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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

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

Ο Λ Ω Ν  Τ Ω Ν  Τ Α Ξ Ε Ω Ν  Τ Ο Υ  Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ  

 

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν 

Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 

Αιτήσεις  από 3 έως και  28 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Γ Λ Ω Σ Σ Α  

 

ΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΒΑΡΚΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ: Η ελληνική & οι γλωσσικές εφαρμογές 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

PARTHENOS-Project 

 

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

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

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

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

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

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

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

επεξεργασία να είναι μια μεγάλη πρόκληση.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο τομέας της υπολογιστικής γλωσσολογίας αναλύει και 

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

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται διάφορες γλωσσικές 

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

ερευνητική δουλειά των γλωσσολόγων, ενώ παράλληλα προσφέρουν ιδιαίτερη βοήθεια σε 

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

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

σύνθετες αναζητήσεις και αρκετές υλοποιήσεις σε κινητά και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

μεταξύ άλλων. 

 

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. 
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 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; 

 

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. 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 

Διαπολιτισμική επικοινωνία, γλωσσικές πράξεις και γλωσσικά στερεότυπα 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Φλώρα Βλάχου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλολογίας ΕΚΠΑ  

 

Στην πολυπολιτισμική κοινωνία, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί και διαρκώς αναπλάθεται 

ποικιλοτρόπως, άτομα με διαφορετικό γλωσσικό και κατ’ επέκταση πολιτισμικό φορτίο 

συνυπάρχουν, χωρίς προηγουμένως να έχει υπάρξει γνωριμία μεταξύ τους, χωρίς η 

οικοδέσποινα-χώρα να έχει «φιλοξενήσει» τον νεοφερμένο κάτοικό της. Η μικρογραφία της 

κοινωνικής πραγματικότητας, το σχολείο και ο περιβάλλων χώρος τους, οφείλει να γίνει 

οικοδεσπότης για να διαμεσολαβήσει ανάμεσα στη γλωσσική, πρωτίστως, κουλτούρα και την 

κουλτούρα την «άλλη». Προσκλήσεις, αρνήσεις, ευχαριστίες και ένα πλήθος γλωσσικών 

πράξεων επιτελούνται καθημερινά από όλους μας σε κάθε περίσταση. Πώς, όμως, 

διατυπώνονται ανά χρήστη της γλώσσας; Διατυπώνονται με τον ίδιο τρόπο από έναν Έλληνα 

μαθητή και από έναν μαθητή από άλλη χώρα; Τα παιδιά σκέφτονται μεγαλόφωνα: Άραγε, με 

καταλαβαίνει; Τι γλώσσα μιλάει; Γιατί μου μίλησε έτσι; Γιατί δεν καταλαβαίνει τι λέω; Δεν 

θέλω να κάτσω με αυτό το παιδί στο ίδιο θρανίο.  

 

Με τη γλώσσα και τα εργαλεία της ως βασικό όχημα επικοινωνίας, επιχειρείται να 

δημιουργηθεί μια γερή και ουσιαστική συνδιαλλαγή ή/και να αποκατασταθεί μια 

παρεξηγημένη και προβληματική διαλογική σχέση μεταξύ των μαθητών. Ίδιες επικοινωνιακές 

ανάγκες εκπληρώνονται με διαφοροποιημένες γλωσσικές επιλογές. Η γλώσσα διαθέτει την 

ικανότητα να αποτυπώνει ιδέες, αντιλήψεις και βαθιά κρυμμένες αντιλήψεις. Πολλές από 

αυτές έχουν στη βάση τους στερεότυπα που πραγματώνονται εξίσου γλωσσικά, με 

αποτέλεσμα να διαταράσσεται η εικόνα που διαμορφώνουμε για τον διπλανό μας, όπως 

επίσης να παραποιείται η αυτοεικόνα μας. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανιχνεύει γλωσσικά στερεότυπα, όπως αυτά παρουσιάζονται 

στην καθημερινότητα των μαθητών μέσω ποικίλων παραστάσεων, και εντοπίζει τους 
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γλωσσικούς μηχανισμούς (λεξιλογικά στοιχεία, υφολογικές επιλογές) που υποβοηθούν στην 

καλλιέργεια της διαπολιτισμικής επίγνωσης στο σχολικό περιβάλλον.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος  

 Στρατηγικές καταιγισμού ιδεών, βιωματικές αφηγήσεις και κατασκευή γλωσσικού υλικού 

από τους μαθητές με θέμα τα γλωσσικά στερεότυπα που προκύπτουν από την 

πραγμάτωση γλωσσικών πράξεων  

 Αξιοποίηση αυθεντικού οπτικοακουστικού υλικού, κριτική επεξεργασία του υλικού και 

αναστοχαστική συζήτηση – παρουσίαση συμπερασμάτων από τους μαθητές 

 Ομαδοσυνεργατικές τεχνικές για την ανάπτυξη της γλωσσικής επίγνωσης στην ελληνική 

γλώσσα και σε άλλες γλώσσες 

 Παραγωγή γλωσσικών πράξεων ανά περίσταση / προσομοιωτικά επικοινωνιακά σενάρια 

και επιλογή κατάλληλων γλωσσικά στοιχείων  

 

Στόχοι του προγράμματος  

 να εμπλακούν οι μαθητές σε προσομοιωτικού τύπου επικοινωνιακές περιστάσεις και να 

διεπιδράσουν με τρόπο κατάλληλο, ώστε να επιτευχθεί το αναμενόμενο επικοινωνιακό 

αποτέλεσμα 

 να συμμετάσχουν στη δημιουργία γλωσσικού υλικού, να αξιολογήσουν τις επιλογές τους, 

να συγκρίνουν αποτελέσματα μεταξύ των ομάδων και να αποκτήσουν επίγνωση της 

διαφορετικότητας και πώς αυτή πραγματώνεται γλωσσικά 

  να ασκηθούν στην κριτική επεξεργασία και ανάλυση της γλώσσας μέσα από 

συγκεκριμένες γλωσσικές αναφορές και χρήσεις (λεξιλόγιο, γραμματική, επιλογή σύνταξης, 

υφολογικές αποχρώσεις) 

 να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες τόσο στη μητρική όσο και σε άλλες 

γλώσσες που ακούν ή που χρησιμοποιούν 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΤΑΞΗ!   

Συγκροτώ τη σκέψη μου και οργανώνω την επιχειρηματολογία μου  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Φλώρα Βλάχου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλολογίας ΕΚΠΑ  

 

Στην καθημερινή μας επικοινωνία προσπαθούμε πάντα να εκφράσουμε την άποψή μας, να 

τοποθετηθούμε απέναντι σε μία ιδέα ή σε ένα γεγονός, να ερμηνεύσουμε επαρκώς μια 

κατάσταση, να πείσουμε για την αλήθεια που υποστηρίζουμε. Σκοπός μας είναι να γίνει με 

τρόπο αποτελεσματικό για τον συνομιλητή μας και κατάλληλο για κάθε περίσταση που 

καλούμαστε να μιλήσουμε. Γι’ αυτόν το λόγο, επιχειρηματολογούμε: υποστηρίζουμε τη θέση 

μας τεκμηριωμένα, αποδεικνύουμε την ορθότητα των απόψεών μας, αιτιολογούμε και 

επιστρατεύουμε τρόπους επηρεασμού του δέκτη.  

Είναι γεγονός ότι τα σχολικά εγχειρίδια καλύπτουν από νωρίς αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα 

της επεξεργασίας της σκέψης και της ανάπτυξης της επιχειρηματολογίας. Στην παρούσα 

εισήγηση, κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και, με βάση τις αρχές της Κειμενογλωσσολογίας και 

της Εκπαιδευτικής Γλωσσολογίας, θα παρουσιάσουμε τα γνωστικά εργαλεία των κειμένων 
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επιχειρηματολογίας, τη γλώσσα της επιχειρηματολογίας και το οργανωτικό πρότυπο αυτής, 

προκειμένου να ενισχύσουν οι μαθητές την ικανότητα να σκέφτονται και να γράφουν 

συγκροτημένα και πειστικά.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 παρουσίαση αυθεντικού γλωσσικού υλικού (ανώνυμες γραπτές παραγωγές μαθητών), 

εντοπισμός αδύναμων/ακατάλληλων επιχειρημάτων, διόρθωση – παραγωγή βελτιωμένης 

εκδοχής  

 παρουσίαση υφολογικών διαφορών ανά κείμενο και σκοπό κειμένου: υφολογικές 

αποκλίσεις, εντοπισμός ακατάλληλου ύφους, δραστηριότητες διόρθωσης/αποκατάστασης 

ύφους 

 παρουσίαση δεικτών λόγου (μηχανισμοί συνοχής, κειμενικοί δείκτες) και αξιολόγησή τους, 

η σημασία των λεξικών σχέσεων (συνώνυμες-αντώνυμες) και η διασφάλιση συνοχής, 

δραστηριότητες  

 διαβάζω πίσω από τις λέξεις του κειμένου: εκφράσεις που μαρτυρούν τη στάση 

(προσωπική, συναισθηματική) του ομιλητή και το βαθμό εμπλοκής του στο θέμα  

 

Επισημαίνεται ότι η στοχοθεσία της παρούσας εισήγησης είναι κειμενοκεντρική και 

αξιοποιείται η βιωματική συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών σε αυτή. 

 

ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ 

Μια περιήγηση στο πώς, το πότε και το γιατί της γραφής στην αρχαία Ελλάδα 

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

Εισηγητής: Γιώργος Μπουρογιάννης, Δρ. Κλασικής αρχαιολογίας, Μεταδιδακτορικός 

ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Καθηγητής ΕΑΠ 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξετάζει τη συναρπαστική ιστορία της γραφής στον ελληνικό 

χώρο κατά την αρχαιότητα και τις ιδιαίτερες συνθήκες οι οποίες γέννησαν το ελληνικό 

αλφάβητο γύρω στο 800 π.Χ..  

Ξεκινώντας από μια σύντομη αναφορά στη γραμμική Β της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, 

γνωστής και ως εποχής των Μυκηναϊκών ανακτόρων, το πρόγραμμα θα μεταβεί στους 

λεγόμενους Σκοτεινούς Χρόνους, την περίοδο δηλαδή που ακολούθησε αμέσως μετά την 

πτώση ανακτορικού συστήματος και η οποία επέφερε, μεταξύ άλλων, στην απώλεια της 

γραφής. Μετά από μια μακρά περίοδο ολοκληρωτικής απουσίας γραπτών μνημείων στον 

ελλαδικό χώρο, οι Έλληνες μαθαίνουν και πάλι να γράφουν και μάλιστα υιοθετώντας, 

εξελίσσοντας και τελειοποιώντας το σύστημα γραφής ενός άλλου μεσογειακού λαού, των 

Φοινίκων.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις πολιτισμικές διεργασίες και τις ιδιαίτερες 

συνθήκες που ευνόησαν την υιοθέτηση από τους Έλληνες της αλφαβητικής γραφής, αλλά και 

την τεράστια πολιτισμική άνθηση στην Ελλάδα η οποία συνόδευσε την επανεμφάνιση της 

γραφής περί το 800 π.Χ. Στόχο αποτελεί η γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με την 

ιστορία και της αξία του ελληνικού αλφαβήτου το οποίο χρησιμοποιείται αδιάλειπτα μέχρι τις 

μέρες μας, αλλά και με τις ιδιαίτερες πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού την περίοδο 
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που εμφανίζεται η αλφαβητική γραφή στον ευρύτερο ελληνικό χώρο. Παράλληλα θα γίνει 

σύντομη αναφορά σε διαφορετικά συστήματα γραφής του ελληνόγλωσσου κόσμου της 

αρχαιότητας που ήταν σε χρήση εκτός του Αιγαίου, όπως στη συλλαβική γραφή της Κύπρου. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Γνωριμία με τις βασικές αρχές της Γραμμικής Β, ως του πρώτου ασφαλώς ταυτισμένου 

συστήματος γραφής της ελληνικής γλώσσας 

 Σκιαγράφηση των συνθηκών που οδήγησαν στην υιοθέτηση από τους Έλληνες τής 

αλφαβητικής γραφής. Γιατί ο 8ος αιώνας π.Χ. αποκαλείται «περίοδος της ελληνικής 

αναγέννησης»; Πώς και γιατί εμφανίζεται η αλφαβητική γραφή;  

 Η φοινικική προέλευση του ελληνικού αλφαβήτου και η αρχαιολογικής της τεκμηρίωση. 

Τα ονόματα, η μορφή και η σειρά των γραμμάτων 

 Γνωριμία με τις πρώτες επιγραφές σε ελληνικό αλφάβητο: πού εμφανίζονται; Ποιοι τις 

γράφουν; Ποιο είναι το περιεχόμενό τους; 

 Η αλφαβητική γραφή και η καταγραφή των ομηρικών επών 

 Σύντομη αναφορά στη συλλαβική γραφή της αρχαίας Κύπρου 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με ένα από τα σπουδαιότερα προϊόντα του αρχαίου 

ελληνικού πολιτισμού, την αλφαβητική γραφή, και να κατανοήσουν τις βασικές αρχές 

δημιουργίας, τελειοποίησης και λειτουργίας του. 

 Να γνωρίσουν την ιστορική περίοδο που γέννησε το ελληνικό αλφάβητο και να 

κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως φορέα πολιτισμικής προόδου (π.χ. με την 

καταγραφή των ομηρικών επών). 

 Να γνωριστούν με το εύρος χρήσης της γραφής στην αρχαία Ελλάδα (πόσοι από τους 

αρχαίους Έλληνες ήταν εγγράμματοι και σε ποιο βαθμό;) 

 Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη διατήρησης και σωστής χρήσης της γραφής και του 

ελληνικού αλφαβήτου, ειδικά στη σημερινή εποχή των ηλεκτρονικών μέσων. 

 

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ «ΟΔΥΣΕΙΑ» ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ  

Οι 24 Φύλακες του Κρητικού Λογοτέχνη 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Μαθιουδάκης, Δρ. Υφογλωσσολογίας 

 

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

προσωποποίηση του Θεού. Συνθέτει, λοιπόν, την «ΟΔΥΣΕΙΑ» μια σύγχρονη επική δημιουργία, 

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

Οδυσσέας ως πολύμηχανος και πολιταξιδεμένος νοσταλγός της πατρίδας μεταμορφώνεται 

στον καζαντζακικό ήρωα σε κλωθονούση και κοσμοπαρωρίτη επαναστάτη ιδεών και 

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

εικοσιτεσσάρων ραψωδιών και των τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών 

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

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

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

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

εκφράσεις προσωπικού ύφους, σχηματίζοντας ατομικούς κανόνες ποιητικής γραμματικής. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

 Η ιστορία του Οδυσσέα από τον Όμηρο στον Καζαντζάκη 

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

 Τα ταξίδια του καζαντζακικού Οδυσσέα και οι εννοιολογικές τους προεκτάσεις 

 Η δύναμη της γλώσσας ως βασικό συστατικό της ποίησης 

 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 τού 

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 

 

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Τικτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ 

 

Πώς είδε η λογοτεχνία τα γεγονότα της επανάστασης του 1821; Πώς την αποτυπώνουν οι 

σύγχρονοι με αυτήν ποιητές και πώς οι ποιητές των επόμενων εποχών; Ποια είναι η σχέση 

της Λογοτεχνίας με την Ιστορία; Μπορεί η Λογοτεχνία να θεωρηθεί, όπως άλλωστε και η 

Ιστορία, μια διαμεσολαβημένη γνώση του παρελθόντος;  

Οι μαθητές διαβάζουν παράλληλα ποιητικά και ιστορικά κείμενα ή μαρτυρίες που αφορούν 

την επανάσταση του 1821 και διερευνούν την απήχηση του μείζονος αυτού γεγονότος στη 

λογοτεχνική γραφή, τις ιδεολογικές χρήσεις του καθώς και τη διαπλοκή του ιστορικού με τον 

μυθοπλαστικό/ποιητικό λόγο. 
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Εξέλιξη του προγράμματος 

 οι μαθητές εστιάζουν σε επιλεγμένα ποιητικά κείμενα που αναφέρονται στην ελληνική 

επανάσταση (π.χ. Ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Δ. Σολωμού, «Εις Σούλι» του Α. Κάλβου, 

Αθανάσης Διάκος του Α. Βαλαωρίτη, «Ηρωϊκή Τριλογία» του Κ. Καρυωτάκη, Μπολιβάρ του 

Ν. Εγγονόπουλου) και στα ιστορικά διακείμενά τους 

 συζητούν τους τρόπους αναπαράστασης της ελληνικής επανάστασης στην ποίηση  

 συζητούν επιμέρους ζητήματα που αναδύονται από τη παρακολούθηση της σχέσης των 

λογοτεχνικών κειμένων με την ιστορία την οποία διαχειρίζονται (π.χ. ποιητική 

πραγμάτευση του παρελθόντος και ζητήματα ταυτότητας και ιδεολογίας) 

 επισημαίνουν και συζητούν την πολλαπλή ιστορικότητα των ποιητικών κειμένων (σε 

σχέση με τα γεγονότα τα οποία μετουσιώνουν ποιητικά καθώς και σε σχέση με τη δική 

τους ιστορική στιγμή) 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 οι μαθητές γνωρίζουν ποιητικές αναπαραστάσεις της επανάστασης του 1821 

 διερευνούν τη σχέση ποίησης και ιστορίας 

 συνειδητοποιούν την πολλαπλή ιστορικότητα των λογοτεχνικών κειμένων 

 κατανοούν καλύτερα το φαινόμενο της λογοτεχνικής δημιουργίας σε σχέση με την 

κοινωνία και την ιδεολογία 

Για την προετοιμασία, μπορεί να αξιοποιηθεί, ανάμεσα σε άλλα, υλικό από:  

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6535 

http://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/215 

 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ     

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

Εισηγήτρια: Κατερίνα Τικτοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ 

 

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

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

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

ανάγνωσης, συζητούν τα γνωρίσματά της και εστιάζουν στις σύγχρονες αναγνωστικές 

συμπεριφορές. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

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

φωτογραφία, ζωγραφική) 

 συγκρίνουν διάφορους τρόπους και τεχνικές ανάγνωσης, επισημαίνουν σημεία συνάφειας 

και διαφοροποίησης και συζητούν για τους λόγους της διαφοροποίησης 

 εστιάζουν στους τρόπους της σύγχρονης ανάγνωσης (από το χαρτί και από την οθόνη) 

και διερευνούν τα ιδιαίτερα γνωρίσματά της 

 αποτιμούν την αντίληψή τους για τους σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης και συζητούν 

για τις αναγνωστικές συμπεριφορές   

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-6535
http://selidodeiktes.greek-language.gr/lemmas/215
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Στόχοι του προγράμματος 

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

την ιστορική της διάσταση 

 να ασκηθούν στην παρατήρηση της αναγνωστικής συμπεριφοράς 

 να γνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά της αναγνωστικής πράξης 

 να συνειδητοποιήσουν τις σύγχρονες αναγνωστικές πρακτικές και να ευαισθητοποιηθούν 

ως προς τη δική τους αναγνωστική συμπεριφορά 

 

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: Μαθαίνουμε για την περιγραφή, την αφήγηση, 

τον διάλογο και δημιουργούμε τα δικά μας κείμενα μυθοπλασίας 

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

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

Ελληνικής Γλώσσας 

 

Οι μαθητές διερευνούν τα γνωρίσματα των κειμενικών ειδών (αφήγηση, περιγραφή, 

διάλογος) μέσα από την ανάγνωση και συζήτηση σύντομων κειμένων της νεοελληνικής 

πεζογραφίας: Τι λέξεις χρησιμοποιούμε; Τι ύφος διαμορφώνουμε; Ποια σχέση έχει το είδος με 

τη δομή του κειμένου και την υπόθεση της ιστορίας; Πώς σκιαγραφείται και αναδεικνύεται ο 

χαρακτήρας του ήρωα; Παράλληλα οι μαθητές παρακολουθούν με ποιους τρόπους και πόσο 

ανάλογα τα κειμενικά είδη λειτουργούν με άλλους κώδικες καλλιτεχνικής έκφρασης 

(ζωγραφική, κινηματογράφος, φωτογραφία, video art). Εφαρμόζουν τις παρατηρήσεις σε ένα 

σύνολο δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής που περιλαμβάνει τη μετακίνηση από το ένα 

κειμενικό είδος σε άλλο και την μετάβαση από την εικονική ανάπτυξη ενός στιγμιοτύπου (των 

αναπαραστατικών τεχνών) στη λεκτική του απόδοση. Τα κείμενα, τα έργα τέχνης, οι 

δραστηριότητες και η κριτική τους συζήτηση προσαρμόζονται ανάλογα με την ηλικία των 

μαθητών. 

 

ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙ ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ: Μια λογοτεχνική πλοήγηση σε ελληνικά νησιά και 

θαλασσινά τοπία  από την παλιά έως τη σημερινή εποχή 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90’ 

Εισηγήτρια: Δώρα Μέντη, Δρ. Φιλολογίας 

 

Θέμα του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος είναι η διαχρονική επίδραση που ασκεί το 

θαλασσινό περιβάλλον στην ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία, τις ασχολίες, τον τρόπο ζωής και τα 

επαγγέλματα. Η παρουσίαση στηρίζεται κυρίως σε νεοελληνικά λογοτεχνικά κείμενα, 

τραγούδια και εικόνες και στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές 

 

 ως προς την έννοια της διαμόρφωσης του ανθρώπου μέσα στο φυσικό περιβάλλον 

 ως προς τη σημασία της παράδοσης και της φυσιογνωμίας ενός τόπου 

 

Η λογοτεχνική απεικόνιση των θαλασσινών τόπων, ξεκινώντας από τα επιλεγμένα κείμενα 

και το συνοδευτικό τους υλικό θα κινηθεί σε διάφορους άξονες: 

 περιγραφή των τόπων και του χαρακτήρα της εντοπιότητας 
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 αποτύπωση της καθημερινής ζωής άλλοτε και τώρα  

 εικόνες διάφορων ελληνικών νησιών στις διάφορες εποχές του έτους 

 

Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι να εμπλακούν οι μαθητές σε δραστηριότητες, 

συζήτηση ή δημιουργική γραφή και να καταθέσουν τις δικές τους σκέψεις, τα βιώματα και 

τον προβληματισμό.   

  

Τα κείμενα που θα αξιοποιηθούν είναι κυρίως ποιητικά (Οδ. Ελύτης, Ν. Καββαδίας, Γ. 

Σαραντάρης, Γ. Σεφέρης, Μ. Πρατικάκης, κ.α.)  σε συνδυασμό με μικρά πεζογραφικά 

αποσπάσματα  (Α. Καρκαβίτσας, Α. Παπαδιαμάντης, κ.ά.). 

 

ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ ΚΑΙ Ε. Μ. ΡΕΜΑΡΚ: Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, λογοτεχνία  

και κινηματογράφος 

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

Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Νικολοπούλου, Μέλος Εργαστηριακού & Διδακτικού Προσωπικού, Τμ. 

Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 

 

Πώς ζούσε ένας στρατιώτης στα χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου; Τι έτρωγε; 

Πώς περνούσε τις ώρες του; Τι φοβόταν και τι του έδινε κουράγιο; Πώς μπορεί κάποιος να 

βρέθηκε στο χαράκωμα εθελοντικά; Τι σκεφτόταν την ώρα του βομβαρδισμού;  

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή τους μαθητές με το βίωμα του Πρώτου 

Παγκοσμίου Πολέμου, όπως αποδίδεται από τη λογοτεχνική και την κινηματογραφική 

αφήγηση, προσεγγίζοντας διαθεματικά το ζήτημα.  

 

Το 2018 συμπληρώνονται εκατό χρόνια από τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου, ενός 

γεγονότος που καθόρισε τη φυσιογνωμία του 20ού αιώνα. Η χρήση φονικής τεχνολογίας και 

η εμπειρία των χαρακωμάτων ήταν κάτι πρωτοφανές. Στρατιώτες-συγγραφείς όπως ο Στρ. 

Μυριβήλης και ο Ε. Μ. Ρεμάρκ, που βίωσαν τη φρίκη του πολέμου προσπάθησαν να την 

αποδώσουν μέσα από μαρτυρίες που καθιερώθηκαν ως αριστουργήματα. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μια σύντομη συζήτηση με τους μαθητές για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα 

χαρακώματα και την πολεμική τεχνολογία 

 Παρουσίαση εικονιστικού υλικού εκείνης της εποχής για την καθημερινότητα του 

στρατιώτη, τους τραυματίες, τα μετόπισθεν (η Θεσσαλονίκη και το Μακεδονικό μέτωπο) 

 Παρουσίαση της Ζωής εν τάφω του Στράτη Μυριβήλη και του Ουδέν νεότερον από το 

Δυτικόν Μέτωπον του Ε. Μ. Ρεμάρκ μέσα από χαρακτηριστικά απόσπάσματα 

 Παρακολούθηση αποσπασμάτων κινηματογραφικών ταινιών σχετικά με τη ζωή στο 

χαράκωμα  

 Παιχνίδι ρόλων των μαθητών με βάση χαρακτήρες που υπάρχουν στα λογοτεχνικά 

κείμενα  
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Στόχοι του προγράμματος 

 Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με τη σκληρή καθημερινότητα των στρατιωτών στα 

χαρακώματα μέσα από εικόνες της εποχής, λογοτεχνικά κείμενα και κινηματογραφικές 

αφηγήσεις 

 Να γνωρίσουν το έργο συγγραφέων που απέδωσαν το βίωμα του πολέμου και έκριναν 

αυστηρά τις αιτίες του 

 Να διαπιστώσουν τα κοινά των αφηγήσεων ανθρώπων που βρέθηκαν σε αντίπαλες 

παρατάξεις του πολέμου.  

 Να αναλογιστούν τις συνέπειες του πολέμου (προσωπικές, οικονομικές, κοινωνικές, 

ιδεολογικές) 

 

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

 

ΓΡΑΦΩ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 

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

Εισηγήτρια: Χριστίνα Ανδρέου, Θεατρολόγος, Συγγραφέας 

 

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

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

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

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

στην τέχνη του γραψίματος, τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με τη σύνθετη 

διαδικασία της συγγραφής.   

Στην ολοκλήρωση του προγράμματος το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η συνδημιουργία από 

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

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

καλύτερα». 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

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

αρχή με το δικό τους μοναδικό τρόπο. 

 Αναλύονται τα βασικά συστατικά των παραμυθιών με παραδείγματα από την παγκόσμια 

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

όλα εκείνα τα στοιχεία που θα πρέπει να κρατήσουν οι μαθητές στο μυαλό τους 

προκειμένου να μυηθούν στην τέχνη των παραμυθιών.  

 Μετά την παραπάνω παρουσίαση δίνονται στα παιδιά κάποιες κατευθύνσεις και με τη 

βοήθεια συγκριμένων και δοκιμασμένων μεθόδων δημιουργικής γραφής, ξεκινάμε το 

γράψιμο της ιστορίας μας, ακολουθώντας τους «κανόνες» που έχουμε ορίσει στο πρώτο 

στάδιο της συζήτησης.  

 Με την ολοκλήρωση των μικρών ιστοριών από τις διάφορες ομάδες θα διαβάζονται τα 

παραμύθια που έγραψαν τα παιδιά και θα ακολουθεί διάλογος. 
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Στόχοι του προγράμματος 

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

πρωταρχικό. 

 Να ενεργοποιήσουν την έννοια του χιούμορ και της αφηρημένης σκέψης. 

 Να σκαρώσουν σε ομαδική συνεργασία «θεατρικούς» διάλογους με τους πρωταγωνιστές 

της ιστορίας. 

 Να ακολουθήσουν τη γραφή με ομοιοκαταληξία κ.λπ. 

 

ΣΩΠΑΙΝΩ, ΨΙΘΥΡΙΖΩ, ΜΙΛΑΩ, ΦΩΝΑΖΩ. ΕΧΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΟΥ! 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας 

 

Με αφορμή το σύνθημα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την Παγκόσμια 

Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2017, οι μαθητές συμμετέχουν σ’ ένα Εργαστήριο 

Δημιουργικής Γραφής όπου συνδιαλέγονται με το σύνθημα, εκφράζουν ελεύθερα το λόγο 

τους, τον υποστηρίζουν και τον αιτιολογούν, καταθέτοντας τελικά την άποψή τους για όλα 

όσα τους απωθούν, τους τρομάζουν, τους έλκουν ή τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν 

διαφορετικές στρατηγικές στην καθημερινή τους ζωή ώστε να καταφέρουν τελικά να πουν 

αυτό θέλουν, όπως ακριβώς θέλουν. 

 

Ο ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΟΣ ΒΑΡΩΝΟΣ  

Αφήγηση του βιβλίου του Ίταλο Καλβίνο από την Ξένια Καλογεροπούλου 

(Α΄+ Β΄ τάξεις) Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70΄ 

 

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

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

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

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

στους μαθητές. 

 

Πεφωτισμένοι φιλόσοφοι και ξεπεσμένοι αριστοκράτες, Σαρακηνοί πειρατές, διαβολικοί 

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

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

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

αλληγορία της σύγχρονης ζωής μας. 

 

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

να κεντρίσουμε την επιθυμία τους για ανάγνωση. 
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Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α  -  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  -  Α Ρ Χ Α Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α   

 

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 

Πώς μπορούμε να αφηγηθούμε όλοι μαζί την ιστορία ενός; 

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

Εισηγήτρια: Ιώ Βουλγαράκη, Φιλόλογος, 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; Οι εικόνες που με τόση λεπτομέρεια συνθέτει ο 

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

συνθετότητά τους, τεράστιο χώρο για φαντασία.  

 

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

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

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

με κοινό στόχο. Με αυτοσχεδιασμούς και ποικίλα παιχνίδια συνόλου πάνω στο υλικό της 

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;». 

 

ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΣ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΑ ΕΚΘΕΜΑΤΑ: Εργαστήριο 3D printing 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Βανδώρος Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, MSc στη Διαχείριση Μνημείων 

 

Σκοπός του προγράμματος: Η οικειοποίηση της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης 

και του τρισδιάστατου σχεδιασμού και ο συνδυασμός τους με μνημεία και μουσειακά 

εκθέματα τα οποία προσεγγίζονται στο μάθημα της ιστορίας (πχ Παρθενώνας, η μάσκα του 

Αγαμέμνονα, ευρήματα αγγειοπλαστικής, τμήματα βυζαντινών πλοίων, κ.λπ). 

Μέσω του προγράμματος οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να δουν ένα τρισδιάστατο 

εκτυπωτή σε λειτουργία αλλά και να σχεδιάσουν στο πρόγραμμα φωτορεαλισμού blender, 

κατανοώντας έτσι ολόκληρη τη διαδικασία που ακολουθούν οι επιστήμονες για να 

ψηφιοποιήσουν τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ψηφιοποίηση θα αφορά είτε κάποιο 

κινητό αρχαιολογικό εύρημα είτε τμήμα κάποιου μνημείου το οποίο εντάσσεται στη διδακτέα 

ύλη του μαθήματος της Ιστορίας. Έτσι, οι μαθητές θα μπορέσουν καλύτερα να κατανοήσουν 
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τις πολιτιστικές και ιστορικές αξίες γεγονότων που διδάσκονται, αγγίζοντας αντικείμενα τα 

οποία κανονικά βρίσκονται κλεισμένα πίσω από προθήκες μουσείων 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Οι μαθητές παρακολουθούν μια μικρή παρουσίαση για την τεχνολογία της τρισδιάστατης 

εκτύπωσης και τη διαδικασία του τρισδιάστατου σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια της 

παρουσίασης έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν και να επεξεργαστούν 3d printed 

αντικείμενα 

 Ακολουθεί συνοπτική εισήγηση αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που αφορά αρχαία ή 

βυζαντινά μνημεία ή κινητά ευρήματα (αγγεία κλπ). 

 Στη συνέχεια, μοιράζονται οι οδηγίες του προγράμματος blender στους μαθητές. 

Επιλέγεται ένας εθελοντής για να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα και να σχεδιάσει ένα 

αγγείο, ένα δωρικό κίονα, ένα βυζαντινό νόμισμα ή έναν αμφορέα εγχυτρισμού  

 Τέλος το αντικείμενο στέλνεται για εκτύπωση και οι μαθητές μπορούν να 

παρακολουθήσουν τη διαδικασία 

 

ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΘΗΝΑ  

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

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

 

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

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

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

Αθηναίων της εποχής. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

Θησείο, σταθμός Μοναστηράκι, Ακρόπολη, και άλλα, μέσα από μία αφήγηση. Παρουσιάζει 

εικόνες των τόπων και των μνημείων, τόσο στη σύγχρονη κατάστασή τους, όσο και 

αναπαραστάσεις τους όσο γίνεται πιο κοντινές στη βυζαντινή περίοδο. Για το δεύτερο αυτό 

σκέλος, το πρόγραμμα χρησιμοποιεί πίνακες ζωγραφικής του 19ου αιώνα που έχουν 

αποτυπώσει εκκλησίες, δρόμους και πλατείες της Αθήνας πριν την εποχή ρυμοτομικής 

ανάπτυξής της. Οι πίνακες προέρχονται από το πρόγραμμα ψηφιακής ανάδειξης travelogues 

του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Ταυτόχρονα, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά, καθώς 

διαβάζουν οι ίδιοι, ως ηθοποιοί – πρωταγωνιστές της βυζαντινής εποχής, τους διαλόγους 

που εμπλουτίζουν την αφήγηση. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

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

και να κατανοούν τον ρόλο που έπαιζαν στη ζωή των ανθρώπων της εποχής.  
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 Να κατανοήσουν ότι η Αθήνα κατά τη βυζαντινή περίοδο ήταν μια πόλη με πλούτο 

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

προσκύνημα).  

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει να συνεισφέρει στη δημιουργία μιας σύνδεσης των 

πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων της βυζαντινής εποχής με προσωπικές εμπειρίες των 

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

μπορούν να γνωρίσουν. 

 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ: Ένα ταξίδι στην ιστορία και την τέχνη του βιβλίου 

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

Εισηγήτρια: Νίκη Τσιρώνη, Βυζαντινολόγος 

 

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

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

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

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

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

συνδέει τη χρήση τους με εκείνη των εικόνων.  

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

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

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

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

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

(ιδιαίτερα τα βαρύτιμα βιβλία που αποτελούσαν παραγγελίες μελών της αυτοκρατορικής 

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

συχνά ταξίδευαν ως δώρα συνδέοντας βασιλικές αυλές και υπηρετώντας διπλωματικές 

προτεραιότητες.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

(εικονογραφημένα χειρόγραφα και επενδύσεις Ευαγγελίων). 

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

πρότυπα και έργα τέχνης σε δεύτερες χρήσεις.  

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

βυζαντινή περίοδο. 

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

περίοδο. Λόγιοι, εκκλησιαστικοί άρχοντες και θνητοί. 

 

Δραστηριότητα 

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

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

σημερινούς τόπους όπου φυλάσσονται.  
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Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ 

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

Εισηγήτρια: Ειρήνη Πάνου, Δρ. 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 πού το 

εντοπίζουμε στην εικόνα που θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα;  

 

Δραστηριότητα: Η δραστηριότητα έχει ως στόχο τη βιωματική προσέγγιση του φαινομένου 

μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες, τους 

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

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

που θα τους έχουν δοθεί και οι κριτές θα κρίνουν ποιος έχει δίκιο. θα αποδεχθεί ή όχι την 

άποψή τους ο Πατριάρχης και η αυτοκράτειρα, η οποία και θα εκδώσει το αυτοκρατορικό 

διάταγμα; Άραγε, ποια άποψη θα επικρατήσει; 

 

Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ 

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

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

Μεταβυζαντινών Μνημείων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

 

Η ιδιωτική ζωή των Βυζαντινών αποτελούσε πάντα έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα τομέα της 

μελέτης της βυζαντινής ιστορίας. Τα βυζαντινά ανάκτορα ήταν πολυτελή συγκροτήματα, με 

πολλούς επιμέρους χώρους, περίτεχνα διακοσμημένους με  ψηφιδωτά, μαρμαροθετήματα, 

τοιχογραφίες, προορισμένους για επίσημες εκδηλώσεις. Στα πάμπολλα δωμάτιά τους, τα  

μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας απολάμβαναν τις ιδιωτικές τους στιγμές από τη 

γέννηση ώς τον θάνατό τους. Εκεί αναπτύχθηκαν αγάπες και έρωτες, έγιναν γάμοι, γεννήσεις 

τέκνων και βαπτίσεις, αλλά συντελέστηκαν και εγκλήματα και θάνατοι.   
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Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν πολλές 

πληροφορίες για τη ζωή στα βυζαντινά ανάκτορα της Κωνσταντινούπολης, να δουν ό,τι 

στοιχεία υπάρχουν γύρω από τη θέση, τη μορφή και τη διακόσμησή τους, και να γίνουν 

γνώστες πολλών στιγμών του ιδιωτικού βίου κάποιων μελών της αυτοκρατορικής  

οικογένειας, όπως αυτά διασώζονται στις βυζαντινές πηγές. 

Για τις ανάγκες του προγράμματος θα αξιοποιηθούν ως εποπτικό υλικό, φωτογραφίες και 

βίντεο από τις ανασκαφές και το αρχαιολογικό υλικό που ήρθε στο φως από τα ανάκτορα 

της Κωνσταντινούπολης, καθώς και γραπτά κείμενα.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

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

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

 

Την Αθήνα, όπως και κάθε μεγάλη πόλη της χώρας, χαρακτηρίζουν πολυώροφα κτήρια που 

ξεφύτρωσαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παίρνοντας τη θέση του νεοκλασσικού σπιτιού 

που μέχρι τότε κυριαρχούσε. Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανατρέχουμε όλο το 

διάστημα από τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα ακολουθώντας τη 

διαδρομή από το νεοκλασικό σπίτι στην πολυκατοικία. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Πριν από το νεοκλασσικό, το κονάκι της οθωμανικής περιόδου 

 Ο νεοκλασσικισμός ως προέκταση της ιδεολογίας του νέου ελληνικού κράτους 

 Χαρακτηριστικά του νεοκλασσικού σπιτιού, από τα μέγαρα της μεγαλοαστικής τάξης ώς 

τα σπιτάκια των λαϊκών γειτονιών της Αθήνας   

 Νέα ιδεολογία, νέα υλικά: ο Μοντερνισμός και το μπετόν αρμέ  

 Η πολυκατοικία του Μεσοπολέμου  

 Η μεταπολεμική αντιπαροχή και οι κοινωνικές της προεκτάσεις  

 Η πολυκατοικία της δεκαετίας του 6̓0 

 

Στόχος του προγράμματος είναι να κατανοήσουμε τις διαδικασίες παραγωγής της 

σημερινής εικόνας της Αθήνας και των άλλων μεγάλων αστικών κέντρων της Ελλάδας, αφού 

αρχικά μελετήσουμε τις οικιστικές ανάγκες που οδήγησαν στην εδραίωση του 

νεοκλασσικισμού, την επικράτηση της πολυκατοικίας αλλά και την αυθαίρετη δόμηση που 

ταλάνιζε και ταλανίζει τη χώρα μας. 

 

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ (1900-1940) 

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

Εισηγήτρια: Δρ. Μαρία Νικολοπούλου, Μέλος Εργαστηριακού & Διδακτικού Προσωπικού, Τμ. 

Φιλολογίας, ΕΚΠΑ 

 

Ποιες γυναίκες εργάζονταν στις αρχές του 20ού αιώνα και σε ποιες δουλειές; Τι ήταν η προίκα 

και πώς επηρέαζε τις σχέσεις των δύο φύλων; Τι μας δείχνει η μόδα για την θέση της 

γυναίκας και του άνδρα; Τι ήταν οι σουφραζέτες; Πώς βλέπει η λογοτεχνία και η τέχνη της  
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εποχής τη γυναίκα; Υπάρχουν εκείνη την εποχή γυναίκες λογοτέχνιδες και καλλιτέχνιδες; Πώς 

άλλαξαν οι πόλεμοι τις σχέσεις των δύο φύλων; 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να διερευνήσει τις σχέσεις των δύο φύλων σε μια κομβική 

εποχή, που η θέση της γυναίκας αλλάζει, μέσα από μια ποικιλία κειμένων: δημοσιογραφικά 

και λογοτεχνικά κείμενα, καθώς και πλούσιο εικονιστικό υλικό και  τραγούδια της εποχής.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μια σύντομη συζήτηση με τους μαθητές τη σημερινή θέση της γυναίκας στην Ελλάδα και 

διεθνώς σε σχέση όσα συνέβαιναν στις αρχές του 20ού αιώνα 

 Παρουσίαση εικονιστικού και δημοσιογραφικού υλικού εκείνης της εποχής σχετικά με τις 

σχέσεις των δύο φύλων (αφίσες, διαφημίσεις, πρωτοσέλιδα, σχόλια) 

 Παρουσίαση κάποιων χαρακτηριστικών λογοτεχνικών κειμένων με αυτή τη θεματική 

(Γαλ. Καζαντζάκη, Δημ. Βουτυράς, Μυρτιώτισσα, Πην. Δέλτα) 

 Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες, οι οποίες θα πρέπει να επεξεργαστούν ένα σύντομο 

κείμενο ή μια εικόνα και να βγάλουν κάποια συμπεράσματα, βάσει φύλλου εργασίας 

 Αυτά τα συμπεράσματα θα αξιοποιηθούν σε παιχνίδι ρόλων των μαθητών στην 

ολομέλεια 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με το ζήτημα των κοινωνικών ρόλων των φύλων και να 

αντιληφθούν τις αλλαγές σε σχέση με το παρόν 

 Να εξετάσουν τις αντιλήψεις για τα δύο φύλα και τους θεσμικούς περιορισμούς μέσα από 

ποικίλα και αστεία σε κάποιες περιπτώσεις κείμενα  

 Να εξετάσουν τη σχέση της μόδας με την αντίληψη του ωραίου και τη σχέση των δύο 

φύλων 

 Να έρθουν σε επαφή με το έργο κάποιων γυναικών λογοτεχνών και καλλιτεχνών 

 

Φ Υ Σ Ι Κ Η - Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

 

Πρόκειται για μία συμμετοχική εκπαιδευτική δράση με έντονα βιωματικό χαρακτήρα. Οι 

μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε ένα συναρπαστικό ταξίδι εξερεύνησης και 

ανακάλυψης του μαγικού και ταυτόχρονα μυστηριώδους κόσμου των Φυσικών Επιστημών 

που τους προσφέρει μάθηση αλλά και διασκέδαση.  

Βασικό εργαλείο του προγράμματος είναι το παιχνίδι. Τα παιδιά βιώνουν τη χαρά του 

ομαδικού παιχνιδιού, συμμετέχουν στην επίλυση Μυστηρίων της Φύσης, αναπτύσσουν τη 

φαντασία τους και τις δεξιότητες τους, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αξιοποιούν τις 

γνώσεις τους στην επίλυση προβλημάτων. 
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Μέσα από διασκεδαστικές και ταυτόχρονα δημιουργικές δραστηριότητες (όπως 

γρίφοι,quiz,επιτραπέζια παιχνίδια που συνδυάζουν τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία…) 

δίνονται ερεθίσματα στα παιδιά να ανακαλύψουν και να κατανοήσουν  βασικές έννοιες των 

Φυσικών Επιστημών.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και συμμετέχουν ενεργά σε σύντομες βιωματικές 

δράσεις και παιχνίδια ώστε να έρθουν σε  δημιουργική επαφή με γνωστικά αντικείμενα 

των Φυσικών Επιστημών.  

 Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τους μαθητές να παίρνουν  μέρος στην επίλυση Μυστηρίων 

της Φύσης, ανακαλύπτοντας τον θαυμαστό κόσμο των Φυσικών Επιστημών. 

 Τα παιδιά μέσα από μια παιγνιώδη διαδικασία παρατήρησης και πειραματισμού 

ενθαρρύνονται  να κάνουν συσχετισμούς, να αξιολογούν και να επεξεργάζονται βασικά 

στοιχεία που συλλέγουν με την ενεργητική συμμετοχή τους στις διάφορες 

δραστηριότητες. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εξερευνήσουν και να αγαπήσουν τις Φυσικές Επιστήμες 

μέσα από μια  ευχάριστη και διασκεδαστική προσέγγιση. 

 Οι μαθητές να μυηθούν στην επιστημονική – ερευνητική - ανακαλυπτική μέθοδο. 

 Να αναπτύξουν την κριτική και συνδυαστική σκέψη, τη δημιουργικότητα και το ομαδικό 

πνεύμα 

 Να ενισχύσουν  τη φαντασία τους, να οξύνουν τη παρατηρητικότητα τους και να 

καλλιεργήσουν την εφευρετικότητά τους. 

 

ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΣΤΡΟ, Ο ΉΛΙΟΣ: Γέννηση, εξέλιξη και 

θάνατος των άστρων, κατηγοριοποίηση άστρων, Ήλιος, ηλιακά φαινόμενα 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90’ 

Εισηγήτρια: Εύα Λέφα, Φυσικός, Δρ. Αστροφυσικής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

 

Τα άστρα φαίνονται αιώνια και αμετάβλητα στο νυχτερινό ουρανό, όμως είναι δυναμικά 

συστήματα που γεννιούνται, εξελίσσονται και εν τέλει πεθαίνουν. Η εξέλιξη τους εξαρτάται 

κυρίως από τη μάζα τους. Τα άστρα εκτός από διαφορετικές μάζες έχουν και διαφορετικές 

θερμοκρασίες και χρώματα, που μας αποκαλύπτουν την ηλικία τους. Μελετώντας τα άστρα 

μπορούμε να προβλέψουμε την εξέλιξη του δικού μας άστρου, του Ήλιου, και να γνωρίζουμε 

ποια θα είναι η κατάληξή του όταν τελειώσουν όλα τα ενεργειακά του αποθέματα. Επιπλέον, 

καθώς ο Ήλιος βρίσκεται κοντά μας, είναι το μόνο άστρο που έχουμε την τύχη να μπορούμε 

να μελετήσουμε την επιφάνεια και την ατμόσφαιρα του, ενώ είναι το άστρο που επηρεάζει τη 

ζωή στη Γη. 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 
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τη ραγδαία ανάπτυξη τής τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, τα ηλιακά 

φαινόμενα μας επηρεάζουν με ποικίλους τρόπους.   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στη φυσική των άστρων. Γέννηση, εξέλιξη και θάνατος των άστρων. 

 Μάζες αστέρων και ο Ήλιος. Θερμοκρασία και χρώματα. (Βιωματική δραστηριότητα: 

κατηγοριοποίηση άστρων). 

 Τι άστρο είναι ο Ήλιος μας;  

 Ο Ήλιος τώρα. Σύνδεση με βάσεις δεδομένων διαστημικών αποστολών (όπως το Solar 

Dynamics Observatory) ώστε να δούμε, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, τα αόρατα στα 

μάτια μας στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας. 

 Ηλιακά φαινόμενα, σύντομο πείραμα: Τί είναι οι ηλιακές κηλίδες και πώς εμφανίζονται; 

Ποια εντυπωσιακά ηλιακά και γήινα φαινόμενα οφείλονται σε αυτές;  

 

Σημείωση: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνδυάζει σύντομες επιδείξεις, οπτικοακουστικό 

υλικό, διαδικτυακά εργαλεία και βιωματικές δραστηριότητες που θα βοηθήσουν τους 

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

πρόγραμμα διαφοροποιείται ανάλογα με τις ηλικίες των συμμετεχόντων. 

 

Χ Η Μ Ε Ι Α  

 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  

ΤΟΥ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

Εκπαιδευτικός 

 

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

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

παιδιά σε όλον τον κόσμο διαβάζουν τις περιπέτειες του Χάρι Πότερ που περιλαμβάνουν 

ξόρκια, μαγικά φίλτρα, ιπτάμενα σκουπόξυλα, φανταστικά ζώα κ.α. Στη συνέχεια η μεταφορά 

και των 7 βιβλίων στη μεγάλη οθόνη εκτινάσσει τη δημοφιλία του και πλέον ο μικρός μάγος, 

με την ουλή σε σχήμα κεραυνού στο μέτωπο του, θεωρείται από τα πιο αναγνωρίσιμα 

πρόσωπα του πλανήτη. 

 

Ένας από τους λόγους της τεράστιας επιτυχίας του βιβλίου είναι ότι ο κόσμος του είναι τόσο 

πλούσιος και προσεγμένος μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, που τον καθιστά αληθοφανή. 

Αυτό οφείλεται στην ενδελεχή έρευνα της συγγραφέως, η οποία αφού μελέτησε λαογραφικές 

παραδόσεις και μύθους διαφόρων λαών, ιστορικά γεγονότα, θεραπευτικές πρακτικές, 

επιστημονικές ανακαλύψεις και διάφορα τεχνολογικά επιτεύγματα της σύγχρονης εποχής, 

κατάφερε να τα εντάξει αρμονικά και με μοναδικό τρόπο, κρύβοντάς τα κάτω από ένα 

μαγικό μανδύα, στον κόσμο του Χάρι Πότερ.  
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Προέκυψε έτσι ένας κόσμος γοητευτικός αλλά συνάμα οικείος στα μάτια των αναγνωστών 

και των θεατών.  

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

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

κόσμος του Χάρι Πότερ δεν ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας της συγγραφέως, αλλά είναι 

πολύ πιο πραγματικός από ό,τι πιστεύουμε. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Μέσω προβολής διαφανειών θα παρουσιαστούν: 

 Ιπτάμενα σκουπόξυλα (Μαγνητικές δυνάμεις) 

 Εκρηκτικά ξόρκια (Εκρηκτικές ύλες και πώς δρουν) 

 Ξόρκια ξεκλειδώματος (Ισχυρά οξέα και διαβρωτικές ουσίες) 

 Μαγικά φίλτρα (Παραισθησιογόνες ουσίες, δηλητήρια και αντίδοτα) 

 Φανταστικά ζώα όπως ιππόγρυπες και Κένταυροι (Διασταυρώσεις ζώων) 

 Δράκοι (Υπήρξαν; Υπάρχουν;) 

 Λυκάνθρωποι (Ασθένειες και τρόποι μετάδοσης) 

 Βασιλίσκοι (Φίδια και δηλητήρια) 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

παρουσιάζονται κεκαλυμμένα σε βιβλία και ταινίες φαντασίας. 

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

 να γνωρίσουν τεχνολογικές ανακαλύψεις που ακόμα δεν χρησιμοποιούνται ευρέως.  

 να κατανοήσουν χημικά φαινόμενα της καθημερινότητας τους, μέσα σε ένα μυθοπλαστικό 

πλαίσιο. 

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

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

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

παρουσίαση των επιστημονικών εννοιών και των τεχνολογιών που θα μπορούσαν να 

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

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

στις γνώσεις τους στη Χημεία, στη Φυσική, στη Βιολογία και στη Λογοτεχνία. Στο τέλος θα 

γίνεται συζήτηση για τα κοινωνικά θέματα που θίγει η συγγραφέας στην ιστορία του Χάρι 

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

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

και καταστάσεις με ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. 

 

ΠΟΥ ΚΡΥΒΕΤΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ; Μία διαφορετική ματιά στα έργα τέχνης  

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

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

 

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

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

έτσι ικανοί να δούμε τον φυσικό μας κόσμο με άλλη ματιά.  
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Πώς γίνεται όμως και αυτή η εκπληκτική επιστήμη βρίσκεται τόσο χαμηλά στη λίστα 

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

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

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

κουραστική, σχεδόν απωθητική, για πολλούς μαθητές. Θέλοντας να αποκαταστήσουμε την 

εικόνα και το περιεχόμενο της Χημείας, σκεφτήκαμε να την προσεγγίσουμε με τρόπο 

ευφάνταστο και δημιουργικό, μέσα από τα εκθέματα των μουσείων. Επιλέξαμε να 

παρουσιάσουμε έργα τέχνης με έντονο χημικό υπόβαθρο, αρχαιολογικής κυρίως προέλευσης, 

αλλά ταυτόχρονα υψηλής αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας. Η στόχευσή μας είναι διπλή: 

από τη μία να εμβαθύνουμε σε βασικές χημικές έννοιες, από την άλλη να προσελκύσουμε τους 

μαθητές μέσα από την ομορφιά και την τέχνη των εκθεμάτων, ενσωματώνοντάς τους 

ευχάριστα στην εκπαιδευτική διαδικασία, διεγείροντας τις αισθήσεις τους, τη φαντασία και 

την κριτική τους σκέψη. Για τον σκοπό αυτό επιλέξαμε χαρακτηριστικά εκθέματα από 

μουσεία κυρίως της Ελλάδας και άλλων χωρών και δημιουργήσαμε τέσσερις 

θεματικές ενότητες Χημείας και Τέχνης: Χημεία & Τοιχογραφίες, Χημεία & Μέταλλα, 

Χημεία & Κεραμικά, Χημεία & Γλυπτά.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Με σκοπό την εμβάθυνση στη Χημεία των Τοιχογραφιών, των 

Μετάλλων, των Κεραμικών και των Γλυπτών: 

 Παρουσιάζονται στους μαθητές τα προεπιλεγμένα και χαρακτηριστικά εκθέματα Τέχνης 

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

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

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

 Συνδέονται τα εκθέματα με βασικές έννοιες της Χημείας. 

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

σκοπό την εμπέδωση των γνώσεων με τρόπο ουσιαστικό και ευχάριστο.  

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

 

Στόχοι του Προγράμματος 

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

μουσειακό περιβάλλον.  

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

καθώς αλληλεπιδρούν με τα προβαλλόμενα «εκθέματα» Τέχνης. 

 Η συσχέτιση των εκθεμάτων με τη Χημεία. 

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

 Η ευχαρίστηση και το αίσθημα ολοκλήρωσης που συνοδεύουν την επαφή με την Τέχνη.  
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Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΕΝΟΣ ΓΟΝΙΔΙΟΥ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90’ 

Εισηγήτρια: Ελένη Κόνιαρη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Μοριακή Βιολόγος 

 

Τα νουκλεϊνικά οξέα είναι µακροµόρια που µετέχουν στη µεταφορά  γενετικών πληροφοριών 

από γενιά σε γενιά και στην έκφραση αυτής της πληροφορίας µέσω της σύνθεσης πρωτεϊνών. 

Υπάρχουν δύο κατηγορίες νουκλεϊνικών οξέων, τα ριβονουκλεϊνικά (RNA) και τα 

δεσοξυριβονουκλεϊνικά οξέα (DNA). Το γενετικό υλικό των περισσότερων οργανισµών 

αποτελείται από DNA, εξαίρεση αποτελούν µόνο ορισµένοι ιοί (ρετροϊοί) που αντί για DNA 

έχουν RNA ως γενετικό τους υλικό. Σήµερα µπορεί να γνωρίζουµε όλες τις βάσεις από τις 

οποίες αποτελείται ένα DNA µόριο, εφαρμόζοντας την  αλληλουχία. Τα γονίδια περιέχουν 

οδηγίες που ελέγχουν την ανάπτυξή μας και τον τρόπο που δουλεύει το σώμα μας. Επιπλέον, 

είναι υπεύθυνα για πολλά από τα χαρακτηριστικά μας, όπως το χρώμα των ματιών, την 

ομάδα αίματος και το ύψος. Επίσης, τελευταίες μελέτες δείχνουν ότι η δραστηριότητά τους 

μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τον τρόπο σκέψης μας.  

 

Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί ο ρόλος του DNA στην κληρονομικότητα, πώς λειτουργούν 

τα γονίδια, πώς μεταφέρονται οι γενετικές πληροφορίες από γενιά σε γενιά, πώς 

δημιουργείται ένα γενεαλογικό δέντρο και θα διερευνηθεί αν ένα γονίδιο μπορεί να αλλάξει 

τη «συμπεριφορά»  του.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Αρχικά, με τη συμβολή οπτικοακουστικού υλικού θα παρουσιαστούν οι έννοιες του γονιδίου 

και της κληρονομικότητας μέσω θεωρητικής προσέγγισης, ενώ μέσα από μια βιωματική 

εκπαιδευτική δραστηριότητα θα έχουν την ευκαιρία να φτιάξουν μόνοι τους το δικό τους 

γενεαλογικό δέντρο. Με την εφαρμογή  σταυρόλεξων θα εξασκήσουν τις γνώσεις τους και 

την κριτική τους ικανότητα ενώ θα μυηθούν και σε πειραματικές διαδικασίες αφού θα έχουν 

την ευκαιρία να απομονώσουν σε πραγματικό χρόνο DNA από φρούτα και λαχανικά. 

Επιπλέον, με τη  μοντελοποίηση του βασικού δόγματος Βιολογίας αντιγραφή-> μεταγραφή-> 

μετάφραση θα έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα στάδια της γονιδιακής έκφρασης, 

ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα τους.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Θα διερευνηθούν οι έννοιες του γονιδίου, του γενετικού υλικού, της κληρονομικότητας. 

 Θα αποτυπωθεί η γονιδιακή δραστηριότητα και συμπεριφορά. 

 Θα αναπτυχθεί το ενδιαφέρον των μαθητών μέσω πειραματικής διαδικασίας. 

 Θα αναπτυχθεί η κριτική και συνδυαστική σκέψη μέσω της  βιωματικής δράσης. 
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ: Από το Cambridge στα νησιά Galápagos 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

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

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

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

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

αντιμετωπιζόταν με καχυποψία από τους περισσότερους επιστήμονες. Αυτός που κατάφερε 

να πείσει την επιστημονική κοινότητα για την αλήθεια της εξέλιξης ήταν ο Κάρολος Δαρβίνος, 

με τη δημοσίευση της Καταγωγής των Ειδών το 1859, ένα από τα πιο σημαντικά βιβλία που 

γράφτηκαν ποτέ. 

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

Καταγωγή; Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον νεαρό Δαρβίνο 

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

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

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

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

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

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

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

ενδιαφέροντά του και τις επιστημονικές του επιρροές. 

 Θα ακολουθήσουμε τον Δαρβίνο ως τον φυσιοδίφη του πλοίου Beagle (1831-1836), θα 

δούμε τις βιολογικές παρατηρήσεις που κάνει στα μέρη που επισκέπτεται και πώς αυτές 

τον οδήγησαν στη θεωρία της εξέλιξης. 

 Θα παρακολουθήσουμε τη διανοητική του πορεία μέχρι τη δημοσίευση της θεωρίας της 

εξέλιξης (1836-1859). 

 Θα αναρωτηθούμε γιατί καθυστερεί να δημοσιεύσει τις εξελικτικές του ιδέες για πάνω 

από δυο δεκαετίες και πώς ένα ξαφνικό γράμμα θα τον κάνει να αλλάξει γνώμη. 

 Θα γνωρίσουμε τις κεντρικές ιδέες και έννοιες της Καταγωγής των Ειδών και τις ενδείξεις 

του Δαρβίνου υπέρ της θεωρίας της εξέλιξης. 

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

κοινωνικό της αντίκτυπο. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

επιστήμονες. 

 Θα μάθουν για το σημαντικότερο συμβάν στη ζωή του Δαρβίνου, το ταξίδι με το Beagle. 
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 Θα αποκτήσουν μια καλή εικόνα για τις βασικές έννοιες της θεωρίας της εξέλιξης και για 

το πώς αυτή αναδύθηκε κατά τον 19ο αιώνα. 

 Θα έρθουν σε επαφή με το πώς λειτουργεί η επιστήμη και πώς γίνεται η επιστημονική 

ανακάλυψη. 

 

Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ  

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

Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 

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

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

εγκέφαλος λειτουργεί όπως ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Η σύγχρονη και πολλά 

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

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

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

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

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

νέες πληροφορίες. Θα αναρωτηθούμε γιατί μαθαίνουμε ευκολότερα ακούγοντας μια ιστορία 

και ποια είναι η σχέση της αφήγησης ιστοριών με τη μνήμη και τη διαδικασία της μάθησης. 

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

ακούει ιστορίες;  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εξιστορούμενων προσώπων. Φανταζόμαστε πώς θα ενεργούσαμε σε υποθετικά σενάρια. 

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

διαφορετικές καταστάσεις. Οι αφηγηματικές τέχνες γίνονται έτσι ένα άριστο εργαλείο 

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

συναισθήματα ενός άλλου προσώπου, μια ικανότητα θεμελιώδη για τον ανθρώπινο 

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

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

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

γενικότερα, έχει κομβικό ρόλο.  
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Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια σύντομη παρουσίαση καλών συνηθειών που πρέπει να 

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

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

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

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

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

κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Βασικές πληροφορίες για τον εγκέφαλο. 

 Εισαγωγή στη λειτουργία της μνήμης.  

 Γιατί ο εγκέφαλος αγαπά τις ιστορίες; 

 Πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί ιστορίες; 

 Οι ιστορίες ως συνεκτικός κρίκος των εμπειριών. 

 Ιστορίες και ενσυναίσθηση. 

 Η χρήση της αφήγησης για την ανακάλυψη των συναισθημάτων. 

 Η χρήση της αφήγησης για την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. 

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

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να γνωρίσουμε βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου νου. 

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

ασύνδετων πληροφοριών του περιβάλλοντος σε συνεκτικές ιστορίες. 

 Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τεχνικές για τη βελτίωση της μνήμης. 

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

καλύτερη απομνημόνευση γεγονότων. 

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

 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΡΙΘΜΟΥΣ: Τα μαθηματικά και ο φυσικός κόσμος 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Ηρακλής Βογιατζής, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών 

 

Τα μαθηματικά δεν είχαν πάντα τη μορφή που έχουν σήμερα. Η άλγεβρα και η γεωμετρία 

ήταν κλάδοι των μαθηματικών με διαφορετικά προβλήματα και προσεγγίσεις για την επίλυσή 

τους. Στις απαρχές, όμως, της επιστημονικής επανάστασης, οι κλάδοι αυτοί παντρεύονται και 

συνθέτουν τον προπομπό της σύγχρονης μαθηματικής σκέψης, την αναλυτική γεωμετρία. 

Μια από τις πιο σημαντικές ιδέες της ιστορίας των μαθηματικών είναι η κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο μπορούμε να αναπαραστήσουμε τις εξισώσεις ως σχήματα. Χωρίς αυτή 

τη γέφυρα ανάμεσα στη γεωμετρία και την άλγεβρα δεν θα είχαμε τις ψηφιακές τομογραφίες 

στην ιατρική, τις υπολογισμένες τροχιές των αερομεταφορών, τα γραφικά των υπολογιστών 

κ.ά. . Πολλά πράγματα που σήμερα έχουμε δεδομένα δεν θα υπήρχαν χωρίς αυτή τη 
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θαυμαστή συσχέτιση. Πώς κατασκευάζουμε σχήματα με αριθμούς; Πότε συνέβη αυτή η 

σύνθεση και ποιος την εισήγαγε;  

 

Εξέλιξη του προγράμματος: 

 Ποιοι είναι οι δύο κλάδοι των μαθηματικών που διδασκόμαστε; Γιατί υπάρχουν, τι τους 

διαφοροποιεί; 

 Μια σύντομη ιστορία των διαφορετικών προσεγγίσεων, γιατί καταλήγουμε στην 

αναλυτική γεωμετρία; 

 Η μετάβαση στο Καρτεσιανό Επίπεδο 

 Ο φυσικός κόσμος και τα Μαθηματικά 

 Αναλυτική γεωμετρία στην καθημερινή ζωή 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους μαθητές στις εννοιολογικές διαφορές των 

δυο κλάδων μαθηματικών που διδάσκονται στο γυμνάσιο, την άλγεβρα και τη γεωμετρία, 

χρησιμοποιώντας την Ιστορία των Μαθηματικών. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι 

να κατανοήσουν οι μαθητές τη μετάβαση στη γεωμετρική ανάλυση, την ιστορία πίσω από 

την έννοια του Καρτεσιανού Επιπέδου, τις φιλοσοφικές και ιστορικές ρίζες της, καθώς επίσης 

να προϊδεάσει τους εκπαιδευόμενους στις μαθηματικές πρακτικές των κλάδων που θα 

συναντήσουν αργότερα: τον διαφορικό και ολοκληρωτικό λογισμό, τις κωνικές τομές και τις 

γραφικές αναπαραστάσεις. 

Παράλληλα θα αποσαφηνιστούν οι λόγοι για τους οποίους διδάσκονται η άλγεβρα και η 

γεωμετρία, ως απαραίτητα σκαλοπάτια για την εξήγηση και έλεγχο του φυσικού χώρου και 

θα παρουσιαστούν  εφαρμογές  της καθημερινής ζωής που χρησιμοποιούν στοιχεία του 

καρτεσιανού επιπέδου για να αναδειχθεί η σημασία της διδασκαλίας των Μαθηματικών. 

 

Μέθοδοι/Εργαλεία 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού - Σύντομες ιστορικές αφηγήσεις. 

 Χρήση εφαρμογών για τη δημιουργία σχημάτων από συναρτήσεις. 

 Εμπλοκή των μαθητών και της εμπειρίας τους από τη σχολική ύλη. 

 

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ: Η ναυαρχίδα του ναυάρχου Νέλσον  

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

Εισηγητές: Μαρία-Ειρήνη Κορδά, Μαθηματικός 

       Κωνσταντίνος Μπατσίδης, Χημικός 

 

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

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

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

επιλύσουν διάφορους γρίφους ώστε να ανακαλύψουν διάφορα προσωπικά του αντικείμενα, 

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

χρόνο να γίνου οι συνεργάτες του μουσείου; 
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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).  

 

Ν Ε Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ  - Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η  

 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Έκφραση, Δημιουργία, Εκπαίδευση 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Πέτρος Πετρίδης, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

 

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

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

αποτελεί ταυτόχρονα μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης. 

Τα ψηφιακά διαδικτυακά παιχνίδια συνιστούν μια από τις πλέον διαδεδομένες συνήθειες 

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

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

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

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

Πώς μπορεί ένα ψηφιακό διαδικτυακό παιχνίδι να συμβάλλει γόνιμα στην εκπαιδευτική 

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

έκφρασης και ως πηγή δημιουργικότητας;  

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Μέσα από την προβολή οπτικοακουστικού υλικού (εικόνες, 

βίντεο, δίκτυα ζωντανής ροής) και την παρουσίαση λογισμικών: 

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

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

σύγχρονα ψηφιακά διαδικτυακά παιχνίδια. 

 Θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ψηφιακό παιχνίδι ως εκφραστικό 

κινηματογραφικό μέσο (machinima). 

 Θα δούμε πώς μπορεί να συμβάλλει ένα ψηφιακό διαδικτυακό παιχνίδι στην εκπαιδευτική 

διαδικασία μέσα από το παράδειγμα του λογισμικού Minecraft.edu. 
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 Θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα απλό παιχνίδι με τη χρήση του 

λογισμικού Scratch του πανεπιστημίου του MIT. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Η εξοικείωση των μαθητών με το ψηφιακό διαδικτυακό παιχνίδι ως: 

 Πηγής έκφρασης και δημιουργικότητας. 

 Εκπαιδευτικού εργαλείου. 

 «Χώρου» συγκρότησης κοινωνικών σχέσεων. 

 

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΚΘΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Ομάδα 25 μαθητές, διάρκεια 90’ 

Εισηγητές: Ομάδα Alpha labs 

Υπεύθυνη προγράμματος: Φλέρη Ρουσάκη, MSc Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση 

Νέων Τεχνολογιών 

 

Μέσω του φανταστικού κόσμου της τεχνολογίας, τα παιδιά εξοικειώνονται με νέα εργαλεία 

δημιουργίας και εφευρετικότητας! Το πρώτο εργαστήρι Εικονικής και την Επαυξημένης 

Πραγματικότητας στην Ελλάδα, προσφέρει στα παιδιά μια μοναδική και ολοκληρωμένη 

εμπειρία σχετικά με τη λειτουργία, τις εφαρμογές και τις δυνατότητες των συγκεκριμένων 

τεχνολογιών, και φυσικά… παιχνίδι! 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Α’ Μέρος: Διαδραστική επιμόρφωση και έμπνευση από τον εκπαιδευτή. Τα παιδιά μαθαίνουν 

τις βασικές αρχές των συγκεκριμένων τεχνολογιών, όλο το φάσμα εφαρμογών τους στο 

παρόν αλλά και τις προοπτικές τους για το μέλλον. Συζητούν για τεχνολογικά επιτεύγματα 

παιδιών, παραδείγματα των οποίων παρουσιάζονται από τον εκπαιδευτή και εκφράζουν το 

δικό τους δημιουργικό όνειρο αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη! 

Β’ Μέρος: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και εξοικειώνονται διασκεδάζοντας με τις 

συγκεκριμένες τεχνολογίες, καθώς καθοδηγούνται να απολαύσουν ενδεικτικές εμπειρίες 

Εικονικής Πραγματικότητας με μάσκες VR δύο τεχνολογιών (VR HMD & Cardboards) αλλά και 

Επαυξημένης Πραγματικότητας χρησιμοποιώντας tablet. 

 

Στόχος του προγράμματος 

Τα παιδιά να εμπνευστούν. Να διαπιστώσουν ότι η φαντασία και η καθαρή τους ματιά μπορεί 

και θέλουμε να μετουσιωθεί σε χρήσιμη Δημιουργία ακόμα και για τον κόσμο των μεγάλων, 

ώστε τελικά η τεχνολογία να μην καταναλώνεται μόνο, αλλά να εξυπηρετεί την κοινωνία και 

τον κόσμο μας. 

 

Εργαλεία του προγράμματος 

VR HMDs (Εικονική Πραγματικότητα) - Cardboards (Εικονική Πραγματικότητα) -  

Tablets (Επαυξημένη Πραγματικότητα) 
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ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (VR) 

Ομάδα 25 μαθητές, διάρκεια 120΄ 

Εισηγητής: Άρης Κανδηλιώτης, Καθηγητής τρισδιάστατου σχεδίου 

 

Ο κόσμος της τέχνης διερευνά συνεχώς τους τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες 

μπορούν να μεταμορφώσουν τόσο την καλλιτεχνική δημιουργία όσο και την επικοινωνία με 

τον θεατή. Η εικονική πραγματικότητα υπόσχεται να αλλάξει και τα δύο. Αμφισβητώντας τα 

όρια μεταξύ εικονικού και πραγματικού, ανατρέπει την κατεστημένη εικόνα των έργων που 

χαζεύεις στους τοίχους ενός μουσείου, δίνοντας στον θεατή τη δυνατότητα να περιηγηθεί 

μέσα στο έργο τέχνης, να αλληλοεπιδράσει με αυτό, ακόμα και να αποτελέσει μέρος της 

δημιουργικής διαδικασίας ή της παρουσίασης. Έτσι λοιπόν με την βοήθεια μιας συσκευής 

προβολής και ειδικών χειριστηρίων τρισδιάστατης περιήγησης στον κόσμο της εικονικής 

πραγματικότητας (VR) μπορεί ο μαθητής  να ζωγραφίσει κάτι μοναδικό που θα κάνει το κάθε 

έργο να αποτελεί μια ξεχωριστή βιωματική εμπειρία. 

 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα εξετάσουμε με τους μαθητές πως μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ένα εντελώς καινούργιο και καινοτόμο μέσο, την εικονική 

πραγματικότητα (VR)  για να ζωγραφίσουμε σε τρεις διαστάσεις. 

Μέσα από αυτό το διαδραστικό εργαστήριο οι μαθητές θα μάθουν πως να ζωγραφίζουν σε 

τρεις διαστάσεις με την βοήθεια της εικονικής πραγματικότητας, την ιστορία της εικονικής 

πραγματικότητας και πως μπορούνε να εξελίξουνε τις γνώσεις που θα αποκτήσουν για να 

ασχοληθούν περεταίρω με το χώρο της εικονικής πραγματικότητας (VR)   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Οι μαθητές παρακολουθούν μια εισαγωγή 10 λεπτών μιας σύντομης ιστορικής αναδρομής 

του VR(Virtual Reality)  

 Παρουσίαση της λειτουργίας της εφαρμογής Google tiltebrush που θα χρησιμοποιήσουμε 

για να ζωγραφίσουμε μέσω της συσκευής προβολής εικονικής πραγματικότητας (VR) HTC 

VIVE 

 Ο κάθε μαθητής θα έχει στην διάθεση του 10 λεπτά να σχεδιάσει κάτι μέσω της 

εφαρμογής Google Tilt brush, παράλληλα οι υπόλοιποι μαθητές θα μπορούν να κάνουν 

ερωτήσεις για την εφαρμογή και τον χώρο της εικονικής πραγματικότητας.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Εισαγωγή στων κόσμο της εικονικής πραγματικότητας (VR) 

 Ενημέρωση για τις ιδιότητες και την εφαρμογή της εικονικής πραγματικότητας (VR) στον 

κόσμο. 

 Δημιουργία ζωγραφικής μέσω της εικονικής πραγματικότητας (VR) 

 Ανάπτυξη φαντασίας μέσω ενός εντελώς καινούργιου και καινοτόμου μέσου.  
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ  

(Γ΄ τάξη) Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 120΄  

Εισηγητής: Δημήτρης Παππάς, Φυσικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ 

 

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να καταστήσει οικεία στους μαθητές την τεχνολογία της 

ρομποτικής, επιδεικνύοντας τις βασικές της αρχές αλλά και το πλήθος των σύγχρονων 

εφαρμογών της.  Αρχικά παρουσιάζεται η ιστορία της ρομποτικής, ξεκινώντας από τις 

μυθολογικές αναφορές. Καταδεικνύεται με αυτό τον τρόπο η τάση του ανθρώπου να 

προσπαθήσει να δημιουργήσει κατασκευές οι οποίες θα εκτελούν αυτόματα τις μηχανικές 

εργασίες, απαλλάσσοντάς τον από το βάρος τους. Η αφήγηση της ιστορίας συνεχίζεται με 

συγκεκριμένα παραδείγματα αυτομάτων από διάφορες εποχές, φτάνοντας ώς τις μέρες μας. 

Αναδεικνύουμε έτσι τη σύνδεση των ιδεών και των τεχνικών ανά τους αιώνες και τη συνέχεια 

της τεχνολογικής εξέλιξης. Η αφήγηση φτάνει ώς τα πρώτα πραγματικά ρομπότ που 

εμφανίστηκαν τον εικοστό αιώνα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι σύγχρονες εφαρμογές της 

ρομποτικής και οι διάφορες ρομποτικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται σήμερα, από τους 

ρομποτικούς βραχίονες των εργοστασίων, ώς τα μικροσκοπικά νάνο-ρομπότ. Γίνεται 

αναφορά για τις νέες τάσεις στη σύγχρονη έρευνα, με κατευθύνσεις όπως η προσομοίωση 

συναισθηματικών εκφράσεων από ρομπότ. Τέλος επιδεικνύονται μέθοδοι και υλικά που 

χρησιμοποιούνται στη ρομποτική τεχνολογία, τόσο σε επίπεδο υλικού, όσο και λογισμικού, 

καθώς επίσης και πραγματικές ρομποτικές διατάξεις (υδραυλικός βραχίονας, αυτοκινούμενο 

όχημα). Οι συμμετέχοντες παίρνουν μαζί τους πληροφορίες και σχέδια με βάση τα οποία 

μπορούν να δημιουργήσουν δικές τους απλές ρομποτικές διατάξεις.  

 

Στόχοι του προγράμματος 

 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.  

 Δημιουργία πρωτότυπων ιδεών αυτοματισμού.  

 Ανάπτυξη ικανότητας δημιουργικών λύσεων προβλημάτων.  

 Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού και ανάλυσης.  

 Σύνδεση των επιστημονικών αντικειμένων των θετικών επιστημών με πρακτικές 

εφαρμογές. Δυνατότητα να περνάμε από τη θεωρία στην πράξη.  

 

Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει στο εργαστήριο, λαμβάνεται υπόψη το περιεχόμενο της 

αντίστοιχης σχολικής ύλης που διδάσκεται στην κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα καθώς και το 

αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων.  

 

Οφέλη από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα: Οι συμμετέχοντες 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 
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προάγουν τον τρόπο ζωής τους και τις μελλοντικές τους δυνατότητες προσωπικής και 

συλλογικής ανάπτυξης. 

 

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  

 

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: Το παράδειγμα της λίμνης Αράλη 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

 

Ανάμεσα στο Ουζμπεκιστάν και στο Καζακστάν υπήρχε πριν από 50 χρόνια μια λίμνη τόσο 

μεγάλη που έμοιαζε με ηπειρωτική «θάλασσα» και χαρακτηριζόταν ως η τέταρτη μεγαλύτερη 

λίμνη στον κόσμο. Λέμε υπήρχε, γιατί από το 1960 και μετά, η λίμνη αυτή άρχισε να 

εξαφανίζεται. Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν οι δορυφορικές εικόνες αλλά και οι κάτοικοι που 

φαίνεται πώς ζουν μέσα σε μία αλμυρή έρημο.  

 

Οι μαθητές καλούνται να λύσουν το μυστήριο της λίμνης που συρρικνώνεται. Ποιος είναι 

υπεύθυνος γι΄ αυτή τη συρρίκνωση; Οι κάτοικοι, η φύση, κάποια υπερφυσική δύναμη;  

 

Οι μαθητές «ταξιδεύουν» στην Ασία» παρατηρούν το ανάγλυφο και γνωρίζουν μέσα από 

διασκεδαστικές περιπέτειες το πρόβλημα, τις αιτίες του και τα αποτελέσματά του. Υιοθετούν 

ρόλους για να προσεγγίσουν το θέμα και να ελέγξουν αν η συγκεκριμένη οικολογική 

καταστροφή μπορεί να χαρακτηριστεί αναστρέψιμη ή αν πρόκειται για  ένα ταξίδι χωρίς 

επιστροφή. 

 

Στόχοι του προγράμματος: Μέσα από τη δράση αυτή αναμένεται οι μαθητές:  

 Να κατανοήσουν την έννοια του οικολογικού προβλήματος 

 Να αναγνωρίσουν τον ρόλο  του ανθρώπου σε αυτό 

 Να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος 

 Να προτείνουν λύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογα προβλήματα 

 Να αναπτύξουν ενσυναίσθηση και να κατανοήσουν ότι ένα πρόβλημα τοπικής κλίμακας 

όταν πρόκειται για το περιβάλλον, είναι τελικά ένα παγκόσμιο πρόβλημα 

 

Εργαλεία του προγράμματος: Προκειμένου να προσεγγίσουμε τη θεματολογία με ευχάριστο 

τρόπο, θα ακολουθήσουμε τη μέθοδο του storytelling. Η αφήγηση θα συνοδεύεται από 

παρουσίαση υλικού και βίντεο προκειμένου οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το 

γεωγραφικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο των εποχών που συνέβη το πρόβλημα 

διαχρονικά. Καρτέλες, και έντυπα με πληροφοριακό υλικό θα είναι δομικά μέρη της ιστορίας 

που θα οδηγούν σε νέες αναζητήσεις και συζητήσεις για την εύρεση λύσεων. Το λογισμικό 

google earth θα συνοδεύει το ταξίδι στην ασιατική ήπειρο προτείνοντας αναγνώσεις του 

ανάγλυφου και ερμηνεία του χώρου. 
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Η ΓΗ ΓΥΡΙΖΕΙ… ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Κώστας Θωμόπουλος, Γεωλόγος MSc, Εκπαιδευτικός περιβαλλοντικής αγωγής 

 

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

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

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

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

φαινομένων που εκδηλώνονται από τις φυσικές διεργασίες στο εσωτερικό αλλά και το 

ανάγλυφό της, ελέγχει τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις μας. Παράλληλα, από τους 

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

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

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

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Εισαγωγή στο πρόγραμμα με συζήτηση για τις θεωρίες μετοίκησης σε άλλους πλανήτες. 

 Κατασκευή χρονολογικού χάρτη με τους σημαντικότερους σταθμούς στην 4,6 

δισεκατομμυρίων ετών ζωή της Γης. 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού: σεισμοί, ηφαίστεια και ακραία φυσικά φαινόμενα 

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

διεργασίες του. 

 Βιωματικό παιχνίδι ανακάλυψης των υλικών της Γης από τα οποία παράγονται 

αντικείμενα καθημερινής χρήσης. 

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

ανθρώπινο οργανισμό. 

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

αυτό 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

αξίας να προστατευθεί και να διατηρηθεί. 

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

περιβάλλον. 

 Ανακάλυψη των αρχικών υλικών από τα οποία προκύπτουν κατασκευές και αντικείμενα 

που χρησιμοποιούμε καθημερινά. 
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Τ Ε Χ Ν Η  &  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α  

 

ΔΡΑΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: Από το χαρτί…στη σκηνή!!! 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν 

 

Πρόγραμμα με θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα που στοχεύει στην ουσιαστική εξοικείωση 

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

προγράμματος οι μαθητές  “ζωντανεύουν” σκηνικά ένα από τα λογοτεχνικά κείμενα που 

διδάσκονται στο σχολείο και καλούνται να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους προκειμένου 

να αφηγηθούν και να αναπτύξουν με τον δικό τους τρόπο την ιστορία που διάβασαν.  

 

Στο πρόγραμμα θα δουλέψουμε με ένα από τα προτεινόμενα κείμενα το οποίο επιλέγεται από 

τον δάσκαλο/τη δασκάλα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να δουλέψουμε πάνω σε κείμενο 

θεατρικό που ήδη δουλεύεται στην τάξη ή στη θεατρική ομάδα. 

 

Προτεινόμενα κείμενα 

Για την Α΄ Γυμνασίου 

Νίκου Καζαντζάκη, Η νέα παιδαγωγική 

Λαϊκό παραμύθι, Ο φτωχός και τα γρόσια 

Άντον Τσέχωφ, Βάνκας 

 

Για τη Β΄ Γυμνασίου 

Ηλίας Βενέζης, Η επιστροφή του Αντρέα 

Έλλη Αλεξίου, Όμως ο μπαμπάς δεν ερχόταν 

Μαρία Ιορδανίδου, Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας 

 

Για τη Γ΄ Γυμνασίου 

Άντον Τσέχωφ, Ο παχύς και ο αδύνατος 

Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ο τύπος και η ουσία 

Κώστας Ταχτσής, Κι έχουμε πόλεμο! 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάγνωση - σύντομη ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου (θεωρία) 

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 

     

 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 
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προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε. Μιλάμε για το πώς περνάει κανείς από τον πεζό λόγο, στον 

δραματικό λόγο.  

 

 Δραματουργική επεξεργασία του κειμένου (πρακτική) 

Οι μαθητές μοιράζονται 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 

 

 Πρόβα - παρουσίαση των σκηνών (πρακτική) 

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

σε ρόλο σκηνοθέτη καθοδηγεί τους μαθητές υποκριτικά. 

 

ΜΕ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ  

Όταν ο λόγος και η εικόνα συγκατοικούν στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

 

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

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

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

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

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

πόσες εικόνες ισοδυναμεί μία λέξη; 

Έχοντας ως βάση τις δύο μόνιμες συλλογές του Ιδρύματος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 

παρουσίαση της ζωής και του έργου του ζωγράφου-χαράκτη του Πόντου Βάλια Σεμερτζίδη 

και του ζωγράφου της Διασποράς Δημήτρη Περδικίδη, σε συνδυασμό με την αντιπολεμική 

λογοτεχνία που εμπεριέχεται στο πρόγραμμα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι ιδεολογικές αναζητήσεις των καλλιτεχνών σε σχέση με τον ρόλο του καλλιτέχνη και τη 

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

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

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

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

με τη δεκαετία του ’40 και την Εθνική Αντίσταση. 

 

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

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

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

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

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

Αξιοποίηση των λογοτεχνικών κειμένων του Γυμνασίου σε συνδυασμό με τον αντιπολεμικό 

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

Περδικίδη. 
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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 &  

Β. Παπαϊωάννου. 

 Ασκήσεις δημιουργικής γραφής και αυτοσχεδιασμού, προβολή ντοκιμαντέρ 

 

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ; 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Ζωή Καλαμάκη, Φιλόλογος, Μουσειοπαιδαγωγός 

 

Έχει τόπο ο χρόνος; Έχει ήχο, εικόνα και χρώμα; Ποια είναι η μυρωδιά του χρόνου και ποια η 

υφή του; Ήχοι, λέξεις, εικόνες, μυρωδιές μπλέκονται μεταξύ τους σε ένα πολυαισθητικό 

πρόγραμμα δημιουργώντας το όχημα που θα μας οδηγήσει να κατανοήσουμε πώς βλέπει 

ένας συγγραφέας-ποιητής, καθώς και ένας καλλιτέχνης γενικότερα την έννοια του Χρόνου. 

Με αφορμή το γεγονός ότι η Αθήνα είναι η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου το έτος 2018 

σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στα βιβλία, τις λέξεις, τις 

εικόνες και τα συναισθήματα που δημιουργούνται από αυτά. 

Αφετηρία του προγράμματος θα αποτελέσει το απόσπασμα «Οι χαμένες ώρες (Άσκηση 

ορθογραφίας)» από το βιβλίο Ελιά στο πέλαγος της Φωτεινής Φραγκούλη. Θα 

ακολουθήσουν παροιμίες, μύθοι, λογοτεχνικά κείμενα και ποιήματα Ελλήνων και ξένων 

συγγραφέων που θέλησαν να αποτυπώσουν τον Χρόνο στα έργα τους. 

Τα παιδιά μέσα από ομάδες θα κληθούν να επεξεργαστούν και να αναλύσουν τα 

αποσπάσματα των κειμένων/ποιημάτων, να εντοπίσουν αφηγηματικά στοιχεία που θα τα 

βοηθήσουν να κατανοήσουν τις έννοιες και να συγκρίνουν τις διαφορετικές οπτικές των 

καλλιτεχνών απέναντι στο ίδιο θέμα. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες η κάθε ομάδα θα 

οδηγηθεί στη δημιουργία ενός έργου μεταφράζοντας κείμενα σε εικόνες (ζωγραφικά έργα ή 

συνθέσεις), περιβάλλοντας άλλα με ήχους και ντύνοντας με λέξεις ζωγραφικά έργα (κείμενα, 

ποιήματα) 

  

Στόχοι του προγράμματος 

 Η εξερεύνηση και η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων ενός κειμένου  

 Η σύγκριση κειμένων/ποιημάτων με το ίδιο θέμα  

 Η ενθάρρυνση της συμμετοχής όλων των αισθήσεων στο πρόγραμμα 

 Η εξοικείωση των παιδιών με την ομαδική εργασία 

 Η έκφραση και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας για την παραγωγή 

και σύνθεση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων 

 Η ανάπτυξη οπτικού γραμματισμού για την ανάλυση μιας εικόνας 
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 Ο προβληματισμός σχετικά με τα μέσα που θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν (χρώματα, 

σχήματα, υλικά, υφές) για τη μετάφραση ενός κειμένου σε εικόνα 

 

Μέθοδοι προγράμματος: Μαιευτική, αφηγηματική, αποκαλυπτική, ερωταποκρίσεις, 

περιγραφική, καθοδηγητική, εξερευνητική 

 

Τ Ε Χ Ν Η  

 

ΤΟ ΓΚΡΑΦΙΤΙ, ΜΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

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

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Caillaux, Εικαστικός, Εμψυχώτρια 

 

Η τέχνη του Γκράφιτι και η πολιτικοποιημένη Τέχνη των τελευταίων δεκαετιών γίνεται 

αφορμή για να προβληματιστούμε πάνω  στη σύγχρονη κοινωνία και τις πολιτικές, 

ιδεολογικές και καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής μας. «Μια εικόνα, χίλιες λέξεις», πόσα 

συναισθήματα όμως αυτή γεννά στον θεατή; Και πόσα από αυτά τα «ενδόμυχα» 

συναισθήματα επηρεάζουν συνειδητά ή ασυνείδητα της σκέψεις του;   

Οι μεταξοτυπίες του Δημήτρη Περδικίδη, που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα Αικατερίνης 

Λασκαρίδη, μας δίνουν το έναυσμα να συζητήσουμε για τα σύμβολα που χρησιμοποιούν οι 

καλλιτέχνες στη Σύγχρονη Τέχνη και πώς αυτά συνδέονται άμεσα με την πολιτική συνθήκη 

της εποχής τους. 

Η επαναστατική ορμή και η ανάγκη για έκφραση και για επίδραση βγαίνει από τα στενά όρια 

του μουσείου και συναντάει τον δημόσιο χώρο μέσα από το Γκράφιτι. Τη δεκαετία του ̓80 οι 

δρόμοι της Αθηνάς και των μεγάλων πόλεων αρχίζουν να γεμίζουν χρώμα, ζωγραφιές, 

συνθήματα και tag.  

Πώς αυτές οι ζωγραφιές ή τα κείμενα στους τοίχους αποκτούν δύναμη, επιρροή και 

αναγνωρισιμότητα;  

Στο εργαστήριο αυτό θα κάνουμε μια βουτιά στα πιστεύω και τα ιδανικά μας και θα 

προσπαθήσουμε, με τον πιο άμεσο τρόπο, να τα αποτυπώσουμε πάνω στο χαρτί. Σκοπός δεν 

είναι να δημιουργήσουμε ένα μεγαλεπήβολο έργο πάνω σε κάποιο τοίχο, άλλα να 

πλησιάσουμε την ουσία και την τεχνική του Γκράφιτι και να ανακαλύψουμε πώς μπορεί να 

χωρέσει μια μεγάλη έννοια σε μια μόνο εικόνα ή σε μερικές μόνο λέξεις. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Λίγα λόγια για την ανάγκη του ανθρώπου για ελεύθερη έκφραση. 

 Προσέγγιση της Πολιτικής μέσα από την Τέχνη με παραδείγματα από το έργο του Περδικίδη 

και άλλων σύγχρονων καλλιτεχνών. 

 Συζήτηση γύρω από τα σύμβολα που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες στη Σύγχρονη Τέχνη και 

το Γκράφιτι. 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με γνωστά Γκράφιτι της Αθήνας 

 Ερωτήσεις που αφορούν το περιεχόμενο και τη μορφή των Γκράφιτι και ερωτήσεις που 

αναδεικνύουν την ανταπόκριση και την προσωπική άποψη των μαθητών. 
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 Ανάδειξη των κοινών σημείων του υλικού όπως οι αξίες των ανθρώπων, η ανάγκη για 

επιρροή και αναγνωρισιμότητα, καθώς και του στοιχείου της αντισυμβατικότητας. 

 Τα παιδιά γίνονται από θεατές, δημιουργοί με μια πρωτότυπη μέθοδο συνεργασίας  και 

ανταλλαγής απόψεων και ιδεών όπου ο ένας παρεμβαίνει, με σεβασμό, στο σχέδιο του 

άλλου.  

 Παρουσίαση των σχεδίων, συζήτηση πάνω σε αυτήν την εμπειρία και συσχέτιση με την 

πρακτική του Γκράφιτι στον δημόσιο χώρο. 

 Το κάθε παιδί φτιάχνει το δικό του stencil και αφήνει το αποτύπωμα του σε μια ομαδική 

ζωγραφιά που γίνεται για εμάς ο δικός μας εικονικός τοίχος. 

 Σύνοψη και αποχαιρετισμός με την παρότρυνση να προσχεδιάσουν σε χαρτί ομαδικά ή 

μεμονωμένα Γκράφιτι και να μας τα στείλουν. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Εξοικείωση των μαθητών με έννοιες, σύμβολα και μορφολογικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται στην σύγχρονη Τέχνη και το Γκράφιτι 

 Εξοικείωση με τη δημοσιοποίηση των ιδεών και αξιών τους και ανάπτυξη τής 

συναίσθησης της ευθύνης 

 Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της ικανότητας να ακούς τον συνομιλητή σου 

 Καλλιέργεια πνεύματος σεβασμού του άλλου και του διαφορετικού  

 Ανάπτυξη συνεργατικών και κριτικών δεξιοτήτων  

 Ανάπτυξη σχεδιαστικής ευχέρειας  

 Τόνωση ενσυναίσθησης 

 

GENERATION Z, Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ MILLENIUM  

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

Εισηγητής: Φοίβος Παπαχατζής, Εικονογράφος 

 

Η κουλτούρα των εφήβων στο διάστημα των τελευταίων δεκαετιών έχει εξελιχθεί σε ένα 

πολύ ενδιαφέρον και ζωντανό κομμάτι του σύγχρονου πολιτισμού. Οι σημερινοί έφηβοι ήδη 

επηρεάζουν τον κόσμο των μεγάλων. Τί καθορίζει όμως τη νεανική κουλτούρα και πώς αυτή 

αλλάζει τη σύγχρονη και τη μελλοντική εικόνα του κόσμου μας? 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Παρουσίαση και ανάλυση με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων της εξέλιξης της 

εφηβικής κουλτούρας μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα (comics, videogames, μόδα, 

κλπ). 

 Πώς η χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εφήβους επηρεάζει αισθητικά την 

καθημερινότητά μας. 

 Στο τέλος τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και παίζουμε ένα κουίζ γνώσεων με θέμα την 

εικονογραφία της εφηβικής κουλτούρας. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η γνωριμία με τους μηχανισμούς δημιουργίας και 

προβολής προτύπων και τάσεων (trends), η ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης και η 
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συνειδητοποίηση της δύναμης και κατά συνέπεια της ευθύνης που έχει η εκάστοτε γενιά 

εφήβων στην συνδιαμόρφωση της αισθητικής (και όχι μόνο) του σήμερα και του αύριο. 

 

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

 

ΜΙΚΡΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΡΩΝ: Η διαδρομή ενός πρόσφυγα - Θεατρικό Εργαστήρι 

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

Εισηγήτρια: Άννα Δημητροπούλου, Αρχαιολόγος, Μουσειοπαιδαγωγός 

 

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

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

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

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

σε όλους τους μετανάστες που θωρακίστηκαν στη σιωπή τους. 

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

τα παιδιά βρίσκονται άλλοτε ως παρατηρητές να παρακολουθούν τη διαδρομή και τις 

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

τις σκέψεις, τα όνειρα, τα συναισθήματα και τις αποφάσεις του μέσα από θεατρικές φόρμες. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Δημιουργία του θεατρικού πλαισίου μέσα από μια ιστορία. 

 Διερεύνηση κοινωνικού θέματος μέσω του δράματος. 

 Διερεύνηση του χαρακτήρα μέσω θεατρικής φόρμας. 

 Αναστοχασμός. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

εκπαιδευτικό δράμα. 

 Καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. 

 Ανάπτυξη της δημιουργικότητας. 

 Ανάπτυξη της φαντασίας. 

 Καλλιέργεια της συμμετοχής και της ομαδικότητας. 

 

ΕΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΚΙΜΩΛΙΑ: Κάπως έτσι γεννήθηκε το θέατρο 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Νίκας, Φιλόλογος, Καθηγητής Υποκριτικής, Ηθοποιός  

 

Η αίσθηση του κύκλου του «καθόμαστε όλοι γύρω – γύρω» και έτσι αρχίζει να δημιουργείται 

η ανάγκη « να γνωριστούμε» από την αρχή. Τα μάτια θα «παίξουν» με τα βασικά 

συναισθήματα και τις καθημερινές διαθέσεις: χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, αγάπη, μίσος.  

Αμέσως μετά το όνομα κάθε παιδιού ξεχωριστά θα γίνει αφορμή να οροθετηθεί η 

πραγματική του υπόσταση μέσα από το σύνολο των συμμαθητών του. Πώς μας βλέπουν οι 

άλλοι; Τι βλέπουμε εμείς; 

http://www.livanis.gr/ViewAuthors.aspx?ValueId=600110
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Και ακριβώς στο σημείο αυτό αρχίζει το παιχνίδι της αφήγησης μιας ιστορίας που θα 

φτιάχνεται κάθε φορά από τα ίδια τα παιδιά. Όμως οι ιστορίες έχουν ανάγκη τα πρόσωπα 

για να ζωντανέψουν.  

Εδώ αρχίζει τα θέατρο με την κυτταρική του μορφή: Κάποιος απαντάει κάτι σε κάποιον. 

 

Έτσι τα παιδιά χωρίς να το καταλάβουν θα αρχίσουν να μπαίνουν σε ρόλους.  

Οι ρόλοι αυτοί με τη σειρά τους θα «ζητήσουν» κάποια βασικά στοιχεία μεταμόρφωσης: ένα 

μαντήλι, ένα καπέλο, ένα σεντόνι, ένα ζευγάρι γάντια, γυαλιά κ.ά. Έτσι ο κόσμος της σκηνής 

αρχίζει να διαμορφώνεται «αυτόματα» σε μια άλλη πραγματικότητα.   

 

Οι ρόλοι όμως χρειάζονται «καθοδήγηση». Έτσι κάποια παιδιά αναλαμβάνουν να 

«σκηνοθετήσουν» τους ρόλους.  Και να!!! Κάναμε θέατρο γιατί 

 Φτιάξαμε την ιστορία 

 Ζωντανέψαμε τα πρόσωπα 

 Δημιουργήσαμε σκηνικό χώρο 

 Χρησιμοποιήσαμε σκηνοθέτη 

 

Ένα devised project που διαμορφώνεται κάθε φορά διαφορετικά ανάλογα με την κάθε φορά 

διαφορετική ματιά της κάθε ομάδας.. 

Ένας ολόφρεσκος τρόπος να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τα βασικά συστατικά του 

θεάτρου χωρίς να το «διδαχθούν». 

 

Η ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Η βιωματική μάθηση 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές: Θόδωρος Γραμματάς, Καθηγητής Θεατρολογίας ΕΚΠΑ,  

                  Σίμος Παπαδόπουλος, Επίκ. Καθηγητής ΠΤΔΕ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

                  Θράκης 

                  Τάκης Τζαμαργιάς, Σκηνοθέτης, Διδάσκων στο Τμήμα Επιστημών Αγωγής ΕΚΠΑ,  

                  Καθηγητής Υποκριτικής 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αξιοποιεί θεατρικές μεθόδους και τεχνικές και ειδικότερα τη 

δραματοποίηση, τη διασκευή και τη διακειμενική σύνθεση, για να δημιουργήσει περιβάλλοντα 

βιωματικής μάθησης, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Γυμνασίου. 

Εστιάζεται στην Οδύσσεια και την Ιλιάδα του Ομήρου, την Ελένη του Ευριπίδη και τις Ιστορίες 

του Ηροδότου. Με βάση τα συγκεκριμένα κείμενα, αλλά και επιπλέον λογοτεχνικά και 

ιστορικά έργα που αναφέρονται στον αρχαιοελληνικό κόσμο, στοχεύει να δημιουργήσει μια 

ουσιαστική, βιωματική επαφή των μαθητών με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, να τους κάνει 

κοινωνούς στις αξίες και το περιεχόμενό του και να μεταφέρει το ιστορικό παρελθόν στο 

παρόν, επικαιροποιώντας τα μηνύματα και την αναφορικότητά τους στο πολιτισμικό παρόν 

των σύγχρονων μαθητών. 
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Κατ’ αυτόν τον τρόπο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 

 καλλιεργεί το δυναμικό χαρακτήρα της γνώσης, καθώς οργανώνεται με βάση έγκυρα 

κριτήρια για την επιστημονική – παιδαγωγική και καλλιτεχνική διάσταση της σύζευξης της 

αρχαίας ελληνικής γραμματείας και του πολιτισμού με τη θεατρική αγωγή  

 έχει βιωματικό χαρακτήρα, για να αναπτύσσει τη δημιουργική και κριτική σκέψη των 

μαθητών  

 είναι πρωτότυπο, ευρηματικό και ευέλικτο, με βάση την ηλικία των μαθητών  

 αξιοποιεί την προηγούμενη εμπειρία και τη βιωματική γνώση των μαθητών, κυρίως αυτή 

που φέρουν από τον εξωσχολικό μικρόκοσμό τους 

 συμβάλλει με την ενσυναίσθηση στη δημιουργία δημοκρατικής συνείδησης 

 συνδέει τη διερεύνηση της γνώσης με τη σχολική ζωή και με την καθημερινότητα των 

μαθητών, αντλώντας θέματα από την κοινωνική τους ζωή 

 ανάγει το παρελθόν στο παρόν και αναπτύσσει την κριτική σκέψη και τη δημιουργική 

επαφή των νέων με τις αξίες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. 

 

Στόχοι του προγράμματος: Οι μαθητές μέσω θεατρικής διερεύνησης: 

 να διαμορφώσουν  την πολιτισμική τους συνείδηση μέσα από τη γνώση του 

αρχαιοελληνικού πολιτισμού 

 να κατανοήσουν τα μηνύματα και τις αξίες του αρχαιοελληνικού πνεύματος με τρόπο 

παραστατικό, άμεσο και βιωματικό 

 να συνειδητοποιήσουν την έννοια του ‘’κλασικού’’ με τα διαχρονικά και παγκόσμια 

μηνύματα που απορρέουν από τα κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας 

 να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και την κριτική τους σκέψη 

 να ενδυναμώσουν τη συγκινησιακή, εμπειρική και βιωματική προσέγγιση στη γνώση 

 να καλλιεργήσουν τη φαντασία και την παιγνιώδη ατμόσφαιρα της μάθησης 

 να τονίσουν και να ενισχύσουν την αξία της αισθητικής καλλιέργειας 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ                  

Από τον μύθο… στη σκηνή.  Ένα ταξίδι με οδηγό την Ελένη του Ευριπίδη 

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

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

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν 

 

Ένα πρόγραμμα με θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα που με αφορμή την Ελένη του 

Ευριπίδη, επιθυμεί να αφυπνίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη δύναμη των μύθων και 

την ερμηνεία τους μέσα από το αρχαίο δράμα.  

Οι μαθητές καλούνται να εξερευνήσουν τα ερωτήματα:  

 Γιατί μας απασχολεί και γιατί συνεχίζει να μας εμπνέει ο μύθος της Ελένης από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα; 

 Γιατί και πώς ο Ευριπίδης ερμηνεύει με διαφορετικό τρόπο τον ίδιο μύθο μέσα από τις 

τραγωδίες του Τρωάδες, Ορέστης και φυσικά την Ελένη.  

 Γιατί συνεχίζει να μας εμπνέει η Ελένη του Ευριπίδη; Πώς μπορεί να ερμηνευτεί σκηνικά ο 

μύθος σήμερα; 
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 Πώς προσεγγίζουμε και πώς ερμηνεύουμε σκηνικά το αρχαίο δράμα σήμερα; 

 

Στόχος του προγράμματος είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τους μύθους 

και το αρχαίο δράμα όχι μόνο ως κείμενο αλλά ως θεατρικό είδος.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Ο μύθος της Ελένης μέσα από τη διακειμενικότητα. Ποιά είναι η Ελένη; Γιατί συνεχίζει να μας 

εμπνέει μέχρι σήμερα; Διαφορετικές εκδοχές του μύθου όπως αυτές παρουσιάζονται από 

διαφορετικούς συγγραφείς.  

 

Η κατά Ομήρου Ελένη (Ιλιάδα / Οδύσσεια) 

Η κατά Στησιχόρου Ελένη (Παλινωδία) 

Η κατά Ηροδότου Ελένη (Ιστορίαι) 

Η κατά Γοργία Ελένη (Ελένης εγκώμιον) 

Η κατά Offenbach Ελένη ( Ορφέας στον Άδη)  

Η κατά Ρίτσο Ελένη (Τέταρτη διάσταση) 

Η κατά Σεφέρη Ελένη 

Διαβάζουμε αποσπάσματα και μιλάμε για τις διαφορετικές εκδοχές του μύθου. Ακολουθεί 

σύντομη συζήτηση γύρω από τη σκοπιμότητα και τη δύναμη κάθε ερμηνείας. 

 

 ΠΩΣ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ Ο ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ 

Η Ελένη στις Τρωάδες, στον Ορέστη και στην Ελένη του Ευριπίδη.  

Γιατί και πώς ο ίδιος τραγικός ποιητής χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο το ίδιο πρόσωπο 

στα έργα του. Τι θέλει να πει μέσα από τις διαφορετικές εκδοχές που επεξεργάζεται.  

Διαβάζουμε αποσπάσματα από μονολόγους της Ελένης στις τρεις τραγωδίες. Ακολουθεί 

σύντομη συζήτηση με θέμα τις διαφορετικές ερμηνείες.   

 

 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗ ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Βασικές αρχές προσέγγισης της σκηνικής παρουσίασης αρχαίου δράματος. 

Αναλύουμε τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να ανέβει μια παράσταση αρχαίου 

δράματος σήμερα. Οι καλλιτεχνικοί συντελεστές-ο θίασος- οι πρόβες- η  σημασία της 

ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ του σκηνοθέτη που καθορίζει και τον άξονα της παράστασης.  

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

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

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

θέλαμε να κάνουμε;  

Πώς προσεγγίζει κανείς υποκριτικά τους ρόλους στο αρχαίο δράμα; Πώς μπορεί να 

προσεγγίσει ένας/ μια ηθοποιός την Ελένη ή τον Μενέλαο σήμερα; Ποια είναι η φόρμα που 

πρέπει να ακολουθήσει  ο/η ηθοποιός; Τι σημαίνει “φόρμα” στο θέατρο; 

 

Δραστηριότητα:  Οι μαθητές καλούνται να “ζωντανέψουν” με την καθοδήγηση της 

εισηγήτριας σε ρόλο σκηνοθέτη, ένα απόσπασμα από την Ελένη του Ευριπίδη. Η παραπάνω 
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δράση, έχει στόχο να οδηγήσει τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει πρακτικά 

“ερμηνεία” του αρχαίου δράματος αφυπνίζοντας παράλληλα τη δημιουργικότητα αλλά και 

την αίσθηση της ομαδικότητας που είναι απαραίτητες στη θεατρική διαδικασία.  

 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  

 

ΑΠΟ ΤΟΝ  MOZART ΣΤΗ LADY GAGA 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Αλλέγρη Βουλγαράκη, Μουσικολόγος 

 

 Η μουσική που ακούμε σήμερα μήπως έχει μια σύνδεση με το παρελθόν που δεν την 

έχουμε ποτέ σκεφθεί; 

 Πώς συνδέεται το heavy metal με την κλασική μουσική και η rap με τον Όμηρο; 

 Τι κοινό έχουν ο Bob Dylan και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης με την Ακριτική μουσική και τους 

τροβαδούρους της Αναγεννησιακής Γαλλίας; 

 Η σύγχρονη pop δανείζεται ή αντιγράφει και από πού; 

 Αν υπήρχε Spotify και Shazam τον 18o αιώνα, τι θα έπαιζαν; 

 Τα τραγούδια που μιλούν για αγάπη, το συμφωνικό rock, η χορευτική και η ηλεκτρονική 

μουσική, τα boy bands  και οι χορωδίες δεν ξεπήδησαν ξαφνικά, έχουν «παππούδες» στο 

βάθος του χρόνου.  

 

Σ’ αυτό το πρόγραμμα  θα ανακαλύψουμε προελεύσεις και δεσμούς της σημερινής ελληνικής 

και διεθνούς μουσικής με παλαιότερα είδη και εποχές. Γιατί η μουσική είναι μία και τα πολλά 

της πρόσωπα δεν χάνονται στους αιώνες, μόνο μετεξελίσσονται και γίνονται καινούργια 

καθώς η ιστορία συνεχίζει να γράφεται. 

 

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

ΟΜΗΡΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  

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

Εισηγήτριες: Αναστασία Κότσαλη, Λυρική τραγουδίστρια, Δημοσιογράφος 

         Λητώ Μεσσήνη, Λυρική τραγουδίστρια, Ψυχολόγος 

 

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

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

Ιθάκης; Οι φωνές των σειρήνων;  

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. 
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Εξέλιξη του προγράμματος 

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

με όχημα το προοίμιο της Οδύσσειας. Πώς άλλαξε από τον Όμηρο μέχρι τον Μοντεβέρντι;  

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

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

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

από τις ιστορίες; 

 Βήμα το βήμα ξεδιπλώνουμε κι ανακαλύπτουμε τη φόρμα του ομηρικού έπους παράλληλα 

με τη δομή και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μουσικού θεάτρου, εμβαθύνοντας στα 

πρόσωπα και κρίνοντας τις αποφάσεις των δημιουργών,   καλλιτεχνών.  

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

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

άνοιξη και αυτή προϊόν του ανθρώπου είναι». 

 

Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  –  Μ Μ Ε  

 

RADIO LAB – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ   

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής : Γιώργος Αλλαμανής, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνικός παραγωγός 

 

Κολλάω και τραυλίζω αν είναι να στο πω 

γι’ αυτό και σου χαρίζω τον μυστικό πομπό   

Διονύσης Σαββόπουλος  

 

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

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

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

 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.  

 

ΑΛΗΘΕΙΑ Ή ΨΕΜΑ; Το Δικαίωμα στην Πληροφόρηση και η Ελευθερία της Έκφρασης 

στην εποχή των ψευδών ειδήσεων 

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του παιδιού 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητές: Σωτήρης Σιδέρης, Δημοσιογράφος, MSc Νέα Μέσα & Ψηφιακός Πολιτισμός         

       Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ 

       Ελεονώρα Γκουσιάρη, Ψυχολόγος, MSc Τμ. Μέσων Επικοινωνίας & Πολιτισμού        

       Φωτεινή Αβδελλή, Βιβλιοθηκονόμος, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κοινωνιολογία           

       & Σύγχρονη Βιομηχανική Κοινωνία, ΕΚΠΑ 

 

Με γνώμονα την αξιοποίηση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων που προσφέρει μια μαθητική 

εφημερίδα και ένα μαθητικό ραδιόφωνο με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά προτείνεται η 

δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που θα περιλαμβάνει μια σειρά στοχευμένων 

δραστηριοτήτων βασισμένων στους άξονες της διαπολιτισμικότητας, της ένταξης, της 

αποδοχής της διαφορετικότητας, της ελευθερίας της έκφρασης αλλά και της απόκτησης 

δεξιοτήτων σχετικών με την δημοσιογραφία. Η χρήση της εφημερίδας ως εκπαιδευτικό 

εργαλείο επιλέγεται διαχρονικά για μια σειρά από λόγους: 

● Εξαιρετικά ευέλικτο εργαλείο που μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το πρόγραμμα 

του σχολείου και την ηλικία των μαθητών 

● Συνδέει την καθημερινότητα της σχολικής τάξης με την τρέχουσα κοινωνική 

πραγματικότητα 
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● Βήμα διαλόγου μεταξύ των εφήβων 

● Ενισχύει την κουλτούρα της ανάγνωσης  

● Μπορεί να μετασχηματιστεί, να κοπεί, να αρχειοθετηθεί, να ανακυκλωθεί και να 

αποτελέσει υλικό για άλλες δραστηριότητες 

● Εμπλοκή δημιουργού αλλά και αναγνώστη     

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Πρώτο Μέρος 

 Γνωρίζω τον κόσμο μέσα από τον άλλο  

 Ανάγνωση ενός άρθρου από τα “Αποδημητικά Πουλιά”  

 Τα παιδιά καλούνται να  απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις. Από που είναι ο 

αρθρογράφος, τι θα μπορούσατε να πείτε για το φύλο, την ηλικία και το εκπαιδευτικό του 

επίπεδο; για ποια χώρα μιλάει; Πού βρίσκεται στον χάρτη; ποια είναι η πρωτεύουσα της 

χώρας; τι γλώσσα μιλούν; θα μπορούσε να είναι δικό σας κείμενο; 

 Αντίστοιχη δράση με χρήση της φωτογραφίας του άρθρου. 

 Αποκάλυψη-Παρουσίαση αρθρογράφου 

 Σχολιασμός απαντήσεων  

 Αντιστοίχιση κειμένου, επικεφαλίδας, εικόνας: Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, καλούνται 

να ενοποιήσουν το άρθρο με τον τίτλο και την φωτογραφία 

 Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα  

 Σχολιασμός από τις υπόλοιπες ομάδες 

 Προβολή βίντεο 

 Αναφορά στο δικαίωμα των παιδιών στην ελεύθερη έκφραση   

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Δεύτερο Μέρος 

 Είδη δημοσιογραφίας-Fake News 

 Παρουσίαση μικτών άρθρων από εφημερίδες και ιστοσελίδες  

 Τα παιδιά καλούνται να σχολιάσουν την εγκυρότητα τους  

 Σε ποιόν απευθύνεται η εφημερίδα και τι μέσα χρησιμοποιούν οι αρθρογράφοι για να 

πουν αυτά που θέλουν; (αναφορά σε φαινόμενα παραπληροφόρησης, fake news, hate 

speech,  κίτρινο τύπο και δημοσιογραφίας της κλειδαρότρυπας) 

 Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε αν μια είδηση είναι αληθής ή ψευδής     

 Γράψτε το δικό σας Άρθρο 

 Διάλογος - συζήτηση μεταξύ των παιδιών με αφορμή τα άρθρα της εφημερίδας 

 

GAME OF THRONES ‘Η VIKINGS; Η μελέτη των ακροατηρίων  

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

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

(Επιστημονική Συνεργάτιδα) & ΠΜΣ Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές, ΕΑΠ (Επιστημονική 

Συνεργάτιδα) 

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό η παραγωγή και παρακολούθηση 

δημοφιλών αμερικάνικων κυρίως σειρών (Game of Thrones, Glee, Vikings, Vampire Diaries, 

Arrow, Legion). Οι τεχνικές παραγωγής, η σκηνοθεσία η αισθητική και η επιλογή των 
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ηθοποιών ενθουσιάζουν τα ακροατήρια διατηρώντας το ενδιαφέρον τους και εγείροντας 

πολλές και σημαντικές συζητήσεις για τις αναπαραστάσεις που ενσωματώνουν (αφήγηση της 

πραγματικότητας, στερεότυπα, φαντασία). Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε τέτοιες σειρές όμως; 

Τί μπορεί να μαθαίνει κανείς για τη δυτική ή άλλες κουλτούρες από αφηγήσεις με ιστορικά, 

πολιτικά ή κοινωνικά στοιχεία;  

Οι ερευνητές Μέσων που ανήκουν στην παράδοση των Πολιτισμικών Σπουδών μελετούν 

συστηματικά το θέμα των ακροατηρίων τηλεοπτικών σειρών εδώ και 60 χρόνια 

καταγράφοντας και αναλύοντας ποιες αφηγήσεις ενσωματώνουν οι διάφορες τηλεοπτικές 

παραγωγές και το πώς τα ακροατήρια χρησιμοποιούν διάφορους πολιτισμικούς κώδικες για 

να τις ερμηνεύσουν. Οι ερευνητές μελετούν τις απόψεις και τις αντιλήψεις διαφορετικών 

ακροατηρίων (π.χ. παιδιών, ενηλίκων, ανδρών, γυναικών) για την αισθητική αυτών των 

κειμένων, για την πλοκή, τους χαρακτήρες και τους τρόπους που οι δημιουργοί περιγράφουν 

άλλες εποχές ή κουλτούρες.  

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα θα έχει την εξής δομή: οι μαθητές θα συζητήσουν για τις 

αγαπημένες τους σειρές και τις δικές τους αντιλήψεις για το θέμα σε σχέση με τις κυρίαρχες 

αντιλήψεις στον δημόσιο διάλογον και για το τι πληροφορίες κοινωνικής, ιστορικής, 

πολιτικής ή πολιτισμικής φύσης συλλέγουν όταν τις παρακολουθούν. Οι μαθητές θα 

συμμετάσχουν στη διαδικασία χωρισμένοι σε ομάδες και θα εργαστούν ομαδικά για να 

εξοικειωθούν με τους τρόπους που η πρόσληψη των σειρών αυτών από τα ακροατήρια 

μελετάται μέσα στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής έρευνας. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Ο τρόπος μελέτης των ακροατηρίων σε σχέση με κείμενα 

δημοφιλούς κουλτούρας (σειρές) 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 διαφορετικές αφηγήσεις χωρίς να εμπλεκόμαστε σε μια διαρκή συζήτηση για τις 

πιθανές τους επιδράσεις στους θεατές, προσεγγίζοντας ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 

 Τι αρέσει σε διαφορετικά ακροατήρια στις δημοφιλείς ξένες τηλεοπτικές σειρές; 

 Τι πληροφορίες μπορεί κάποιος να συλλέγει από τέτοιες αφηγήσεις για τη δική του ή 

άλλες κουλτούρες;  

 Πώς μιλούν τα ακροατήρια για τις σειρές που τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν; Και 

ποιους πολιτισμικούς κώδικες χρησιμοποιούν στη διαδικασία αυτή; 

 Πώς καταγράφεται στην έρευνα η μελέτη των ακροατηρίων δημοφιλούς κουλτούρας; 

 

Στόχοι του προγράμματος 

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

δημοφιλών αναπαραστάσεων 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  

 Να εξοικειωθούν με την ακαδημαϊκή έρευνα γύρω από τη μελέτη της πρόσληψης 

ευαίσθητων ή συγκρουσιακών αναπαραστάσεων, για τη μελέτη του επικοινωνιακού 

αλφαβητισμού και για τον τρόπο κατασκευής αυτών των κειμένων.   
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ: Από το A ώς το Ω  

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

Εισηγητής: Γιώργος Αυγερόπουλος, Δημοσιογράφος  

 

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

αναζήτησης στην περίπλοκη παγκοσμιοποιημένη καθημερινότητά μας. Για τους δημιουργούς 

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

κοινωνοί μιας πραγματικότητας που δεν γνωρίζουν. 

Το πρόγραμμα είναι ένα βιωματικό διαδραστικό εργαστήριο, που έχει ως στόχο να μεταφέρει 

στους μαθητές την τέχνη, την τεχνική, την τεχνολογία και τον ενθουσιασμό της όλης 

διαδικασίας. Όχι μόνο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να πάρουν μια καλή γεύση από την 

ιστορία και τη θεωρία του ντοκιμαντέρ, αλλά τους τοποθετεί μέλη μιας μεγάλης ομάδας 

παραγωγής που σκοπό της έχει να αναπτύξει και εν τέλει να παράξει ένα ντοκιμαντέρ. Οι εν 

δυνάμει δημιουργοί, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, μαθαίνουν το πώς παράγεται 

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

 

Εξέλιξη του προγράμματος  

 Η ιστορία του ντοκιμαντέρ και η εξέλιξή του. 

 Τα είδη του ντοκιμαντέρ σήμερα. 

 Δημιουργούμε ένα ντοκιμαντέρ. 

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

 Το στάδιο της παραγωγής (Production). 

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

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

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

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

πρόγραμμα εύληπτο και ευχάριστο στους μαθητές. 

 

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ FAKE NEWS  

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

Εισηγητής: Σωτήρης Δανέζης, Δημοσιογράφος  

 

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

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

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

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

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

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

να διαμορφώσουν συνειδήσεις και να χειραγωγήσουν συναισθήματα με τόσο μεγάλη 

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

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

πολυφωνίας, ως δομικά στοιχεία της δημοκρατίας. Αντιλαμβανόμαστε όμως τους κινδύνους 
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που κρύβουν οι σύγχρονοι ψηφιακοί μηχανισμοί παραπληροφόρησης; Τι πρέπει να 

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

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

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

πρέπει να γίνει ξανά το πρώτο θύμα. 

 

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

 

ΠΟΣΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ; Τα ντοκιμαντέρ του Caravan 

Project μας αφηγούνται ανθρώπινες ιστορίες με μια «άλλη» στάση ζωής 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Caillaux, Εικαστικός Εμψυχώτρια 

 

H εξιστόρηση μιας ανθρώπινης ιστορίας μέσα από το ντοκιμαντέρ γίνεται το όχημα για να 

συζητηθεί η αξία των μικρών προσωπικών ιστοριών.  Οι μαθητές ανακαλύπτουν ανθρώπους 

ξεχωριστούς που επέλεξαν να διαμορφώσουν τον δικό τους δρόμο και να μείνουν σταθεροί 

στις αξίες τους, διακρίνουν αντισυμβατικές στάσεις ζωής. Από τον ρόλο του δέκτη - θεατή 

περνούν σταδιακά στον ρόλο του πομπού –αφηγητή, καθώς καλούνται σε ομάδες να 

καταθέσουν και να διηγηθούν ιστορίες από το σχολείο, το χωριό, την πόλη τους.   Το 

πρόγραμμα κινείται ανάμεσα στο δίπολο εικόνα – λόγος, η εικόνα γεννά λόγο και ο λόγος 

αποτυπώνεται σε εικόνα. 

 

Το Caravan Project είναι ένα οδοιπορικό ερευνητών, καλλιτεχνών και κινηματογραφιστών σε 

απομακρυσμένα σημεία της Ελλάδας που έχει στόχο να αποκαλύψει μέσω της καταγραφής 

και της διάδοσης ανθρωπίνων ιστοριών μία διαφορετική και αισιόδοξη πλευρά της χώρας.   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Λίγα λόγια για την τέχνη του ντοκιμαντέρ και της φωτογραφίας.  

 Συζήτηση για την έννοια της αφήγησης, του αρχείου και της ψηφιοποίησης. 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού από το αρχείο του Caravan Project. 

 Ερωτήσεις που αφορούν το περιεχόμενο και τη μορφή των ντοκιμαντέρ και ερωτήσεις 

που αναδεικνύουν την ανταπόκριση των μαθητών. 

 Ανάδειξη των κοινών σημείων του υλικού όπως οι αξίες των ανθρώπων, η αποδοχή της 

διαφορετικότητας και τα στοιχεία αντισυμβατικότητας. 

 Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και γράφουν μια ιστορία ενός ανθρώπου ή πολλών που 

ξεχώρισε/σαν για κάποια συγκεκριμένη πράξη ή για τη γενικότερη στάση ζωής.   

 Βρίσκουν έναν τίτλο και εικονογραφούν την αφήγηση τους με ένα σκίτσο. 

 Παρουσίαση των ιστοριών και συζήτηση πάνω στους λόγους που επέλεξαν να μας 

αφηγηθούν τη συγκεκριμένη ιστορία. 

 Σύνοψη και αποχαιρετισμός με την παρότρυνση να κινηματογραφήσουν την ιστορία τους 

και να μας την στείλουν. 
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Στόχοι του προγράμματος 

 Εξοικείωση των μαθητών με την έννοια της αφήγησης – η αφήγηση ως πηγή 

πληροφοριών για τον «άλλο»  

 Ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της ικανότητας να ακούς τον συνομιλητή σου  

 Καλλιέργεια πνεύματος σεβασμού του «άλλου»  

 Ανάπτυξη συνεργατικών και κριτικών δεξιοτήτων  

 Ανάπτυξη γλωσσικής ευχέρειας στο επίπεδο τόσο της ομιλίας όσο και της γραφής  

 Τόνωση ενσυναίσθησης 

 

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

ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ   

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

& Δημόσιας Υγείας, MSc 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. 

 

ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ;  

Η οργάνωση των συνελεύσεων στην τάξη και στο σχολείο 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Γιώργος Μόσχος, Νομικός, Εμπειρογνώμονας δικαιωμάτων του παιδιού, 

Συνήγορος του Παιδιού (Ιούλιος 2003 - Ιανουάριος 2018) 

 

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. Διατυπώνονται από τα παιδιά προτάσεις σχετικά με την καλύτερη 

δυνατή λειτουργία των σχολικών συνελεύσεων και γενικότερα την λήψη αποφάσεων στον 

χώρο του σχολείου με συμμετοχή των μαθητών – μαθητριών. Γίνεται αναφορά στην 
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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: Σπάσιμο πάγου με κινητικά παιχνίδια. Συνοπτική εισαγωγή στα 

άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τα δικαιώματα 

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

διαδικασία της εικονικής συνέλευσης και παρουσιάζονται υποθετικά σενάρια τα οποία θα 

συζητηθούν αρχικά σε επίπεδο τάξης (τμήματος) και στη συνέχεια σε επίπεδο σχολείου. Οι 

συμμετέχοντες μαθητές και μαθήτριες χωρίζονται σε μικρές ομάδες  οι οποίες συνεδριάζουν 

παράλληλα, σε μικρούς κύκλους. Προτείνεται τα παιδιά της κάθε ομάδας  να εκλέξουν 

συντονιστή / συντονίστρια  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, στα παιδιά δίνονται 

καρτέλες που περιλαμβάνουν προβλέψεις της νομοθεσίας και βασικές αρχές για τη διεξαγωγή 

συνελεύσεων και τη λήψη αποφάσεων από μαθητές και μαθήτριες.  

 

Στόχος του προγράμματος 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 κατανοήσουν την ανάγκη καλής αξιοποίησης του χρόνου, 

διατύπωσης συγκεκριμένων και εφικτών προτάσεων και όχι γενικεύσεων και ευχολογίων, και 

λήψης αποφάσεων με τρόπο που να εκφράζουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το σύνολο 

χωρίς να δημιουργούνται έριδες και αντιπαλότητες. Κρίσιμο είναι τα παιδιά να εξασκηθούν 

στον διάλογο, στην έκφραση και ακρόαση αντιρρήσεων, στην τροποποίηση και σύνθεση των 

προτάσεων. Να καταλάβουν τη σημασία και τις ευθύνες του ρόλου των συντονιστών των 

συζητήσεων, αλλά και τη διαδικασία ψήφισης, καταμέτρησης ψήφων και τήρησης μιας 

σχετικής δεοντολογίας, χωρίς προχειρότητα. 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.  
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ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ: ΘΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΤΕΣ ΜΕΣΑ ΚAΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Το bullying μέσα από το έργο του Σαίξπηρ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Ξένια Γεωργοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμ. Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ 

 

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

Αφορά μόνο το σχολείο; 

Ποιοι είναι οι θύτες; Οι άρχοντες και οι αφέντες; Οι γονείς και τα μεγαλύτερα αδέλφια; Ο 

σύζυγος; Οι λευκοί χριστιανοί; Οι αυτόχθονες; Οι πρωτευουσιάνοι; Οι αρτιμελείς και οι 

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

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

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

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

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

κρύβεται πίσω από το bullying και πώς αντιμετωπίζεται;  

  

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

κείμενα του Σαίξπηρ. Ως επιμέρους θέματα προσεγγίζονται η διαφορετικότητα στις διάφορες 

μορφές της (με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του ξένου) και η ενδοοικογενειακή βία. Για 

το ζήτημα του ξένου χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από τον Έμπορο της Βενετίας, καθώς 

και μεταφρασμένα αποσπάσματα από το αμετάφραστο στα ελληνικά έργο Σερ Τόμας Μορ 

του Antony Munday, στο οποίο ο Σαίξπηρ συνέβαλε μ’ ένα μικρό μανιφέστο κατά της 

ξενοφοβίας, που αφορά τους ευρωπαίους ξένους. Για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας 

έχουν επιλεγεί αποσπάσματα από τα έργα Ρωμαίος και Ιουλιέτα και Το ημέρωμα της 

στρίγκλας.  

 

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 έργα του Σαίξπηρ. 

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

προταθούν πιθανές λύσεις στο πρόβλημα. 

 

Στόχοι του προγράμματος  

 Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στο θέμα του bullying. 

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

 Να μάθουν τα παιδιά να ξεχωρίζουν τα φαινόμενα bullying. 
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 Να μάθουν τα παιδιά πώς να αντιμετωπίζουν τους θύτες και πώς να στηρίζουν τα 

θύματα του bullying. 

 

Εργαλεία του προγράμματος: Ως συμπληρωματικό οπτικοακουστικό υλικό θα προβληθούν 

αποσπάσματα από την ταινία Ο έμπορος της Βενετίας του 2004 (σε σκηνοθεσία Michael 

Radford, με πρωταγωνιστή τον Al Pacino), και συγκεκριμένα η έναρξη της ταινίας (που 

σκιαγραφεί, τόσο μ’ ένα σύντομο κείμενο όσο και με ανάλογες σκηνές που εναλλάσσονται με 

το κείμενο, τη σχέση Εβραίων και χριστιανών στη Βενετία του 16ου αιώνα) και ο περίφημος 

μονόλογος του Σάυλοκ σχετικά με την ομοιότητα Εβραίων και χριστιανών.  

 

Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΤΑ ΤΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥ  

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Γεωργία Δαμοπούλου, Εικαστικός, Παιδαγωγός, MA, Καλλιτεχνική Διευθύντρια 

Εργαστηρίων Τέχνης Δήμου Κορυδαλλού  

Συνεργασία στον σχεδιασμό: Αμαλία Ατσαλάκη, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας-Ψυχοθεραπεύτρια 

μέσω τέχνης, Επιστημονική συνεργάτιδα Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου & Τμ. 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΟΚΑΝΑ  

 

Για το μικρό παιδί το συναίσθημα γίνεται συνήθως αντιληπτό μέσα από τη σωματική του 

έκφραση ή τις συμπεριφορές μέσω των οποίων εκδηλώνεται. Συχνά όμως το να 

αναγνωριστούν και να κατονομαστούν τα συναισθήματα μπορεί να μην είναι εύκολο και σε 

μεταγενέστερες φάσεις της ανάπτυξης των παιδιών, αλλά και στην εφηβεία, με τη 

συναισθηματική αναστάτωση που προκαλεί. Η απεικόνιση και η αλληγορία αποτελούν 

δυνητικά εναλλακτικούς τρόπους αποτύπωσης της συναισθηματικής κατάστασης ενός 

παιδιού ή ενός εφήβου, που σε δεύτερο χρόνο τους επιτρέπουν να «βάλουν σε λόγια» αυτό 

που νιώθουν. 

 

Μεθοδολογία: Μέσα από εικαστικό υλικό έργων σύγχρονων ζωγράφων και/ή  φωτογραφίες 

στοιχείων του φυσικού αλλά και του ανθρώπινου περιβάλλοντος οι μαθητές θα φτιάξουν 

ατομικά κολλάζ, με στόχο ο καθένας να δημιουργήσει έναν «χάρτη» των συναισθημάτων 

του. Θα ξεναγήσουν ο ένας τον άλλον στον χάρτη τους σε μικρές ομάδες και, αν θέλουν, θα 

επιτρέψουν στους περιηγητές να παρέμβουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να αξιοποιήσουν οι μαθητές  σε πρώτο χρόνο «έτοιμες» εικόνες, καλλιτεχνικές ή 

ρεαλιστικές, προκειμένου να δώσουν μορφή σε διάφορες συναισθηματικές καταστάσεις, 

αποσαφηνίζοντας τις συγγένειες και τις διαφορές τους, αφού προηγηθεί συζήτηση με την 

εισηγήτρια για την «φύση» των συναισθημάτων (χαρά, λύπη, θυμός, φόβος, άγχος κ.α).  

 Να μιλήσουν μέσα από τα έργα τους μεταξύ τους για το πώς βιώνουν το κάθε 

συναίσθημα, αλλά και να αλληλεπιδράσουν, προτείνοντας μέσω εικαστικών συμβόλων ο 



 

 

53 

 

 

ένας στον άλλον λύσεις σε πιθανές αντιξοότητες και τρόπους προστασίας και 

ενδυνάμωσης όψεων του περιβάλλοντος-εαυτού. 

 

ΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγήτρια: Γεωργία Δαμοπούλου, Εικαστικός, Παιδαγωγός, MA, Καλλιτεχνική Διευθύντρια 

Εργαστηρίων Τέχνης Δήμου Κορυδαλλού  

Συνεργασία στον σχεδιασμό: Αμαλία Ατσαλάκη, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας-Ψυχοθεραπεύτρια 

μέσω τέχνης, Επιστημονική συνεργάτιδα Τμ. Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου & Τμ. 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ΟΚΑΝΑ  

 

Η παιδική και η εφηβική ηλικία είναι οι περίοδοι της ζωής του ανθρώπου όπου το παρελθόν 

και οι αναμνήσεις καταλαμβάνουν συγκριτικά λιγότερο «χώρο» σε σχέση με το μέλλον και τα 

όνειρα. Αυτό όμως το μέλλον γίνεται συχνά πηγή άγχους, όσο και ελπίδων.  

 

Μεθοδολογία: Οι μαθητές θα κατασκευάσουν με πολύ απλό τρόπο μαξιλάρια. Μετά από 

ομαδική συζήτηση με την εισηγήτρια για το ενύπνιο όνειρο και την ονειροπόληση, θα 

απεικονίσουν στη μια όψη του μαξιλαριού τους τα όνειρα που θα ήθελαν να κάνουν 

πραγματικότητα και στην άλλη τους εφιάλτες και τους φόβους που θα ήθελαν να ξορκίσουν. 

Στη συνέχεια, θα μοιραστούν σε μικρές ομάδες την εμπειρία τους είτε με λόγια είτε με μικρές 

ιστορίες που θα δραματοποιήσουν επιτόπου. Στο τέλος, κάθε παιδί θα φύγει με το δικό του 

μαξιλάρι. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να αξιοποιηθεί η εικαστική έκφραση προκειμένου να δοθεί «απτή μορφή» τόσο στις 

προσδοκίες όσο και στις ανησυχίες των παιδιών  

 Να αποτελέσει η δραστηριότητα της κατασκευής του μαξιλαριού μια «ασφαλή βάση» για 

τη λεκτική έκφραση  του πώς τα παιδιά οραματίζονται το μέλλον τους αλλά και των  

όσων τα κάνουν να αγωνιούν και να τρομάζουν, μέσα από συζήτηση αλλά και μέσα από 

την επινόηση φανταστικών ιστοριών.  

 

Για περαιτέρω επεξεργασία των θεματικών αυτών στη σχολική τάξη θα δοθούν στους 

εκπαιδευτικούς βιβλιογραφικές προτάσεις συνέχισης της διαδικασίας με τα παιδιά. 

    

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση 

Συντονίστρια προγραμματισμού: Ιωάννα Ρωμηού 

Τηλ. επικοινωνίας: 216 900 3700, 216 900 3722, Fax: 210 4296024 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: education@laskaridisfoundation.org 

Ιστοσελίδα: www.laskaridisfoundation.org 

mailto:education@laskaridisfoundation.org

