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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

  

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

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

 

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν 

Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 

Αιτήσεις από 3 Σεπτεμβρίου έως και 28 Σεπτεμβρίου  2018 

 

Γ Λ Ω Σ Σ Α  

 

ΠΑΙΔΑΚΙ, ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΥΜΕ ΛΕΞΕΙΣ;  

Διαπολιτισμική επικοινωνία: Χτίζω σχέσεις με λέξεις  

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Φλώρα Βλάχου, Υποψήφια Διδάκτωρ Φιλολογίας ΕΚΠΑ  

 

Οι σχολικές τάξεις, ήδη από τη βασική βαθμίδα εκπαίδευσης, έχουν διανθιστεί με μαθητές 

διαφορετικής γλώσσας, κουλτούρας και ιδεών. Κάθε παιδί φέρνει στο σχολείο, εκτός από τη 

σχολική του τσάντα, μια γλωσσική και πολιτισμική ταυτότητα. Είναι γνωστό ότι η συνύπαρξη 

ανομοιογενών πολιτισμικά και γλωσσικά στοιχείων, ιδιαίτερα όταν αυτά έχουν μεγάλη 

απόκλιση μεταξύ τους, δεν ευνοεί την αρμονική συνύπαρξη, διαμορφώνει άνισες σχέσεις 

εξουσίας μέσα στο σχολικό περιβάλλον (αίθουσα, προαύλιος χώρος, ώρα διαλείμματος) και, 

τελικά, επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία αλλά και την επικοινωνία των παιδιών μεταξύ 

τους. Προκειμένου να συνυπάρχουμε στον εκπαιδευτικό χώρο, οφείλουμε να αναδείξουμε τις 

γλωσσικές εκείνες διαφορές που αντανακλούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον εαυτό μας 

και τον «άλλον» και να προσπαθήσουμε να χειριζόμαστε τη γλώσσα με ευαισθησία και 

επίγνωση. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα στερεότυπα 

εκφράζονται γλωσσικά, στον βαθμό που επηρεάζουν την επικοινωνία των μελών μιας 

σχολικής εν προκειμένω ομάδας και στην απόπειρα εξάλειψής τους. Η προσέγγιση του 

προγράμματος είναι αμιγώς βιωματική και διαπολιτισμικά προσανατολισμένη. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος  

 Βιωματικές τεχνικές αναγνώρισης των γλωσσικών στερεοτύπων σε περιβάλλον τάξης 

(προσομοιωτικά σενάρια, παιχνίδια ρόλων) 

 Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην αύξηση της γλωσσικής 

επίγνωσης, οδηγούν σε αναστοχασμό για τη γλώσσα, τις λέξεις και τη δύναμη που έχουν 

στους ανθρώπους, στις σχέσεις με αυτούς και στις σκέψεις μας γι’ αυτούς 

 Στρατηγικές κατασκευής «Λεξικού» που σκέφτεται και καταλαβαίνει: βρίσκουμε και 

προσθέτουμε λέξεις που δεν πληγώνουν τον εαυτό μου και δεν προσβάλλουν το άλλο 

παιδί  
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Στόχοι του προγράμματος 

 να αναδειχθούν τα γλωσσικά στερεότυπα, λανθάνοντα και μη, και να καλλιεργηθεί μια 

κριτική στάση απέναντι στη χρήση της γλώσσας, αξιοποιώντας τις αναπαραστάσεις των 

γλωσσικών μαθημάτων 

 να αναπτυχθεί η γλωσσική ενσυναίσθηση των μαθητών, η λεξική τους ευρηματικότητα, 

ώστε να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνουν την άποψή τους τόσο 

για τον εαυτό τους όσο και για τον «άλλον» 

 να ενδυναμωθεί η έννοια της «ατομικής» και «συλλογικής» ταυτότητας, να εκπαιδευτούν 

στο πώς τα γλωσσικά εργαλεία κατασκευάζουν την αυτοεικόνα μας και την εικόνα του 

«άλλου»  

 

ΤΟ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ 

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

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 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 

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;  
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 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 

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

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 
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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 

 

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

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

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

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν 

 

Πρόγραμμα με θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα που στοχεύει στην ουσιαστική εξοικείωση 

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

προγράμματος οι μαθητές  “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 

Τζιάννι Ροντάρι, Περιπέτεια με την τηλεόραση 

Ι.Δ. Ιωαννίδης, Το καυκασιανό παραμύθι 

Άλκη Ζέη, Η παρέλαση 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

που χρησιμοποιεί - οι βασικοί χαρακτήρες - ο χώρος - ο χρόνος 

     

 Δραματουργική ανάλυση του κειμένου  (θεωρία) 

Στοχεύοντας στη δραματοποίηση της ιστορίας, κάνουμε μια σύντομη δραματουργική 

ανάλυση μιλώντας κυρίως για την πλοκή. Χωρίζουμε το κείμενο στις σκηνές μέσα από τις 

οποίες θα δραματοποιήσουμε την ιστορία. Μιλάμε για το τι μπορούμε να αναπτύξουμε, να 

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

δραματικό λόγο.  

 

 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. 

 

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

 

ΓΡΑΦΩ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Χριστίνα Ανδρέου, Συγγραφέας, Θεατρολόγος 

 

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

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

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

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

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

διαδικασία της συγγραφής.  

Στην ολοκλήρωση του σεμιναρίου το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η συνδημιουργία από 

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

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

καλύτερα». 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Αναλύονται τα βασικά συστατικά των παραμυθιών με παραδείγματα από την παγκόσμια 

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

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

προκειμένου να μυηθούν στην τέχνη των παραμυθιών.  

 Μετά την παραπάνω παρουσίαση δίνονται στους μαθητές κάποιες κατευθύνσεις και με τη 

βοήθεια συγκριμένων και δοκιμασμένων μεθόδων δημιουργικής γραφής, ξεκινάμε το 
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γράψιμο της ιστορίας μας, ακολουθώντας τους «κανόνες» που έχουμε ορίσει στο πρώτο 

στάδιο της συζήτησης.  

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

ενώπιων όλων τα παραμύθια που έγραψαν τα παιδιά και θα ακολουθεί διάλογος. 

 

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

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

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 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 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70΄ 

 

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

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

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

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

στους μαθητές. Πεφωτισμένοι φιλόσοφοι και ξεπεσμένοι αριστοκράτες, Σαρακηνοί πειρατές, 

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

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

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

και ευαίσθητη αλληγορία της σύγχρονης ζωής μας. 

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

και να κεντρίσουμε την επιθυμία τους για ανάγνωση. 

 

Μ Υ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΠΟΣ ΕΓΙΝΕ ΜΟΥΣΙΚΗ 

Το μελωδικό ταξίδι της Οδύσσειας από τον Όμηρο στην Αναγέννηση  

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτριες: Αναστασία Κότσαλη, Λυρική τραγουδίστρια, Δημοσιογράφος 

         Λητώ Μεσσήνη, Λυρική τραγουδίστρια, Ψυχολόγος 

 

Ποια θα ήταν η μελωδία της Οδύσσειας αν γινόταν μουσική;  Πώς θα ακουγόταν ο Οδυσσέας 
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,η Πηνελόπη, ο Τηλέμαχος;  Πώς θα ηχούσε το τραγούδι των μνηστήρων στο παλάτι της 

Ιθάκης; Οι φωνές των σειρήνων;  

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

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

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

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

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

ο λόγος, η σκηνή και η μουσική γίνονται ένα.  

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

όχημα το προοίμιο της Οδύσσειας. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι να  ανακαλύψουμε τη φόρμα του ομηρικού έπους 

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

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

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

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

άνοιξη και αυτή προϊόν του ανθρώπου είναι». 

 

Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ 

Πώς μπορούμε να αφηγηθούμε όλοι μαζί την ιστορία ενός; 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Ιώ Βουλγαράκη, Φιλόλογος, Σκηνοθέτις 

 

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

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

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

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

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

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

μνηστήρων ή τα τεχνάσματα της Πηνελόπης. 

 

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

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

 

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

τόπο σου και πώς τον ξανακάνεις δικό σου;  

Οι εικόνες που με τόση λεπτομέρεια συνθέτει ο πρώτος ποιητής της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας 

αφήνουν, παρά την ακρίβεια και την συνθετότητά τους, τεράστιο χώρο για φαντασία. Η 

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

μέσα από τους εξής δύο άξονες: α) η Οδύσσεια ως υποκειμενική αφήγηση -ή αλλιώς, η 

ιστορία μέσα από τα μάτια του ήρωα- και β) η λειτουργία της ομάδας στην αφήγηση με κοινό 

στόχο. Με αυτοσχεδιασμούς και ποικίλα παιχνίδια συνόλου πάνω στο υλικό της Οδύσσειας, 

οι μαθητές θα έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις αφηγηματικές δομές, έχοντας ως ζητούμενο 
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να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον και να διαμορφώνουν μαζί το «παζλ» της ιστορίας, 

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

 

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

 

Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ 

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

εντοπίζουμε στην εικόνα που θα χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα;  

 

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

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

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

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

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

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

αυτοκρατορικό διάταγμα. Άραγε, ποια άποψη θα επικρατήσει; 

 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 

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

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

& Μεταβυζαντινών Μνημείων, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 

 

Τα βυζαντινά κείμενα, οι απεικονίσεις στην τέχνη, καθώς και τα σωζόμενα αντικείμενα μάς 

δίνουν πολλές πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά στο Βυζάντιο έπαιζαν και 

διασκέδαζαν, άλλοτε ομαδικά και άλλοτε μόνα τους, τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν 

καθώς και για τους δημόσιους χώρους της πόλης όπου μπορούσαν να παίζουν.  
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Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές να λάβουν γνώσεις για τα είδη των παιχνιδιών 

που έπαιζαν τα αγόρια και τα κορίτσια στο Βυζάντιο. Στο α’ μέρος του προγράμματος θα 

προσφερθεί μια εκτενής παρουσίαση με πλούσιο εποπτικό υλικό από παραστάσεις παιδιών 

στη μνημειακή τέχνη και τα χειρόγραφα, καθώς και  από φωτογραφίες παιχνιδιών που 

εντοπίστηκαν σε ανασκαφικές έρευνες. Οι πληροφορίες που θα λάβουν θα αξιοποιηθούν στο 

β΄ μέρος του προγράμματος, όπου οι μαθητές, θα παίξουν δύο «βυζαντινά» παιχνίδια, ένα 

γνώσεων και ένα διαδραστικό, μέσα από τα οποία θα διασκεδάσουν μαθαίνοντας και θα 

μάθουν παίζοντας. 

 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ: ΜΥΘΟΣ Ή ΑΛΗΘΕΙΑ; 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

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

 

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

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

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

ξεχνούν πού κρύβουν τους θησαυρούς τους; 

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

θάλασσας; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

στιγμιότυπα της πειρατείας στο Αιγαίο. 

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

ανάγλυφο αποτελεί τον καμβά πάνω στον οποίο υφαίνονται οι πράξεις των ανθρώπων, 

αλλά και τον ρόλο των προσωπικοτήτων ή των ανθρώπινων ομάδων στην εξέλιξη ενός 

φαινομένου στον χώρο. 

 Ανακαλύπτουν με τη βοήθεια των χαρτών αλλά και αναπαραστάσεων του 

παλαιοανάγλυφου ότι το πολυσχιδές ανάγλυφο της Ελλάδας, με την πληθώρα λιμανιών 

και ορμίσκων, φιλοξένησε πειρατές εξασφαλίζοντάς τους δράση μακριά από οποιαδήποτε 

κρατική εποπτεία. 

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

Αιγαίο. 

 Διαπιστώνουν πώς η αρχιτεκτονική των σπιτιών αλλά και των οχυρωματικών έργων 

εξασφάλιζε την προστασία των κατοίκων των νησιών και παραθαλάσσιων περιοχών από 

τους πειρατές. 

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

παιχνίδι στον υπολογιστή: ένα ομαδικό παιχνίδι με εμπόδια, παραπλανητικές 

πληροφορίες και στοιχεία που οδηγούν τις ομάδες στην ανακάλυψη του κρυμμένου 

θησαυρού. 
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Ομάδα 40 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

 

Το πρόβλημα της λειψυδρίας ταλαιπωρούσε πάντοτε την Αθήνα, οι βροχοπτώσεις ήταν 

ελάχιστες, ενώ τα δύο μεγάλα ποτάμια, ο Ιλισός και ο Κηφισός παρά τις βαθιές τους γραμμές 

στο έδαφος, είχαν ελάχιστο νερό, άλλωστε ο θεός των υδάτων ο Ποσειδώνας είχε 

καταραστεί την πόλη να μείνει άνυδρη. Έτσι από τα πολύ παλιά χρόνια οι κάτοικοι, παιδιά 

της Αθηνάς, με εφευρετικότητα αλλά και μόχθο έφερναν μόνοι τους στην πόλη το νερό, το 

πολύτιμο αυτό αγαθό τόσο απαραίτητο για την επιβίωσή τους.   

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Τα ποτάμια της Αθήνας, Κηφισός, Ιλισός και Ηριδανός 

 Ιστορία της ύδρευσης στην αρχαιότητα (έργα νερού στην Ακρόπολη, το υδραγωγείο του 

Πεισίστρατου και το υδραγωγείο του Αδριανού) 

 Το νερό στη θρησκεία (ποτάμιες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας, το νερό στον 

Χριστιανισμό και στη λαϊκή παράδοση) 

 Ιστορία της ύδρευσης στην οθωμανική περίοδο (υδραγωγεία, κρήνες, πηγάδια και 

λουτρά) 

 Ιστορία της ύδρευσης στη σύγχρονη Ελλάδα, από 1833 μέχρι σήμερα (η δεξαμενή στο 

Λόφο του Λυκαβηττού, άρδευση του Εθνικού Κήπου, το επάγγελμα του νερουλά, το 

φράγμα του Μαραθώνα) 

 

Στόχοι του προγράμματος: Το πρόγραμμα βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν μία 

διαχρονική προσέγγιση της ιστορίας της πόλης από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα με όχημα 

την ιστορία του νερού. Η αφήγηση εστιάζει στην φυσική παρουσία του νερού στην Αττική 

αλλά κυρίως σε ανθρώπων έργα για τη διασφάλιση και την παροχή νερού στην πόλη 

δίνοντας έμφαση σε πολιτισμικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις αυτού του τόσο 

σημαντικού για τον άνθρωπο αγαθού. 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Νίκος Βανδώρος Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, MSc στη Διαχείριση Μνημείων 

 

Οι μαθητές καλούνται να συγγράψουν μια φανταστική ιστορία η οποία όμως 

διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια σημαντικών γεγονότων που διδάσκονται στο μάθημα της 

Ιστορίας της τάξης τους. Παρόλο που οι ήρωες και οι χαρακτήρες που θα δημιουργήσουν 

αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας, η τοποθέτηση τους στα βυζαντινά χρόνια ή στην περίοδο 

της ελληνικής επανάστασης και η πιθανή ανάμειξή τους σε τεκμηριωμένα ιστορικά συμβάντα, 

θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη διδαχθείσα ύλη του 

μαθήματος. Επίσης, η ιστορία που θα συγγράψουν οι μαθητές θα είναι διαδραστική, δηλαδή 

ο αναγνώστης θα μπορεί μέσω αποφάσεων που θα παίρνει, να επηρεάζει τη ροή των 

γεγονότων. 
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Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ανάγνωση διαδραστικής ιστορίας που είχε γραφεί κατά τη διάρκεια προηγουμένων 

προγραμμάτων – οι μαθητές συμμετέχουν με ψηφοφορία επιλέγοντας την πορεία που 

θέλουν να ακολουθήσει η ιστορία.  

 Στη συνέχεια τα παιδιά επιλέγουν ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός γύρω από το οποίο 

θα κινηθεί η ιστορία τους. Αποφασίζουν τα ονόματα των ηρώων τους και χωρίζονται σε 

ομάδες. 

 Η κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για ένα τμήμα της ιστορίας. Τα παιδιά γράφουν 

ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του εισηγητή. 

 Γίνεται ανάγνωση της ολοκληρωμένης ιστορίας, η οποία μετά ψηφιοποιείται και 

αποστέλλεται στο σχολείο με τη μορφή ψηφιακού τεύχους. 

Σκοπός του προγράμματος: Η σφαιρική κατανόηση γεγονότων που προσεγγίζονται στο 

μάθημα της Ιστορίας. 

        

Φ Υ Σ Ι Κ Η  -  Α Σ Τ Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Α  

 

Η ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ …ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ  

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

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

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

 

« Αυτός ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας!» 

(Άξιον Εστί, Οδυσσέας Ελύτης) 

 

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

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

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

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

μυστικά της Φύσης. Ας παρακολουθήσουμε αυτή την περιήγηση, στη διαδρομή της οποίας  

θα περιηγηθούμε στα μονοπάτια των Φυσικών Επιστήμων. 

 

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

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

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

δραστηριότητες με τρόπο απλό και ευχάριστο. Πρόκειται για μια βιωματική εκπαιδευτική 

δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της οποίας τα παιδιά με τη βοήθεια εποπτικού υλικού και 

μέσα από διαδραστικά παιχνίδια  και πειράματα με εντυπωσιακά και ΄μαγικά΄ αποτελέσματα 

εισάγονται στη διαδικασία της παρατήρησης, της έρευνας, της ανακάλυψης και της εξαγωγής 

συμπερασμάτων. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Μέσω διαδραστικής αφήγησης με τη χρήση εποπτικού υλικού-εικόνες  
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(cartoon) επιτυγχάνεται μια πρώτη επαφή των μαθητών με τις Φυσικές Επιστήμες 

 Οι  μαθητές  χωρίζονται  σε  ομάδες  και  επιδίδονται  σε  ποικίλες  επιλεγμένες  

σύντομες βιωματικές δράσεις  και παιχνίδια που δίνουν έμφαση στην έννοια της 

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

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

εντυπώσεις και εμπειρίες. 

 Σε όλη τη διάρκεια αυτού του οδοιπορικού οι μικροί μας εξερευνητές συμπληρώνουν 

ένα φύλλο εργασίας το οποίο λειτουργεί ως ένα ιδιότυπο ημερολόγιο της  περιήγησης 

τους 

 Το πρόγραμμα συνεχίζεται με τους μαθητές να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 

σε εντυπωσιακά πειράματα στην ενότητα « και τώρα… οι μάγοι τα κουνέλια» με ουσίες 

από την καθημερινή ζωή, μπαλόνια, χρώματα ζαχαροπλαστικής κ.λπ.  που θα τους 

ενθουσιάσουν. 

 Το ταξίδι ολοκληρώνεται με μια δράση κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να συνεπάρει 

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

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

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

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

ξεκίνησε! 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Οι μαθητές να αποκτήσουν την εμπειρία μιας διασκεδαστικής περιπλάνησης στον κόσμο 

των Φυσικών Επιστημών και να πλησιάσουν σχετικά δύσκολες πράγματι έννοιες των 

Φυσικών Επιστημών με τρόπο κατανοητό και ευχάριστο. 

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

αποκαλύπτοντας την άμεση σχέση βασικών εννοιών με την καθημερινότητα. 

 Οι μαθητές να μυηθούν στην ερευνητική- ανακαλυπτική μέθοδο 

 Να αναπτύξουν κριτική και συνδυαστική σκέψη, ενεργητική συμμετοχή και συνεργασία. 

 

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, 
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εντυπωσιακή αλλά αόρατη στα μάτια μας ατμόσφαιρα. Ενώ παλαιότερα αντιλαμβανόμασταν 

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

τη ραγδαία ανάπτυξη 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. 

 

Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α  

 

ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΒΥΘΟ: Η ναυαρχίδα του ναυάρχου Νέλσον 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητές: Μαρία-Ειρήνη Κορδά, Μαθηματικός  

       Κωνσταντίνος Μπατσίδης, Χημικός 

 

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

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

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

επιλύσουν διάφορους γρίφους ώστε να ανακαλύψουν διάφορα προσωπικά του αντικείμενα, 

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

χρόνο να γίνου οι συνεργάτες του μουσείου; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

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

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

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

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

χρειάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν μια μυστηριώδη κατασκευή. 
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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).  

 

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΚΙ ΟΜΩΣ ΤΟ DNA ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ... 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Ελένη Κόνιαρη, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Μοριακή Βιολόγος 

 

Στην ιστορία της γενετικής πληροφορίας το DNA ανακαλύφθηκε σχεδόν ταυτόχρονα µε τη 

Θεωρία της Εξέλιξης και τους νόμους του Mendel. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και στις αρχές της 

δεκαετίας του 5̓0, σχεδόν όλοι πίστευαν ότι οι πρωτεΐνες είναι τα µόρια μεταφοράς και 

μεταβίβασης της γενετικής πληροφορίας. Το κάθε άτομο περιέχει DNA από τον πατέρα του 

και τη μητέρα του, και εκείνοι με τη σειρά τους το DNA των δικών τους γονέων, γεγονός που 

μοιάζει σαν να είναι όλοι οι άνθρωποι, ζώντες και μη, συνδεδεμένοι με μια αόρατη κλωστή,  

 

που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά. Αν επεκτείνει κανείς αυτή τη νοητή κλωστή στο 

παρελθόν, θα φθάσει σε έναν κοινό πρόγονο του ανθρώπου με τα άλλα πρωτεύοντα 

θηλαστικά. Στο πρόγραμμα αυτό θα περιγραφεί ο τρόπος και η σημασία ανακάλυψης του 

DNA, ποια διαδρομή ακολουθεί, ποιο προορισμό έχει και γιατί είναι τόσο σημαντικό για τον 

άνθρωπο και για τους υπόλοιπους οργανισμούς.  

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί ένας διάλογος με ερωτήσεις- 

απαντήσεις ώστε να γίνει η εισαγωγή της έννοιας με τη συμμετοχή των παιδιών. Μέσα από 

ειδικές παρουσιάσεις και βίντεο με θέματα όπως δομή του DNA, γενετικό υλικό, κυτταρική 

διαίρεση, αναπαραγωγή θα εστιάσουμε στον συναρπαστικό τρόπο ανακάλυψής του αλλά και 

στη διαδρομή που κάνει, ενώ μέσα από το παιχνίδι που θα περιλαμβάνει σταυρόλεξο, παζλ, 

κάρτες, κρυπτόλεξο, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους. Σε 

δεύτερο στάδιο και με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού θα κατανοήσουν τη 

λειτουργικότητα του νουκλεϊκού οξέος, των κυτταρικών οργανιδίων και όλου του κυττάρου, 

και σε συνδυασμό με ζωγραφική και χειροτεχνία θα μπορούν να αποτυπώσουν σε 

πραγματικό χρόνο το γραμμικό αυτό μεγαλομόριο. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Θα αποτυπώσουμε τη δομή του DΝΑ 

 Θα γνωρίσουμε πώς λειτουργεί και ποιος είναι ο ρόλος του 

 Θα ανακαλύψουμε  από πού ξεκινάει, πού καταλήγει και με ποιο τρόπο  

 Θα ανακαλύψουμε αν όλοι οι οργανισμοί έχουν το ίδιο DNA ή διαφορετικό, και σε τι 

βαθμό αυτή η διαφοροποίηση συμβάλλει στην εξέλιξή τους 
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Ν Ε Ε Σ  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ  -  Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η  -  Μ Μ Ε  

 

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 30 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 με διαπολιτισμικά χαρακτηριστικά προτείνεται, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 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 τη 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 

● 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 
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 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 ποιον 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 

 

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Έκφραση, Δημιουργία, Εκπαίδευση 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Πέτρος Πετρίδης, Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 

 

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

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

αποτελεί ταυτόχρονα μέσο διασκέδασης και ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και εκπαίδευσης. 

Τα ψηφιακά διαδικτυακά παιχνίδια συνιστούν μια από τις πλέον διαδεδομένες συνήθειες 

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

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

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

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

 

Πώς μπορεί ένα ψηφιακό διαδικτυακό παιχνίδι να συμβάλει γόνιμα στην εκπαιδευτική 

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

έκφρασης και ως πηγή δημιουργικότητας;  

 

Στόχοι του προγράμματος: Η εξοικείωση των μαθητών με το ψηφιακό διαδικτυακό 

παιχνίδι ως: 

 πηγή έκφρασης και δημιουργικότητας 

 εκπαιδευτικού εργαλείου 

 «χώρου» συγκρότησης κοινωνικών σχέσεων 
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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) 

 

Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  

 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΩΖΟΥΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ!  

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγητής: Κώστας Θωμόπουλος, Γεωλόγος MSc, Εκπαιδευτικός περιβαλλοντικής αγωγής  

 

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

σημαντικό στάδιο του κύκλου που ακολουθεί το νερό στη Γη. Ο κύκλος του νερού συνδέει τη 
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θάλασσα με τη στεριά, την ατμόσφαιρα, το υπέδαφος και επομένως με κάθε δραστηριότητα 

που γίνεται πάνω και μέσα στη Γη. Για να απολαμβάνει λοιπόν ο άνθρωπος υγιεινό πόσιμο 

νερό και θάλασσες καθαρές, οφείλει να είναι πολύ προσεκτικός με αυτά που κάνει όταν 

βρίσκεται στη στεριά. Γιατί το νερό είναι ένα παντού και νούμερο ένα για τη ζωή μας! 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

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

ήχους που σχετίζονται με το νερό και προσπαθούν να τους αναγνωρίσουν. 

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

προέκυψαν. 

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

τοποθετήσουν κάρτες με διάφορες περιγραφές και έννοιες στη σωστή θέση του κύκλου. 

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

έχεις με το νερό. 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού και συζήτηση για τις πηγές ρύπανσης του νερού σε 

στεριά και θάλασσα. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Κατανόηση της ενιαίας φύσης του υδάτινου στοιχείου και του φυσικού περιβάλλοντος 

στον πλανήτη. 

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

φυσικό αποδέκτη τη θάλασσα. 

 Καλλιέργεια στάσεων και αντιλήψεων για την προστασία του υδάτινου στοιχείου και του 

περιβάλλοντος. 

 Ανάπτυξη ικανότητας έκφρασης μέσα από παρουσίαση, διάλογο και παιχνίδι ρόλων. 

 

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΟΤΕΧΝΗ (TRASH ART) - ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Caillaux, Εικαστικός, Εμψυχώτρια 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διατήρηση της ισορροπίας του είναι σημαντικά 

ζητήματα που αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο, τη σύγχρονη κοινωνία. Η ενημέρωση και η 

ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα όπως η Οικολογία και η Ανακύκλωση δεν 

αφορούν μόνο τα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε ή επαναχρησιμοποιούμε, είναι έννοιες 

σύγχρονες και πολυδιάστατες. Η εκπαίδευση των μαθητών με αυτές της έννοιες τους βοηθάει 

να συνειδητοποιήσουν τη σχέση τους με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, να 

κινητοποιήσουν τη σκέψη τους πάνω στα προβλήματα που συνδέονται με αυτό, να 

δραστηριοποιηθούν και να συμβάλλουν στην προσπάθεια πρόληψης και αντιμετώπισης 

αυτών των προβλημάτων. Η προσέγγιση του θέματος αυτού, στο εκπαιδευτικό μας 

πρόγραμμα, γίνεται βιωματικά μέσα από το πρίσμα της Τέχνης.  

Από τον 20ό αιώνα,  τα ευτελή υλικά αποτέλεσαν βασικό εκφραστικό μέσο για πολλούς 

καλλιτέχνες και χαρακτήρισαν σημαντικά κινήματα της πρωτοπορίας. Η σκουπιδοτέχνη/ 

trash art, είναι μια τέχνη που δημιουργείται από ανακυκλώσιμα υλικά και άλλα άχρηστα 

αντικείμενα τα οποία μετατρέπονται σε έργα τέχνης. Η επαφή των μαθητών με αυτήν τη 
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διαδικασία δημιουργίας, τους βοηθάει να εξοικειωθούν και να κατασκευάσουν ασυνήθιστα 

δημιουργήματα με φαντασία και χιούμορ, μαθαίνοντας καινούργιες τεχνικές που ξεφεύγουν 

από την κλασική αντιμετώπιση του σχεδίου και της ζωγραφικής. Τα  παιδιά διαμορφώνουν 

οικολογική συνείδηση, μια συμπεριφορά συνειδητοποιημένου πολίτη και μαθαίνουν να 

εκτιμούν το μη χρηστικό ως χρηστικό και να έχουν θετική στάση απέναντι στη σύγχρονη 

τέχνη. 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Παιχνίδι γνωριμίας και ομαδοποίησης  

 Εισαγωγή στην έννοια της αειφορίας μέσα από τον διάλογο με τα παιδιά 

 Καταιγισμός από καταναλωτικές συνήθειες που έχουμε ως σύγχρονοι άνθρωποι 

 Τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε την ισορροπία του περιβάλλοντος; 

 Βιωματικά παιχνίδια με θέμα την ανακύκλωση 

 Ο καλλιτέχνης μέσα από ένα έργο τέχνης καθρεφτίζει τα δείγματα του πολιτισμού μας 

στον χρόνο. Πώς αντιδρά σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον; Γρήγορη αναδρομή 

στην ιστορία της τέχνης 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με έργα φτιαγμένα από σκουπίδια (trash art) 

 Φτιάχνουμε το δικό μας έργο τέχνης με ανακυκλώσιμα υλικά  

 

Εργαλεία του προγράμματος 

 Παιχνίδια περιβαλλοντικού περιεχομένου 

 Προβολή οπτικοακουστικού υλικού με έργα καλλιτεχνών 

 Κατασκευές με ανακυκλώσιμα υλικά 

 

Τ Ε Χ Ν Η  

 

ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΙ ΧΑΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ; 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 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 
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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 

 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 

 

ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ; Εισαγωγή στη σύγχρονη τέχνη για παιδιά 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Ματίνα Χαράλαμπη, Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρουσιάζει στα παιδιά τις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές, 

μέσα από ένα παιχνίδι διαλόγου και δημιουργίας, το οποίο έχει στόχο να μυήσει τα παιδιά 

στον συναρπαστικό κόσμο της σύγχρονης τέχνης που πολλές φορές μας φαίνεται δυσνόητη. 

Από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα έχουν σημειωθεί πολλές εξελίξεις στην εικαστική 

δημιουργία ανατρέποντας τις παραδοσιακές μορφές τέχνης που γνωρίζαμε. Πώς περνάμε 

από τη “Μόνα Λίζα” του Leonardo da Vinci ή τα “Ηλιοτρόπια” του Van Gogh σε ένα έργο 

τέχνης όπως είναι το “Στεγνωτήρι Μπουκαλιών” του Μarcel Duchamp; Γιατί είναι έργο τέχνης 

το «Σκυλάκι από Μπαλόνι» του Jeff Koons ή το «Επιδαπέδιο Burger» του Claes Oldenburg; 

Πώς γίνεται να θεωρούμε υψηλή τέχνη ένα έργο που δανείζεται στοιχεία από την pop 

κουλτούρα των βιντεοκλίπ ή τις διαφημίσεις των McDonalds και πώς επηρέασε ο Andy 

Warhol τις μετέπειτα γενιές καλλιτεχνών; Θα ανατρέξουμε πολύ συνοπτικά σε κινήματα και 

έργα τέχνης που καθόρισαν την εξέλιξη της ζωγραφικής και εισήγαγαν νέα μέσα όπως η 

φωτογραφία, η χρήση έτοιμων αντικειμένων ή η συναρμογή (assemblage) στο παιχνίδι της 

τέχνης. 

 

Στο πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος, τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν 

τη σύγχρονη τέχνη μέσα από ένα πλούσιο φωτογραφικό υλικό που αντιπαραθέτει, υπό 

μορφή παιχνιδιού και με τη βοήθεια διαλόγου,  από τη μία πλευρά έργα παραδοσιακής 

ζωγραφικής και γλυπτικής και από την άλλη μοντέρνα και σύγχρονα έργα, όπου γίνεται 

χρήση διαφορετικών εικαστικών μέσων.  
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Στο δεύτερο μέρος τα παιδιά επιλέγουν εκείνο το σύγχρονο έργο που τους κέντρισε 

περισσότερο το ενδιαφέρον, εμπνέονται από αυτό και δημιουργούν κάτι δικό τους με την 

επίβλεψη και τη βοήθεια του εισηγητή. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαρτί ζωγραφικής και 

τέμπερες ή μαρκαδόρους, διάφορα μικρο-αντικείμενα που θα είναι διαθέσιμα τα οποία θα 

μπορούν να συνδυάσουν μεταξύ τους ή να δημιουργήσουν κατασκευές που θα 

περιλαμβάνουν και τη διαδικασία της ζωγραφικής. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και 

φωτογραφική μηχανή Polaroid. 

 

ΣΩΜΑΤΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ 

Αυτοσχεδιάζω και μεταμορφώνομαι σε ένα ποίημα, μία ιστορία, ένα έργο τέχνης 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπέλλα, Χορογράφος 

 

Μέσα από την κίνηση και τη δραματοποίηση μιας ιστορίας, ενός ποιήματος ή ενός πίνακα 

ζωγραφικής, γίνεται δυνατό να αναλυθεί και να κατανοηθεί ακόμη περισσότερο η πρόθεση 

του δημιουργού τους. Το να ζωντανέψουμε αυτά τα έργα τέχνης μελετώντας τα επί  μέρους 

συστατικά τους, το να τους δώσουμε κίνηση ενεργοποιώντας τη φαντασία μας  μπορεί να 

μας μεταμορφώσει όχι απλώς σε μιμητές αλλά σε νέους δημιουργούς, ή και σε νέα έργα 

τέχνης. Κάθε τι που μας εμπνέει, που μας δίνει μια εικόνα ή μια ιδέα μπορεί να γίνει κίνηση, 

μετακίνηση, συν-κίνηση. Μπορεί να μας μεταφέρει σε κόσμους  φανταστικούς ή να 

αναπαραστήσει τον δικό μας κόσμο με τον τρόπο και τις εικόνες που εμείς επιθυμούμε να 

φτιάξουμε. Πώς ο χρόνος, ο χώρος, το σώμα  και οι φίλοι μας θα γίνουν συνεργάτες στο 

εγχείρημα αυτό; 

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Ξεκινάμε με απλές ασκήσεις συνειδητοποίησης του σώματος που θα ενεργοποιήσουν την 

κίνηση των μαθητών σταδιακά. Εστιάζουμε την προσοχή μας στις κινήσεις  επί μέρους  

σημείων του σώματος και πώς αυτές επηρεάζουν την απόσταση που διανύουμε και τον 

χρόνο(ρυθμό) που επιλέγουμε να τις πραγματοποιήσουμε. 

 Σε ζευγάρια ή τριάδες  παίζουμε παιχνίδια με την βαρύτητα, πλησιάζουμε και 

απομακρυνόμαστε. Προσπαθούμε να μετακινήσουμε τους άλλους σαν μαριονέτες  

ακουμπώντας το σώμα τους ή σαν σούπερ ήρωες από απόσταση, δείχνοντας την 

πρόθεσή μας με μια μικρή ή μεγάλη κίνηση. Πηγαίνουμε μαζί ή δημιουργούμε αντιθέσεις. 

 Συζητάμε με τα παιδιά για τη δυναμική και την ποιότητα των κινήσεων που προκύπτουν. 

Τη συνεχόμενη ροή, την επιτάχυνση, την επιβράδυνση, την παύση. Παρατηρούμε τις 

σχέσεις που δημιουργούνται ανάμεσα στα σώματά μας  και πόσες διαφορετικές εικόνες  

φτιάχνουμε αυτοσχεδιάζοντας . 

 Επιλέγουμε ένα ποίημα, ένα πεζό κείμενο ή έναν πίνακα ζωγραφικής (ή και τα τρία) για να 

αναλύσουμε και να μελετήσουμε τα συστατικά του. Ποιο είναι το κυρίως θέμα του; Ποιες 

τεχνικές χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης ή ο δημιουργός για να εκφράσει αυτό που θέλει; Τι 

ήχο και τι ρυθμό παράγουν οι  λέξεις; Τι ένταση έχουν τα χρώματα; 

 Κάθε στοιχείο που μας κάνει εντύπωση, που ελκύει το ενδιαφέρον μας θα 

προσπαθήσουμε να το μετατρέψουμε σε κίνηση. Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες ώστε 
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να περάσουν από τη θέση  του δημιουργού και τη θέση του θεατή. Θα δοθούν  κάποιες 

κατευθύνσεις με τη μορφή οδηγιών αλλά θα έχουν τον χώρο να αυτοσχεδιάσουν πάνω 

σε ό,τι θεωρήσουν σημαντικό. Οι σχέσεις και οι επί μέρους σκηνές  που θα 

δημιουργήσουμε θα συνθέσουν ένα καινούργιο έργο  εμπνευσμένο από τα κυρίαρχα 

στοιχεία των έργων που θα προταθούν. Η κάθε ομάδα θα δημιουργήσει και θα γίνει το 

δημιούργημά της. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά ότι το σώμα τους είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 

δημιουργίας και καλλιτεχνικής έκφρασης. 

 Να καταλάβουν ότι κάθε λέξη, ιδέα, εικόνα μπορεί να γίνει δράση δηλαδή κίνηση και ότι 

κάθε δραματουργία είναι ο δικός μας τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα. 

 Να συνεργασθούν αναλαμβάνοντας την ευθύνη να προστατεύουν και να  επικοινωνούν  

με τα σώματα των συμμαθητών τους.  

 Να γίνει συνειδητό ότι  πίσω από κάθε κείμενο και εικόνα υπάρχει ένας σκοπός να 

εκφρασθεί κάτι και το πώς και το γιατί δεν είναι τυχαία. 

 Να πάρουν  την  θέση του δημιουργού. Θα γίνουν εκείνα ένα ζωντανό έργο που θα 

περιλαμβάνει τις δικές τους επιλογές και αποφάσεις για το νόημα και την αισθητική του. 

 

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 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Άννα Δημητροπούλου, Αρχαιολόγος, Μουσειοπαιδαγωγός 

 

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

δεκαετίας του 9̓0. Στο Μικρό Ημερολόγιο Συνόρων, με δυο διαφορετικές αφηγηματικές φωνές, 

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

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

σε όλους τους μετανάστες που θωρακίστηκαν στη σιωπή τους.  

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

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

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

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

 

Εξέλιξη του προγράμματος 

 Δημιουργία του θεατρικού πλαισίου μέσα από μια ιστορία 

 Διερεύνηση κοινωνικού θέματος μέσω του δράματος 

 Διερεύνηση του χαρακτήρα μέσω θεατρικής φόρμας 

 Αναστοχασμός 

 

 

 

http://www.livanis.gr/ViewAuthors.aspx?ValueId=600110
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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 70 – 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; 

 

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». 
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ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ. ΠΩΣ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ; 

Αναλύοντας τη δημιουργική διαδικασία 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 90΄ 

Εισηγήτρια: Λουΐζα Αρκουμανέα, Κριτικός Θεάτρου, Δραματολόγος 

 

Α’ μέρος: Θεωρία 

Η παράσταση είναι ένα ζωντανό σώμα: ο σκηνοθέτης είναι η κεφαλή. Οι συντελεστές και οι 

ηθοποιοί είναι τα χέρια και τα πόδια. Οι θεατές η καρδιά. Χωρίς θεατές δεν υπάρχει θέατρο. 

Ποιος είναι ο ρόλος του σκηνοθέτη; Πώς συντονίζει το έργο των συνεργατών του; Η σημασία 

του επιμερισμού των καθηκόντων και του δημιουργικού διαλόγου ανάμεσα στα μέλη μιας 

ομάδας για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού και την υλοποίηση ενός οράματος. Πώς 

επιλέγονται τα χρώματα, οι ήχοι, οι μελωδίες, τα σχήματα, το ύφος της παράστασης που  

 

ετοιμάζουμε; Ποιες είναι οι αρμοδιότητες α) του σκηνογράφου, β) του ενδυματολόγου, γ) του 

σχεδιαστή φωτισμών, δ) του συνθέτη ή επιμελητή της μουσικής, ε) του χορογράφου ή 

επιμελητή κίνησης.  Πώς μοιράζονται οι ρόλοι; Ποιος θα παίξει τον Ρωμαίο και ποια την 

Ιουλιέτα; Ποιος θα παίξει τον Οδυσσέα ή τον Αχιλλέα και ποια την Πηνελόπη ή την ωραία 

Ελένη; Έχει σημασία η εξωτερική εμφάνιση; Ποια χαρίσματα πρέπει να έχει ένας ηθοποιός; 

Παιδεία, ήθος, πνευματική και συναισθηματική ευελιξία, διάθεση πειραματισμού, 

εργατικότητα, συνέπεια, πνεύμα συνεργασίας, θετική διάθεση κ.α.   

Τι γίνεται στις πρόβες; Λίγα λόγια. Πώς δημιουργείται σιγά σιγά το φανταστικό σύμπαν που 

έχει ονειρευτεί ο σκηνοθέτης και οι συνεργάτες του.  

 

Β’ μέρος: Πράξη 

Επιχειρούμε να μεταβούμε από το «τραπέζι» στη «σκηνή». Η εισηγήτρια αναλαμβάνει τον 

ρόλο του «Σκηνοθέτη». Ορίζει τον/την «Ενδυματολόγο», τον/την «Σκηνογράφο», τον/την 

«Υπεύθυνο Μουσικής» και μοιράζει τους ρόλους στους «Ηθοποιούς». Διαβάζουμε κατ’ αρχάς 

το κείμενο. Οι επιλογές είναι οι εξής:  

α) «Οδύσσεια», ραψωδία ι’: Κυκλώπεια – Στο νησί του Πολύφημου. 

β) «Οδύσσεια», ραψωδία κ’: Στο νησί της μάγισσας Κίρκης.  

Τα δύο αποσπάσματα έχουν διασκευαστεί και απλοποιηθεί από την εισηγήτρια, ώστε να 

εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος. Τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιηθούν είναι 

επίσης ευθύνη της εισηγήτριας. Προβολή σχετικού βίντεο, έτσι ώστε να δημιουργηθούν 

επιπλέον ερεθίσματα. Συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τις δημιουργικές επιλογές: π.χ. 

πώς αναπαριστούμε στο θέατρο ένα τέρας (τον κύκλωπα Πολύφημο); Πώς αναπαριστούμε 

μια μάγισσα ή πώς δείχνουμε τη μεταμόρφωση ενός ανθρώπου σε ζώο (γουρούνι); Η δύναμη 

της φαντασίας και της επινοητικότητας, η πειθώς του ηθοποιού, η σημασία των αντικειμένων 

και των ήχων. Τέλος, πέρασμα στην αναπαράσταση, με τους «ηθοποιούς» να έχουν φορέσει 

τα αξεσουάρ τους (π.χ. ένα μεγάλο χάρτινο μάτι για τον Πολύφημο, ή μεγάλες μουσούδες για 

τη μεταμόρφωση σε γουρούνια) και να διαβάζουν από το χαρτί τους ρόλους, ενώ 

ερμηνεύουν τα γεγονότα που αφηγείται ο Όμηρος στην εκάστοτε ραψωδία. Μια παράσταση 

γεννιέται!  
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Στόχοι του προγράμματος 

 Η βιωματική συνειδητοποίηση εκ μέρους των παιδιών ότι το θέατρο είναι μια συλλογική 

διαδικασία, η οποία απαιτεί τη συνεργασία όλων των μελών της ομάδας για την επίτευξη 

ενός κοινού σκοπού.  

 Επικοινωνία και ανάπτυξη εμπιστοσύνης  

 Ευελιξία και διαπραγμάτευση 

 Ανάληψη ρόλων & ευθυνών 

 Λήψη δημιουργικών αποφάσεων κι επίλυση προβλημάτων 

 Ανάπτυξη της φαντασίας και της συναισθηματικής νοημοσύνης 

 Κατανόηση της δημιουργικής διαδικασίας  

 Κατανόηση της σημασίας της σκέψης και της επινοητικότητας στη ζωή και στην τέχνη 

 

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η  

 

ΦΕΡΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ Ή ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ!  

Μια γνωριμία με τον ομαδικό ελεύθερο αυτοσχεδιασμό με τη χρήση του σώματος, 

μουσικών οργάνων καθώς και αντικειμένων καθημερινής χρήσης 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70΄- 90΄ 

Εισηγητής: Στέφανος Ψαραδάκης, Μουσικός Ορχήστρας, Συνθέτης 

 

Οι μαθητές καλούνται να φέρουν από το σπίτι τους όποιο αντικείμενο πιστεύουν ότι μπορεί 

να παράξει κάποιον ήχο και με την καθοδήγηση του εισηγητή να το χρησιμοποιήσουν σε μια 

ομάδα. Μια εφημερίδα, ένα πλαστικό κύπελο ή ένα παλιό ραδιόφωνο μπορούν να γίνουν 

μέρη μιας ηχητικής σύμπραξης. Επίσης το ίδιο το σώμα και η φωνή γίνονται κομμάτι της 

διαδικασίας. Τέλος όσοι παίζουν κάποιο μουσικό όργανο μπορούν να το φέρουν μαζί τους 

και να πειραματιστούν με τη χρήση του μέσα σε αυτό το αυτοσχεδιαστικό πλαίσιο. Οι 

ομαδικοί αυτοσχεδιασμοί που θα συμβαίνουν κατά την διάρκεια του μαθήματος θα 

ηχογραφούνται και θα ανεβαίνουν στο www.soundcloud.com έτσι ώστε όλοι οι μαθητές να 

μπορούν να έχουν πρόσβαση. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Η εξερεύνηση της ηχητικής ποικιλίας που μπορεί να παραχθεί από καθημερινά 

αντικείμενα αλλά και το ίδιο το σώμα μας. 

 Η αποδόμηση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα μουσικό 

όργανο  και η χρήση μη συμβατικών μεθόδων παραγωγής ήχου μέσω αυτού. 

 Η συνεργασία των συμμετεχόντων σε ένα πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού ο οποίος είναι 

προαπαιτούμενο για τη λειτουργία του ομαδικού ελεύθερου αυτοσχεδιασμού. 

 Η απαγκίστρωση από τα στεγανά που ορίζει η χρηστικότητα ενός αντικειμένου  και η 

χρήση του ως κάτι διαφορετικό από αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε. Ιδιαίτερα τονίζεται 

αυτό το κομμάτι της παρουσίασης ως εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

υιοθέτηση μιας πιο ανοιχτής προσέγγισης σε επίπεδο σκέψης και νοοτροπίας.  

 

 

http://www.soundcloud.com/
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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 - Ψ Υ Χ Ο Λ Ο Γ Ι Α  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΞΗΣ - ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ 

Πώς προστατεύουμε τις φιλίες και τα δικαιώματά μας στην τάξη μας! 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 90΄ 

Εισηγητής: Γιώργος Μόσχος, Νομικός, Εμπειρογνώμονας δικαιωμάτων του παιδιού, 

Συνήγορος του Παιδιού (Ιούλιος 2003 - Ιανουάριος 2018) 

 

Ύστερα από μια σύντομη εισαγωγή στα δικαιώματα και στις σχέσεις φιλίας, παρουσιάζεται η 

ιστορία μιας παρέας συμμαθητών, στην οποία υπάρχουν διαφωνίες, παρεξηγήσεις και 

κοροϊδίες και περιγράφεται ένα ενδεικτικό περιστατικό. Στη συνέχεια οι ρόλοι της ιστορίας  

γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και ανάλυσης σε μικρές ομάδες και ακολουθεί συζήτηση με  

 

τη μορφή συμβουλίου τάξης για τη διαχείριση του περιστατικού. Η συνάντηση 

ολοκληρώνεται με συζήτηση για το εάν η τάξη μπορεί να υιοθετήσει την πρακτική των 

συμβουλίων και των «φιλικών παρατηρητών», δηλαδή μαθητών που αναλαμβάνουν να 

παρατηρούν και να υποστηρίζουν την τήρηση όσων έχουν συμφωνηθεί στο συμβούλιο 

τάξης.       

 

Μεθοδολογία: Χρησιμοποιείται συμμετοχική, παραστατική και ομαδοσυνεργατική 

μεθοδολογία, αξιοποιούνται παιχνίδια ομάδας, δραματοποίηση, τεχνικές θεάτρου φόρουμ 

και δίνονται πληροφορίες με ευέλικτα και φιλικά προς τα παιδιά εργαλεία.    

 

Εξέλιξη του προγράμματος: Σπάσιμο πάγου με κινητικά παιχνίδια. Εισαγωγή στην έννοια 

της φιλίας. Σύντομη αναφορά στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην 

έννοια των δικαιωμάτων, των ορίων και των τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων. 

Παρουσιάζεται η ιστορία μιας παρέας συμμαθητών, όπου αναπτύσσονται διαφωνίες, 

παρεξηγήσεις και κοροϊδίες. Τα παιδιά χωρίζονται σε 6 μικρές ομάδες και, με κατάλληλες 

οδηγίες, κάθε ομάδα επεξεργάζεται ένα ρόλο. Ύστερα ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας 

παρουσιάζει την οπτική του ρόλου αυτού, τα δικαιώματά του, όπως τα καταλαβαίνει, και το 

πως ένοιωσε στην ιστορία. Επιχειρείται διάλογος ανάμεσα σε ρόλους. Στη συνέχεια, δύο 

παιδιά αναλαμβάνουν να συντονίσουν ένα «εικονικό συμβούλιο» της τάξης, στο οποίο 

συζητείται το περιστατικό. Τέλος, προβληματιζόμαστε για το πώς είναι καλό να λειτουργεί η 

τάξη σε αντίστοιχες περιπτώσεις, και αν μπορούν τα παιδιά να αναλαμβάνουν ρόλους ως 

φιλικοί παρατηρητές, για να είναι σεβαστά τα δικαιώματα όλων και να αποφεύγονται 

παρεξηγήσεις, συγκρούσεις, κοροϊδίες και πικρίες. Η συνάντηση ολοκληρώνεται με συζήτηση 

για το αν η τάξη μας μπορεί στα αλήθεια να υιοθετήσει την πρακτική των συμβουλίων και 

των φιλικών παρατηρητών.       

 

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

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

δικαιωμάτων με την καθημερινότητά τους και τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ 

τους, στις παρέες και στις σχέσεις φιλίας. Σημαντικό επίσης στοιχείο είναι η αναγνώριση των 
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δικαιωμάτων και της θέσης των άλλων, όπως και ο ειρηνικός διάλογος προκειμένου να 

βρεθούν λύσεις όταν υπάρχουν συγκρούσεις, διαφορές ή άλλες ενέργειες που αναστατώνουν 

και ενοχλούν. Επιδιώκεται επίσης να δοθεί έμφαση στη σημασία των συλλογικών διεργασιών 

σε επίπεδο ομάδας (συνέλευση / συμβούλιο / συζήτηση τάξης) για την καλύτερη συμφωνία 

και τήρηση της προστασίας των δικαιωμάτων των μελών, όπως και για την ενεργοποίηση 

των παιδιών εκτός τάξης για την τήρηση των συμφωνημένων αρχών και κανόνων, μέσω της 

αποστολής των «φιλικών παρατηρητών».    

 

Ο ΕΑΥΤΟΣ ΩΣ ΑΝΤΙ-ΗΡΩΑΣ 

Μια «εναλλακτική αφήγηση» για τη σχέση με τον εαυτό και τους άλλους 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 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 εικόνα του εαυτού, η οποία διαμορφώνεται στην παιδική ηλικία και αποκτά πιο μόνιμα και 

σταθερά γνωρίσματα με το τέλος της εφηβείας, που αποτελεί και μια περίοδο «δεύτερης 

ευκαιρίας» για τη διαπραγμάτευσή της, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο για τους 

προσωπικούς στόχους που θέτει ένας άνθρωπος όσο και για τη σχέση του με τους άλλους. 

Μια εικόνα εαυτού που εμπεριέχει τόσο θεωρούμενα ως «θετικά» όσο και ως «αρνητικά» 

χαρακτηριστικά αποτελεί την πλέον στέρεα βάση για την αποδοχή του άλλου και την 

αρμονική συνύπαρξη, κατ’ αρχάς μέσα στη σχολική τάξη αλλά και αργότερα στην κοινωνική 

ζωή.  

 

Μεθοδολογία: Θα αξιοποιήσουμε την τεχνική της κατασκευής και χρήσης κούκλας με πολύ 

απλό τρόπο, προκειμένου κάθε μαθητής να φτιάξει μια φιγούρα που να αναπαριστά σε 

υπερβολικό βαθμό στοιχεία τα οποία δυνητικά αποτελούν δύσκολα ή ευάλωτα 

χαρακτηριστικά της εικόνας εαυτού. Στη συνέχεια, σε ομάδες των 4-5 παιδιών, θα 

δραματοποιήσουν αυτοσχέδιες ιστορίες, όπου ο κάθε αντι-ήρωας μέσα από την 

«ιδιαιτερότητά» του θα φανεί χρήσιμος για την ομάδα του. 

 

Στόχοι του προγράμματος 

 Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της διαφορετικότητας μέσα από μια 

«διαφορετική» οπτική, αυτήν της μοναδικότητας του καθενός που συνιστά κοινό στοιχείο 

τελικά για όλα τα μέλη μιας ομάδας. 

 Να προσεγγιστούν δύσκολες θεματικές, όπως αυτές της περιθωριοποίησης, του 

αποκλεισμού, της βίας προς τον αδύναμο ή αυτόν που γίνεται αντιληπτός ως «ξένος» σε 

σχέση με την ομάδα μέσα από μια οπτική που εμπεριέχει το χιούμορ, τον αυθορμητισμό 

και την αμεσότητα. 
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ΤΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΜΟΥ 

Ομάδα 30 μαθητές, διάρκεια 70 – 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 
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