόπο που μελετούμε τον 

εγκέφαλο (fMRI, EEG). Τέλος διαλύουμε κοινούς μύθους που κυκλοφορούν ευρέως σχετικά με 

τον εγκέφαλο και δίνουμε κάποιες πρακτικές οδηγίες για την προφύλαξη της υγείας του 

εγκεφάλου.  

 

Σκοπός μας είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια πιο καθαρή εικόνα για τον εγκέφαλο και τον 

νου, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια κριτική ματιά για τις πληροφορίες που δέχονται από το 

περιβάλλον τους και αλλάζοντας τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τον εαυτό 

τους μέσα σε αυτόν. 
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Το πρόγραμμα συνοδεύεται από προβολή κατάλληλα επιλεγμένου υλικού σε μορφή εικόνων, 

φωτογραφιών, βίντεο κ.λπ.. Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα απαντώντας σε 

ερωτήσεις και συμμετέχοντας σε δραστηριότητες. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Από τι αποτελείται ο εγκέφαλος, αριθμός και είδη νευρώνων. 

 Τι είναι νευρώνας, βασικές πληροφορίες δομής και λειτουργίας. 

 Τα μέρη του εγκεφάλου (ημισφαίρια, μεταιχμιακό σύστημα, μεσεγκέφαλος, λοβοί, 

μεσολόβιο, παρεγκεφαλίδα). 

 Λειτουργίες του νου (αισθήσεις, μνήμη, προσοχή, μάθηση-προσαρμογή, ρύθμιση 

εσωτερικών λειτουργιών, συναισθήματα, λογική, συνείδηση). 

 Συσχέτιση νου-εγκεφάλου (εξειδίκευση περιοχών, σύνδεση μεταξύ περιοχών και 

ανάδυση λειτουργιών). 

 Τρόποι μελέτης του νου και του εγκεφάλου – γνωσιακή επιστήμη – νευροεπιστήμη – 

ψυχολογία – τεχνητή νοημοσύνη. 

 Μύθοι για τον εγκέφαλο (χρήση του 10% του εγκεφάλου, αριστερό – δεξιό ημισφαίριο 

κ.λπ.). 

 Υγιεινές συνήθειες για τον εγκέφαλο (σωστή διατροφή, σωματική άσκηση, ο ύπνος και 

η χρησιμότητά του – όνειρα, πνευματικές προκλήσεις). 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να μάθουμε πώς λειτουργούν οι αισθήσεις μας. 

 Να κάνουμε τη σύνδεση μεταξύ αισθητηριακών οργάνων, επεξεργασίας στον 

εγκέφαλο και τελικής αντίδρασης στο ερέθισμα. 

 Να ξεχωρίσουμε τις αυτόματες και μη αντιδράσεις του οργανισμού (π.χ. αντίδραση 

στον πόνο). 

 Να μεταδώσουμε την εικόνα που προκύπτει από την επιστημονική έρευνα για τη 

λειτουργία του νου, με απώτερο στόχο να αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε 

τη μάθηση στην καθημερινή μας ζωή. 

 Να παρακινήσουμε σε συνήθειες που συμβάλλουν σε έναν πιο υγιή εγκέφαλο και σε 

έναν καλύτερο τρόπο ζωής γενικότερα. 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

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

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

της εξέλιξης των επιστημονικών ιδεών για το γονίδιο και τον ρόλο του γενετικού υλικού στην 

ανάπτυξη και λειτουργία των οργανισμών. 

 

Το γονίδιο άρχισε τη ζωή του στις αρχές του 20ού αιώνα και από την αρχή τού αποδόθηκαν 

εκπληκτικές ικανότητες. Θεωρήθηκε η θεμελιώδης μονάδα της κληρονομικότητας και η βάση 
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όλης της ζωής (το βιολογικό αντίστοιχο των ατόμων της φυσικής και της χημείας). Η ταύτισή 

του με το μόριο του DNA στα μέσα του 20ού αιώνα αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες 

επιστημονικές ανακαλύψεις όλων των εποχών και σήμανε μια επανάσταση για τη βιολογία. 

Τα γονίδια ως DNA έγιναν το κλειδί για την κατανόηση των βαθύτερων μυστικών της ζωής. 

Η έννοια του γονιδίου αποτέλεσε έτσι την κεντρική εξηγητική έννοια της βιολογίας στον 20ό 

αιώνα.  

 

Στο πρόγραμμα αυτό, μέσα από την ιστορία του γονιδίου και την εξέλιξη της επιστημονικής 

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

σύγχρονες ανακαλύψεις στη μοριακή βιολογία. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Μέσα από την προβολή πλούσιου βιολογικού και ιστορικού υλικού και βίντεο animation, στο 

πρώτο μέρος του προγράμματος παρακολουθούμε την ιστορία του γονιδίου με σύντομες 

αναφορές στον Mendel και στην κλασική γενετική και εστιάζοντας ιδιαίτερα στη 

συναρπαστική ιστορία πίσω από την ανακάλυψη της δομής του DNA από τους Watson και 

Crick. Μέσω της ιστορίας αυτής οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με τη συμπληρωματικότητα 

των φυσικών επιστημών, με το πώς γίνεται η επιστημονική ανακάλυψη και με τον 

επιστημονικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων. 

 

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες κατά τις οποίες οι 

μαθητές έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους στη βιολογία και να 

εφαρμόσουν κύρια στοιχεία της επιστημονικής μεθόδου. Παρουσιάζονται δύο περιπτώσεις 

τις οποίες και συζητάμε είτε συλλογικά είτε σε ομάδες: α) ψάρια του πάγου με άχρωμο αίμα 

και με «απολιθωμένα γονίδια» και β) γενετικοί διακόπτες που ελέγχουν την ανάπτυξη και 

«αθάνατα γονίδια». 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

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

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

οργανισμών. 

 Θα μάθουμε πώς τα γονίδια μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται. 

 Θα αναρωτηθούμε αν όντως υπάρχει στο DNA εγγεγραμένο ένα γενετικό πρόγραμμα 

για την κατασκευή όλου του οργανισμού. 

 Θα ανακαλύψουμε τη σχέση μεταξύ μοριακής βιολογίας και εξέλιξης. 

 Θα ανακαλύψουμε πώς διαφορετικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν τα ίδια γονίδια με 

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

εξέλιξη της ζωής. 

 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος ενθαρρύνεται η συμμετοχή, οι ερωτήσεις και η 

συζήτηση με τα παιδιά. 
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ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ  

Ομάδα 40 – 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Βάσια Λέκκα, Δρ. Ιστορίας της Ιατρικής, Επιστημονική Συνεργάτιδα - Διδάσκουσα 

ΜΙΘΕ 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να έρθουν οι µαθητές σε επαφή µε τις ∆ιαταραχές 

Πρόσληψης Τροφής. Οι ∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής αποτελούν µια σύγχρονη µάστιγα 

που ταλαιπωρεί εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και, κυρίως, έφηβους/ες και νέους/ες, σε 

ολόκληρο τον κόσµο. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόµενα 

ποσοστά εµφάνισης και στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος το ενδιαφέρον θα στραφεί όχι µόνο στην (ψυχ)ιατρική 

διάσταση των διαταραχών, αλλά, κυρίως, στην κοινωνική τους διάσταση. Μεταξύ άλλων, θα 

διερευνηθεί ο καθοριστικός ρόλος των σύγχρονων προτύπων οµορφιάς, που προβάλλονται 

µέσα από τον κόσµο της µόδας, στην πρόκληση και έξαρση αυτών των καταστάσεων. 

Ακολούθως, στο επίκεντρο θα τεθούν οι σοβαρότατες επιπτώσεις τους στη σωµατική και 

ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων στις σύγχρονες κοινωνίες.  

Για τον σκοπό αυτό, θα παρουσιασθούν οι βασικότερες ∆ιαταραχές Πρόσληψης Τροφής, µε 

βάση την τελευταία έκδοση του «∆ιαγνωστικού και Στατιστικού Εγχειριδίου των Ψυχικών 

∆ιαταραχών» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) της Αµερικανικής 

Ψυχιατρικής Εταιρείας, το DSM-5 (2013), προκειµένου να αναδειχθεί η ιατρική πλευρά του 

θέµατος, καθώς και οι κοινωνικές προεκτάσεις του, σε συγκριτική ανάλυση και µε τα διαρκώς 

διογκούµενα ποσοστά των παχύσαρκων/ υπέρβαρων ατόµων στις µέρες µας. Έτσι, 

συγκριτικά και µε την παχυσαρκία, θα µελετηθούν τα εξής: 

 Νευρογενής Ανορεξία (Anorexia Nervosa) 

 Νευρογενής Βουλιµία (Bulimia Nervosa) 

 Επεισοδιακή Πολυφαγία (Binge Eating Disorder) 

 Νευρογενής Ορθορεξία (Orthorexia Nervosa) 

 

Στόχος του προγράμματος είναι, μέσα από τη χρήση power point αλλά και σύντοµων 

βίντεο µε µαρτυρίες πασχόντων, η γνωριµία και ευαισθητοποίηση των µαθητών για το 

εξαιρετικά σηµαντικό και επίκαιρο ζήτηµα των ∆ιαταραχών Πρόσληψης Τροφής. 

 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

 

ΑRT-MIND: «ΚΑΛΛΙΕΡΓΩΝΤΑΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ»  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές: Μαρία-Ειρήνη Κορδά, Μαθηματικός 

      Κωνσταντίνος Μπατσίδης, Χημικός 

 

1ο Μέρος MAGMIND: Ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισμικό που απαρτίζεται από 

πολλούς και διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων. Κλασικές αλλά και αξιοπερίεργες μορφές 

τέχνης ζωντανεύουν μέσα από ένα σύγχρονο τηλεπαιχνίδι.   
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Στόχοι  

 Γνωριμία με γνωστά και άγνωστα είδη τέχνης. 

 Επέκταση γνώσεων. 

 Εξάσκηση μνήμης. 

 Καλλιέργεια της αντίληψης και της παρατηρητικότητας. 

 Εξάσκηση αντανακλαστικών. 

 Ενίσχυση της συνεργασίας. 

 

2ο Μέρος MAGMABOARD: Οι μαθητές γνωρίζουν και παίζουν επιλεγμένα επιτραπέζια 

παιχνίδια από όλο τον κόσμο, μέσα στα οποία συναντάνε μορφές τέχνης της προηγούμενης 

ενότητας, ολοκληρώνοντας έτσι τη δράση. 

 

Στόχοι  

 Ανάπτυξη νοητικών δεξιοτήτων, όπως η λογική, η στρατηγική, η παρατηρητικότητα, η 

ταχύτητα αντίληψης, η μνήμη, η διαπραγμάτευση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η 

δημιουργικότητα 

 Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, ο ευγενής 

συναγωνισμός και το fair play. 

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

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

τομέας Μαθηματικών Πανεπιστημίου Αθηνών, Συγγραφέας 

 

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

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

δραστηριότητα, κάθε διαδικασία και πτυχή της ζωής μας. Εφαρμογές τους συναντώνται σε 

αμέτρητα ετερόκλητα σύγχρονα επαγγέλματα αλλά και σε καθημερινές μας συνήθειες. Η 

μαγειρική, η ζωγραφική, ο αθλητισμός, η ιατρική, η επιδημιολογία, η ρομποτική, η 

εγκληματολογία, η ποίηση και η ταχυδακτυλουργική είναι μόνο μερικά από αυτά τα 

παραδείγματα.  

 

Η μαθηματική μοντελοποίηση διεργασιών και φαινομένων της καθημερινότητας δημιουργεί 

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

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

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

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

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

αποτέλεσμα. 

 

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναδεικνύεται η συμβολή των Μαθηματικών σε 

διεργασίες της καθημερινότητας με σκοπό την ανάδειξη της χρησιμότητάς τους σε 

πανίσχυρο εργαλείο. 
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Εξέλιξη του προγράμματος 

 Σύντομη ιστορική αναδρομή της προέλευσης των Μαθηματικών. 

 Επισκόπηση των επιρροών τους από διάφορους πολιτισμούς (Αιγύπτιοι, Έλληνες, 

Κινέζοι). 

 Τα Μαθηματικά του Λυκείου: μία δομή πίσω από αυτά. 

 Η σχέση μεταξύ του μαθηματικού φορμαλισμού και της φυσικής διαίσθησης. 

 Τα Μαθηματικά σήμερα: πώς συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση προβλημάτων της 

καθημερινότητας. 

 

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  

 

THE NEW RAW: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ  

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 120΄ 

Εισηγητές: Φωτεινή Σετάκη, Αρχιτέκτονας 

      Πάνος Σακκάς, Αρχιτέκτονας 

      Στέλλα Σετάκη, Ψυχολόγος 

 

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, περισσότερο από 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού πετιούνται στα 

σκουπίδια. Από αυτά, ένα μεγάλο ποσοστό καταλήγει μέσα από απώλειες στη θάλασσα και 

στη συνέχεια στις ακτές και τις παραλίες. 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εξετάσουμε με τους μαθητές πώς οι νέες τεχνολογίες 

μπορούν να προσφέρουν νέες λύσεις στο πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης. Πιο 

συγκεκριμένα, θα μετατρέψουμε τις πλαστικές συσκευασίες σε πρώτη ύλη για τρισδιάστατη 

εκτύπωση (3d printing), με την οποία θα παράξουμε νέα χρηστικά αντικείμενα.  

 

Μέσα από ένα διαδραστικό εργαστήριο, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν όλα τα βήματα της 

διαδικασίας, ξεκινώντας από τη διαλογή και ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών έως 

τον σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων προϊόντων με τρισδιάστατη εκτύπωση. Στο τέλος, οι 

μαθητές θα εκτυπώσουν τρισδιάστατα ένα αναμνηστικό αντικείμενο που θα πάρουν μαζί 

τους. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος  

 Οι μαθητές παρακολουθούν μια εισαγωγή για τα χαρακτηριστικά των πλαστικών 

συσκευασιών και την υπεύθυνη χρήση του υλικού. Η εισαγωγή θα έχει τη μορφή 

παρουσίασης και ερωταπαντήσεων, όπου οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν 

ενεργά. 

 Εργαστήρι ανακύκλωσης: οι μαθητές συμμετέχουν σε όλα τα στάδια της μετατροπής 

πλαστικών συσκευασιών σε πρώτη ύλη για τρισδιάστατη εκτύπωση: διαχωρισμός, 

θρυματοποίηση, παραγωγή νήματος για 3d-printing. Όλα τα στάδια της διαδικασίας 

πραγματοποιούνται με χρήση ειδικού εξοπλισμού. 

 Τρισδιάστατη εκτύπωση: το νήμα που θα παραχθεί από τις πλαστικές συσκευασίες θα 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενός χρηστικού αντικειμένου με τρισδιάστατη 
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εκτύπωση. Οι μαθητές θα δουν από κοντά την προετοιμασία του ψηφιακού μοντέλου, 

καθώς και τα βήματα για την υλοποίησή του με τρισδιάστατη εκτύπωση.  

 

Στόχοι του προγράμματος  

 Ευαισθητοποίηση για την πλαστική μόλυνση που προκαλεί η αλόγιστη χρήση 

πλαστικών συσκευασιών (γραμμική διαδικασία : παραγωγή – χρήση – απόρριψη). 

 Ενημέρωση για την αξία και τις αρχές της ανακύκλωσης πλαστικού (μετατροπή της 

γραμμικής διαδικασίας σε ένα κλειστό κύκλο). 

 Αναγνώριση των βασικών τύπων πλαστικού από τα οποία φτιάχνονται οι πλαστικές 

συσκευασίες μιας χρήσης (ποια από αυτά ανακυκλώνονται και πώς). 

 Ενημέρωση και συμμετοχή στην ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών και 

παραγωγή νήματος για τρισδιάστατη εκτύπωση. 

 Εισαγωγή στα ιδιαίτερα γνωρίσματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

 Παρακολούθηση διαδικασίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης. 

 

ΝΕΦΗ: ΠΩΣ ΤΑ «ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ» ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ  

Ομάδα 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Νικολέτα Ζιακοπούλου, Φυσικός, Μετεωρολόγος 

 

Ο Αριστοτέλης τα μελέτησε, ο Αριστοφάνης τα σύστησε στο κοινό με τις Νεφέλες του, όλοι 

εμείς τα παρατηρούμε με δέος ψηλά στον ουρανό. Τα σύννεφα ή πιο επιστημονικά τα νέφη, 

με τα πολλά και ξεχωριστά κυρίως λατινικά τους ονόματα, είναι το μέσον για να 

δημιουργηθεί και να φτάσει ο υετός -η βροχή, το χιόνι, το χαλάζι- στο έδαφος. Για τον λόγο 

αυτό έχουν ύψιστη σημασία και στην τροποποίηση του καιρού και τον διακαή πόθο του 

ανθρώπου να δαμάσει τον καιρό και να αμβλύνει τις αρνητικές του συνέπειες σε πολλούς 

τομείς της ζωής του.  

 

Μέσω λοιπόν της τροποποίησης του καιρού μπορεί να διαλυθεί το χαλάζι πριν φτάσει στο 

έδαφος και καταστρέψει τις καλλιέργειες, μπορεί να αποφευχθεί η βροχή την ώρα μεγάλων 

εκδηλώσεων, όπως έγινε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο το 2008. 

Τι συνέπειες όμως μπορούν να έχουν αυτές οι παρεμβάσεις; Μπορεί ο έλεγχος του καιρού να 

χρησιμοποιηθεί και ως πολεμικό όπλο; Και ποια είναι η επιστημονική απάντηση στο ερώτημα 

«άραγε μας ψεκάζουν»; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Πώς δημιουργούνται τα νέφη. 

 Είδη και ονομασίες νεφών. 

 Ο ρόλος των νεφών στον καιρό και το κλίμα. 

 Νέφη και τροποποίηση του καιρού. 

 Πώς μπορούμε να προκαλέσουμε και να αποτρέψουμε καιρικά φαινόμενα. 

 Ιστορική αναδρομή του ελέγχου του καιρού. 

 Συνέπειες, κοινωνικές διαστάσεις και κριτική. 

 Προβολή υλικού - Συζήτηση. 
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Τ Ε Χ Ν Η  &  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

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

Όταν ο λόγος και η εικόνα συγκατοικούν στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 

Ομάδα 40 - 50 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 

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 (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. Αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων του Λυκείου 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. 
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Τ Ε Χ Ν Η   

 

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ 

Μια μεγάλη ιστορία για μια μικρή γειτονιά  

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

Εισηγητής: Δημήτρης Ιωάννου, Δρ. Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος 

 

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η διερεύνηση του πολύπλευρου μύθου των Εξαρχείων. 

Η μικρή, ιστορική γειτονιά του κέντρου της Αθήνας έχει, από τη Μεταπολίτευση μέχρι 

σήμερα, μυθοποιηθεί όσο και δαιμονοποιηθεί, και μάλιστα συχνά για τους ίδιους λόγους. 

Είναι τα Εξάρχεια εστία αντίστασης στην εξουσία ή ανορθολογικής βίας; Είναι χώρος 

περιθωρίου και παραβατικότητας ή εναλλακτικών τρόπων έκφρασης και ζωής; Είναι «άβατο» 

ή χώρος ελευθερίας; Το πρόγραμμα δεν θα επιχειρήσει να δώσει οριστικές απαντήσεις στα 

παραπάνω ερωτήματα, καθώς τα Εξάρχεια έχουν υπάρξει όλα τα παραπάνω, είτε διαδοχικά 

είτε ταυτόχρονα, και ανάλογα φυσικά με το ποιος μιλάει κάθε φορά. Έτσι, φιλοδοξία του 

προγράμματος είναι να αναδείξει την ιδιαίτερη θέση των Εξαρχείων, ως πραγματικού και 

συμβολικού χώρου, στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας από το 1974 έως σήμερα. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Η παρουσίαση θα συνοδεύεται από πλούσιο εποπτικό υλικό και, μετά από μια σύντομη 

εισαγωγή-γνωριμία με τη γειτονιά των Εξαρχείων (χωρικά χαρακτηριστικά, ιστορικά κτήρια, 

σύντομη ιστορία), θα χωριστεί σε τρεις φάσεις:  

 1974-1985: Τα Εξάρχεια συγκροτούνται και παγιώνονται ως «περιθωριακός» χώρος 

που συμπυκνώνει ευρύτερους πολιτικούς και κοινωνικούς «κινδύνους» (αναρχισμός, 

ροκ υποκουλτούρες, ναρκωτικά). 

 1986-1995 και 1996-2004: Τα Εξάρχεια εντάσσονται σε μια γεωγραφία και οικονομία 

«εναλλακτικής» διασκέδασης, ενώ άλλες γειτονιές και πλατείες του κέντρου αίφνης 

μοιάζουν πιο «προβληματικές». 

 2005-σήμερα: Τα Εξάρχεια επανέρχονται ως «άβατο» με αποκορύφωμα τον 

«Δεκέμβρη 2008», και δεν ξαναφεύγουν ποτέ από την επικαιρότητα. 

Μετά από την παρουσίαση της κάθε ενότητας, θα ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές με 

άξονα κάποιο σχετικό δημοσίευμα ή βίντεο. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να έρθουν σε επαφή με την ιστορία μιας γειτονιάς που οι νέοι συχνά προτιμούν ως 

τόπο διασκέδασης, πέρα από τους μύθους που την περιβάλλουν. 

 Να δώσουν ιστορικό και γεωγραφικό βάθος σε σημαντικά γεγονότα, όπως η εξέγερση 

αλλά και οι επετειακές πορείες του Πολυτεχνείου.  

 Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία μέσα 

από ένα θέμα ακόμα «ζωντανό» στην επικαιρότητα. 

 Με αφετηρία τα παραδείγματα του προγράμματος, να αρχίσουν να αντιμετωπίζουν 

πιο κριτικά τον «ουδέτερο» δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο και έτσι να γίνουν πιο 

ενεργοί πολίτες.  
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ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Ομάδα 40 - 50 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 

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;  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΣΤΟ GOTHAM CITY 

Πόλη και κινηματογράφος στον 20ό αιώνα 

Ομάδα 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Δημήτρης Ιωάννου, Δρ. Αρχιτέκτονας-Πολεοδόμος 

 

Βασικό θέμα του προγράμματος είναι η ανάδειξη των βασικών εξελίξεων στην ιστορία της 

(δυτικής κυρίως) πόλης στον 20ό αιώνα μέσα από κάποιες εμβληματικές κινηματογραφικές 

ταινίες. Η σχέση της σύγχρονης πόλης με την (περίπου συνομήλικη) τέχνη του 

κινηματογράφου ήταν από την αρχή πολύ στενή και αμφίδρομη. Και όσο το σινεμά 

εξελισσόταν τεχνικά και εκφραστικά, τόσο κατέγραφε ολοένα και περισσότερες πλευρές της 

αστικής εμπειρίας. Από τον βωβό κινηματογράφο μέχρι την επιστημονική φαντασία, και από 

τον «φιλμ νουάρ» μέχρι τις σύγχρονες ταινίες με υπερήρωες, ο κινηματογράφος άντλησε από 

τον πραγματικό χώρο συγκεκριμένων πόλεων (τόσο τον χτισμένο, τα κτήρια και τους 

δρόμους δηλαδή, όσο και τον κοινωνικό, τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων), και με τη σειρά 

του συνέβαλε στην εξέλιξή τους. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Στην παρουσίαση θα εναλλάσσονται:  

 Μικρές εισηγήσεις με πλούσιο εποπτικό υλικό (χάρτες, φωτογραφίες κ.λπ.) για τις 

βασικές τάσεις στην ανάπτυξη των πόλεων ανά περίοδο. 

 Ενότητες βίντεο αποτελούμενες από μικρά αποσπάσματα ταινιών σχετικών με τις 

εισηγήσεις που έχουν προηγηθεί. 

 Συζήτηση με τους μαθητές για τη σχέση των κινηματογραφικών αποσπασμάτων που 

μόλις είδαν με τις πολεοδομικές-κοινωνικές τάσεις που παρουσιάστηκαν νωρίτερα. 
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Οι βασικές περίοδοι και οι αντίστοιχες ταινίες που θα συζητηθούν (ενδεικτικά): 

 Εισαγωγή στη σύγχρονη πόλη: το Παρίσι στο τέλος του 19ου αιώνα και το Βερολίνο 

του Μεσοπολέμου (οι ταινίες των αδελφών Lumiere, Βερολίνο: η Συμφωνία μιας 

Μεγαλούπολης). 

 Το μοντέρνο κίνημα και η μεταπολεμική ανοικοδόμηση (Metropolis, Ρώμη Ανοιχτή 

Πόλη, O Τρίτος Άνθρωπος). 

 Η κριτική στον λειτουργισμό του μοντέρνου και η ανάδυση της μεταμοντέρνας 

πολεοδομίας (Playtime, Alphaville, Blade Runner). 

 H παγκόσμια πόλη και οι παραγκουπόλεις (Inception, Matrix, Dark Knight Rises, H Πόλη 

του Θεού). 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες κάποια 

βασικά εργαλεία κριτικής ανάγνωσης:  

 των αστικών χώρων που γνωρίζουν και κινούνται,  

 αυτών που αναπαριστούν οι ταινίες, οι σειρές, τα βίντεο κλιπ και οι διαφημίσεις που 

παρακολουθούν, 

 αλλά και, ευρύτερα, των εξελίξεων που διαμορφώνουν τη σημερινή συγκυρία στο 

πλαίσιο των παγκόσμιων αναδιατάξεων και ανταγωνισμών.  

 

ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΜΟΥΘ ΣΤΑ MANGA 

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

Ομάδα 40 - 50 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. 
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Η ΒΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ: Από τον Οιδίποδα στον Σωκράτη και από τον 

«Φαρμακό» της αρχαίας Αθήνας, στον «λαθραίο άνθρωπο» των σύγχρονων πόλεων. Η 

«ιερή βία» και το εξιλαστήριο θύμα μέσα από τη λογοτεχνία και τα εικαστικά 

Ομάδα 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός 

 

Πόσο ένοχος ήταν τελικά ο Οιδίποδας; Ήταν βλάσφημος ο Σωκράτης; Έπρεπε πράγματι να 

θυσιαστεί η Ιφιγένεια και η γυναίκα του πρωτομάστορα για να καταφέρουν οι κοινότητες τις 

επιδιώξεις τους; Πρόσταζαν οι θεοί την διαπόμπευση των Φαρμακών στη Γιορτή των 

Θαργηλίων στην αρχαία Αθήνα; Κατά πόσο ο θεός «παραγγέλνει» ιερούς πολέμους; 

 

Είναι γνωστό ότι οι κοινότητες των ανθρώπων, από την αρχαιότητα ώς και σήμερα, σε κάθε 

δύσκολο κύκλο της ιστορίας, επιχειρούν να ανασύρουν ένα πανάρχαιο τελετουργικό βίας που 

θα φέρει ένα υποψήφιο θύμα (ή μια ομάδα θυμάτων) στο προσκήνιο. Αυτός ο 

«αποδιοπομπαίος τράγος» θα φορτωθεί όλες τις «δυσλειτουργίες» της κοινότητας και αφού 

«θυσιαστεί τελετουργικά», θα επιτρέψει στο σύνολο να ξαναρχίσει «καθαρό» μια νέα πορεία. 

Αν όμως σήμερα ξέρουμε ότι τα θύματα είναι αθώα, γιατί η διαδικασία συνεχίζεται; 

 

Ένα πρόγραμμα που σκοπό έχει να αναστοχαστούν οι μαθητές πάνω σε αρχετυπικά κείμενα 

και εικαστικά έργα της ελληνικής και παγκόσμιας εργογραφίας. Χρησιμοποιώντας για 

εργαλεία την προβολή εικόνων και βίντεο, μα κυρίως μέσω του ζωντανού διαλόγου, οι 

μαθητές θα βρουν τον μίτο που συνδέει τη μεγάλη λογοτεχνία, σημαντικά εικαστικά έργα και 

τις βασικές ανθρώπινες παρορμήσεις.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μύθος και ιστορία. Μίμηση, κοινωνική κρίση, βία και ιερότητα. 

 Η θυσία και το εξιλαστήριο θύμα στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, το θέατρο και την 

ιστορία. Οιδίποδας – Ιφιγένεια – Σωκράτης. Κλασική αγγειογραφία και γλυπτική 

αναπαράσταση.  

 Το παράδειγμα της Βίβλου. Αποδιοπομπαίος τράγος, Ιώβ και Ιησούς. Από την 

βυζαντινή αγιογραφία στον William Blake. 

 Τα «φαντάσματα» των πολιτισμών του κόσμου. Από τα ανάγλυφα των Μάγια έως τον 

Ιερώνυμο Μπος και τις μεσαιωνικές εκκλησίες. 

 Η σύγχρονη πραγματικότητα. Παγκοσμιοποίηση και ατομικισμός. Ανθρώπινα 

δικαιώματα και άνθρωποι χωρίς δικαιώματα. Η κυριαρχία του ακραίου και τα 

θρησκευτικά συστήματα.   

 Η κρίση μέσα από τα μάτια της τέχνης. Βοήθεια ή φενάκη; 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να διερωτηθούμε για την πολιτισμική μας αφετηρία και τον τρόπο που οι άνθρωποι 

συγκροτούν κοινότητες. 

 Να μελετήσουμε μέσα από τα εικαστικά, το θέατρο και τη λογοτεχνία, τον τρόπο που 

η βία και η ιερότητα εμπλέκονται στο κοινωνικό πεδίο. 
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 Να διαπεράσουμε τους πολιτισμούς της υφηλίου και να βρούμε τις κοινές πολιτισμικές 

αναφορές. 

 Παίρνοντας σαν αφορμή την παγκόσμια κρίση και όλες τις παραπάνω σκέψεις, να 

αναστοχαστούμε πάνω σε μια νέα πολιτισμική ταυτότητα.  

 

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ  

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

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

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Άννα Μάσχα, Ηθοποιός 

 

Ο Αριστοτέλης μάς λέει ότι η τραγωδία γεννήθηκε την αποφασιστική στιγμή που κάποιος 

«εξάρχων» του διθυράμβου πήρε την πρωτοβουλία να αυτοσχεδιάσει αντιπαρατιθέμενος στη 

χορική ωδή. Με απλά λόγια, μέσα από μια ομάδα ανθρώπων που τραγουδούν όλοι μαζί και 

χορεύουν για να γιορτάσουν τον αγαπημένο τους θεό Διόνυσο, ένας άνθρωπος αποφασίζει 

να βγει και να σταθεί απέναντί τους. 

 

Πόσο σύγχρονη είναι η αρχαία τραγωδία; Τι σημαίνει ανήκω σε μια ομάδα και τι σημαίνει 

βγαίνω απ’ αυτήν -με τη θέλησή μου ή χωρίς- και γίνομαι ο ήρωας; Ποιο είναι το τίμημα που 

πρέπει να πληρώσει ο «τραγικός ήρωας»; 

 

Θα εξερευνήσουμε την παντοτινή σχέση της αρχαίας τραγωδίας με το σήμερα μέσα από 

κείμενα, μέσα από τις δικές μας εμπειρίες ομαδικότητας και ατομικότητας, μέσα από 

παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, μουσική και σκηνικές δράσεις για να καταλήξουμε στις Μεγάλες 

Συγκρούσεις: Ηλέκτρα-Κλυταιμνήστρα, Αντιγόνη-Κρέοντας, Μήδεια-Ιάσονας, εκεί δηλαδή 

όπου ο άνθρωπος συγκρούεται με το σύμπαν, με τον θεό, τους άλλους ανθρώπους και εν 

τέλει με τον ίδιο του τον εαυτό. 

 

ΠΑΡΑΔΟΞΟ: ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝΑΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ; 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια: 90΄ 

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Αρβανιτάκης, Διευθυντής Δραματικής Σχολής Ωδείου Αθηνών, 

Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης 

 

Κάθε εποχή χωρίς εξαίρεση διατείνεται ότι, σε αντίθεση με την προηγούμενη, αυτή έχει 

επιτέλους βρει το «αληθινό» παίξιμο. Για εικοσιπέντε αιώνες οι ανά τον κόσμο υποκριτές 

χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές ώστε να «κρατούν έναν καθρέφτη για να κοιτάζεται η 

φύση».  Ήδη από τον τέταρτο π.Χ. αιώνα ο Πώλος, προκειμένου να βιώσει το συναίσθημα της 

Ηλέκτρας όταν εκείνη θρηνεί τον νεκρό Ορέστη, φέρνει επί σκηνής την τεφροδόχο με τις 

στάχτες του γιου του. 

 

Δύο χιλιετίες αργότερα ο Ντιντερό διατυπώνει το περίφημο παράδοξο αναφορικά με το πώς 

προσλαμβάνεται η «αλήθεια» στο θέατρο. 

Πρέπει να φτάσουμε στον 20ό αιώνα για να κωδικοποιηθεί για πρώτη φορά μια 

συγκεκριμένη διαδικασία αναζήτησης της σκηνικής αλήθειας.  Από τότε όμως οι αρχές του 

Στανισλάβσκι αποτελούν αναπόσπαστο εργαλείο της δουλειάς του ηθοποιού ανεξάρτητα από 

τη δραματουργία ή την υφολογική προσέγγιση μιας παράστασης. 
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Με βάση τη μέθοδο αυτή, η σπουδή της υποκριτικής τέχνης, πέρα από θεμελιώδης τεχνική 

για τους επίδοξους επαγγελματίες, είναι και εξαιρετικό εργαλείο ζωής. Δεδομένου ότι 

αποτελεί όντως καθρέφτη της φύσης (αφού πηγάζει από την παρατήρηση της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς), μάς δίνει τη δυνατότητα να διακρίνουμε τις βαθύτερες αιτίες πίσω από τις 

πράξεις των γύρω μας αλλά και τις δικές μας συναισθηματικές μεταπτώσεις και ανάλογα να 

πράττουμε:  με περισσότερη κατανόηση, υπομονή, έλεγχο κ.λπ. 

 

Στόχος του προγράμματος 

Να εξοικειωθούν οι νέοι άνθρωποι με τη λειτουργία του ηθοποιού, τη μαγεία αλλά και τις 

παγίδες που κρύβει όταν επιλέγεται ως επάγγελμα, και, κυρίως, τον πλούτο που επιφυλάσσει 

η βαθιά «ανθρωπιστική» αυτή εκπαίδευση 

 

ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!  

Τα έμφυλα στερεότυπα που συνοδεύουν το επάγγελμα και η διερεύνησή τους μέσα από 

θεατρικές δραστηριότητες 

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

Εισηγητής: Μενέλαος Καραντζάς, Θεατρολόγος, Σκηνοθέτης 

 

Τα έμφυλα στερεότυπα είναι οι απλουστευμένες και γενικευτικές αντιλήψεις για τα φύλα, 

αφορούν τα χαρακτηριστικά τους, τις διαφορές τους και τους ρόλους τους. Αποκτώνται και 

παγιώνονται σε νεαρή ηλικία, και διαμορφώνονται μέσα από ερεθίσματα που προέρχονται 

τόσο από τις κοινωνικές συναστροφές όσο και από το οικογενειακό περιβάλλον. Το 

επάγγελμα αποτελεί ένα πεδίο της ανθρώπινης δραστηριότητας που συνοδεύεται από 

ισχυρά έμφυλα στερεότυπα που φτάνουν μέχρι τον «παραδοσιακό» διαχωρισμό των 

επαγγελματικών απασχολήσεων σε αντρικές και γυναικείες. Επιπλέον, σε άλλες μορφές 

απασχόλησης (οικιακές εργασίες, χόμπι, αθλήματα κ.τ.λ.) αποδίδονται επίσης έμφυλα 

στερεότυπα που διατηρούνται και αναπαράγονται για ποικίλους κοινωνικο-οικονομικούς 

λόγους. 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην αναγνώριση της παρουσίας των έμφυλων 

στερεοτύπων που συνοδεύουν τις επαγγελματικές και άλλες απασχολήσεις, την εξέταση της 

έντασης και του βάθους των στερεοτύπων αυτών, και την αποδόμησή τους μέσα από 

θεατρικές δραστηριότητες και τεχνικές του θεάτρου της επινόησης. 

 

Σκοπός του προγράμματος 

Η χρήση θεατρικών δραστηριοτήτων και τεχνικών για τον εντοπισμό, τον σχολιασμό και τη 

διαχείριση των έμφυλων στερεοτύπων που συνοδεύουν τις επαγγελματικές και άλλες 

απασχολήσεις. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Κατανόηση της έννοιας του έμφυλου στερεότυπου. 

 Αναζήτηση και αναγνώριση των έμφυλων στερεοτύπων που συνοδεύουν τα 

επαγγέλματα. 

 Προσδιορισμός των επιδράσεων που έχουν η οικογένεια, το σχολείο, ο κοινωνικός 
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περίγυρος και τα ΜΜΕ στη διαμόρφωση και την αναπαραγωγή των στερεοτύπων. 

 Έλεγχος για το αν τα στερεότυπα επηρεάζουν την επιλογή επαγγέλματος. 

 Επισήμανση της έλλειψης συσχέτισης μεταξύ των έμφυλων στερεοτύπων και του 

σεξουαλικού προσανατολισμού. 

 Αποδόμηση και αναθεώρηση των έμφυλων στερεοτύπων που συνοδεύουν τα 

επαγγέλματα και άλλες μορφές απασχόλησης. 

 Διατήρηση και επέκταση της συζήτησης σε άλλα έμφυλα στερεότυπα. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Το πρόγραμμα απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε ποικίλες 

δραστηριότητες θεατρικής μορφής. Ενδεικτικά αναφέρονται τα θεατρικά παιχνίδια 

και οι ασκήσεις, οι αυτοσχεδιασμοί, οι ανοιχτές και οι κατευθυνόμενες συζητήσεις και 

η δραματοποίηση λογοτεχνικού κειμένου. 

 Οι μαθητές καλούνται να προτείνουν ατομικά και να συνεργαστούν ομαδικά για την 

εκτέλεση και παρουσίαση δράσεων με μικρή έως μέτρια σωματική δραστηριότητα, να 

καταγράψουν προσωπικές απόψεις και να συζητήσουν απόψεις άλλων, καθώς και να 

επινοήσουν μορφές δραματοποίησης αναλαμβάνοντας ρόλους και οργανώνοντας την 

παρουσίαση. Οι δράσεις που γίνονται είναι ατομικές, σε ζευγάρια και σε ομάδες και 

περιλαμβάνουν τόσο την έκφραση της προσωπικής γνώμης όσο και τη διαμόρφωση 

ομαδικών κρίσεων και απόψεων. 

 Στο πρόγραμμα χρησιμοποιείται το ποίημα Η μακιγιέζ του Γιάννη Κοντού, το οποίο οι 

μαθητές παίρνουν ως αφορμή για δραματοποίηση και συζήτηση πάνω στα έμφυλα 

στερεότυπα που συνοδεύουν τα επαγγέλματα των δύο προσώπων του ποιήματος: της 

ηθοποιού και της μακιγιέζ. 

 

Δραστηριότητες 

 Παιχνίδι γεωγραφικού χάρτη (γέννηση, εργασία πατέρα, εργασία μητέρας). 

 Παιχνίδι παντομίμας «Τι δουλειά κάνεις;». 

 Μετακίνηση από το «συμφωνώ» στο «διαφωνώ» κατά το άκουσμα συγκεκριμένων 

φράσεων. 

 Καταγραφή επαγγελμάτων και διαχωρισμός σε αντρικά και γυναικεία (καρτέλες, 

κουτιά). 

 Κατασκευή της γραμμής ζωής ενός άντρα και μιας γυναίκας. 

 Άσκηση «Ποιος είμαι / Τι θέλω» (γράψιμο σε καρτέλες, συζήτηση). 

 Άσκηση καταγραφής τριών στοιχείων που είναι χαρακτηριστικά για κάθε επάγγελμα 

που δίνεται σε κάθε μαθητή (καρτέλες, παρουσίαση, συζήτηση). 

 Άσκηση περπατήματος και στάσης με διαφορετικό κέντρο κάθε φορά, εφαρμογή σε 

επαγγέλματα και έλεγχος αν υπάρχουν διαφορές ανάλογα με το φύλο. 

 Παιχνίδι παντομίμας «Συμπληρώστε την εικόνα». 

 Άσκηση «Hot seat» όπου οι μαθητές αναλαμβάνουν ρόλους επαγγελματία και 

«ανακρίνονται» κυρίως για την αγορά εργασίας. 

 Αυτοσχεδιαμός σε ζευγάρια: 2 επαγγέλματα και 1 συνθήκη (σε κάρτες). 

 Επινόηση διαφημιστικών για διαφορετικά προϊόντα που σχετίζονται με δουλειές του 

σπιτιού, αθλήματα, παιχνίδια. 
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 Συζήτηση για το ποίημα Η μακιγιέζ και για τα θεατρικά επαγγέλματα γενικότερα. 

 Δραματοποίηση του ποιήματος σε τέσσερις ομάδες με αλλαγές των φύλων των 

προσώπων του ποιήματος. 

 

ΚΑΤΙ ΠΑΛΙΟ, ΚΑΤΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ: ΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΟΝΗ  

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

Εισηγήτρια: Σίσσυ Παπαθανασίου, Ιστορικός πολιτισμού, Σκηνοθέτις  

 

Με αφετηρία τον μύθο της Αντιγόνης και τις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές μεταγραφές του, 

οι μαθητές θα ταξιδέψουν σε διάφορες ιστορικές περιόδους και θα μυηθούν στην έννοια της 

εν τω χρόνω χρήσης, μετάπλασης και μεταποίησης του μυθολογικού υλικού για πρωτότυπη 

καλλιτεχνική δημιουργία σε διάφορες μορφές τέχνης. Έμφαση θα δοθεί στη βιωματική 

συμμετοχή και στη συγγραφή ενός μικρού σεναρίου εμπνευσμένου από την Αντιγόνη.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ως πηγή ανεξάντλητης έμπνευσης για 

την καλλιτεχνική και δημιουργική έκφραση ανά τους αιώνες.  

 Καλλιέργεια άμεσης μη φοβικής σχέσης των μαθητών με την αρχαία ελληνική 

πραγματεία και την παγκόσμια λογοτεχνική και καλλιτεχνική παραγωγή.  

 Συνειδητοποίηση της άμεσης αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στον καλλιτέχνη, το 

καλλιτεχνικό έργο και την εποχή του. 

 Απελευθέρωση των δημιουργικών δυνατοτήτων των νέων, στην απόκτηση κριτικής 

σκέψης και στη δημιουργία «επαρκών θεατών». 

 Κατανόηση των εννοιών «προφορικότητα» και «πυκνότητα» και στην επίγνωση του 

διαφορετικού ρόλου που έχουν στην τέχνη και την καθημερινή ζωή, αντίστοιχα. 

 Εξοικείωση των μαθητών με τις ιδιαιτερότητες του διαλόγου ανά μορφή τέχνης και 

την εισαγωγή τους στην τέχνη του κινηματογράφου. 

 

Η συγγραφή σεναρίου διευκολύνει και διευκολύνεται από όλα τα παραπάνω: είναι ένα 

«τεχνικό» κείμενο με συγκεκριμένους κανόνες και μοτίβα, που καταγράφει τους διαλόγους 

των ηρώων, τους ήχους, τη μουσική και τους χώρους όπου όλα συμβαίνουν, αλλά η 

συγγραφή του δεν απαιτεί ιδιαίτερες λογοτεχνικές ή άλλου είδους ειδικές ικανότητες. Έτσι, οι 

συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές «απενοχοποιούνται» από το βάρος του ταλέντου και 

μαθαίνουν να αφήνονται στην απόλαυση της συμμετοχής και στη δημιουργία. Εξασκούνται 

ταυτόχρονα στην ομαδικότητα και στη γραφή, εμβαθύνουν στην ιστορία και έρχονται σε 

επαφή με τη συγκριτική λογοτεχνία και την κοινωνική ανθρωπολογία.  

 

Εξέλιξη του Προγράμματος 

Θεωρητικό μέρος 

 Σύντομη παρουσίαση των εννοιών μύθος, λογοτεχνική μεταγραφή και καλλιτεχνική 

δημιουργία.  

 Συνοπτική αναφορά στην ιστορική διαδρομή του μύθου της Αντιγόνης ανά εποχή και 

μορφή τέχνης. Επικέντρωση σε συγκεκριμένα καλλιτεχνικά έργα, είδη γραφής και 
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κώδικες ανά είδος. Θεατρικό κείμενο-Κινηματογραφικό σενάριο: Έμφαση στα 

διαλογικά μέρη, στις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές.  

 

Πρακτικό μέρος 

 Θα παρουσιάζεται οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, βίντεο, μουσικές). 

 Οι μαθητές θα επεμβαίνουν στην παρουσίαση με ταυτόχρονη ανάγνωση/αφήγηση 

επιλεγμένων αποσπασμάτων από έργα.  

 Στη συνέχεια θα τους ζητείται να χωριστούν σε ομάδες και να προτείνουν, ανά ομάδα, 

υλικό αναφοράς γνωσιακό, πραγματολογικό κείμενο, εικόνα, μουσική - αλλά και 

βιωματικό σε σχέση με τον μύθο.  

 Από το προσφερόμενο υλικό, θα επιλέγεται μία θεματική ενότητα και με άξονα αυτή 

τη θεματική, θα ζητείται από τους συμμετέχοντες να γράψουν ανά ομάδα ένα μικρό 

σενάριο έως μία σελίδα και μια συνοδευτική μικρή παρουσίαση που θα τοποθετεί τον 

διάλογο στον χώρο και στον χρόνο. 

 Με την ολοκλήρωση της συγγραφής, θα γίνεται παρουσίαση των σεναρίων και 

συζήτηση. 

 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  

 

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 

μόλις λίγα δευτερόλεπτα. Είναι βέβαιο πώς θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση με αυτό το 

παιχνίδι. 
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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  

 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ: ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΧΩΡΟ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Δέσποινα Βαλατσού, Δρ. Ιστορίας ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκή Υπότροφος Τμ. Μ.Ι.Θ.Ε. 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Οι μαθητές σήμερα είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία πολύ εξοικειωμένοι με τη χρήση των 

υπολογιστών, με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (όπως για παράδειγμα το 

Facebook και το Instagram). Αυτή η εξοικείωση έχει επιτευχθεί σε μια εποχή, κατά την οποία η 

ψηφιακή τεχνολογία έχει εισβάλει με άπειρες μορφές και τρόπους στην καθημερινότητα των 

ανθρώπων. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, οι ανθρωπιστικές επιστήμες σήμερα αντιμετωπίζουν με 

έναν διαφορετικό τρόπο τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις υπολογιστικές επιστήμες και τις 

εξετάζουν σε συνδυασμό με τις διαδικασίες παραγωγής και κατανάλωσης γνώσης. Τα 

τελευταία χρόνια, μάλιστα, έχει κάνει την εμφάνισή του με δυναμικό τρόπο ένα νέο γνωστικό 

και ερευνητικό πεδίο, αυτό των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών, στα αγγλικά Digital 

Humanities. Οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες δίνουν έμφαση όχι μόνο στην τεχνολογία 

ως εργαλείο, αλλά κυρίως στην τεχνολογία ως συνδετικό κρίκο μεταξύ της θεωρίας και της 

πράξης, ως μια εναλλακτική πρόταση προς ένα ευρύ φάσμα πρακτικών για την έρευνα, τη 

συγγραφή και τη διάδοση των ανθρωπιστικών επιστημών στην ψηφιακή εποχή. Μερικές από 

αυτές τις πρακτικές είναι ενδεικτικά η ψηφιακή διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη ιστορικών 

πηγών, τα ψηφιακά και διαδικτυακά αρχεία, τα συμμετοχικά και συνεργατικά ερευνητικά 

έργα (crowdsourcing), κ.ά. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Κεντρικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι να μάθουν οι μαθητές ότι το διαδίκτυο 

είναι ένας νέος δημόσιος χώρος όπου, εκτός από παιχνίδια ή φίλους-followers-κ.λπ., 

μπορούμε να αποκτήσουμε και γνώση. Σκοπός επίσης του προγράμματος είναι να 

καταλάβουν οι μαθητές πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες μάς προσφέρουν τη δυνατότητα να 

παράξουμε οι ίδιοι νέα γνώση. Στο διαδίκτυο υπάρχει πλέον πλήθος ιστοτόπων όπου 

συγκεντρώνεται, παράγεται και διατίθεται περιεχόμενο από τις ανθρωπιστικές επιστήμες, και 

όπου διαμορφώνεται μια σύγχρονη κουλτούρα γύρω από τη γνώση. Έτσι, στο πλαίσιο του 

προγράμματος θα επισκεφθούμε τέτοια Digital Humanities projects και θα γνωρίσουμε πώς 

τα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών Web 2.0 συνδέονται με την απόκτηση γνώσης 

στις ανθρωπιστικές επιστήμες. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η Wikipedia στην εκπαιδευτική πράξη, έτσι ώστε οι 

μαθητές να εντρυφήσουν στις ψηφιακές μεθόδους έρευνας και συγγραφής κειμένων 

με περιεχόμενο από τις ανθρωπιστικές επιστήμες; Μέσω αυτού του παραδείγματος, οι 

μαθητές θα έρθουν σε επαφή με ψηφιακά εργαλεία όπως τα wikis και με έννοιες όπως 



41 

 

το ελεύθερο περιεχόμενο, το περιεχόμενο παραγωγής χρήστη, η ανοιχτότητα και ο 

διαμοιρασμός της γνώσης. 

 Τι είναι το Historypin και πώς μπορούμε να «κάνουμε» ιστορία στο διαδίκτυο; Μέσω 

αυτού του παραδείγματος, οι μαθητές θα μάθουν για τη δημόσια ιστορία και το 

crowdsourcing.  

 Τι είναι και πώς λειτουργεί η Ελληνική Τράπεζα Αναμνήσεων – Memoro; Μέσω αυτού 

του παραδείγματος, οι μαθητές θα μάθουν για τις έννοιες της συμμετοχής και της 

συνεργασίας στην παραγωγή ιστορικού περιεχομένου, καθώς και για το τι σημαίνει 

αρχειακό τεκμήριο και ιστορική πηγή στην ψηφιακή εποχή. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε σε μια είτε σε δυο συναντήσεις 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 210΄  

Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 

Πρόκειται για ένα εργαστήριο που έχει σκοπό να καταστήσει οικεία στους μαθητές την 

τεχνολογία της ρομποτικής, επιδεικνύοντας τη χρήση της ρομποτικής τεχνολογίας, το 

πλήθος των σύγχρονων εφαρμογών της, τις βασικές της αρχές αλλά και απλές ρομποτικές 

κατασκευές, κάποιες εκ των οποίων μπορούν να κατασκευάσουν οι ίδιοι οι μαθητές. 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο ανεξάρτητους κύκλους, οι οποίοι μπορούν να συνδυαστούν 

ή να υλοποιηθούν ξεχωριστά ο καθένας. Ο πρώτος κύκλος είναι θεωρητικός και αφορά την 

παρουσίαση της ρομποτικής τεχνολογίας. Ο δεύτερος κύκλος είναι πρακτικός και αφορά την 

υλοποίηση ρομποτικών κατασκευών. 

 

Θεωρητικός κύκλος (διάρκεια 90΄): παρουσιάζεται η ιστορία της ρομποτικής, οι σύγχρονες 

εφαρμογές της και οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης γίνεται και 

ζωντανή επίδειξη ρομποτικών διατάξεων. Οι μαθητές παίρνουν μαζί τους πληροφορίες και 

σχέδια με βάση τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους απλές ρομποτικές 

διατάξεις.  

 

Πρακτικός κύκλος (120΄): οι μαθητές καλούνται με τη βοήθεια του εκπαιδευτή να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν κάποια ρομποτική διάταξη που ποικίλλει από απλές 

διατάξεις με φώτα έως σύνθετες όπως ρομποτικοί βραχίονες και αυτοκινούμενα οχήματα. 

Επίσης υπάρχει ποικιλία στα υλικά που χρησιμοποιούνται, από έτοιμα πακέτα ρομποτικής 

(lego mindstorms EV3) έως υλικά ανοιχτών υλοποιήσεων (arduino board). 

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι 

 Γνωριμία με τη ρομποτική τεχνολογία και τον αυτοματισμό. 

 Σύγχρονες και μελλοντικές εφαρμογές της ρομποτικής τεχνολογίας. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατασκευής πρότυπων μηχανισμών. 

 Γνωριμία με τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις ρομποτικές 

διατάξεις. 
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 Δημιουργία πρωτότυπων ιδεών αυτοματισμού. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού εργαλείων χειρός. 

 Ανάπτυξη ικανότητας δημιουργικών λύσεων προβλημάτων. 

 Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και ανάλυσης. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων μέτρησης ακριβείας. 

 Σύνδεση των επιστημονικών αντικειμένων των θετικών επιστημών με πρακτικές 

εφαρμογές. Δυνατότητα να περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μια πολύ ευρέως διαδεδομένη πλέον και ταυτόχρονα 

ραγδαίως εξελισσόμενη τεχνολογία, η οποία αλλάζει συνεχώς το τεχνολογικό, εργασιακό και 

γενικότερα κοινωνικό περιβάλλον. Αποκτούν έτσι την ικανότητα να κρίνουν τις αλλαγές που 

επιφέρει αυτή η τεχνολογία στη ζωή τους και ευρύτερα στην κοινωνία και να τις 

χρησιμοποιήσουν με θετικό τρόπο, ώστε να προάγουν τον τρόπο ζωής τους και τις 

μελλοντικές τους δυνατότητες προσωπικής και συλλογικής ανάπτυξης. 

 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΣΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Πέτρος Πετρίδης, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

 

Το διαδίκτυο και τα νέα ψηφιακά μέσα έχουν επιφέρει πρωτόγνωρες αλλαγές στην 

καθημερινή μας ζωή. Παρέχουν δυνατότητες για νέες μορφές επικοινωνίας, 

κοινωνικοποίησης, φιλίας, ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. 

 

Την ίδια στιγμή συγκεκριμένες χρήσεις του διαδικτύου και των νεών μέσων συμβάλλουν στην 

ανάδυση προβληματικών πρακτικών όπως ο διαδικτυακός εκφοβισμός (Cyberbullying), η 

διάδοση ψευδών ειδήσεων (Fake news), η ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων, 

η κατανόηση και διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με τη 

χρήση διαδικτυακών πηγών. 

 

Πώς μπορούμε να ενημερωθούμε κατάλληλα για τη δημιουργική και γόνιμη χρήση των 

ψηφιακών μέσων παρακάμπτοντας τα παραπάνω προβληματικά ζητήματα; Πώς μπορούμε 

να προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα και την ιδιωτικότητά μας, να 

εξοικειωθούμε με διαφορετικές μορφές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, να 

εντοπίζουμε έγκυρες πηγές και να διαχειριστούμε το ζήτημα του διαδικτυακού εκφοβισμού; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

χρήση συγκεκριμένων εφαρμογών και διαλόγου με τους μαθητές: 

 Θα δούμε τι ορίζεται ως διαδικτυακός εκφοβισμός και με ποιους τρόπους μπορεί να 

εκδηλωθεί. 

 Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το Facebook για να δούμε πώς μπορούμε να 

προστατεύσουμε τα προσωπικά μας δεδομένα στα ψηφιακά περιβάλλοντα. 
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 Θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα τη Wikipedia και το YouTube για να εξετάσουμε 

διαφορετικούς τύπους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright, creative 

commons) και θα δούμε πότε και πως μπορούμε να χρησιμοποιούμε διαδικτυακές 

πηγές και υλικό. 

 Θα εξετάσουμε παραδείγματα ψευδών ειδήσεων. Εν συνεχεία θα δούμε πώς μπορούμε 

να εντοπίσουμε μια ψευδή είδηση και πώς μπορούμε να διασταυρώνουμε ειδήσεις για 

να ελέγχουμε την εγκυρότητά τους. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Η ενημέρωση, εξοικείωση και καλλιέργεια κριτικής σκέψης των μαθητών αναφορικά 

με το ζήτημα του διαδικτυακού εκφοβισμού. 

 Η επιμόρφωση των μαθητών σχετικά με τη διαχείριση και προστασία των 

προσωπικών τους δεδομένων. 

 Η εξοικείωση των μαθητών αναφορικά με τους διαφορετικούς τύπους δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 Η καλλιέργεια κριτικής σκέψης με σκοπό τον εντοπισμό και τη χρήση έγκυρων πηγών. 

 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  –  Μ Ε Σ Α   

 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΜΕ  

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

Εισηγητής: Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Μέλος του 

Εποπτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ελευθερία του Τύπου και των ΜΜΕ, 

Μέλος του ΔΣ του ΕΣΡ  

 

Στις περισσότερες δημοκρατικές χώρες, ενώ δεν ασκείται εποπτεία στον Τύπο και το 

διαδίκτυο, υπάρχουν ανεξάρτητες αρχές που εποπτεύουν τη λειτουργία του ραδιοφώνου και 

της τηλεόρασης, ώστε να λειτουργούν όχι μόνο σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία για τα ΜΜΕ 

αλλά και με κάποιους ιδιαίτερους κανόνες που θεσπίζουν οι ίδιες οι ανεξάρτητες αρχές και 

άλλα κρατικά όργανα. Οι λόγοι γι’ αυτό είναι: πρώτον οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί 

χρησιμοποιούν κανάλια μετάδοσης του περιεχομένου (συχνότητες) που αποτελούν δημόσια 

περιουσία. Δεύτερον, σε αντίθεση με τον Τύπο που κάποιος επιλέγει να αγοράσει π.χ. την 

εφημερίδα, το ραδιοτηλεοπτικό σήμα «εισβάλλει» σε κάθε σπίτι. Συνεπώς ο έλεγχος της 

έκθεσης ορισμένων κατηγοριών πληθυσμού, λ.χ. των παιδιών, καθίσταται δύσκολος. Τρίτον, 

σε αντίθεση με τα έντυπα ΜΜΕ, τα ραδιοτηλεοπτικά χρηματοδοτούνται από το εισόδημα 

σχεδόν όλων των πολιτών, είτε με τη μορφή της συνδρομής, είτε με τη μορφή της καταβολής 

ειδικού τέλους, είτε, τέλος, μέσω της διαφήμισης, το κόστος της οποίας ενσωματώνεται στην 

τιμή των εμπορευμάτων.  

Τέτοια ανεξάρτητη αρχή στην Ελλάδα είναι το ΕΣΡ που ιδρύθηκε το 1989. Σκοπός του είναι να 

επιβλέπει τον ραδιοτηλεοπτικό τομέα και ειδικότερα την τήρηση της νομοθεσίας και των 

κανόνων δεοντολογίας στο περιεχόμενο, αλλά και σε ζητήματα ιδιοκτησίας.  
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Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πολιτικής κουλτούρας σε κάθε χώρα και η απορρύθμιση 

που έλαβε χώρα από τις αρχές της δεκαετίας  ̓80 στην υπόλοιπη Ευρώπη και από τις αρχές 

της δεκαετίας  9̓0 στην Ελλάδα, εγείρουν σειρά ζητημάτων σχετικά με τους κανόνες 

λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου και της ευθύνης των ανεξάρτητων αρχών.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Είναι δυνατόν η λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών να αποτρέψει τις συστηματικές 

παρεκβάσεις από το συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο της ραδιοτηλεόρασης σε 

συνθήκες κρίσης και ταυτοχρόνως ακραίας εμπορευματοποίησης των ΜΜΕ;  

 Ποιες είναι οι βασικές τάσεις της επαναρρύθμισης της ραδιοτηλεόρασης και ποιος ο 

ρόλος των ανεξάρτητων αρχών; Υπ’ αυτήν την οπτική γωνία πώς πρέπει να 

επανασχεδιαστούν οι ανεξάρτητες αρχές; 

 Είναι επαρκής η οργάνωση και λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών του 

ραδιοτηλεοπτικού πεδίου έχοντας υπόψη μόνο την τηλεόραση ελεύθερης λήψης ή 

είναι απαραίτητο να υπάρξει ρύθμιση και στους άλλους τρόπους μετάδοσης των 

ραδιοτηλεοπτικών περιεχομένων;  

 Ισχύει ακόμα ότι ρύθμιση απαιτείται μόνο στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση ή πρέπει 

αυτή να επεκταθεί και στα έντυπα ΜΜΕ, δεδομένης της συγκέντρωσης μέσων αφενός 

και της εμπορευματοποίησης αφετέρου;  

 Είναι αποτελεσματικός ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας των ανεξάρτητων 

αρχών και ιδιαίτερα του ΕΣΡ με το υφιστάμενο νομοθετικό και οργανωτικό πλαίσιο;  

 

Η ΑΦΘΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ  

Ομάδα 40 – 60  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Γιώργος Πλειός, Καθηγητής, Τμ. Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, Μέλος του 

Εποπτικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ελευθερία του Τύπου και των ΜΜΕ, 

Μέλος του ΔΣ του ΕΣΡ  

 

Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τον πολλαπλασιασμό των πηγών και των περιεχομένων 

της ενημέρωσης, σε πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου καθώς και στην Ελλάδα, 

εμφανίζονται στη δημοσιότητα, ιδιαίτερα στα λεγόμενα νέα μέσα, διαρκώς περισσότερα 

γεγονότα που χαρακτηρίζονται ως ψευδείς ειδήσεις. Με μεγάλο ρυθμό πολλαπλασιάζεται και 

η δημόσια συζήτηση γι’ αυτές τις ειδήσεις στα ΜΜΕ, τα δημοσιογραφικά σώματα και τα 

πανεπιστήμια, ενώ δημιουργούνται ποικίλοι οργανισμοί και συνεργασίες για την αποκάλυψη 

των ειδήσεων που θεωρούνται ψευδείς, της έκτασής τους, αλλά και των επιπτώσεών τους 

στις επιμέρους πτυχές της κοινωνικής ζωής. Μέρος των αναλυτών συνδέουν την έκρηξη του 

φαινομένου των ψευδών ειδήσεων με το διαδίκτυο και ιδιαίτερα με τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, ενώ άλλοι επισημαίνουν ότι το φαινόμενο είναι παλιότερο.  

 

Πολλοί αναφέρονται στον ρόλο που παίζει η εμπορευματοποίηση των ΜΜΕ και η επιδίωξη 

προπαγανδιστικών σκοπών ιδιαίτερα σε περιβάλλον διεθνών οικονομικών και πολιτικών 

κρίσεων, καθώς και με άλλους παράγοντες, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που επισημαίνουν την 

απώλεια των παλιών βεβαιοτήτων που συνόδευαν την κατανόηση του κόσμου. 
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Εξέλιξη του προγράμματος 

 Οι ψευδείς ειδήσεις είναι ένα νέο φαινόμενο ή τόσο παλιό όσο τα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας, αλλά ακόμα περισσότερο η ανθρώπινη επικοινωνία;  

 Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ψευδείς ειδήσεις στην ιστορία της δημοσιότητας;  

 Οι ψευδείς ειδήσεις είναι φαινόμενο που σχετίζεται πρωτίστως με τα γεγονότα ή με τις 

απόψεις γι’ αυτά; 

 Πόσες και ποιες μορφές ψευδών ειδήσεων υπάρχουν;  

 Ποιοι είναι οι λόγοι για την έκρηξη του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων; Τι θέση 

καταλαμβάνουν ανάμεσα σε αυτούς οι κερδοσκοπικές επιδιώξεις και οι επιδιώξεις 

πολιτικής χειραγώγησης του κοινού;  

 Τι ρόλο παίζει στη δημιουργία του φαινομένου η φύση των επιμέρους μέσων 

επικοινωνίας;  

 Ισχύει ότι οι ψευδείς ειδήσεις είναι αποτέλεσμα των νέων επικοινωνιακών 

τεχνολογιών και μέσων όπως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης;  

 Τι ρόλο παίζει η ιδιοκτησία των ΜΜΕ, οι πηγές των ειδήσεων και οι πρακτικές 

συλλογής τους στη δημιουργία του φαινομένου των ψευδών ειδήσεων;  

 Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ψευδών ειδήσεων στην οικονομία, την πολιτική και τον 

πολιτισμό; Είναι σημαντικές ή όχι;  

 Ποιες είναι οι επιπτώσεις των ψευδών ειδήσεων στον τρόπο που το άτομο, ιδιαιτέρα 

το νέο άτομο, βλέπει και αντιμετωπίζει τον σύγχρονο κόσμο;  

 Τι μπορεί να κάνει οι πολιτεία, οι δημοσιογράφοι και οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί 

για την αντιμετώπιση του φαινομένου;  

 Τι μπορεί να κάνει ο αναγνώστης και ο θεατής για να προστατευθούν από τις ψευδείς 

ειδήσεις;  

 

Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΙΛΕΡ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΡΟΜΟΥ  

Ομάδα 40 – 50  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγήτρια: Δρ. Δέσποινα Χρονάκη, Τμ. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ 

 

Οι περισσότεροι από μας έχουν δει ή βλέπουν θρίλερ και ταινίες τρόμου. Πολλοί από μας τις 

βλέπουμε ή τις είδαμε όταν ήμασταν μικροί ακριβώς για να φοβηθούμε, και αυτό είναι 

περίεργο αλλά και μέρος της διασκέδασης. Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε θρίλερ είτε ως 

παιδιά είτε ως ενήλικες; Γιατί ο φόβος είναι –τελικά– διασκεδαστικός; Υπάρχει μια μεγάλη 

συζήτηση τόσο σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου (π.χ. στα ΜΜΕ), όσο και σε επίπεδο 

ακαδημαϊκού διαλόγου, για τους λόγους που τα παιδιά δεν θα έπρεπε να βλέπουν βία, ταινίες 

τρόμου ή θρίλερ και κυρίως για τις ενδεχόμενες «επιδράσεις» στην ανάπτυξη, συμπεριφορά ή 

τις αντιλήψεις τους για τη βία. Παρά ταύτα, κομμάτι του ακαδημαϊκού διαλόγου, που αντλεί 

από την παράδοση των Πολιτισμικών Σπουδών, μελετάει το θέμα μέσα από διαφορετική 

σκοπιά. 

Οι ερευνητές Μέσων που ανήκουν στην παράδοση των Πολιτισμικών Σπουδών, μελετούν 

συστηματικά το θέμα τα τελευταία είκοσι χρόνια, καταγράφοντας και αναλύοντας το πώς 

κατασκευάζεται η αφήγηση του θρίλερ ή της βίας μέσα από συγκεκριμένους πολιτισμικούς 

κώδικες, και πώς τα ακροατήρια χρησιμοποιούν αυτούς τους κώδικες για να την 
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ερμηνεύσουν. Μελετούν τους τρόπους με τους οποίους προσλαμβάνουν διαφορετικά 

ακροατήρια το κείμενο αυτό μιλώντας με ακροατήρια για τους λόγους που τους αρέσουν ή 

όχι θρίλερ ή ταινίες τρόμου, για το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα καταναλώνουν, καθώς και για 

τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύουν αυτό που βλέπουν. Μέσα από τους τρόπους που 

μιλούν για τα θρίλερ ή τις ταινίες τρόμου, τα ακροατήρια αναπτύσσουν μορφές 

επικοινωνιακού αλφαβητισμού, χρήσιμες για το πώς αντιλαμβάνονται και κατασκευάζουν 

τον κόσμο γύρω τους.  

 

Οι μαθητές θα συζητήσουν με την εισηγήτρια για το αν έχουν δει ταινίες τρόμου και ποιες, αν 

τους αρέσουν ή όχι και γιατί, και πώς τις ερμηνεύουν. Επίσης, θα συζητήσουν τις δικές τους 

αντιλήψεις για το θέμα σε σχέση και με τις κυρίαρχες αντιλήψεις στο δημόσιο διάλογο για τα 

κείμενα τρόμου. Με αφορμή αυτά τα παραδείγματα, η εισηγήτρια θα εξηγήσει την 

πολιτισμική προσέγγιση στον τρόμο και τις αναπαραστάσεις βίας, στηριζόμενη σε ιστορικά, 

κοινωνικά και πολιτισμικά στοιχεία, καθώς και τους τρόπους που οι ερευνητές Μέσων 

μελετούν το θέμα.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να εμπλακούν οι μαθητές σε ένα δημιουργικό διάλογο για το θέμα της πρόσληψης 

αναπαραστάσεων βίας και τρόμου από παιδιά που εγείρει αντικρουόμενες απόψεις 

και είναι πάντα επίκαιρο. 

 Να αποκτήσουν στοιχειωδώς μια εικόνα για τους λόγους που τα ακροατήρια έχουν 

μεγάλο ενδιαφέρον στην έρευνα της δημοφιλούς κουλτούρας, και ειδικά όσον αφορά 

αναπαραστάσεις τρόμου ή βίας. 

 Να εξοικειωθούν γύρω από τη μελέτη της πρόσληψης ευαίσθητων ή συγκρουσιακών 

αναπαραστάσεων, για τη μελέτη του επικοινωνιακού αλφαβητισμού και για τον τρόπο 

κατασκευής αυτών των κειμένων.   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Ο τρόπος μελέτης των ακροατηρίων σε σχέση με τη βία και τον τρόμο στις Σπουδές Μέσων 

είναι ένα αντικείμενο άγνωστο στο ευρύ κοινό. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό 

ενημερώνονται οι μαθητές για το πόσο σημαντικό είναι να μελετάμε τους διαφορετικούς 

τρόπους που τα ακροατήρια προσλαμβάνουν και ερμηνεύουν αναπαραστάσεις όπως το 

θρίλερ χωρίς να εμπλεκόμαστε σε μια διαρκή συζήτηση για τις πιθανές τους επιδράσεις σε 

αυτά, προσεγγίζοντας ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 

 Τι αρέσει σε διαφορετικά ακροατήρια στις αναπαραστάσεις βίας και τρόμου και τι όχι; 

 Γιατί αρέσει στα παιδιά να βλέπουν θρίλερ;  

 Γιατί ο φόβος είναι πολλές φορές διασκεδαστικός; 

 Πώς μιλάνε τα ακροατήρια για τα θρίλερ και τις ταινίες τρόμου; Ποιους πολιτισμικούς 

κώδικες χρησιμοποιούν στη διαδικασία αυτή; 

 Πώς καταγράφεται στην έρευνα η μελέτη των ακροατηρίων δημοφιλούς κουλτούρας; 
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ FAKE NEWS  

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 εξ 

ολοκλήρου 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. 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 

Από το A ώς το Ω  

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. 
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 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. 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ 

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

Εισηγητής: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος 

 

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

Σουνιτών μουσουλμάνων ώς την εμφάνιση των Τζιχαντιστών και τη δημιουργία του 

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

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

τρομοκρατίας, στο όνομα του Θεού. 

 

Το πρόγραμμα καλύπτει τις θεματικές ενότητες 

 Ο προφήτης και το Κοράνι. 

 Τζιχάντ και Σαρία. 

 Ορθόδοξοι και Ετερόδοξοι του Ισλάμ. 

 Η ανθρωπογεωγραφία του σύγχρονου Ισλάμ. 

 Χαλιφάτο και Τζιχαντιστές. 

 Ισλαμοφοβία: Ένα παγκόσμιο σύνδρομο. 

 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Δ Ρ Α Σ Η  - Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Η  

 

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  

Ομάδα 40 – 60  μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος 

 

Η πρωτοφανής προσφυγική κρίση που ξεκίνησε το 2015 συνεχίζει να εκτυλίσσεται. 

Καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας 

πολεμικών συγκρούσεων, ταραχών και διώξεων και με κίνδυνο της ζωής τους αναζητούν μια 

καλύτερη ζωή σε μια από τις αναπτυγμένες χώρες του Βορρά. 

 

Μέσα στους πέντε πρώτους μήνες του 2017 περισσότεροι από 1.364 πρόσφυγες και 

μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσόγειο, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στις 

ευρωπαϊκές ακτές. Τουλάχιστον 150 από αυτούς ήταν παιδιά, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η 
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UNICEF, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός πιθανόν να είναι πολύ 

μεγαλύτερος καθώς οι θάνατοι ασυνόδευτων ανηλίκων συχνά δεν αναφέρονται. 

 

Η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στο κέντρο αυτής της δραματικής κρίσης με 62.089 

καταγεγραμμένους πρόσφυγες και μετανάστες στο έδαφός της, εκ των οποίων οι 13.890 

βρίσκονται σε κάποιο από τα ελληνικά νησιά της παραμεθορίου. Τη στιγμή που οι 

ανθρωπιστικές ανάγκες είναι μεγάλες, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, το ίδιο 

μεγάλη είναι και η ανάγκη να ενημερωθούμε όλοι για το ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, τι 

τους οδήγησε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, πού πηγαίνουν, ποια είναι τα δικαιώματά 

τους και ποια λύση μπορεί να δοθεί στο πρόβλημά τους. 

 

Μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο 

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

άσυλο; 

Προσφυγικά ρεύματα 

 Ποια είναι τα αίτια της προσφυγικής κρίσης; 

 Ποιες είναι οι χώρες προέλευσης του μεγαλύτερου αριθμού των προσφύγων και 

ποιος είναι ο προορισμός τους; 

Το ταξίδι των προσφύγων 

 Ποιες οδούς ακολουθούν οι πρόσφυγες και πώς ταξιδεύουν; 

 Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους; 

Τα δικαιώματα των προσφύγων 

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

 Πόσες αιτήσεις ασύλου γίνονται δεκτές κάθε χρόνο; 

Προσωρινές και μόνιμες λύσεις 

 Ποιες λύσεις δίνονται στις άμεσες ανάγκες των προσφύγων; 

 Ποιες είναι οι προοπτικές των προσφύγων; 

 Ποιοι διεθνείς οργανισμοί ασχολούνται με τη φροντίδα και την προστασία των 

προσφύγων; 

Απαντώντας στις παραπάνω ερωτήσεις, στόχος του προγράμματος είναι να δώσει μια 

ολοκληρωμένη εικόνα της τρέχουσας ανθρωπιστικής κρίσης, να τονίσει τη σημασία της 

προστασίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών 

καθώς και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.  

Η παρουσίαση θα υποστηρίζεται από πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό, ενώ ιδιαίτερη έμφαση 

θα δοθεί στην ενεργή συμμετοχή των μαθητών μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. 

 

ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ: ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΤΕΣ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

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 
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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;  

 

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το φαινόμενο του bullying συζητείται μέσα από τα κείμενα του 

Σαίξπηρ. Ως επιμέρους θέματα προτείνονται η διαφορετικότητα στις διάφορες μορφές της (με 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αυτά του ξένου, του νόθου και του δύσμορφου) και η 

ενδοοικογενειακή βία. Ειδικότερα θα επιλεγούν αποσπάσματα από τον Έμπορο της Βενετίας 

(για το ζήτημα του ξένου), από τον Βασιλιά Ληρ και τον Βασιλιά Ιωάννη (για το ζήτημα της 

νοθογονίας) και από τον Ριχάρδο τον Γ’ (για το ζήτημα της δυσμορφίας), ενώ για το θέμα της 

ενδοοικογενειακής βίας θα επιλεγούν αποσπάσματα από το Ρωμαίος και Ιουλιέτα και το 

Ημέρωμα της στρίγγλας.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα του bullying. 

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

 Να μάθουν οι μαθητές να ξεχωρίζουν τα φαινόμενα bullying. 

 Να μάθουν οι μαθητές 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 τους μαθητές των αποσπασμάτων από τα επιλεγμένα για τη 

συγκεκριμένη βαθμίδα της εκπαίδευσης έργα του Σαίξπηρ. 

 Δραματοποίηση από τους μαθητές ανάλογων σκηνών από την καθημερινή τους 

πραγματικότητα.  

 Συζήτηση με τους μαθητές, προκειμένου να ανιχνευθούν τα αίτια του φαινομένου και 

να προταθούν πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. 
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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 οι οποίες εναλλάσσονται με το κείμενο, η 

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

μονόλογος του Σάυλοκ σχετικά με την ομοιότητα Εβραίων και χριστιανών.  

 

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

ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ  

Το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου 

Ομάδα 40 – 60  μαθητές, διάρκεια 90΄  

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

& Δημόσιας Υγείας, Διπλωματούχος του Μεταπτυχιακού Τμ. 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 

ηλικία των μαθητών ενώ το οπτικοακουστικό υλικό θα είναι κατάλληλο για όλους τους 

μαθητές. 

  

Μία ξεχωριστή θεματική παρουσίαση προτείνεται για τους μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων του 

Λυκείου, η οποία αφορά στο θέμα της έμφυλης βίας ή βίας βάσει της ταυτότητας φύλου (sex 

gender based violence) και των διαφορετικών μορφών εκδήλωσης αυτής στη σύγχρονη 

κοινωνία. Το φαινόμενο της έμφυλης βίας αποτελεί μείζονος σημασίας αντικείμενο για τον 

τομέα της Παγκόσμιας Υγείας (Global Health) και οι Γιατροί του Κόσμου έχουν αναπτύξει 

ειδική δράση για την προστασία και περίθαλψη των επιζώντων έμφυλης βίας. Στην ίδια 

θεματική θα αναπτύσσονται τα μοντέλα που ενισχύουν το φαινόμενο, θα αναφέρονται 

παραδείγματα εκδήλωσης σε διαφορετικές κοινωνίες ώστε να γίνει κατανοητός ο παγκόσμιος 

χαρακτήρας του και θα παρουσιάζονται στους μαθητές τρόποι και πολιτικές αντιμετώπισης 

των διαφορετικών μορφών εκδήλωσης βίας.  
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ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ;  

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

του Παιδιού 

Ομάδα 40 – 60  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.  

 Καταλήγοντας, στους μαθητές δίνονται καρτέλες που περιλαμβάνουν προβλέψεις της 

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

από τους ίδιους.  
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 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.  

 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗ ΒΙΑΣ 

Βιωματική γνωριμία με δυναμικές επιλογές κοινωνικής δράσης 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄  

Εισηγητής: Γιώργος Τσιτσιρίγκος, Εκπαιδευτής Επικοινωνίας 

 

Ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη και πολύπλοκη κοινωνία, όπου καθημερινά βιώνουμε 

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

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

έτσι ώστε να βελτιώσουμε τους όρους της ζωής μας; Με ποιες πράξεις μπορεί η μονάδα να 

επιδράσει και να κινητοποιήσει το σύνολο προς την κατεύθυνση μιας αρμονικότερης 

κοινωνικής λειτουργίας; 

Το πρόγραμμα παρουσιάζει τη φιλοσοφία και την πρακτική της Μη Βίας ως απάντηση στα 

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

ενθαρρύνοντας τους μαθητές να ανακαλύψουν τη δυνατότητα εφαρμογής της Μη Βίας στις 

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

και συγκρούσεων. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάλυση της δυναμικής της σύγκρουσης. 

 Ανίχνευση των προσωπικών μοτίβων διαχείρισης της σύγκρουσης. 

 Μελέτη και συζήτηση ιστορικών παραδειγμάτων. 

 Βιωματική εξάσκηση σε συγκεκριμένα παραδείγματα - Παιχνίδια ρόλων. 

 Συζήτηση και εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

Εργαλεία του  προγράμματος 

 Powerpoint – Βίντεο - Flip chart. 

 Φυλλάδια εργασίας. 
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ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 

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

(Α΄ τάξη) 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, 

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 
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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.  

 

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.  
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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.  

 

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.  
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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 

Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr 


