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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

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

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

 

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. 

 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ «ΟΔΥΣΕΙΑ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 

Οι 24 Φύλακες του Κρητικού Λογοτέχνη 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Καζαντζάκη 

(ΣΤ΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 - 90΄ 

Εισηγητής: Δρ. Νίκος Μαθιουδάκης, Επιστημονικός Σύμβουλος Εκδόσεων Καζαντζάκη 

 

...δεν χορταίνω ν’ ανανογιέμαι  

την ομορφιά της δημοτικής μας·  

η δημοτική γλώσσα, αυτή πια  

είναι η πατρίδα μου. 

 

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

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

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

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

σύμφωνα με το γλωσσολογικό “πιστεύω” του Καζαντζάκη), μια σύγχρονη επική 

δημιουργία, η οποία ουσιαστικά αποτελεί τη συνέχεια της «ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ» του Ομήρου.  

 

Ο ομηρικός Οδυσσέας ως πολύμηχανος και πολιταξιδεμένος νοσταλγός της πατρίδας 

μεταμορφώνεται στον καζαντζακικό ήρωα σε κλωθονούση και κοσμοπαρωρίτη 

επαναστάτη ιδεών και ιδανικών. Έτσι, καταλήγει μονιάς στην τελική μορφή του 

μεγαλειώδους έργου των εικοσιτεσσάρων ραψωδιών και των τριάντα τριών χιλιάδων 

τριακοσίων τριάντα τριών στίχων. Σημαντικό λογοτεχνικό χαρακτηριστικό του επικού 

ποιήματος είναι η γλώσσα και οι λέξεις. Η «ΟΔΥΣΕΙΑ» αποτελείται από ασυνήθιστο 

λεξιλόγιο, το οποίο ούτε ταιριάζει στην καθημερινή γλώσσα ούτε συναντάται στη 

νεοελληνική λογοτεχνία. Έτσι, ο Καζαντζάκης χαρακτηρίζεται: ως ένας λεξιθήρας, ένας 
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λαϊκός γλωσσολόγος, ο οποίος δημιουργεί λέξεις και εκφράσεις προσωπικού ύφους, 

σχηματίζοντας ατομικούς κανόνες ποιητικής γραμματικής. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

 Η ιστορία του Οδυσσέα από τον Όμηρο στον Καζαντζάκη 

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

 Τα ταξίδια του καζαντζακικού Οδυσσέα και οι εννοιολογικές τους προεκτάσεις 

 Η δύναμη της γλώσσας ως βασικό συστατικό της ποίησης 

 Λογοτεχνικό παιχνίδι με τα πρόσωπα και τον λεξιλογικό πλούτο του έπους 

 Συζήτηση και συμπεράσματα 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές μια άγνωστη πτυχή της λογοτεχνικής προσωπικότητας 

του Νίκου Καζαντζάκη 

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

και Καζαντζάκη 

 Να διερευνήσουν τους παραγωγικούς κανόνες της κοινής νέας ελληνικής γλώσσας, 

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

λογοτεχνικό κείμενο 

 

Γ Λ Ω Σ Σ Α  

 

ΑΛΛΟΚΟΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, ΑΝΟΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητές: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας 

       Ελένη Κατσαμά, Συγγραφέας 

 

Η λογοτεχνική ανοησία 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 κι άλλοτε επιστρέφει, με στόχο να ανοίξει νέους ορίζοντες στο 

ασυνείδητο τόσο του δημιουργού όσο και του αναγνώστη.  

 

Οι ελεύθεροι συνειρμοί και η απουσία ορίων θα εξασκήσουν τη φαντασία, θα βοηθήσουν 

να γίνουν αντιληπτοί κρυμμένοι μηχανισμοί της γλώσσας και, κυρίως, θα 

απενοχοποιήσουν τη γραφή η οποία μπορεί να αναδειχθεί σε ένα ατελείωτο πεδίο 

πειραματισμών.    

  

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας 

 

Ένας τρόπος να έρθει η ποίηση πιο κοντά στα παιδιά μέσα από μια ελευθεριακή και 

παιγνιώδη προσέγγιση της γλώσσας. Η συμβολική χρήση των λέξεων, τρόποι δημιουργίας 

ψυχικών τοπίων και συνδυασμός τους με αντίστοιχα ρεαλιστικά. Πώς οι λέξεις αποκτούν 

διαφορετική σημασία όταν συνδυάζονται με φαινομενικά αταίριαστές τους. Οι επιθετικοί 
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(και όχι μόνο) προσδιορισμοί και η σημασία τους στη δημιουργία ιδιότυπων προσωπικών 

κόσμων.  

 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΜΕ ΦΤΕΡΑ: Ένα βιβλίο για την ποίηση, για τις γλώσσες που 

εξαφανίζονται για τα μικρά θαύματα και τους μεγάλους αγώνες της κάθε μέρας  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαρία Παπαγιάννη, Φιλόλογος, Συγγραφέας 

 

Η ποίηση έχει τρεις αγάπες: την ακρίβεια της γλώσσας, τη μουσικότητα της γλώσσας και 

το παιχνίδι δηλαδή την ικανότητα να βλέπει κανείς πρισματικά τον κόσμο – και μέσω των 

πρισμάτων αυτών- ν΄ ανακαλύπτει αλήθειες κρυμμένες από την καθημερινότητα 

Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη  

 

Ένα βιβλίο για την ποίηση, για τις γλώσσες που εξαφανίζονται για τα μικρά θαύματα και 

τους μεγάλους αγώνες της κάθε μέρας. Ένα βιβλίο πρέπει να μιλάει για πολλά θέματα. 

Στόχος της λογοτεχνίας θα είναι πάντα η απόλαυση της ανάγνωσης.  

 

Πώς όμως θα μπορούσε το βιβλίο «Παπούτσια με φτερά» να γίνει η αφορμή για να 

μιλήσουμε για τις γλώσσες που χάνονται αλλά και για την ποίηση που είναι η πιο μεγάλη 

ελευθερία της γλώσσας;  

 

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε δύο κόσμους. Στον καθημερινό κόσμο  και στην Πολιτεία του 

Βυθού, όπου καταφεύγει η ηρωίδα όταν δυσκολεύεται να βρει απαντήσεις στον κόσμο 

των μεγάλων. Στον καθημερινό κόσμο κυριαρχεί το πάθος του πατέρα της Ρόζας για την 

ποίηση. Ο Άρης είναι ψαράς αλλά αγαπάει την ποίηση και διαβάζει και γράφει ποιήματα. 

Το υπόγειο στο οποίο θα μετακομίσουν με την κόρη του θα το ονομάσει το «Βασίλειο των 

Γάτων». Τα γατιά που μαζεύονται τα βαφτίζει με ονόματα ποιητών.  

 

Στόχος λοιπόν να έρθουν τα παιδιά σε επαφή μέσα από την ιστορία με τους στίχους 

μεγάλων ποιητών. Κάθε κεφάλαιο έχει τίτλο έναν στίχο. Στο τέλος του βιβλίου αντί 

περιεχομένων υπάρχει ένα μικρό ανθολόγιο ποίησης για όποιο από τα παιδιά 

ενδιαφέρεται να συνεχίσει το ταξίδι στον κόσμο της ποίησης. 

 

Η γλώσσα δεν είναι μόνο τρόπος επικοινωνίας αλλά και σκέψη και ελευθερία. Χωρίς τη 

γλώσσα η σκέψη είναι βουβή. Χωρίς τη γλώσσα δεν μπορείς να μιλήσεις για αυτά που 

πιστεύεις. Ένας άνθρωπος που δεν έχει γλώσσα να εκφραστεί,  είναι ένας άνθρωπος 

αιχμάλωτος. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η ποίηση, η γλώσσα στην μεγαλύτερη 

ελευθερία της. 

 

Πώς όμως θα υπήρχε η ποίηση αν δεν υπήρχε γλώσσα; 

 

Με όχημα την περιπέτεια, το ερώτημα αυτό θα προβληματίσει τους νεαρούς αναγνώστες, 

αφού μια μέρα η μικρή Ρόζα κυνηγημένη από χιλιάδες αναπάντητα γιατί καταφέρνει να 

δραπετεύσει σε έναν άλλον κόσμο. Την Πολιτεία του Βυθού. Την Πολιτεία αυτή την 

κατοικούν οι αγωνιστές για τις γλώσσες που χάνονται. Εκεί στην Πολιτεία του Βυθού τα 

παιδιά παρακολουθούν τη μεταστροφή της ίδιας της ηρωίδας που εμπλέκεται σταδιακά 

όλο και περισσότερο μέχρι που το ερώτημα αυτό γίνεται κυρίαρχο για εκείνη.  
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Μέσα από το πρόγραμμα και με αφορμή το βιβλίο θα μιλήσουμε στα παιδιά για τις 

γλώσσες που κινδυνεύουν. Οι γλώσσες σαν ορισμένα είδη φυτών και ζώων εξαφανίζονται 

στην εποχή μας γρηγορότερα από ποτέ. Γιατί όμως και πόσο σημαντικό είναι κάθε 

άνθρωπος να μιλάει τη γλώσσα του; Μπορεί να ξυπνήσει μια γλώσσα; Το ξέρατε πως 

απειλούμενες γλώσσες βρίσκονται σ΄ όλο τον κόσμο;  

 

Μεθοδολογία 

 Συζήτηση, διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργική γραφή. Οι μαθητές θα έχουν την 

ευκαιρία να ταξιδέψουν μέσα από οπτικοακουστικό υλικό και αναγνώσματα σε 

μακρινές γωνιές του κόσμου. Εκεί που κάθε δυο βδομάδες περίπου μια γλώσσα 

πεθαίνει. 

 Θα διερευνήσουν τι σημαίνει για τους ανθρώπους να χάνουν τις λέξεις τους, τις 

ιστορίες τους, τη σκέψη τους, την ελευθερία τους.  

 Θα μιλήσουν και για την ποίηση που είναι η πιο μεγάλη ελευθερία της γλώσσας και 

θα ανακαλύψουν ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο τρόπος επικοινωνίας. 

 Με αφορμή στίχους μεγάλων ποιητών και διαδραστικά παιχνίδια θα κληθούν να 

δημιουργήσουν τα δικά τους ποιήματα. 

 

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΥΤΗ 

Το αρχείο του ποιητή στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Λήδα Κωστάκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια Αρχειονόμος, Γεννάδειος 

Βιβλιοθήκη - Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

καλύτερα πρόσωπα και πράγματα και προσεγγίζουμε τη Γενιά του 30. Τέλος, 

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

αποκόμματα των εφημερίδων της εποχής. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από 

οπτικοακουστικό υλικό και εξελίσσεται διαδραστικά με τη συμμετοχή των μαθητών. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μικρή εισαγωγή για τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και τα αρχεία της 

 Προβολή βίντεο 
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 Οι μαθητές ανασυνθέτουν βιογραφικά στοιχεία του Ελύτη μέσα από τα τεκμήρια 

του αρχείου (πιστοποιητικά, ταυτότητες, φωτογραφίες, γράμματα) (power point, 

αντίγραφα τεκμηρίων) 

 Το ψευδώνυμο Οδυσσέας Ελύτης: συζήτηση και προβολή σχετικού αποσπάσματος 

συνέντευξης Ελύτη 

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

ακούμε ένα απόσπασμα του έργου (Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ) 

 Το πνεύμα της εποχής και η γενιά του 30: με αφορμή αφιερώσεις καλλιτεχνών και 

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

πράγματα 

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

τέμπερες 

 Το Νόμπελ: διαβάζουμε αποκόμματα από εφημερίδες της εποχής 

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα (σε ομάδες: φτιάχνουμε κολάζ, γράφουμε 

ανταπόκριση από τη Στοκχόλμη 8/12/1979, λύνουμε γρίφους του αρχείου) 

 Ακούμε/τραγουδάμε την Ποδηλάτισσα 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να γνωρίσουν τον Ο. Ελύτη μέσα από πρωτογενείς πηγές (χειρόγραφα, 

φωτογραφίες, επιστολές, εικαστικά έργα, προσωπικά τεκμήρια) 

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

αρχειονόμου 

 

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

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

που διδάσκονται στο σχολείο 

(ΣΤ΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν 

 

Πρόγραμμα με θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα που στοχεύει στην ουσιαστική 

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

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

λογοτεχνικά κείμενα που διδάσκονται στο σχολείο. Οι μαθητές καλούνται να 

ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους προκειμένου να αφηγηθούν και να αναπτύξουν με το 

δικό τους τρόπο την ιστορία που διάβασαν.  

 

Για την υλοποίηση του προγράμματος επιλέγετε ένα από τα παρακάτω 

προτεινόμενα κείμενα 

 

1. Τζιάννι Ροντάρι, Περιπέτεια με την τηλεόραση 

2. Ι. Δ. Ιωαννίδης, Το καυκασιανό παραμύθι 

3. Άλκη Ζέη, Η παρέλαση 

Εξέλιξη του προγράμματος 

1. Ανάγνωση-σύντομη ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου (θεωρία) 
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Η ιστορία, το θέμα, ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται το υλικό του ο συγγραφέας, 

το ύφος που χρησιμοποιεί, οι βασικοί χαρακτήρες, ο χώρος, ο χρόνος 

 

2. Δραματουργική ανάλυση του κειμένου (θεωρία) 

Στοχεύοντας στη δραματοποίηση της ιστορίας, κάνουμε μια σύντομη 

δραματουργική ανάλυση μιλώντας κυρίως για την πλοκή. 

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

Μιλάμε για το τι μπορούμε να αναπτύξουμε, να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε. Μιλάμε 

για το πώς περνάει κανείς από τον πεζό λόγο,       στον δραματικό λόγο.  

 

3. Δραματουργική επεξεργασία του κειμένου (πρακτική) 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες.  

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να δραματοποιήσει από μια σκηνή. 

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

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

 

4. Πρόβα-παρουσίαση των σκηνών (πρακτική) 

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

εισηγήτρια καθοδηγεί τους μαθητές υποκριτικά. 

 

Η δραματοποίηση ενός λογοτεχνικού κειμένου και ακόμη περισσότερο η σκηνική του 

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

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

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

αποτέλεσμα. 

 

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

 

ΒΙΒΛΙΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

Το βιβλίο ένας φίλος που επιλέγω 

Ομάδα 12 – 25 μαθητές 

Εισηγήτρια: Άννα Κατρά, Φιλόλογος, MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, τ. Υπεύθυνη 

Σχολικής βιβλιοθήκης 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό. 

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

εκλαμβάνεται ως υποχρέωση. 

 Να συνδυάζεται με δημιουργικές και ευχάριστες δραστηριότητες. 

 Να ενθαρρύνεται η ελεύθερη συμμετοχή στις δραστηριότητες, σύμφωνα με τις 

προσωπικές προτιμήσεις. 

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

βιβλίων και πέραν του προγράμματος. 

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

ομάδας ανάγνωσης, στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. 
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Χρόνος ολοκλήρωσης του προγράμματος 

Οι παρουσιάσεις των βιβλίων και των σχετικών με αυτά δραστηριοτήτων θα 

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

διάρκεια του σχολικού έτους, με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται 

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

βιβλίο. Η ομάδα μπορεί να συγκροτηθεί ή από μαθητές διαφορετικών τμημάτων/τάξεων 

ή από όλους τους μαθητές του ίδιου τμήματος. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

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

 επιλογή βιβλίων που θα προταθούν στα παιδιά 

 καθορισμός του ρυθμού του προγράμματος και του τρόπου υλοποίησης 

 

Προτάσεις για επεξεργασία στην τάξη, π.χ.  

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

άλλων τμημάτων ή τάξεων 

 σχεδίασε το δικό σου εξώφυλλο 

 εικονογράφησε ένα κεφάλαιο του βιβλίου 

 μετάτρεψε ένα απόσπασμα του βιβλίου σε κόμικς  

 γράψε τη δική σου συνέχεια στην ιστορία  

 γράψε τις εντυπώσεις σου για τον ήρωα της προτίμησής σου 

 συνόδευσε μουσικά την παρουσίαση 

 παρουσίασε σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα 

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

τις απευθύνεις στον συγγραφέα (σε σχέση με το βιβλίο) 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

ημερομηνία: 

 προσκαλείται και παρίσταται ο συγγραφέας, εφόσον είναι εφικτό 

 παρουσιάζεται από τους μαθητές η αναγνωστική εμπειρία τους και οι 

δραστηριότητες που υλοποίησαν  

 

Σημειώσεις  

 Από τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη χορηγείται στους 

εκπαιδευτικούς βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα. 

 Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη θα δωρίσει στη σχολική βιβλιοθήκη κάθε 

σχολείου 2 αντίτυπα των βιβλίων που θα επιλεγούν. 
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 Καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της δράσης, είναι δυνατή η επικοινωνία με τη 

συντονίστρια του προγράμματος, για την ανταλλαγή προβληματισμών και ιδεών, 

καθώς και την αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών. 

 Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος θα διαθέσει στους εκπαιδευτικούς ενδεικτικό 

κατάλογο βιβλίων, προς διευκόλυνση των επιλογών τους. 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης 

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

ανάγνωσης θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές τους σε άλλα 

σχολεία, να παρακολουθήσουν τις δραστηριότητες των άλλων και να συζητήσουν για την 

συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την αναγνωστική τους εμπειρία. Επιτροπή του 

Ιδρύματος που θα έχει παρακολουθήσει τις δράσεις όλων των ομάδων θα επιβραβεύσει 

τις καλύτερες. Θα ληφθούν υπόψη η πρωτοβουλία και η ενεργός συμμετοχή των παιδιών, 

η πρωτοτυπία των δράσεων και η προώθηση της φιλαναγνωσίας. 

 

Ο ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΩΝΟΣ 

Αφήγηση του βιβλίου του  Ίταλο Καλβίνο από την Ξένια Καλογεροπούλου 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

 

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

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

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

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

στους μαθητές.  

Πεφωτισμένοι φιλόσοφοι και ξεπεσμένοι αριστοκράτες, Σαρακηνοί πειρατές, διαβολικοί 

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

και της ιστορίας κι ένας μεγάλος πλην βασανιστικός έρωτας, θα πυκνώσουν τη φαντασία 

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

ευαίσθητη αλληγορία της σύγχρονης ζωής μας. 

 

Ο σκοπός της αφήγησης είναι να γνωρίσουμε στους μαθητές  έναν μεγάλο συγγραφέα 

αλλά και να κεντρίσουμε την επιθυμία τους για ανάγνωση. 

 

ΓΡΑΦΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Χριστίνα Ανδρέου, Συγγραφέας, Θεατρολόγος 

 

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

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

εικόνες; 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η εξοικείωση των παιδιών με τη δημιουργική γραφή και 

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

ασκήσεις πάνω στην τέχνη του γραψίματος, τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με 

τη σύνθετη διαδικασία της συγγραφής.  
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Στην ολοκλήρωση του σεμιναρίου το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η συνδημιουργία από 

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

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

εμείς καλύτερα». 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Αναλύονται τα βασικά συστατικά των παραμυθιών με παραδείγματα από την 

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

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

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

 Μετά την παραπάνω παρουσίαση δίνονται στους μαθητές κάποιες κατευθύνσεις 

και με τη βοήθεια συγκριμένων και δοκιμασμένων μεθόδων δημιουργικής γραφής, 

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

ορίσει στο πρώτο στάδιο της συζήτησης.  

 Με την ολοκλήρωση των μικρών ιστοριών από τις διάφορες ομάδες θα 

διαβάζονται ενώπιων όλων τα παραμύθια που έγραψαν τα παιδιά και θα 

ακολουθεί διάλογος. 

 

ΜΙΚΡΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΡΩΝ 

Η διαδρομή ενός πρόσφυγα - Θεατρικό Εργαστήρι 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Άννα Δημητροπούλου, Αρχαιολόγος, Μουσειοπαιδαγωγός 

 

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

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

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

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

φωνή σε όλους τους μετανάστες που θωρακίστηκαν στη σιωπή τους. 

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

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

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

δημιουργήσουν τις σκέψεις, τα όνειρα, τα συναισθήματα και τις αποφάσεις του μέσα από 

θεατρικές φόρμες. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Δημιουργία του θεατρικού πλαισίου μέσα από μια ιστορία 

 Διερεύνηση κοινωνικού θέματος μέσω του δράματος 

 Διερεύνηση του χαρακτήρα μέσω θεατρικής φόρμας 

 Αναστοχασμός 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

εκπαιδευτικό δράμα 

 Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 

 Ανάπτυξη της δημιουργικότητας 

 Ανάπτυξη της φαντασίας 

 Καλλιέργεια της συμμετοχής και της ομαδικότητας 

http://www.livanis.gr/ViewAuthors.aspx?ValueId=600110
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Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΟΣ ΕΓΙΝΕ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Το μελωδικό ταξίδι της Οδύσσειας από τον Όμηρο στην Αναγέννηση  

(ΣΤ΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτριες: Αναστασία Κότσαλη, Λυρική τραγουδίστρια, Δημοσιογράφος 

         Λητώ Μεσσήνη, Λυρική τραγουδίστρια, Ψυχολόγος 

 

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

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

παλάτι της Ιθάκης; Οι φωνές των σειρήνων;  

 

Τα ομηρικά έπη, με τον ξεχωριστό  παλμό τους στα χείλη των αοιδών και των ραψωδών, 

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

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

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

ζωντανεύουν πλάσματα μαγικά και ήρωες του μύθου. Δημιούργησε από την Οδύσσεια μια 

όπερα, εκεί που ο λόγος, η σκηνή και η μουσική γίνονται ένα.  

Ξετυλίγουμε μαζί το κουβάρι της μουσικής  διαδρομής  των χαρακτήρων μέσα στα χρόνια, 

με όχημα το προοίμιο της Οδύσσειας. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι να  ανακαλύψουμε τη φόρμα του ομηρικού έπους 

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

εμβαθύνοντας στα πρόσωπα και κρίνοντας τις αποφάσεις των δημιουργών/καλλιτεχνών. 

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

ταξίδι μουσικής και λόγου, με επίκεντρο τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη για την Οδύσσεια «Η 

άνοιξη και αυτή προϊόν του ανθρώπου είναι». 

 

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 

Πώς μπορούμε να αφηγηθούμε όλοι μαζί την ιστορία ενός; 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Ιώ Βουλγαράκη, Φιλόλογος, Σκηνοθέτις 

 

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

αληθοφανές συνυπάρχει με το φανταστικό και το παραμυθιακό χωρίς μεταξύ τους κενό: 

μακρινοί τόποι με ανθρωποφάγους κατοίκους, μονόφθαλμοι γίγαντες, νύμφες, μαγικά 

βοτάνια, θεοί που συνομιλούν με τους ανθρώπους, κατάβαση στη χώρα των νεκρών. Όλα 

αυτά υπάρχουν μέσα στην ιστορία του ξενιτεμένου βασιλιά Οδυσσέα που επιστρέφει στο 

νησί του την κρίσιμη στιγμή και μάλιστα καθορίζουν την πλοκή του έπους εξίσου με τις 

συνωμοσίες των μνηστήρων ή τα τεχνάσματα της Πηνελόπης. 

 

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

εξωτικές σειρήνες, ο μακρύς δρόμος του γυρισμού, οι ξένοι και οι οικείοι, η Ιθάκη, το 

παλάτι στον ίδιο τον Οδυσσέα; Τι βλέπει σε όλα αυτά; Και εν τέλει τι σημαίνει να 

επιστρέφεις ως ξένος στον τόπο σου και πώς τον ξανακάνεις δικό σου;  
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Οι εικόνες που με τόση λεπτομέρεια συνθέτει ο πρώτος ποιητής της ευρωπαϊκής 

λογοτεχνίας αφήνουν, παρά την ακρίβεια και την συνθετότητά τους, τεράστιο χώρο για 

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

φαντασία των παιδιών μέσα από τους εξής δύο άξονες: α) η Οδύσσεια ως υποκειμενική 

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

ομάδας στην αφήγηση με κοινό στόχο. Με αυτοσχεδιασμούς και ποικίλα παιχνίδια 

συνόλου πάνω στο υλικό της Οδύσσειας, οι μαθητές θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με 

τις αφηγηματικές δομές, έχοντας ως ζητούμενο να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και 

να διαμορφώνουν μαζί το «παζλ» της ιστορίας, ξεκινώντας πάντα από την υπόθεση: «αν 

ήμουν ο Οδυσσέας;». 

 

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

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

Ένα ταξίδι στην ιστορία και την τέχνη του βιβλίου 

(Ε΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Νίκη Τσιρώνη, Βυζαντινολόγος 

 

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

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

 

Με αφετηρία ένα αντικείμενο γνώριμο και οικείο στα παιδιά, ανατρέχουμε στην εποχή 

που το βιβλίο απομακρύνεται από τις αρχαίες μορφές του κυλίνδρου και του δίπτυχου και 

αποκτά τη σημερινή του μορφή, τη μορφή του κώδικα, με την οποία σηματοδοτείται και η 

απαρχή της νέας θρησκείας, του Χριστιανισμού. Το πρόγραμμα εστιάζει στο βιβλίο ως ιερό 

σύμβολο, συνώνυμο της νέας θρησκείας αλλά και της πολιτικής εξουσίας που το στηρίζει.  

  

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Χριστιανισμός: η θρησκεία του ιερού βιβλίου. Η «ανακάλυψη» του κώδικα, του 

παραλληλόγραμμου βιβλίου στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. 

 Η προέλευση της ονομασίας του βιβλίου, η περγαμηνή ως υλικό γραφής. 

Προέλευση-επεξεργασία και τελικό αποτέλεσμα με παραδείγματα (πραγματικά 

βιβλία και εποπτικό υλικό) 

 Χαρακτηριστικά του βυζαντινού βιβλίου: κλείστρα, ξύλινες πινακίδες, κεφαλάρια, 

ακμές. Χρήση και αισθητική. 

 Η διακόσμηση του βιβλίου. Χρήση υλικών (χρυσός, ασήμι και άλλα μέταλλα, 

πολύτιμοι και ημιπολύτιμοι λίθοι). 

 Τα γράμματα στο Βυζάντιο. Η σπανιότητα των βιβλίων: κόστος σε κόπο και χρόνο. 

 Το βιβλίο θεματοφύλακας γλώσσας, γνώσης και πολιτισμού. 

 

Δραστηριότητα 

Το πρόγραμμα συνοδεύεται από δραστηριότητα, στην οποία τα παιδιά χωρίζονται σε 

τρεις ομάδες οι οποίες, στη διάρκεια του μαθήματος, συμπληρώνουν και συνθέτουν 

έντυπο με σχήματα, αντιστοιχίσεις και ταυτίσεις υλικών, χρήσεων και αντικειμένων 

(πάπυρος, περγαμηνή, χαρτί / κύλινδρος, κώδικας / διακοσμητικά θέματα). 
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Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ 

(Ε΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Ειρήνη Πάνου, Βυζαντινολόγος 

 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κατανόηση εκ μέρους των μαθητών 

των δομών της έκφρασης της εικονομαχικής έριδας τόσο από πλευράς τέχνης όσο και 

από τις γραπτές μαρτυρίες. Η παράλληλη παρουσίαση κειμένων και τέχνης βοηθά τους 

μαθητές να κατανοήσουν πώς απεικόνισαν οι Βυζαντινοί τις μεγάλες θρησκευτικές 

αλλαγές αλλά και τον ρόλο της τέχνης να δομήσει οπτικά το χριστιανικό δόγμα που 

αποκρυσταλλώθηκε κατά τη διάρκεια της ταραχώδους αυτής περιόδου. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

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

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

της Εικονομαχίας το 843. Γιατί, για παράδειγμα, απεικονίζεται η Θεοτόκος 

Βρεφοκρατούσα κατά τον εορτασμό της οριστικής αναστήλωσης των εικόνων στο 

Βυζάντιο; Ποιος ο ρόλος της Παναγίας και γιατί είναι σημαντική η θέση της ως μητέρας; 

Ποιες οι ρίζες του φαινομένου και τι μας λένε τα κείμενα για τους εικονόφιλους και τους 

εικονοκλάστες; Ποιοι πήραν αποφάσεις για τη λατρεία ή όχι των εικόνων και που το 

εντοπίζουμε στην εικόνα που θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα;  

 

Δραστηριότητα 

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

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

τους εικονοκλάστες ενώ προεδρεύει ο Πατριάρχης και μια αυτοκράτειρα. Η υπόλοιπη 

τάξη είναι οι κριτές. Οι δύο ομάδες εκθέτουν τις απόψεις τους μέσα από κάρτες που θα 

τους έχουν δοθεί και οι κριτές θα κρίνουν ποιος έχει δίκιο, και την άποψή τους θα 

αποδεχθεί (ή όχι) ο Πατριάρχης και η αυτοκράτειρα, η οποία και θα εκδώσει το 

αυτοκρατορικό διάταγμα. Άραγε, ποια άποψη θα επικρατήσει; 

 

ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

(Ε΄ τάξη) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

          Μεταβυζαντινών Μνημείων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

          Ανθή Χοτζάκογλου, Θεατρολόγος 

 

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

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

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

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

προξενούσαν πολλές καταστροφές όταν προσέγγιζαν τις ακτές. Μοναδικός τρόπος 

προστασίας των Βυζαντινών κατοίκων ήταν να εγκαταλείψουν τις ακτές και να 

αποσυρθούν στην ενδοχώρα των νησιών, σε προστατευμένες με φυσικό τρόπο θέσεις. 

Εκεί, στα βουνά και σε χαράδρες απ’ όπου όμως μπορούσαν να ελέγχουν την προσέγγιση 

των πειρατικών πλοίων, έκτιζαν τις οχυρωμένες πόλεις τους. Η πειρατεία επηρέασε άμεσα 
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τη ζωή των κατοίκων στα νησιά του Αιγαίου και τη μορφή που πήραν τα λιμάνια και οι 

«Χώρες» τους προκειμένου να προστατεύσουν τους κατοίκους.  

 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γίνουν αντιληπτές οι παραπάνω 

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

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

και των πλοίων που διέσχιζαν τις θάλασσες.  Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα 

αναβιώσουμε την αναστάτωση που επέφεραν οι Άραβες πειρατές και θα ανακαλύψουμε 

τους κρυμμένους θησαυρούς που πήραν στα αμπάρια τους. Θα μεταφερθούμε στον 

Ιούνιο του 960 όταν ξεκινάει ο στόλος των Βυζαντινών να ανακαταλάβει την Κρήτη με 

στρατηγό τον Νικηφόρο Φωκά. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σταματούν μόλις ο 

στόλος φτάσει έξω από τα τείχη του Χάνδακα... 

 

Οι μαθητές μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντλούν πληροφορίες για γεγονότα 

που διαδραματίστηκαν τότε, συμπληρώνουν κρυπτόλεξα / σταυρόλεξα και στο τέλος, 

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

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

διαδραστικές δραστηριότητες.       

 

Εργαλεία του προγράμματος 

 Power Point – video σχετικό με το Βυζάντιο και τους πειρατές 

 Κρυπτόλεξο- σταυρόλεξο 

 Παιχνίδι ανεύρεσης κρυμμένου θησαυρού 

ΠΕΡΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ 

Επιστημονικό εργαλείο του προγράμματος η ιστοσελίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης 

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

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

 

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

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

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

είμαστε καλεσμένοι για δείπνο στην πολυτελή κατοικία του Αυστριακού πρέσβη, 

χανόμαστε στα στενά δρομάκια της γειτονιάς των Αιθιόπων.  

 

Εξέλιξη του Προγράμματος 

 Η πόλη αλλάζει: ο νεαρός βασιλιάς και οι σύμβουλοί του σχεδιάζουν τη νέα 

πρώτευσα του μικρού βασιλείου. 

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

μάρμαρο, όπως οι ναοί των αρχαίων.   

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

σοκολάτα, χριστουγεννιάτικα δέντρα αλλά και πετροπόλεμοι και «αυλές των 

θαυμάτων».   

 Κάνοντας την Αθήνα πράσινη: κήποι και αγροκτήματα της Βασίλισσας Αμαλίας.  

 Περιηγητές: το ταξίδι από την Ευρώπη στην μακρινή Ελλάδα.  

 Εξερευνώντας την ιστοσελίδα Travelogues: αναζήτηση εικόνων από την Αθήνα ως 

νέα πρωτεύουσα.  

http://www.travelogues.gr/
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Στόχοι του προγράμματος 

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

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

παρουσιάζουν στους μαθητές με γλαφυρότητα τα ήθη και έθιμα της νέας πρωτεύουσας, 

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

 

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ  

Μαγειρική, Διατροφή και Γαστρονομική κουλτούρα στην Κωνσταντινούπολη 

Επιστημονικό εργαλείο του προγράμματος η ιστοσελίδα του Ιδρύματος Αικατερίνης 

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

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Στάθη, Ιστορικός της Οθωμανικής περιόδου 

 

Στη διαμόρφωση των ελληνικών γευστικών παραδόσεων σημαντική είναι η συμβολή της 

αστικής πολίτικης κουζίνας, μαζί με τις τοπικές κουζίνες της Ιωνίας, της Καππαδοκίας και 

του Πόντου. Ειδικότερα η Κωνσταντινούπολη, σταυροδρόμι εμπορικών και πολιτισμικών 

ανταλλαγών τριών ηπείρων, κόμβος των δρόμων του μεταξιού και των μπαχαρικών από 

την Ανατολή προς την Δύση, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά λιμάνια του κόσμου και 

πρωτεύουσα δύο κραταιών αυτοκρατοριών αδιαλείπτως για περισσότερα από χίλια 

πεντακόσια χρόνια ήταν η κατ’ εξοχήν πόλη της κατανάλωσης. 

 

Μέσα από κείμενα όπως η Λωξάντρα της Μαρίας Ιορδανίδου, παροιμίες, συνταγές και 

βασισμένο σε έγκυρη βιβλιογραφία για την μαγειρική στην Κωνσταντινούπολη (βλ. 

Μαριάννα Γερασίμου, Η Οθωμανική Μαγειρική. 99 Παλατιανές Συνταγές Προσαρμοσμένες 

στη σύγχρονη κουζίνα, Σούλα Μπόζη, Πολίτικη Κουζίνα. Παράδοση Αιώνων) το  

εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα  φέρει τους μαθητές σε 

επαφή με τα χρώματα και τον πλούτο των υλικών που συνέθεταν το τραπέζι τόσο του 

Σουλτάνου στο παλάτι όσο και μιας ρωμέικης οικογένειας στην Πόλη. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 γνωριμία με βασικά μπαχαρικά και μυρωδικά της πολίτικης κουζίνας 

 ακρόαση μουσικών κομματιών από την παραδοσιακή ελληνική μουσική σχετικά με 

το φαγητό 

 ειδικές   θεματικές   παρουσιάσεις   για   τα   μαγειρικά   έθιμα Χριστουγέννων, 

Αποκριών και Πάσχα 

 

ΑΡΧΑΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  

Από τα λιμάνια της Λέσβου, στην ποντισμένη Ελούντα και το Ναυάγιο των 

Αντικυθήρων 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

Αρχαιοτήτων, Επιστημονικός συν-υπεύθυνος πεδίου έρευνας του Ναυαγίου των 

Αντικυθήρων 

 

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

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

περιβάλλουν παραμένουν σφιχταγκαλιασμένες από το υδάτινο στοιχείο μαρτυρίες της 

http://www.travelogues.gr/


15 

 

 

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

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

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

ανέπαφα από τη φυσική και την ανθρώπινη καταστροφική επέμβαση, σαν παράθυρα στο 

χρόνο και σαν μοναδικές χρονοκάψουλες.  

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

θαλασσοκράτες πολιτισμοί που καθόρισαν την ιστορία του δυτικού ημισφαιρίου και 

διαμόρφωσαν το ιστορικό γίγνεσθαι ολόκληρου του κόσμου. Πρώτοι οι ταξιδευτές 

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

Εύξεινο μέχρι την Ισπανία, οι ναυκράτες Αθηναίοι, οι κοσμογύριστοι Μακεδόνες του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι διάδοχοί του μεγάλου στρατηλάτη, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί, 

αργότερα οι Γενουάτες, οι Βενετσιάνοι… Πόλεις, πολίτες και πολιτισμοί στραμμένοι στη 

θάλασσα, που την χρησιμοποίησαν όχι σαν όριο αλλά σαν δρόμο. Γι’ αυτό και την είπαν 

Πόρο και Πόντο, πέρασμα δηλαδή. 

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

υπόθεση εργασίας- δείχνουν το τεράστιο αριθμό ναυαγίων που κρύβουν τα πελάγη μας. 

Σ΄ αυτά θα πρέπει να προστεθούν τα σκόπιμα ριγμένα αντικείμενα, αβαρίες, σπασμένα ή 

άδεια αγγεία, άχρηστα υλικά, προσφορές για τον εξευμενισμό του άγριου Ποσειδώνα, 

αλλά και αυτά που πέσανε τυχαία σε τρικυμίες, ναυμαχίες, κακές στοιβασίες, αβλεψίες… 

Και σε αυτά ακόμα θα πρέπει να υπολογιστούν οι οικισμοί και τα κτίσματα που 

ανεγέρθηκαν σε παράκτιες θέσεις και που βρέθηκαν αργότερα στο βυθό εξαιτίας σεισμών, 

τεκτονικών κινήσεων και αλλαγής της στάθμης της θάλασσας. Και ακόμα τα λιμενικά 

έργα, λιμενοβραχίονες, μόλοι, προκυμαίες, νεώρια, κτισμένα εξαρχής στο νερό. Έργα 

εξαιρετικής τεχνικής δεινότητας που παραμένουν μάρτυρες των άξιων αρχαίων 

μηχανικών και μαστόρων που τα ίδρυσαν στο πλέον ασταθές περιβάλλον της ζώνης όπου 

συναντάται στεριά και θάλασσα, ξεσπούν τα κύματα και καταλήγουν τα ρεύματα και τα 

ρέματα. 

Σ΄ όλα αυτά θα επιχειρηθεί το ταξίδι του προγράμματος. Παράπλους, περίπλους, κολύμπι 

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

και κτισμάτων που βρίσκονται στην θάλασσα. Το γιατί και το πώς βρέθηκαν στο 

θαλασσινό βυθό. Πώς εντοπίζονται, πώς μελετώνται, πως ανασκάπτονται, πώς γίνονται 

κομμάτια που συμπληρώνουν το παζλ της ιστορίας. Πώς σπασμένοι αμφορείς μιλούν για 

αγκυροβόλια και ταξίδια. Πώς κτισμένες ή σωριασμένες πέτρες δείχνουν λιμενικά έργα και 

πλούσιες πόλεις. Πώς σπασμένα αγάλματα απεικονίζουν τους μεγιστάνες της τέχνης και 

του πλούτου της εποχής τους. Πώς, ακόμα, σάπια ξύλα αποτελούν τους φορείς της 

οικονομίας και της εξέλιξης του πολιτισμού.  

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

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

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

ναυαγισμένα σκαριά απ’ το Δοκό της Ύδρας, στη Γιαγάνα της Κεφαλονιάς, στη Χίο, στην 

Κρήτη, την Κερύνεια της Κύπρου… Στ’ Αντικύθηρα θα γνωρίσουμε τους σφουγγαράδες 

που θεμελίωσαν την υποβρύχια αρχαιολογία και θα σταθούμε μπροστά στον περίφημο 

Μηχανισμό, τον πρώτο σωζόμενο υπολογιστή. Και το ταξίδι θα συνεχίζεται μέχρι να  

πιάσουμε λιμάνι!   
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Εξέλιξη του προγράμματος 

Στο πρόγραμμα θα παρουσιάζεται συνοπτικά σε μορφή διήγησης η ιστορία της 

υποβρύχιας αρχαιολογίας στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο γενικότερα, με παραδείγματα 

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

έχουν ανελκυστεί και μπορεί κάποιος να τα δει σε μουσεία. Θα γίνεται, έτσι, με εύληπτο 

τρόπο και ελκυστικά εποπτικά μέσα, περιήγηση σε συγκεκριμένα ναυάγια, ευρήματα 

(κυρίως τα μεγάλα έργα χαλκοπλαστικής), λιμάνια και βυθισμένα κτιριακά σύνολα. 

Παράλληλα θα εντάσσονται βασικοί όροι και έννοιες της υποβρύχιας αρχαιολογίας, 

καθώς και οι μέθοδοι και τεχνικές που χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό με τον ευρύτερο ρόλο 

της αρχαιολογίας στην τεκμηρίωση της ιστορίας και στην αναγκαιότητα κατανόησης του 

παρελθόντος. 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητές: Νίκος Βανδώρος Αρχιτέκτονας του ΕΜΠ, MSc στη Διαχείριση Μνημείων 

       Μανώλης Παπαδάκης, Αρχαιολόγος, MSc στη Διαχείριση Μνημείων 

   

Σκοπός του  προγράμματος είναι η προσέγγιση αρχαίων και μεταγενέστερων 

πολιτισμών μέσω των δημοφιλών επιτραπέζιων παιχνιδιών κάθε εποχής. 
 
 

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, Στα χρόνια που βασιλιάς ήταν ο Άτης, ο γιος του Μάνη, 

έπεσε σ᾽ όλη τη Λυδία μεγάλος λιμός […], καθώς το κακό δε σταματούσε, ζητούσαν να 

το θεραπεύσουν, και ο καθένας τους έβρισκε και κάτι άλλο. Πως τότε βρέθηκαν λέει τα 

παιχνίδια και [...] εφάρμοσαν την εξής λύση, για να αντιμετωπίσουν την πείνα τους: τη 

μια μέρα έπαιζαν από το πρωί ως το βράδυ για να ξεχνούν την πείνα τους, την άλλη 

σταματούσαν το παιχνίδι κι έτρωγαν· μ᾽ αυτόν τον τρόπο πέρασαν δεκαοχτώ ολόκληρα 

χρόνια. [Ηρόδοτος, Ιστορίαι, 1.94.3 – 1.94.5] 
 

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ανθρώπινης ιστορίας, τα παιχνίδια πάντα επηρέαζαν 

και επηρεάζονταν από τον άνθρωπο. Η σχέση αυτή είναι αλληλένδετη και απόλυτα 

εξαρτημένη σε ένα πεδίο που ανακαθορίζει τους ρυθμιστικούς κώδικες της 

πολιτιστικής καθημερινότητας, με όλες τις προεκτάσεις που αυτή μπορεί να έχει. 
 

Με το εργαστήριο αυτό, οι μαθητές θα μπορέσουν να προσεγγίσουν αρχαίους και 

μεταγενέστερους πολιτισμούς παίζοντας επιτραπέζια όπως την αρχαιοελληνική Πέττεια, 

το αιγυπτιακό Σένετ, το κινέζικο γκο σύμφωνα με τους κανόνες της εποχής τους.  

 

Φ Υ Σ Ι Κ Η  -  Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  

 

Ο ΉΛΙΟΣ, ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ  

Ήλιος, ηλιακά φαινόμενα, διάστημα και Γη  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Γιάννης Κοντογιάννης, Φυσικός, Διδάκτωρ Αστροφυσικής, Ερευνητής 

Ακαδημίας Αθηνών 

 

Ο Ήλιος είναι το αστέρι της γειτονιάς μας, ένα αστέρι σαν αυτά που βλέπουμε στον 

νυχτερινό ουρανό. Έχουμε όμως την τύχη να είμαστε αρκετά κοντά ώστε να μπορούμε να 
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επωφεληθούμε από την ενέργειά του και είναι το μόνο άστρο που μπορούμε να δούμε και 

να μελετήσουμε την επιφάνεια και την ατμόσφαιρά του. Τα ηλιακά φαινόμενα, όπως οι 

κηλίδες, κέντρισαν το ενδιαφέρον των ανθρώπων από την αρχαιότητα ενώ σήμερα 

γνωρίζουμε ότι ο Ήλιος έχει γύρω του μια πολύ θερμή, εντυπωσιακή αλλά αόρατη στα 

μάτια μας ατμόσφαιρα. Ενώ παλαιότερα αντιλαμβανόμασταν την επίδραση του Ήλιου 

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

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

επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους. Γι’ αυτόν τον λόγο, η επιστημονική κοινότητα μελετάει 

εντατικά τον Ήλιο με πλήθος τηλεσκοπίων και παρατηρητηρίων στο διάστημα. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συνδέσει τις παραδοσιακές γνώσεις που έχουν οι 

μαθητές για τον Ήλιο με την έρευνα που γίνεται σήμερα, στην εποχή των διαστημικών 

αποστολών, των μεγάλων τηλεσκοπίων και του διαδικτύου. Οι μαθητές θα δουν από 

κοντά τις μεθόδους και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, θα δουν τον Ήλιο 

σε πραγματικό χρόνο και θα περιεργαστούν πραγματικές φωτογραφίες και 

βιντεοσκοπήσεις της εντυπωσιακής ηλιακής ατμόσφαιρας. Γι’ αυτόν τον λόγο θα 

χρησιμοποιήσουμε τις βάσεις δεδομένων των διαστημικών αποστολών SDO και SOHO και 

διαδικτυακά εργαλεία που έχουν αναπτύξει ομάδες επιστημόνων για την καθημερινή 

παρακολούθηση του Ήλιου. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

με τον οποίο επηρεάζει το κλίμα και τις εποχές. Σύντομο πείραμα για την εναλλαγή 

των εποχών 

 Βιωματική δραστηριότητα. Σύνδεση με βάσεις δεδομένων διαστημικών 

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

πραγματικό χρόνο, τα αόρατα στα μάτια μας στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας. 

 Ιστορικά στοιχεία για την παρατήρηση των ηλιακών κηλίδων και φαινομένων 

από την αρχαιότητα. 

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

 Ποια εντυπωσιακά ηλιακά και γήινα φαινόμενα οφείλονται σε αυτές; 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει τη χρήση σύντομων επιδείξεων, 

οπτικοακουστικού υλικού, διαδικτυακών εργαλείων και βιωματικών 

δραστηριοτήτων που θα  βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν φαινόμενα 

όπως η εναλλαγή των εποχών και οι ηλιακές κηλίδες. 

Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ …ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ένα γοητευτικό ταξίδι στον 

κόσμο της Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

 

 « Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!» 

(Άξιον Εστί, Οδυσσέας Ελύτης) 

 

Δεν είμαστε περίεργοι κόντρα στην Φύση : είναι στη φύση μας να είμαστε περίεργοι, να 

αναζητούμε την αλήθεια, να θέλουμε να μάθουμε περισσότερα. 
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Ελάτε να πάρουμε μέρος σε ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης και εξερεύνησης του 

άγνωστου σε πολλούς και όμως τόσο ελκυστικού κόσμου που μας περιβάλλει, 

μαθαίνοντας ορισμένα από τα πολύτιμα μυστικά της Φύσης. Ας παρακολουθήσουμε αυτή 

την περιήγηση, στη διαδρομή της οποίας  θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια των Φυσικών 

Επιστήμων. 

 

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

έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με τις Φυσικές Επιστήμες. Οι μαθητές θα γνωρίσουν 

τις επιστήμες Φυσική, Χημεία και Βιολογία…που κρύβονται πίσω από καθημερινές τους 

δραστηριότητες με τρόπο απλό και ευχάριστο. 

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

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

πειράματα με εντυπωσιακά και ΄μαγικά΄ αποτελέσματα εισάγονται στη διαδικασία της 

παρατήρησης, της έρευνας, της ανακάλυψης και της εξαγωγής συμπερασμάτων. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να αποκτήσουν την εμπειρία μιας διασκεδαστικής περιπλάνησης στον 

κόσμο των Φυσικών Επιστημών και να πλησιάσουν σχετικά δύσκολες πράγματι 

έννοιες των Φυσικών Επιστημών με τρόπο κατανοητό και ευχάριστο. 

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

αποκαλύπτοντας την άμεση σχέση βασικών εννοιών με την καθημερινότητα. 

 Οι μαθητές να μυηθούν στην ερευνητική- ανακαλυπτική μέθοδο 

 Να αναπτύξουν κριτική και συνδυαστική σκέψη, ενεργητική συμμετοχή και 

συνεργασία. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μέσω διαδραστικής αφήγησης με τη χρήση εποπτικού υλικού-

εικόνες (cartoon) επιτυγχάνεται μια πρώτη επαφή των μαθητών με τις Φυσικές 

Επιστήμες 

 Οι  μαθητές  χωρίζονται  σε  ομάδες  και  επιδίδονται  σε  ποικίλες  επιλεγμένες  

σύντομες βιωματικές δράσεις  και παιχνίδια που δίνουν έμφαση στην έννοια της 

συνεργασίας και της ενεργοποίησης των αισθήσεων και τους δίνουν τη 

δυνατότητα να διευρύνουν τις έννοιες που επεξεργάστηκαν και να συνθέσουν τις 

«ταξιδιωτικές» τους εντυπώσεις και εμπειρίες. 

 Σε όλη τη διάρκεια αυτού του οδοιπορικού οι μικροί μας εξερευνητές 

συμπληρώνουν ένα φύλλο εργασίας το οποίο λειτουργεί ως ένα ιδιότυπο 

ημερολόγιο της  περιήγησης τους 

 Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τους μαθητές να έχουν την ευκαιρία να 

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

κουνέλια» με ουσίες από την καθημερινή ζωή, μπαλόνια, χρώματα 

ζαχαροπλαστικής κ.λπ.  που θα τους ενθουσιάσουν. 

Το ταξίδι ολοκληρώνεται με μια δράση κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να συνεπάρει 

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

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

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

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

ξεκίνησε! 
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Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

 

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ 

«Η ναυαρχίδα του ναυάρχου Νέλσον»  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητές: Μάριος Γκούρι, Μαθηματικός 

      Μαρία-Ειρήνη Κορδά, Μαθηματικός  

      Μαίρη Μάγκου ,Εκπαιδευτικός 

      Κωνσταντίνος Μπατσίδης, Χημικός 
 

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

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

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

να επιλύσουν διάφορους γρίφους ώστε να ανακαλύψουν διάφορα προσωπικά του 

αντικείμενα, με  τελικό σκοπό τη δημιουργία μιας  μυστηριώδους κατασκευής. Θα 

καταφέρουν μέσα στο χρόνο να γίνου οι συνεργάτες του μουσείου; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

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

 

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

 

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

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

ό,τι χρειάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν μια μυστηριώδη κατασκευή. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Εισαγωγή, χρήση και ερμηνεία εντολών γραμμένων σε κώδικα Μορς 

 Άσκηση στον προσανατολισμό με εκτέλεση αλγορίθμων και βημάτων με χρήση 

πυξίδας 

 Ερμηνεία και εκτέλεση οδηγιών γραμμένων σε κωδικοποιημένη γλώσσα 

 Εκτέλεση πράξεων (προσαρμοσμένων στην εκάστοτε τάξη των μαθητών) 

 Κατασκευή στα πλαίσια STEM (Science, Technology, Engineering and Math).  

 

MAGMAPLAY: «MATH-ΑΙΝΩ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ»  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητές: Μάριος Γκούρι, Μαθηματικός 

      Μαρία-Ειρήνη Κορδά, Μαθηματικός  

      Μαίρη Μάγκου ,Εκπαιδευτικός 

      Κωνσταντίνος Μπατσίδης, Χημικός 
 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

1ο Μέρος: Μagmind  

Οι παιδαγωγικές και μαθησιακές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η αξιοποίηση των 

αλληλεπιδραστικών υπερμέσων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, έδωσαν την ιδέα στη 
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MagmaTeam να σχεδιάσει και να αναπτύξει εξ ολοκλήρου το MagMind©, ένα 

πρωτοποριακό εκπαιδευτικό λογισμικό, με τη μορφή ενός σύγχρονου τηλεπαιχνιδιού και 

τη δομή ενός πολυαισθητηριακού ψηφιακού μαθησιακού αντικειμένου (DLO-Digital 

Learning Object). 

Με το Magmind οι μαθητές εμπλέκονται με μαθηματικές έννοιες και συλλογισμούς της 

ηλικίας τους μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες που ακονίζουν το μυαλό, καλλιεργούν 

τη λογικομαθηματική σκέψη, επεκτείνουν τις γνώσεις τους, δοκιμάζουν τα 

αντανακλαστικά τους, καλλιεργούν την αντίληψη και την παρατηρητικότητά τους. 

 

2ο Μέρος: MagmaBoard 

Στο ΜagmaΒoard© τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και  να παίξουν 

επιτραπέζια παιχνίδια από όλο τον κόσμο, με στόχο:  

 Την ανάπτυξη των νοητικών τους δεξιοτήτων, όπως η λογική, η στρατηγική, η 

παρατηρητικότητα, η ταχύτητα αντίληψης, η μνήμη, η διαπραγμάτευση 

προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα  

 Την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, ο 

ευγενής συναγωνισμός και το fair play 

 

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  

 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

 

 Ποια είναι η ηλικία της Γης; 

 Πώς δημιουργούνται τα βουνά, τα νησιά και τα ηφαίστεια; 

 Τι συμβαίνει κατά την έκρηξη ενός ηφαιστείου; 

 

Με αφορμή την ιστορία του Ιουλίου Βερν τα παιδιά ταξιδεύουν στο εσωτερικό της Γης.  

Μαθαίνουν για την ηλικία της Γης, τις λιθοσφαιρικές πλάκες και τις κινήσεις τους, τους 

βασικούς τύπους πετρωμάτων και παίζουν ένα παιχνίδι προκειμένου να κατανοήσουν τον 

τρόπο σχηματισμού τους.  

Μαθαίνουν πώς δημιουργούνται τα βουνά, τα νησιά και τα ηφαίστεια (θαλάσσια και 

ηπειρωτικά) και αναγνωρίζουν κάποια από αυτά στο διαδραστικό χάρτη. 

Επικεντρώνονται στα ηφαίστεια του κόσμου και της Ελλάδας και δημιουργούν  τη δική 

τους έκρηξη. 

 

Εργαλεία του προγράμματος 

 Προβολή υλικού - βίντεο 

 Καρτέλες και έντυπα για το παιχνίδι 

 Λογισμικό google earth για το διαδραστικό παιχνίδι 

 

ΑΠΟ ΤΟ ICE AGE ΣΤΟ FROZEN ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ 

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

να καταλάβουμε τι είναι η κλιματική αλλαγή 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 
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Εισηγήτρια: Νικολέτα Ζιακοπούλου, Φυσικός, Μετεωρολόγος 

 

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

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

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

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

αλλαγής επιχειρείται στο πρόγραμμα αυτό μέσα από τις περιπέτειες των αγαπημένων 

τους κινηματογραφικών ηρώων.  

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

 Τι είναι η κλιματική αλλαγή; 

 Γιατί συμβαίνει; 

 Τι ονομάζουμε φυσική μεταβλητότητα του κλίματος; 

 Ποιος ο ρόλος του ανθρώπου στην κλιματική αλλαγή; 

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

περιορίσουμε; 

 

Εργαλεία του προγράμματος 

 Ολιγόλεπτα αποσπάσματα ταινιών 

 Προβολή υλικού power point 

 Ερωτήσεις – συμμετοχή μαθητών 

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΩΖΟΥΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ!  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Κώστας Θωμόπουλος, Γεωλόγος MSc, Εκπαιδευτικός περιβαλλοντικής αγωγής.  

 

Η θάλασσα δεν είναι ένα ανεξάρτητο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά ένα πολύ 

σημαντικό στάδιο του κύκλου που ακολουθεί το νερό στη Γη. Ο κύκλος του νερού συνδέει 

τη θάλασσα με τη στεριά, την ατμόσφαιρα, το υπέδαφος και επομένως με κάθε 

δραστηριότητα που γίνεται πάνω και μέσα στη Γη. Για να απολαμβάνει λοιπόν ο 

άνθρωπος υγιεινό πόσιμο νερό και θάλασσες καθαρές, οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός 

με αυτά που κάνει όταν βρίσκεται στη στεριά. Γιατί το νερό είναι ένα παντού και νούμερο 

ένα για τη ζωή μας! 

Στόχοι του προγράμματος 

 Κατανόηση της ενιαίας φύσης του υδάτινου στοιχείου και του φυσικού 

περιβάλλοντος στον πλανήτη. 

 Εμπέδωση ότι κάθε επέμβαση του ανθρώπου στο γλυκό νερό και στη στεριά έχει 

ως φυσικό αποδέκτη τη θάλασσα. 

 Καλλιέργεια στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία του υδάτινου στοιχείου 

και του περιβάλλοντος. 

 Ανάπτυξη ικανότητας έκφρασης μέσα από παρουσίαση, διάλογο και παιχνίδι 

ρόλων. 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στο θέμα με παιχνίδι αισθήσεων. Με κλειστά μάτια οι μαθητές 

αφουγκράζονται ήχους που σχετίζονται με το νερό και προσπαθούν να τους 

αναγνωρίσουν. 
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 Κίνδυνοι της θάλασσας. Καταιγισμός ιδεών και δημιουργία ιστορίας με τις λέξεις  

που προέκυψαν. 

 Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη με τον κύκλο του νερού. Οι μαθητές καλούνται να 

τοποθετήσουν κάρτες με διάφορες περιγραφές και έννοιες στη σωστή θέση του 

κύκλου. 

 Παιχνίδι ρόλων και παντομίμα με θέμα: Το νερό είναι παντού, πες μας τι είσαι και 

τι σχέση έχεις με το νερό. 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού και συζήτηση για τις πηγές ρύπανσης του 

νερού σε στεριά και θάλασσα. 

 

Τ Ε Χ Ν Η  

 

ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ «ΤΟΤΕ» ΣΤΟ «ΤΩΡΑ» 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Δικαίος Χατζηπλής, MA Παιδαγωγός- Εμψυχωτής, Γραφίστας, MA Design and 

Branding Strategy 

 

Μέσα από το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν μύθους, θρύλους και ιστορικά γεγονότα που αποτέλεσαν έμπνευση για 

σύγχρονους καλλιτέχνες και δημιουργούς. Θα ανακαλύψουν πώς η παράδοση βρίσκει μια 

ξεχωριστή θέση στη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από πίνακες, λογότυπα, αντικείμενα, 

ενδύματα, κτίρια, ταινίες, διαφημίσεις, σύγχρονα σύμβολα, λογοτεχνικά κείμενα, 

εικονογραφήσεις κ.ά.  

 

Θα κληθούν μαιευτικά να διερευνήσουν συσχετισμούς και διαφοροποιήσεις σε μορφές 

αποτύπωσης του «τότε» στο «τώρα», θα ανακαλύψουν τη διαδικασία του συμβολισμού 

και της ερμηνείας τους καθώς και την εφαρμογή τους στη σύγχρονη καθημερινότητα. 

Κλείνοντας, θα δημιουργήσουν τη δική τους ομαδική απεικόνιση, με ερέθισμα μια ιστορία 

από τα παλιά.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Παιχνίδια ομαδοποίησης και καλωσορίσματος 

 Εισήγηση στον συμβολισμό των ιστοριών και των εικόνων  

 Προβολή εικόνων, παράθεση πληροφοριών με βιωματικές παρεμβάσεις 

 Προσέγγιση μύθων, θρύλων, προσώπων τότε και σήμερα 

 Παιχνίδια ερμηνείας και φιλοσοφίας μηνύματος 

 Προσέγγιση της επικοινωνίας μέσα από τομείς όπως τέχνη, τεχνολογία, αρχιτεκτονική, 

κινηματογράφος, διαφήμιση, αθλητισμός κ.ά. 

 Γνωριμία με  σύγχρονους δημιουργούς 

 Η  οπτική επικοινωνία σήμερα 

 Γνωριμία με σύγχρονα και παλαιότερα σύμβολα επικοινωνίας 

 Σχεδιασμός και απεικόνιση από τα ίδια τα παιδιά. 

 Αναστοχασμός 

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙΑ 

Τι είναι και πώς φτιάχνονται τα comics; 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 
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Εισηγητής: Φοίβος Παπαχατζής, Εικονογράφος 

 

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

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

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

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

ηχητικά εφέ και πλάνα. Σε αυτό το πρόγραμμα θα εξετάσουμε τί είναι και τί δεν είναι τα 

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

υπολογιστή, από το λευκό χαρτί μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.  

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

τους κανόνες αυτής της γλώσσας να συνθέσουν τη δική τους σελίδα comics. 

 

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

 

ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ  

Τι χρώμα έχει η χαρά; Τι σχήμα έχει η λύπη; Τι σκέφτεται ο θυμός; Τι νιώθει ο φόβος; 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Αγάθη Κάλτσα, Φιλόλογος, Σκηνοθέτις, Ηθοποιός 

 

πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε πάντα καλύτεροι από τον εαυτό μας και ποτέ 

καλύτεροι από τους άλλους. 

A. Boal  
 

Ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη συναισθηματική νοημοσύνη, 

μέσα από θεατρικές τεχνικές. Με αφορμή τα πρωτεύοντα μαθήματα εκπαίδευσης 

(γλώσσα – μαθηματικά), θα μιλήσουμε και θα προσεγγίσουμε τα συναισθήματα. Με 

βάση το παιχνίδι και τις βασικές αρχές του θεάτρου οι μαθητές μαθαίνουν να 

καλλιεργούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα τους.  

 

 Αναγνώριση των συναισθημάτων στον εαυτό μας και στους άλλους 

 Κατανόηση των συναισθημάτων μας 

 Έκφραση  των συναισθημάτων με τρόπους που προάγουν την ανάπτυξη 

 

Ο εσωτερικός κόσμος των μαθητών βρίσκει διέξοδο μέσα από ευφάνταστους 

τρόπους έκφρασης και αποκτούν συναισθηματικές δεξιότητες.  

Με πυξίδα τη χαρά και την απόλαυση της εξερεύνησης,  τα παιδιά μαθαίνουν να 

αποδέχονται τα όρια και να σέβονται τους κανόνες. Ταυτόχρονα 

ευαισθητοποιούνται και τα ίδια γίνονται μικροί δημιουργοί. 

 

Τρόποι προσέγγισης – βιωματικές ασκήσεις & θεατρικές τεχνικές παιγνιοθεραπείας 

 Σώμα – αισθήσεις 

 Φωνή 

 Μουσική - ρυθμός 

 Κίνηση 

 Ομαδική παρουσίαση 
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 Ομαδικές εργασίες 

 Χρώματα – αυτοσχέδια υλικά 

 Προβολή υλικού 

 

 

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

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Αγγελική Γουναρίδη, Κουκλοπαίχτρια, MA Advanced Practies & Theories 

 

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

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

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

να αρχίσει η παράσταση. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ιστορική και μυθολογική αναδρομή στο φως 

 Παρατήρηση των ιδιοτήτων του φωτός μέσω οπτικών εργαλείων 

 Βιωματική κατανόηση του φωτός μέσω της θεατρικής έκφρασης και παιχνιδιών 

 

Στόχοι του προγράμματος 

Μέσα από το πρόγραμμα οι μαθητές μαθαίνουν τις μυθολογικές και επιστημονικές 

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

παράλληλη πορεία της γέννησης και της εξέλιξης του θεάτρου σκιών. 

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

παρατηρούν και μαθαίνουν τις φυσικές ιδιότητες του φωτός. 

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

μεθόδους, θεατρική έκφραση, παιχνίδια παρατηρητικότητας και παιχνίδια ερωτήσεων 

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

δυνατότητες του φωτός και της σκιάς. 

   

ΜΙΚΡΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Μικροί ηθοποιοί, φανταστικοί κόσμοι 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Διαμαντής, Σκηνοθέτης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου 

Πειραιά 

 

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

περιλαμβάνει τα βασικά φυσικά συστατικά του θεατρικού φαινομένου, προσπαθεί με 

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

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

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

 

Η ενεργός συμμετοχή όλης της ομάδας δημιουργεί μια αποφασιστική συστηματική 

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

σημαίνει παίζω, επικοινωνώ, εκφράζομαι, συνεργάζομαι, ακούω, αντιδρώ και 

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

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

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

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

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

στοιχεία  είναι το κείμενο, ο ηθοποιός και ο σκηνοθέτης. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στο θέμα 

 Τι είναι σκηνική  πράξη 

 Πώς δημιουργείται ένας σκηνικός κόσμος, ποια είναι τα εργαλεία μας 

 Μικροί ηθοποιοί, φανταστικοί κόσμοι, ρεαλισμός και υπερρεαλισμός 

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

λύπη, φόβος, θυμός, ανθρώπινες συμπεριφορές. 

 Τα παιδιά γίνονται ηθοποιοί και σκηνοθέτες - αίσθηση υπευθυνότητας, 

συμμετοχικότητας και ελέγχου. 

 Ανάδειξη σχέσεων και πράξεων μέσα από το κείμενο 

 Οι συμμετέχοντες αναδημιουργούν και συνδημιουργούν παράλληλους κόσμους 

μέσα, εντός και εκτός του κειμένου. 

 Συνδυασμός ηθοποιού, κειμένου και σκηνοθέτη. Διαφορετικοί ρόλοι και 

συνδυασμός τους 

 Δημιουργία μικρών σκηνικών πράξεων, χειρονομιών, μικρών δυαδικών σχέσεων, 

όπου ο κάθε μαθητής ενθαρρύνεται να συμμετάσχει με διαφορετικούς ρόλους 

 Στοχασμός σε θέματα συμπεριφοράς, μίμηση και αναδημιουργία, κριτική και 

αποδόμηση. 

 Συνδυασμός πράξεων, σύνθεση και δημιουργία επί σκηνής μικρών ολοκληρωμένων 

θεατρικών συμβάντων. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

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

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

θεωρούνται δεδομένα. 

 Αισθάνονται ασφάλεια μέσα στην αλλαγή, μαθαίνουν από τα λάθη τους ,από το 

ίδιο το απενοχοποιημένο παιχνίδι της θεατρικής πράξης, συνεργάζονται στενά 

μεταξύ τους, συμπεριφέρονται, εξωτερικεύουν συναισθήματα και συμπεριφορές. 

 Οι συμμετέχοντες δημιουργούν με φαντασία και κυρίως ενθαρρύνονται να 

εκθέτουν τις σκέψεις τους , το μυαλό και το σώμα τους σε νέες ποιότητες που μόνο 

η θεατρική πράξη μπορεί να προσφέρει. 

 

ΘΕΑΤΡΟ ΕΙΚΟΝΩΝ: ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ SHAUN TAN 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

Διδάσκουσα Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

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

αναμνήσεις σε τόπους μακρινούς, ένα χαμένο αντικείμενο συναντιέται με έναν άντρα… 
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όλα αυτά συμβαίνουν στα παραμύθια εικόνων του Shaun Tan τα οποία οι μαθητές 

καλούνται να εξερευνήσουν, να αναδημιουργήσουν και να δραματοποιήσουν. Ο Shaun 

Tan γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αυστραλία, όπου σπούδασε Ζωγραφική και Αγγλική 

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

τα οποία διαπραγματεύονται ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά θέματα μέσω 

του σουρεαλισμού και των «ονειρικών απεικονίσεων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

ίδιος.  

 

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

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

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

αλλάζουν ομάδες έτσι ώστε κάθε ομάδα να δραματοποιήσει μία διαφορετική ιστορία από 

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

διαφορετικών τεχνικών (όπως παγωμένη εικόνα, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση ήχων) και 

ακολουθεί αναστοχασμός τόσο ως προς τις παρουσιάσεις όσο και ως προς τη διαδικασία 

δημιουργίας θεάτρου μέσα από εικόνες.    

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

σε ιστορίες, σε ομάδες 

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

ομάδες και την εξέλιξη των δραματοποιήσεων με τη βοήθεια των θεατρικών 

συμβάσεων/μέσων 

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

και την ανασκόπηση της θεατρο-διαδικασίας 

 

Εργαλεία του προγράμματος 

 εικόνες  και μουσική από τα παραμύθια του Shaun Tan 

 γράμμα: φάκελος, χαρτί, μολύβι 

 μία βαλίτσα 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 εξοικείωση των μαθητών και των μαθητριών με μία σειρά τεχνικών και 

συμβάσεων του εκπαιδευτικού θεάτρου/δράματος 

 ανάπτυξη της φαντασίας 

 ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων 

 καλλιέργεια της συμμετοχικότητας και των συνεργατικών δεξιοτήτων 

 καλλιέργεια της ικανότητας κατανόησης, ερμηνείας και αφήγησης ιστοριών άλλων 

μέσα από τη θεατρική φόρμα 

 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  

 

ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

Γνωριμία των μαθητών με τον στιχουργικό και ποιητικό θησαυρό της ελληνικής 

παράδοσης 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 
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Εισηγήτρια: Μάρθα Φριντζήλα, Μουσικός, Σκηνοθέτις 

 

Άρχισε γλώσσα μ’ άρχισε τραγούδια ν’ αραδιάσεις, 

Και την καλή παρέα μας να την (ε)διασκεδάσεις. 

Άλφα ‘ναι το πρώτο γράμμα βιόλα μου και μαντζουράνα. 

 

Ξεκινάμε με απλά νανουρίσματα και προσπαθούμε να φτιάξουμε το δικό μας νανούρισμα. 

Μαθαίνουμε τραγούδια της αγάπης, τραγούδια της ξενιτιάς, τραγούδια της φύσης, 

παιδικά τραγούδια. Τραγούδια που χαρακτηρίζονται από το βασικό στοιχείο της 

«προφορικότητας» στη μετάδοση τους αλλά και της συνεχούς αναδημιουργίας και 

κοινωνικής επαντοποθέτησής τους στον χώρο –χρόνο. Τραγούδια που έχουν αναπτυχθεί 

στον ελλαδικό χώρο από κοινότητες με ελληνική εθνική ταυτότητα ή σε ελληνικές 

κοινότητες και παροικίες του εξωτερικού. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στο δημοτικό τραγούδι: αναφορά στο ιστορικό, κοινωνικό και 

πολιτισμικό πλαίσιο 

 Υφολογική φωνητική τοποθέτηση ανάλογα με τα τοπικά ιδιώματα τραγουδήματος 

και ντοπιολαλιάς  

 Ρεπερτόριο: εκμάθηση τριών τουλάχιστον απλών ομαδικών τραγουδιών 

 Απόπειρες ποιητικής και μελωδικής σύνθεσης στη βάση της απλής φόρμας του 

νανουρίσματος 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Γνωριμία των μαθητών με τον στιχουργικό και ποιητικό θησαυρό της ελληνικής 

παράδοσης 

 Επαφή με τα τραγούδια της κοινότητας και εξοικείωση με τον δεκαπεντασύλλαβο 

 Εισαγωγή στη στιχοπλοκή αλλά και στη σύνθεση μελωδίας μέσω απλών ασκήσεων 

 

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   

&  Μ Μ Ε  

 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Έκφραση, Δημιουργία, Εκπαίδευση 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Πέτρος Πετρίδης, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

 

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

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

αποτελεί ταυτόχρονα μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και 

εκπαίδευσης. 

 

Τα ψηφιακά διαδικτυακά παιχνίδια συνιστούν μια από τις πλέον διαδεδομένες συνήθειες 

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

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

αντιλαμβάνεται ως άσκοπη σπατάλη χρόνου και ως πηγές εθισμού, πολλά ψηφιακά 
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διαδικτυακά παιχνίδια έχουν μετατραπεί σε εκφραστικά μέσα και σε εκπαιδευτικά 

εργαλεία.  

 

Πώς μπορεί ένα ψηφιακό διαδικτυακό παιχνίδι να συμβάλει γόνιμα στην εκπαιδευτική 

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

έκφρασης και ως πηγή δημιουργικότητας;  

 

Στόχοι του προγράμματος 

Η εξοικείωση των μαθητών με το ψηφιακό διαδικτυακό παιχνίδι ως: 

 πηγή έκφρασης και δημιουργικότητας 

 εκπαιδευτικού εργαλείου 

 «χώρου» συγκρότησης κοινωνικών σχέσεων 

RADIO LAB – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ   

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής : Γιώργος Αλλαμανής, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνικός παραγωγός 

 

Κολλάω και τραυλίζω αν είναι να στο πω 

γι’ αυτό και σου χαρίζω τον μυστικό πομπό   

Διονύσης Σαββόπουλος  

 

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

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

Ραδιοφωνικό Εργαστήριο, με άφθονα  ηχητικά και μουσικά αποσπάσματα, εξηγώντας τί, 

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

μέσου, μιλάει για την σημερινή άνθηση του web radio και αναρωτιέται για το μέλλον του 

ραδιοφώνου στο αχανές βασίλειο των πολυμέσων και των social media.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

 Λίγη ιστορία. Παραδείγματα καλής (Θέατρο στο ραδιόφωνο, Εδώ Λιλιπούπολη), 

κακής (προπαγάνδα) και αναπάντεχης (The War of the Worlds, η εκπομπή του 

Όρσον Γουελς, το 1938, που έκανε κάποιους να πιστέψουν ότι Αρειανοί επιτίθενται 

στη Γη) χρήσης του ραδιοφώνου. 

 Πώς χειρίζομαι ραδιοφωνικά μία είδηση; 

 Πώς παίρνω μία ραδιοφωνική συνέντευξη; 

 Πώς συντονίζω μία ραδιοφωνική συζήτηση; 

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

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

ραδιοφωνικού χρόνου, στοιχεία ραδιοσκηνοθεσίας.  

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

οργανωμένα στούντιο. Η διάδοση των ηχογραφήσεων και των ζωντανών 

μεταδόσεων από σπίτια και δημόσιους χώρους. 

 Τί αποφεύγουμε; Οι ραδιο-κακοτοπιές: από τον στείρο εγκυκλοπαιδισμό έως την 

πλύση εγκεφάλου με τραγούδια «επιτυχίες».  

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

Τα χαρτιά, οι οθόνες και τα στοιχεία που έχουμε μπροστά μας.  
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 Η επιλογή των τραγουδιών, η χάραξη μιας διαδρομής, οι στροφές από το ένα 

μουσικό είδος στο άλλο.   

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

 Ραδιόφωνο για παιδιά, ραδιόφωνο για νέους.  

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

2001), στη Βρετανία ο John Peel (1939-2004).  

 Προοπτικές του μέσου. Το ραδιόφωνο, όπως το ξέρουμε εδώ και σχεδόν 100 

χρόνια, δηλαδή από την παγκόσμια εδραίωσή του στη δεκαετία του 1920, σύντομα 

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

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

επαγγελματική εμπειρία του εισηγητή. Βασίζεται σε διαδραστική παρουσίαση. Ανιχνεύει 

στην πράξη τις δυνατότητες και τις προοπτικές του ραδιοφώνου τόσο στα ερτζιανά, όσο 

και μετά από αυτά.  

 

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  

 

ΕΓΩ – ΕΣΥ – ΕΜΕΙΣ: ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΖΩΗ ΜΑΣ;  

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

του Παιδιού  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

του Παιδιού και ομάδα συνεργατών του 

 

Με την αξιοποίηση μικρών ιστοριών που  δραματοποιούνται με τη συμμετοχή των 

παιδιών, προσεγγίζουμε την έννοια των δικαιωμάτων, των ορίων τους και τους τρόπους 

άσκησης, στάθμισης και προστασίας τους. Μέσα από τις ιστορίες και τους ρόλους 

αναδεικνύεται ο σύνθετος χαρακτήρας των δικαιωμάτων, οι συγκρούσεις και οι πιθανοί 

τρόποι επίλυσης συγκρούσεων και διαφωνιών στην οικογένεια, στο σχολείο και 

γενικότερα στην κοινωνική ζωή των παιδιών. Τα παιδιά καλούνται να δουλέψουν σε 

μικρές ομάδες, να εκφράσουν τη γνώμη τους, να προτείνουν λύσεις για περιπτώσεις 

παραβιάσεων και τελικά να σκεφτούν τρόπους με τους οποίους θα παίρνουν αποφάσεις 

ατομικά και συλλογικά, φροντίζοντας τόσο για την υπεράσπιση των δικών τους 

δικαιωμάτων όσο και για τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των 

συνομηλίκων τους και άλλων προσώπων με τα οποία σχετίζονται. 

 

Στόχος του προγράμματος 

Στόχος του προγράμματος είναι να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την αξία αλλά και τα 

όρια της άσκησης των δικαιωμάτων τους, συνδέοντας τη θεωρία και τη νομοθεσία των 

δικαιωμάτων με την καθημερινότητά τους και τις δυναμικές που αναπτύσσονται στην 

οικογένεια, στο σχολείο και σε άλλες δραστηριότητές τους. Σημαντικό επίσης στοιχείο 

είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων και της θέσης των άλλων, όπως και ο ειρηνικός 

διάλογος προκειμένου να βρεθούν λύσεις όταν υπάρχουν συγκρούσεις, διαφορές ή άλλες 

ενέργειες που αναστατώνουν και ενοχλούν. Επιδιώκεται επίσης να δοθεί έμφαση στη 

σημασία των συλλογικών διεργασιών σε επίπεδο ομάδας (συνέλευση – συμβούλιο - 
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συζήτηση τάξης) για την καλύτερη συμφωνία και τήρηση της προστασίας των 

δικαιωμάτων των μελών.    

 

 

 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων - Βιωματική γνωριμία με την τέχνη  

της ενσυναίσθησης 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Γιώργος Τσιτσιρίγκος, Εκπαιδευτής Επικοινωνίας 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

αφομοιώσουν και στην προσωπική τους ζωή. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάλυση της δυναμικής των σχέσεων 

 Εντοπισμός και ανάλυση συνηθισμένων συμπεριφορών 

 Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων 

 Αναγνώριση και διατύπωση αναγκών 

 Ασκήσεις σε ζευγάρια 

 Προσωπικές ασκήσεις 

 Παιχνίδια ρόλων 

 Ομαδικά παιχνίδια 

 Διήγηση ιστοριών 

 Μουσικά παιχνίδια 

 

Εργαλεία του προγράμματος: 

 Βίντεο 

 Φυλλάδια εργασίας 

 Χρώματα και εικαστικές τέχνες 

 Κάρτες συναισθημάτων και αναγκών 

 

100% ΥΠΕΡΟΧΟΙ: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ; 

Ένα πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και την ένταξη 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

                  Ηρώ Ποταμούση, Κοινωνιολόγος, Θεατροπαιδαγωγός 

                  Κατερίνα Λασκαρίδη, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός  
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Οι συμμετέχοντες μέσα από πρωτότυπες ιστορίες-κόμικς, τους χαρακτήρες και τους 

υπερήρωές τους προσεγγίζουν τη διαφορετικότητα αλλά κυρίως αναζητούν στον εαυτό 

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

«άλλου» στο σχολικό περιβάλλον.  

 

Βασικά θέματα του προγράμματος είναι  

 η αναζήτηση και η διαμόρφωση της ταυτότητας του παιδιού και εφήβου 

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

όσων βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού 

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

απομόνωση στο σχολείο 

 η ανάληψη προσωπικής ευθύνης  

 

Το πρόγραμμα  αντιμετωπίζει την αποδοχή της διαφορετικότητας ως ένα πολυδιάστατο, 

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

εμπλέκει συνολικά όλη την σχολική κοινότητα και κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.  

 

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ 

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

(ΣΤ΄ τάξη) Ομάδα25 – 40 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 προσπάθεια του να οργανώσει ένα κεντρικό, ενιαίο πυρήνα ταυτότητας καταλήγουν 

να είναι κρίσιμες και δύσκολες.  

 

Εξέλιξη του ποργράμματος 

 η αναζήτηση και η διαμόρφωση της ταυτότητας του εφήβου 

 οι σχέσεις με τους συνομήλικους και με τους γονείς στην πρώτη εφηβεία 

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

απομόνωση στο σχολείο 

 η ευθύνη όσων δεν συμμετέχουν ενεργά αλλά παρατηρούν περιστατικά 

εκφοβισμού (ανηλίκων και ενηλίκων) 

 η ένταξη και η φοίτηση των εφήβων μαθητών  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Το πρόγραμμα  αντιμετωπίζει τον εκφοβισμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας ως 

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

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

και κάθε πρόσωπο ξεχωριστά.  
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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 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. Εκεί! Το πλαίσιο αυτό εξερευνούμε 

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

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

μαθητές που συμμετέχουν. Το ζητούμενο είναι ο προβληματισμός και η ανάληψη 

προσωπικής ευθύνης για τον  χειρισμό των καταστάσεων. 

 

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

μαθητών από τους εκπαιδευτικούς. Διαπραγματεύονται τα θέματα του προγράμματος 

χρησιμοποιώντας πρωτότυπο προτεινόμενο εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για 

τις τάξεις του Δημοτικού, το οποίο δίνεται στο τέλος της 1ης Φάσης. Τα υλικό περιέχει 

ποικιλία προτάσεων για τον συνδυασμό των εμπειριών και των θεμάτων του 
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προγράμματος με δραστηριότητες βασισμένες στα διαφορετικά μαθήματα του σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί  επιλέγουν ελεύθερα τι θα εφαρμόσουν με τους μαθητές τους μέχρι την  

3η φάση του προγράμματος.  

 

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

βοηθούς εμψυχωτές. Περιλαμβάνει ειδικά σχεδιασμένα ομαδικά «παιχνίδια» και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες εμβάθυνσης στα θέματα της διαφορετικότητας, της 

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

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

ιστορίας και αναζητούν ρεαλιστικές λύσεις, αναλαμβάνοντας δράση. Για τη Γ΄ Φάση έχει 

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

εκπαιδευτικούς για περαιτέρω εργασία και παιχνίδι. 

 

Στον σχεδιασμό του προγράμματος εργάστηκαν οι Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Ηρώ 

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

του Τμ. Θεολογίας του ΕΚΠΑ.  

 

Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Α  

 

ΕΝΑΣ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

Ένα πρόγραμμα φιλοσοφίας για τα παιδιά του δημοτικού 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Άννα Ντιντή, Φιλόλογος, MA Φιλοσοφία της Επιστήμης 

 

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

μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν ευτυχισμένο άνθρωπο, τι χαρακτηριστικά θα του 

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

Στο πρόγραμμα αυτό τα παιδιά θα εμπλακούν στη διερεύνηση τέτοιων ερωτημάτων 

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

παιδαγωγική πρακτική, διεθνώς αναγνωρισμένη για την ικανότητά της να ενεργοποιεί 

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

σχεδιασμένο φιλοσοφικό ερέθισμα και θα συγκροτήσουν έναν κύκλο διερεύνησης και 

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

τον χαρακτήρα των αναγκαίων αγαθών και τα κριτήρια διαμόρφωσης μιας ευτυχισμένης 

ζωής. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Αρχική διερεύνηση του θέματος με ερωταποκρίσεις 

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

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

ευτυχίας 

 Ομαδοσυνεργατική φάση: τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και συζητούντα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από το παιχνίδι 

 Διάλογος μαιευτικού τύπου υπό την καθοδήγηση της εισηγήτριας 

 Ανάδειξη διαφωνιών και ανταλλαγή επιχειρημάτων 

 Ψήφιση των προτεινόμενων κριτηρίων για μια ευτυχισμένη ζωή 
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Στόχοι του προγράμματος 

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

ευτυχίας 

 Να ανταλλάξουν απόψεις για το πότε είναι κάποιος πραγματικά ευτυχισμένος 

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

της ευτυχίας 

 Να αναρωτηθούν και να εκτιμήσουν του παράγοντες που συμβάλλουν στη δική 

τους ευτυχία 

 Να σταθούν κριτικά απέναντι στα προβαλλόμενα πρότυπα ευτυχίας 
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Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση 

Συντονίστρια προγραμματισμού: Ιωάννα Ρωμηού 

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

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr 

Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr 

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

