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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σας παρουσιάζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα της ακαδημαϊκής χρονιάς 2013 – 2014, για 
τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία εμπλουτίστηκαν, ανανεώθηκαν και 
καλύπτουν όλους τους τομείς των Γραμμάτων και των Επιστημών. 

Συγκεκριμένα προτείνονται  συνολικά 83 Προγράμματα, εκ των οποίων 34 για το Γυμνάσιο 
και 49 για το Λύκειο. Οι εισηγήσεις αφορούν στα ενδιαφέροντα και  τις ανησυχίες των 
σημερινών εφήβων, ενώ παράλληλα οι μαθητές των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου, έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέξουν εξειδικευμένα προγράμματα προκειμένου  να ενημερωθούν στα 
ποικίλα αντικείμενα που πραγματεύεται η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Τα Προγράμματα στηρίζουν Ακαδημαϊκοί, Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι, Άνθρωποι των 
Γραμμάτων και των Τεχνών, Ψυχολόγοι, Παιδαγωγοί, Εμψυχωτές και Συγγραφείς.

Όλα ανεξαιρέτως τα Προγράμματα του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη», τα οποία 
απευθύνονται σε μαθητές, εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού  και παρέχονται δωρεάν. Δεν δίνεται ουδεμίας μορφής 
διαφημιστικό υλικό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό επιβλέπει την εξέλιξη των 
Προγραμμάτων. 
Αριθμός έγκρισης Υπουργείου Παιδείας, Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης: 77035/Γ2

Οι χώροι του Ιδρύματος, στους οποίους εφαρμόζονται τα Προγράμματα, καλύπτουν όλες 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής και είναι πλήρως εξοπλισμένοι με 
σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές με 
κινητικά προβλήματα. 

* ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 
ΛΥΚΕΙΑ, ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΕΕ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ, ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΤΕΕ
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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα πραγματοποιηθούν
από τους παρακάτω με αλφαβητική σειρά Εισηγητές

1. Θανάσης Αγάθος, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμ. Φιλολογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών

2. Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός

3. Ελένη Αμερικάνου, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Αρχιτεκτόνων Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου

4. Αγγελική Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, MSc, Επιστημονικός συνεργάτης 

Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

5. Ανθή Γουρουντή, Μουσικός

6. Λένα Διβάνη, Συγγραφέας

7. Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας

8. Μαρία Ζαφειροπούλου, Μουσειολόγος

9. Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας

10. Αιμιλία Καραλή, δ.φ., Συγγραφέας

11. Λουίζα Καραπιδάκη, Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης

12. Νατάσα Κεσμέτη, Συγγραφέας

13. Μάνος Κοντολέων, Συγγραφέας

14. Δημήτρης Κούνδουρος, Εκπαιδευτικός, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος.

15. Διονύσης Κριάρης, Μαθηματικός, Κατασκευαστής Αρχαίων Οργάνων 

16. Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός 

17. Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός

18. Λαοκρατία Λάκκα, Δρ. Βιολόγος, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος

19. Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός

20. Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας 

Πανεπιστημίου Αθηνών

21. Χρίστος Μηλιώνης, Μαθηματικός

22. Τεύκρος Μιχαηλίδης, Δρ. Μαθηματικών Παν/μίου Pierre Marie Curie, 

Εκπαιδευτικός 
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23. Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

24. Νίκος Μπελαβίλας, Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

25. Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός

26. Χρήστος Οικονόμου, Συγγραφέας

27. Νομική Παλαιοκρασσά,  Αρχαιολόγος

28. Φένια Παπαδόδημα, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτης

29. Βασίλης Παπαθεοδώρου, Συγγραφέας

30. Μιμή Πετροπούλου-Δημητράκη, Ζωγράφος - Χαράκτρια

31. Αθανασία Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός

32. Ελένη Σαραντίτη, Συγγραφέας

33. Γιάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ 

34. Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος

35. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής 

Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

36. Χρήστος Τερζής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Αρχαίας Ελληνικής 

Μουσικής Τμ. Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

37. Τούλα Τίγκα, Συγγραφέας

38. Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λειτουργός

39. Ιωάννα Χριστοφοράκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας 

Βυζαντινής & Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών

40. Χριστίνα Ψαρρά, Κοινωνικός Επιστήμονας
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Όλα τα ΠρΌγραμματα ΠαρέχΌνται δωρέαν
αιτήσέισ δέκτέσ αΠΌ τΌν ιΌύνιΌ 2013 έωσ τΌν  αΠριλιΌ 2014

έναρξή ΠρΌγραμματων ΠέμΠτή 10 ΌκτωβριΌύ 2013

αναφΌρα στΌν νικΌ καζαντζακή
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Θανάσης Αγάθος, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας, Τμ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

στΌ σχΌλέιΌ μέ… χαρτι και καλαμαρι
(Β΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄
Εισηγητής: Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

μΌδα και διασκέδασή στΌ βύζαντιΌ
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ιωάννα Χριστοφοράκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής & 
Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών

σμύρνή  -   μικρασια  -   ιωνικΌσ ΠΌλιτισμΌσ
ιδέα και τρόπος ζωής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
(Γ΄τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας

γένική έισαγωγή στΌ ΘέατρΌ 
έισαγωγή στο θέατρο, θεατρική προσέγγιση της έλένης του έυριπίδη     
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός 

ανακαλύΠτΌντασ τΌν ζωντανΌ ΠαλμΌ τήσ ιλιαδασ και τήσ 
Όδύσσέιασ  
(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Φένια Παπαδόδημα, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτης

αρχαια έλλήνική μΌύσική
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Τερζής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Τμ. 
Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

α. αρχαιολογία και φιλολογία συνθέτουν τον ήχο του παρελθόντος 
(Επιλογή ή του Α ή του Β)

β. αρχαία ελληνική τεχνολογία: τα μουσικά όργανα (Επιλογή ή του Α ή του Β)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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ή Θαύμαστή ιστΌρια τήσ τζαζ….αΠΌ τήν αφρική στήν αμέρική και 
σέ καΘέ γωνια τΌύ Πλανήτή
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Φένια Παπαδόδημα, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτης

μΌύσικΌ σταύρΌλέξΌ στα λιμανια τήσ μέσΌγέιΌύ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60  μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ανθή Γουρουντή, Μουσικός

έιναι τέχνή τωρα αύτΌ;
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός

ένασ σύγγραφέασ ξέκλέιδωνέι τα  μύστικα τΌύ
έργαστήριο δημιουργικής γραφής
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητών,  διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου,Συγγραφέας 

φιλαναγνωσια
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Λένα Διβάνη, Νατάσα Κεσμέτη, Μάνος Κοντολέων, Χρήστος Οικονόμου, Βασίλης Παπαθεοδώρου, Τούλα 
Τίγκα, Ελένη Σαραντίτη

βιβλιΌ και τήλέΌρασή
Πορείες παράλληλες ή πορείες ασύμπτωτες;
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός

έιμαστέ στΌν αέρα!
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 -  60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Μυτιληναίου, Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός

Πέιραιασ ένα λιμανι αναμέσα σέ δύΌ κΌσμΌύσ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 -  60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Νίκος Μπελαβίλας, Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

ταξιδέύΌντασ στΌν κΌσμΌ μέ τΌ βλέμμα των αρχιτέκτΌνων
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Αμερικάνου, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Αρχιτεκτόνων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου

Ό μήχανισμΌσ των αντικύΘήρων: αστρΌνΌμια και τέχνΌλΌγια 
στήν αρχαια έλλαδα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητές:  Γιάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ 

       Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
       Μαρία Ζαφειροπούλου, Μουσειολόγος
       Νομική Παλαιοκρασσά,  Αρχαιολόγος
       Διονύσης Κριάρης, Μαθηματικός, Κατασκευαστής Αρχαίων Οργάνων 

μαΘήματικα και λΌγΌτέχνια 
Προσεγγίζοντας τα μαθηματικά μέσα από τις σελίδες λογοτεχνικών κειμένων
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Χρίστος Μηλιώνης, Μαθηματικός
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ή αφήγήματική Πύλή ΠρΌσ τα μαΘήματικα
Εισηγητής: Τεύκρος Μιχαηλίδης, Δρ. Μαθηματικών Παν/μίου Pierre Marie Curie, Εκπαιδευτικός 

α. τα μαθηματικά στις όχθες των μεγάλων ποταμών 
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις)  Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
β. ή συμμετρία στη φύση και στην τέχνη 
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 

μαΘαινω να αναγνωριζω και να διαχέιριζΌμαι τΌ ΘύμΌ μΌύ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις)  Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ

ΠρΌωΘήσή τΌύ σέβασμΌύ στή διαφΌρέτικΌτήτα
Όι έννοιες αλληλεγγύη, ανθρωπισμός και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές:  Αθανασία Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός

 Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λειτουργός
 Χριστίνα Ψαρρά, Κοινωνικός Επιστήμονας

ή σχέσή μΌύ μέ τΌ αλλΌ φύλΌ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγήτριες: Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός
 Σοφία Καπνογιάννη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια

 Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος

διαχέιρισή τΌύ στρέσ και έκΠαιδέύσή στή διέκδικήτική 
σύμΠέριφΌρα
(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος

ή καταγωγή τήσ ζωήσ 
από πού προερχόμαστε; Πώς εμφανίστηκε η ζωή; Ποια είναι η ιστορία των ειδών; 
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Λαοκρατία Λάκκα, Δρ. Βιολόγος, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος

μικρέσ αΠαντήσέισ στα μέγαλα έρωτήματα ΠΌύ αφΌρΌύν τήν 
ένέργέια στΌν Πλανήτή μασ 
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Λαοκρατία Λάκκα, Δρ. Βιολόγος, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος

αγρΌτικέσ κΌινωνιέσ και φύσικΌ ΠέριβαλλΌν
Tο τοπίο του ανθρώπου
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Λουΐζα Καραπιδάκη, Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης

ΌρύκτΌσ ΠλΌύτΌσ τήσ έλλαδασ και αέιφΌρική αναΠτύξή
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Εκπαιδευτικός, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος
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ή κλιματική αλλαγή
από το Όλόκαινο στο ανθρωπόκαινο, τη νέα γεωλογική εποχή που δημιουργεί 
ο άνθρωπος στη γη
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις)  Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, Συγγραφέας

δικαιΌ έμΠΌριΌ(fair TraDE)
τι μεσολαβεί από το χωράφι στο πιάτο μας;
(Α΄,  Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια  90΄
Εισηγήτρια: Αγγελική Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, MSc, Επιστημονικός συνεργάτης Μετσόβιου Κέντρου 
Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

αφιέρωματα

τα χαρακτικα στα χρΌνια τήσ κατΌχήσ και τήσ αντιστασήσ 
1940 - 1941, 1943 – 1945
το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 16 – 25 Όκτωβρίου 2013
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις)  Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Δήμητρα Πετροπούλου-Δημητράκη , Ζωγράφος, Χαράκτρια

ή έλλαδα τΌύ 1821
το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 12 – 21 μαρτίου 2014
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Δήμητρα Πετροπούλου - Δημητράκη , Ζωγράφος, Χαράκτρια

α. Ό Πειραιάς στην έπανάσταση του ’21 (Επιλογή ή του Α ή του Β)

β. καθημερινή ζωή, ήθη, έθιμα και ενδυμασίες στον καιρό της επανάστασης του ’21 
από τον μάγκνους βαρώνο φον στάκελμπεργκ (Επιλογή ή του Α ή του Β)
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Όλα τα ΠρΌγραμματα ΠαρέχΌνται δωρέαν
αιτήσέισ δέκτέσ αΠΌ τΌν ιΌύνιΌ 2013 έωσ τΌν  αΠριλιΌ 2014

αναφΌρα στΌν νικΌ καζαντζακή
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 μαθητών, διάρκεια  90΄
Εισηγητής: Θανάσης Αγάθος, Λέκτορας Νεοελληνικής Φιλολογίας Τμ. Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον βίο, την προσωπικότητα και το πολύπλευρο 
έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Θα επιχειρηθεί συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων σταθμών της 
δημιουργικής πορείας του Κρητικού λογοτέχνη και η ένταξή του στο πλαίσιο της ιστορίας της ελληνικής 
αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ού αιώνα. Θα δοθεί έμφαση στην ερμηνευτική προσέγγιση 
αποσπασμάτων από αντιπροσωπευτικά έργα του (Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, Αναφορά στον Γκρέκο). 
Παράλληλα θα προβληθούν σύντομα αποσπάσματα από βιογραφικά ντοκιμαντέρ και κινηματογραφικές 
ταινίες που βασίστηκαν σε μυθιστορήματά του. Επίσης, θα γίνει αναφορά στον εθνικό και τον παγκόσμιο 
χαρακτήρα του έργου του Καζαντζάκη, το οποίο εδώ και πολλές δεκαετίες δεν παύει να ενδιαφέρει το 
αναγνωστικό κοινό και τους μελετητές και να κυκλοφορεί μεταφρασμένο σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Η 
όλη παρουσίαση δεν θα έχει τη μορφή διάλεξης, αλλά θα στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών 
και θα προσπαθήσει να προσφέρει εναύσματα για συζήτηση και προβληματισμό. 

στΌ σχΌλέιΌ μέ… χαρτι και καλαμαρι  
(Β΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄
Εισηγητής: Αθανάσιος Μαρκόπουλος, Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Καθηγητής Βυζαντινής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Αθανάσιος Μαρκόπουλος, μέσα από το 
βραβευμένο του βιβλίο  μιλάει με τους μαθητές  για το «Βυζαντινό Σχολείο».
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μΌδα και διασκέδασή στΌ βύζαντιΌ
(Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια  90΄
Εισηγήτρια: Ιωάννα Χριστοφοράκη, Αρχαιολόγος, Ερευνήτρια στο Κέντρο Έρευνας Βυζαντινής & 
Μεταβυζαντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών

Η ενδυμασία των Βυζαντινών και οι τρόποι ψυχαγωγίας τους είναι το θέμα του προγράμματος αυτού. 
Μέσα από πλούσιο εποπτικό υλικό, που αντλείται από ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, εικονογραφημένα 
χειρόγραφα και αρχαιολογικά κατάλοιπα, εξετάζεται τόσο η μορφή του ενδύματος όσο και η σημασία της 
διαφοροποίησής του, ανάλογα με την κοινωνική τάξη, το φύλο και την εποχή. Παράλληλα, παρουσιάζονται 
οι χώροι ψυχαγωγίας στο Βυζάντιο καθώς και οι αλλαγές που σημειώθηκαν στον τρόπο διασκέδασης με 
την εμφάνιση και καθιέρωση του χριστιανισμού.

Θεματικές ενότητες
•  Η αυτοκρατορική και αυλική ενδυμασία
•  Η ενδυμασία των γυναικών και των παιδιών
•  Κομμώσεις και «αξεσουάρ»: παπούτσια, ζώνες, κοσμήματα, καπέλα
•  Τα υλικά, η προέλευση και η επεξεργασία τους
•  Δημόσια ψυχαγωγία: θέατρο, ιππόδρομος, λουτρά
•  Ιδιωτική ψυχαγωγία: ταβέρνες και καπηλειά
•  Θρησκευτική ψυχαγωγία: γιορτές και πανηγύρια

Δομή του προγράμματος
•  Προβολή PowerPoint
•  Κατασκευή βυζαντινής ενδυμασίας με χαρτοκοπτική
•  Σχεδιασμός μίας βυζαντινής «κολεξιόν»

σμύρνή  -   μικρασια  -   ιωνικΌσ ΠΌλιτισμΌσ
ιδέα και τρόπος ζωής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου, Συγγραφέας

Με σημείο αναφοράς τη Σμύρνη, πρωτεύουσα της Ιωνίας και με δεδομένο ότι ο Ιωνικός πολιτισμός  
συνόδεψε τους Έλληνες οι οποίοι ξεριζώθηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους κατά τη διάρκεια της 
Μικρασιατικής Καταστροφής, το πρόγραμμα έχει σκοπό   να  ενώσει το  «χθες» με το «σήμερα» και το 
«αύριο» μέσα από  μια δίοδο επικοινωνίας,  η οποία παραμένει ανοιχτή, εφόσον ο Ιωνικός  Πολιτισμός ως 
αγαθό διαχρονικό, δεν έχει περιορισμό τόπου ή χρόνου.
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Καταστροφής και των διωγμών τους οποίους υπέστησαν οι Έλληνες 
της Ανατολής , ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί   στον τρόπο με τον οποίο πέτυχαν όχι μόνο να επιβιώσουν, 
αλλά και να μεγαλουργήσουν σε πολλούς τομείς, εντάσσοντας το ρήμα  «μεγαλουργήσουν» σε προτάσεις 
οι οποίες χαρακτηρίζουν τους επώνυμους, αλλά και τους ανώνυμους Μικρασιάτες .
Σκοπός του προγράμματος είναι όχι μόνο η  μεταβίβαση της ιστορικής γνώσης , αλλά κυρίως  η  προβολή 
θετικών προτύπων και η καλλιέργεια ενός κλίματος  δύναμης  και   αποφασιστικότητας στην αντιμετώπιση 
δύσκολων καταστάσεων. Κυρίαρχο στοιχείο του προγράμματος ο   Άνθρωπος . Είναι γνωστό  άλλωστε πως 
στην Ιωνία από αρχαιοτάτων χρόνων   μεγαλύτερη αρετή στον άνθρωπο εθεωρείτο η ανθρωπιά του!  

•  Προβολή υλικού

γένική έισαγωγή στΌ ΘέατρΌ 
έισαγωγή στο θέατρο, θεατρική προσέγγιση της έλένης του έυριπίδη
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγητής: Πάνος Κυπαρίσσης, Καθηγητής Υποκριτικής, Σκηνοθέτης, Εκπαιδευτικός 

Η τέχνη αποτελεί μια από τις τρεις συνιστώσες που μαζί με την πολιτική και τη φιλοσοφία οδηγούν στην 
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ενσυνείδητη γνώση της ύπαρξής μας. Στο φως και στη σκοτεινότητα που τη διαπερνά.
Το θέατρο, τέχνη κοινοτική, καθρεφτίζει και ανακεφαλαιώνει φωτίζοντας τα της ζωής, τη σκληρή της 
πραγματικότητα.
Με στέρεη την πίστη  στη δοτική του δυνατότητα, αφού ως τέχνη συγκινεί, παρηγορεί και διευρύνει τους 
πνευματικούς μας ορίζοντες, προτείνεται  το συγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά  στην εγκύκλια παιδεία.

ανακαλύΠτΌντασ τΌν ζωντανΌ ΠαλμΌ τήσ ιλιαδασ και τήσ 
Όδύσσέιασ  
(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Φένια Παπαδόδημα, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτης

Προσεγγίζοντας τις διαφορετικές θεματικές  της Ιλιάδας και της Οδύσσειας, θα θυμίσουμε στα παιδιά ότι ο 
Όμηρος υπήρξε ραψωδός. 

•  Τι ακριβώς σήμαινε αυτό; 
•  Ποιος ήταν ο κοινωνικός ρόλος του ραψωδού;
•  Πώς ακουγόταν αυτός ο λόγος με τη συνοδεία της αρχαίας κιθάρας;

Η δύναμη του ομηρικού λόγου αντλείται σε μεγάλο βαθμό μέσα από τη ρυθμική και μουσική του διάσταση. 
Ανακαλύπτοντας τον ρυθμό του δακτυλικού εξαμέτρου, θα ζωντανέψουμε το κείμενο βγάζοντάς το από το 
πλαίσιο μιας βαρετής , ακαδημαϊκής  ανάγνωσης . 
Γι’ αυτό θα χρησιμοποιήσουμε κρουστά και έγχορδα  όργανα (άρπα), για να συντονιστούμε με την έμμετρη 
διάσταση του λόγου, προσεγγίζοντας έτσι την τεχνική των αρχαίων ραψωδών. 
Θα δώσουμε όμως και παραδείγματα σύγχρονων και υπαρκτών ραψωδών από διαφορετικές φυλές του 
κόσμου, μέσα από οπτικό υλικό. 
Πόσο διαχρονικό είναι ένα τέτοιο λειτούργημα;
Ως προς τη θεατρικότητα της Οδύσσειας και της Ιλιάδας,  θα καταλάβουμε γιατί ο ραψωδός φέρει όλο το 
θέατρο στην πλάτη του σαν το σαλιγκάρι. 
Είναι αδιαμφισβήτητα ο πρόδρομος του αρχαίου δράματος.
Θα εξετάσουμε διαβάζοντας το κείμενο, το πώς η δραματουργία, οι ρόλοι, η ψυχολογική και ηθική διάσταση 
του ήρωα, αλλά και οι τεχνικές αφήγησης που χρησιμοποιεί ο Όμηρος εκφράζονται μέσα από τον ρυθμό 
του λόγου. 
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Ο Πήτερ Μπρουκ έγραφε πως όλα είναι ρυθμός, ακόμη και τα βαθύτερα και σύνθετα νοήματα,  όλες 
οι αποχρώσεις των συναισθημάτων,  των βιωμάτων, όλα όσα ο λόγος μπορεί να καταγράψει μέσα από 
τις λέξεις,  όλα μεταφράζονται  σε ρυθμό. Τέλος θα θίξουμε το ζήτημα του σύγχρονου ραψωδού σε μία 
κοινωνία σαν τη δική μας. 
Υπάρχει άραγε κάτι αντίστοιχο σήμερα; Μήπως οι ράπερ έχουν, κάτι κοινό με τους αρχαίους ραψωδούς, 
ίσως, πολύ περισσότερο απ’ ό,τι φανταζόμαστε;

•  Εισαγωγή στη ραψωδία
•  Θεματικές Ιλιάδας και Οδύσσειας
•  Ραψωδία και Θέατρο.  Ανάγνωση στα νέα ελληνικά και θεατρική προσέγγιση  του κειμένου
•  Εργαστήρι ρυθμού. Ανάλυση και αναπαραγωγή του δακτυλικού εξαμέτρου πάνω σ’ ένα μικρό   
 απόσπασμα στα αρχαία με τη συνοδεία άρπας και κρουστών οργάνων
•  Ραψωδία ως κοινωνικό λειτούργημα μέχρι σήμερα. Συσχετισμός με σύγχρονους “ραψωδούς”
•  Προβολή οπτικού υλικού
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αρχαια έλλήνική μΌύσική
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄   
Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Τερζής, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Αρχαίας Ελληνικής Μουσικής Τμ. 
Μουσικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών

Στα δύο εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζονται ανάγλυφα, με όχημα τον ήχο και το μέλος, ποικίλες 
όψεις του αρχαιοελληνικού πολιτισμού μέσα από το διεισδυτικό βλέμμα του σύγχρονου ερευνητή. Ο πλούτος 
της μουσικής εικονογραφίας και οι εξειδικευμένες πραγματείες αρχαίων συγγραφέων αποκαλύπτουν τη 
σημασία του ρόλου της μουσικής (ως τέχνης) στην αισθητική αγωγή του νέου αλλά και (ως επιστήμης) 
στην πνευματική του ολοκλήρωση. Οι μαθητές, μέσα από την προβολή πρωτότυπου και σπάνιου 
οπτικοακουστικού υλικού εξοικειώνονται με τις αρχαιολογικές μαρτυρίες, τα κείμενα και την μεθοδολογία 
της έρευνας, και ως νέοι (εξ-)ερευνητές φωτίζουν τις διάσπαρτες ψηφίδες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού 
και της παράδοσής του.

α. αρχαιολογία και φιλολογία συνθέτουν τον ήχο του παρελθόντος 
(Επιλογή ή του Α ή του Β)
Το εγχείρημα της αναβίωσης του αρχαιοελληνικού ήχου βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
διακεκριμένων μελετητών της κλασικής αρχαιότητας. Τεκμήρια του σύγχρονου ερευνητή, οι παραστάσεις 
της εικονογραφίας, οι σχετικές αναφορές στην ελληνική γραμματεία και ασφαλώς τα πρωτότυπα μουσικά 
όργανα που η αρχαιολογική  σκαπάνη έχει φέρει στο φως.Οι μαρτυρίες συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται 
από τους ειδικούς με την αρωγή των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας. Τα πορίσματα των μελετών 
καταδεικνύουν ότι, κατά την εκφορά του, ο λόγος εμπεριείχε μέλος, ενώ η μουσική αναδυόταν ως 
συνισταμένη της αρμονικής συνεργασίας λόγου, μέλους και σωματικής κίνησης. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, την προβολή επιλεγμένων εικονογραφικών παραστάσεων και σπάνιων 
ευρημάτων, πρωτότυπων μουσικών οργάνων, διαδέχεται η ανάδραση των μαθητών, μέσω της οποίας 
φωτίζεται η εικόνα τους για την παρουσία τού μέλους στις εκάστοτε περιστάσεις: στο θρησκευτικό και 
κοσμικό τελετουργικό, στους αγώνες, στο θέατρο, στην εκπαίδευση, κατά την άθληση, την ψυχαγωγία, 
την εργασία, τον πόλεμο. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή, οι μαθητές ερμηνεύουν τις μαρτυρίες 
(αρχαιολογικές και φιλολογικές) με σκοπό, αφ’ ενός να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά που συνέθεταν τη 
μουσική της κλασικής αρχαιότητας σε προϊόν υψηλής πολιτιστικής και πνευματικής αξίας και αφ’ ετέρου να 
αξιολογήσουν τον ρόλο της στην αισθητική αγωγή και στη διαμόρφωση του ήθους νέων και ενηλίκων.  

β. αρχαία ελληνική τεχνολογία: τα μουσικά όργανα (Επιλογή ή του Α ή του Β)
Επίμηκες, σκαφοειδούς σχήματος ξύλινο σώμα, πήχυς ορθογώνιας διατομής, λεπτή τριγωνικής διατομής 
ξύλινη ράβδος, ξύλινος σωλήνας με τέσσερις οπές στην ίδια ευθεία, ξύλινο, βολβοειδές στέλεχος, πλάκες 
από κέλυφος χελώνας και το σχεδιάγραμμα σκάμματος τάφου του 430 π.Χ. σε κάναβο, με τα αντικείμενα 
στη θέση τους πριν την ανάσυρσή τους. Όλα συνδυάζονται με εξωτερικές μαρτυρίες, για να τεκμηριώσουν 
καθένα από τα στάδια της ανακατασκευής του τριγώνου, ενός χαρακτηριστικού είδους άρπας της κλασικής 
Αθήνας, ενός αυλού (του πρώιμου τύπου) και μιας χέλυος (είδος λύρας με αντηχείο από κέλυφος χελώνας). 
Συγκριτική οργανολογία και πειραματική αρχαιομουσικολογία συνεργάζονται με στόχο την οργανολογική 
μελέτη και ανακατασκευή πιστών αντιγράφων των αυθεντικών μουσικών οργάνων. Oι μαθητές 
εισάγονται με εποπτικό τρόπο σε όλα τα στάδια της μελέτης, η οποία κορυφώνεται με την τεκμηρίωση 
και ανακατασκευή φυσικών μοντέλων των πρωτότυπων ευρημάτων. Η ανακατασκευή αποκαλύπτει την 
υψηλών προδιαγραφών επιστημονική και τεχνολογική επάρκεια, που η παραγωγή των πρωτότυπων 
οργάνων προϋπέθετε κατά την κλασική εποχή.

•  Προβολή εικόνων, βίντεο
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ή Θαύμαστή ιστΌρια τήσ τζαζ… αΠΌ τήν αφρική στήν αμέρική και 
σέ καΘέ γωνια τΌύ Πλανήτή
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Φένια Παπαδόδημα, Ηθοποιός, Μουσικός, Σκηνοθέτης

Το εργαστήριο δεν απευθύνεται μόνο 
σε μουσικούς ή σε μαθητές με κλίση στη 
μουσική. Ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει 
αδιακρίτως! Μέσα από αυτό το εργαστήριο 
θα γνωρίσουμε τις ρίζες και την ιστορία 
αυτού του μουσικού είδους που ονομάζεται 
τζαζ. 
Ένα είδος που βρίσκει τις ρίζες του στο  
μπλουζ και τη μουσική γκόσπελ 
(εκκλησιαστική μουσική των μαύρων), 
ενώ εμπεριέχει τις δυτικές μελωδίες και 
πολιτισμικές επιρροές, που έφεραν στην 
Αμερική οι πρώτοι Ευρωπαίοι άποικοι. 
Ένα είδος που όλο και περισσότερο 
ακούγεται στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα 
χρόνια. Θα έλεγε κανείς ότι το συναντάμε 
παντού, σαν συστατικό πρόσμιξης με διαφορετικά  μουσικά είδη , ακόμα και με την ελληνική έντεχνη 
μουσική,  χωρίς όμως να ξέρουμε και πολλά για την ιστορία και τα βασικά συστατικά της τζαζ.
Η ιστορία της άλλωστε είναι συγκλονιστική και απίστευτα περιπετειώδης, όπως και η ζωή της Billie Holiday, 
της θρυλικής αυτής ερμηνεύτριας.
Ξεκινάει από τα τραγούδια των  μαύρων σκλάβων στις φυτείες των αποικιοκρατών και τους εκκλησιαστικούς 
τους ύμνους , περνάει από το μπλουζ που κι αυτό το συναντάμε πια σε όλο τον κόσμο, μέχρι και στο 
Διδυμότειχο…μπλουζ.. και φτάνει μέχρι την αμερικάνικη και ευρωπαϊκή τζαζ , ένα είδος που εξελίσσεται 
κάθε λεπτό προσφέροντας στον ακροατή νέα μουσικά τοπία.
Μέσα από ένα πολύ απλό μουσικό εργαστήρι που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές είτε αυτοί 
σπουδάζουν μουσική είτε όχι, θα εξερευνήσουμε μία από τις πιο απλές  μουσικές φόρμες που προϋπήρξαν 
της τζαζ, τη φόρμα του μπλουζ.
 Δεν έχει καμία σημασία αν κανείς γνωρίζει έστω και το ελάχιστο από τζαζ ή αν σκοπεύει ν’ ασχοληθεί με 
το είδος. Η εμπειρία αυτού του εργαστηρίου προτείνεται σαν εφαλτήριο για τη διεύρυνση των οριζόντων 
αντίληψης και αυτοσχεδιαστικής ικανότητας του κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως της προσωπικής του κλίσης 
στη μουσική ή των αισθητικών του προτιμήσεων.

•  Ιστορική αναδρομή
•  Από τη μουσική της Νέας Ορλεάνης μέχρι τις πιο σύγχρονες μορφές της τζαζ. 
 Billie Holiday, η  σπουδαιότερη τζαζ ερμηνεύτρια.
•  Προβολή υλικού
•  Ομαδικό μουσικό εργαστήρι πάνω στη φόρμα του μπλουζ.

μΌύσικΌ σταύρΌλέξΌ στα λιμανια τήσ μέσΌγέιΌύ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60  μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ανθή Γουρουντή, Μουσικός

Ένα μουσικό ταξίδι στα παράλια της Μεσογείου θάλασσας, στο σταυροδρόμι πολιτισμών ξεκινά…
•  Πορτογαλικά φάδος 
•  Ελληνικά Ρεμπέτικα
•  Μουσική των Μικρασιατικών παραλίων 
•  Σεφαραδίτικα 
•  Μελωδίες της Βορείου Αφρικής

Με  αφήγηση, προβολή υλικού, animation,και ένα Μουσικό Σταυρόλεξο θα ανοίξουμε το μαγικό σεντούκι 
με τις μουσικές των λαών της Μεσογείου.
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έιναι τέχνή τωρα αύτΌ;
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις)  Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Κώστας Κωστούρος, Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός

Σκοπός του Προγράμματος είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τη σύγχρονη τέχνη. Ένα συναρπαστικό 
όσο και ετερόκλητο ταξίδι στην εικαστική δημιουργία του 20ου  και του 21ου αιώνα. Ο τρόπος που η τέχνη 
και η θεωρία της, επηρεάζει την καθημερινότητα μας μέσω της λαϊκής κουλτούρας. Η ζωγραφική, η 
τέχνη του δρόμου, οι εικαστικές εγκαταστάσεις, τα δρώμενα, τα video clip, το D.I.Y., η μουσική, το σινεμά 
ερασιτεχνικής αισθητικής, η τηλεόραση.

•  Τι είναι η «μοντέρνα τέχνη», τι ο «μεταμοντερνισμός» και με ποιο τρόπο δημιουργούν οι   
 σύγχρονοι εικαστικοί (και όχι μόνο) καλλιτέχνες;
•  Τι είναι όλα αυτά τα κουτιά και τα παράξενα αντικείμενα στα μουσεία σύγχρονης τέχνης και στις  
 γκαλερί;
•  Μπορούμε να γράψουμε ποίημα με τους 140 χαρακτήρες του twitter;
•  Είναι δοκίμια τα status updates στο Facebook;
•  Ποιά είναι η καταγωγή των βίντεο της Lady Gaga;
•  Είμαστε όλοι εν δυνάμει καλλιτέχνες και αν ναι, ο τρόπος για να γίνουμε, είναι μέσω των talent   
 show μαγειρικής;
•  Τελικά, «τι θέλει να πει ο καλλιτέχνης»;
•  Προβολή υλικού

ένασ σύγγραφέασ ξέκλέιδωνέι τα  μύστικα τΌύ
έργαστήριο δημιουργικής γραφής
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις)  Ομάδα: 30 μαθητών,  διάρκεια  120΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Δικαίου ,Συγγραφέας 

Το κύριο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου προγράμματος  είναι   ότι η παρουσία του   εισηγητή   δεν 
θα είναι παρουσία κάποιου, ο οποίος έχοντας διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλείται να το 
υλοποιήσει.  Ο  συγγραφέας –εισηγητής    κρατάει  για τον εαυτό του τον ρόλο του   συγγραφέα -αφηγητή. 
Είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται μπροστά στα παιδιά προκειμένου   να τους εκμυστηρευτεί μυστικά που 
μόνο εκείνος ξέρει. Μυστικά τα οποία θα εξασφαλίσουν σε όλους  όσους συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 
τη χαρά της δημιουργίας και σε κάποιους από αυτούς ίσως   δώσουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν πως  
αυτός ο συγκεκριμένος τομέας της δημιουργίας    τους ταιριάζει περισσότερο από κάποιον άλλο. Με άλλα 
λόγια  ίσως στο μέλλον   γίνουν και οι ίδιοι συγγραφείς.   Το πρόγραμμα βασίζεται στην αρχή ότι ο κάθε 
ένας από μας είναι «εν δυνάμει» συγγραφέας. Αν  κάποιος μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία μπορεί και να 
τη γράψει. Στόχος μας είναι να πείσουμε τα παιδιά   ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο και να το αποδείξουμε. 
Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται με την χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας .Οι μαθητές έχουν 
την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο προκειμένου να αντλήσουν πληροφορίες σχετικές 
με το θέμα της ιστορίας την οποία  έχουν αποφασίσει να γράψουν, το δε κείμενο το οποίο θα προκύπτει 
από τις προτάσεις τους,  το  πληκτρολογεί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή   ο συγγραφέας και προβάλλεται 
στην οθόνη. Γίνονται οι σχετικές διορθώσεις, οι οποίες δίνουν στον συγγραφέα-αφηγητή την αφορμή να 
αποκαλύψει   τους τρόπους  τους οποίους  χρησιμοποιεί  ο ίδιος για να κάνει το κείμενό του πιο σαφές και 
ελκυστικό. Επίσης αναλύει τη σημασία των λέξεων, τον τρόπο με τον οποίο ο πλούτος της γλώσσας  μάς 
βοηθάει να εκφράσουμε καλύτερα αυτά που θέλουμε να πούμε, επισημαίνοντας τη σημασία της ανάγνωσης 
των λογοτεχνικών έργων, τα οποία μεταξύ των άλλων μας προσφέρουν απίστευτο πλούτο λέξεων για να 
χρησιμοποιήσουμε. 
Στόχος μας να  εξασκήσουμε την ικανότητα που έχει το κάθε παιδί για ένα ταξίδι με τη φαντασία, την 
ικανότητά του να δώσει στη φαντασία μορφή. Ταυτόχρονα  αναδεικνύουμε  τον σημαντικό ρόλο  
της ανάγνωσης των λογοτεχνικών κειμένων.  Σύμμαχος στην επίτευξη του στόχου αυτού ο  τρόπος  
προσέγγισης  των παιδιών από τον συγγραφέα – αφηγητή,  γιατί   δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας ενός 
δεσμού με ίσους όρους μεταξύ των δυο μερών, κάτι το οποίο φιλοδοξούμε να λειτουργήσει ενισχυτικά, 
εφόσον αποκλείει εξ ορισμού την περίπτωση του διδακτισμού ο οποίος απωθεί τα παιδιά ιδιαίτερα στην 
ευαίσθητη ηλικία της προεφηβείας - εφηβείας. 
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φιλαναγνωσια
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Λένα Διβάνη, Νατάσα Κεσμέτη, Μάνος Κοντολέων, Χρήστος Οικονόμου, Βασίλης Παπαθεοδώρου, Τούλα 
Τίγκα, Ελένη Σαραντίτη

Οι μαθητές διαβάζουν βιβλία και συναντούν τον αγαπημένο τους συγγραφέα στο πλαίσιο του προγράμματος 
Φιλαναγνωσίας. 
Στόχος, η όξυνση της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, ο εμπλουτισμός της φαντασίας και της 
εφευρετικότητας και η ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας. 
Η καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης θα ενισχύσει την ικανότητα των μαθητών στην κατανόηση κειμένων, 
στην έκφραση απόψεων και ιδεών, συμβάλλοντας στη συγκρότηση μιας πολυδιάστατης και δημιουργικής 
προσωπικότητας.

βιβλιΌ και τήλέΌρασή    
Πορείες παράλληλες ή πορείες ασύμπτωτες;
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να κατευθύνουμε τους μαθητές να καταλάβουν ότι η τηλεόραση και το βιβλίο 
είναι συμπληρωματικές μορφές επικοινωνίας και να ανακαλύψουν τους συγγραφείς αλλά και τη χαρά τού 
διαβάσματος, χωρίς διδακτισμό αλλά μέσα από την προβολή βίντεο, δικών τους εργασιών και ανταλλαγή 
απόψεων.
Στόχος είναι να οδηγηθούν σταδιακά σε δικά τους συμπεράσματα, τα οποία θα καταγραφούν σε ένα μικρό 
ερωτηματολόγιο στο τέλος του προγράμματος. 

•  Εισήγηση για τη σχέση τηλεόρασης – βιβλίου με τη συμμετοχή των μαθητών ώστε να οδηγηθούν 
 οι ίδιοι σε συμπεράσματα
•  Προβολή βίντεο με αποσπάσματα από εκπομπές που παρουσιάζουν βιβλία, φιλοξενούν 
 συγγραφείς, καθώς και τηλεοπτικών σειρών που βασίστηκαν σε λογοτεχνικά κείμενα
•  Η συμβολή της ανάγνωσης βιβλίων στην προσωπικότητα προτρέποντας τους μαθητές να 
 συμπληρώσουν ένα μικρό ερωτηματολόγιο
•  Με αφορμή το βιβλίο αναφερόμαστε στη σημασία των Τεχνών, των Γραμμάτων στη ζωή μας 
 γενικότερα
•  Η προσωπική βιβλιοθήκη των μαθητών, τρόπος επιλογής βιβλίων

έιμαστέ στΌν αέρα!
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα:40 -  60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Μαργαρίτα Μυτιληναίου, 
Δημοσιογράφος, Ραδιοφωνική παραγωγός

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Εισαγωγή στο Ραδιόφωνο
Παρουσίαση της ιστορίας του μέσου 
Παράλληλη προβολή εικόνων 
Ηχητική μετάδοση χαρακτηριστικών στιγμών ραδιοφωνικού «αέρα
Παρουσίαση του σημερινού ραδιοφωνικού τοπίου στη χώρα μας 

Η εξειδίκευση του ραδιοφώνου
Ενημερωτικοί, αθλητικοί σταθμοί
Μουσικοί σταθμοί: ξένο, κλασικό και ελληνικό ρεπερτόριο
Οι υπολογιστές, τα mp3 και το ίντερνετ
Τα playlists και η ελευθερία λόγου και μουσικών επιλογών.
Διάδραση με τους μαθητές 
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Μέσα από μια σύντομη συζήτηση η εισηγήτρια προσπαθεί να καταλάβει ποια ραδιόφωνα ακούνε τα παιδιά 
και οι γονείς τους και γιατί. Τι τους αρέσει και τι τα απωθεί σε αυτά. Τέτοιου είδους «γκάλοπ» θα βοηθήσουν 
στο επόμενο στάδιο του σεμιναρίου αφού ουσιαστικά θα καθορίσουν το είδος ραδιοφώνου με το οποίο 
κάθε παιδί μπορεί, ενδεχομένως, να ασχοληθεί.

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Μέσα στην αίθουσα οι μαθητές θα βρουν μικρά κείμενα ενημερωτικού, αθλητικού και μουσικού 
περιεχομένου. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους αλλά και με τις επιλογές που ήδη έχουν κάνει, τα παιδιά θα 
διαλέγουν ένα από αυτά τα κείμενα, θα το προετοιμάζουν και θα έχουν τη δυνατότητα να το εκφωνήσουν .

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
«ON AIR»
Όσοι μαθητές επιθυμούν παραλαμβάνουν το μικρόφωνο και κάνουν τις μικρές προσωπικές τους εκπομπές. 
Επιλέγουν 2 τραγούδια, γράφουν 2 μικρά συνδετικά κείμενα και τα εκφωνούν μπροστά στους συμμαθητές 
τους. 

Πέιραιασ ένα λιμανι αναμέσα σέ δύΌ κΌσμΌύσ
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Νίκος Μπελαβίλας, Δρ. Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος, Επ. Καθηγητής ΕΜΠ

Η γέννηση της νεώτερης πόλης του Πειραιά, ως επινείου της πρωτεύουσας συντελέστηκε ακριβώς στη 
στιγμή μιας μεγάλης αλλαγής. Τότε, στα μέσα του 19ου αιώνα ο προβιομηχανικός κόσμος έφθανε στο τέλος 
του και ένας νέος κόσμος, αυτός της βιομηχανικής εποχής αναδυόταν. Το λιμάνι του Πειραιά δημιουργήθηκε 
επάνω σε αυτό το χρονικό μεταίχμιο, ενώ ταυτόχρονα βρισκόταν επίσης σε ένα σημαντικό γεωγραφικό 
σύνορο, στο σταυροδρόμι της Μεσογείου, εκεί που η Ευρώπη ανταμώνει την Ανατολή. 
Σε αυτόν τον τόπο και αυτή την ιδιόμορφη εποχή ο Πειραιάς αναδείχθηκε σε ένα από τα πλέον σημαντικά 
ευρωπαϊκά και μεσογειακά λιμάνια.
Η διάλεξη παρακολουθεί την εξέλιξη από την ίδρυση του Πειραιά  έως σήμερα μέσα από το τρίπτυχο πόλη-
λιμάνι-βιομηχανία. 

ταξιδέύΌντασ στΌν κΌσμΌ μέ τΌ βλέμμα των αρχιτέκτΌνων
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Ελένη Αμερικάνου, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Αρχιτεκτόνων Δημοκρίτειου Παν/μίου

Το ταξίδι ανέκαθεν συνδεόταν με την ανακάλυψη, τη γνώση και τη νεότητα. Η αρχιτεκτονική σημαδεύει 
τους τόπους και οι αρχιτεκτονικές του κόσμου εμπλουτίζουν κάθε τόπο και μιλούν για τον χαρακτήρα, την 
ιστορία και τους ανθρώπους του. Οι εικόνες τού ταξιδιού «συγκρατούν» τη μνήμη και «επικοινωνούν» την 
εμπειρία. Ανάμεσά τους, οι εικόνες της αρχιτεκτονικής έχουν πάντα πρωτεύουσα θέση στο «διάβασμα» των 
τόπων.
Στη σύγχρονη εποχή, παρά τη διάδοση πολλών νέων τρόπων και μέσων αναπαράστασης του χώρου, 
επιβιώνει μια διαφορετική κατηγορία απεικονίσεων του περιβάλλοντος: τα σκίτσα από τα ταξίδια ή 
τις επιτόπου επισκέψεις αρχιτεκτόνων, οι οποίοι προσπάθησαν, με το απλό, ιδιόχειρο σχεδίασμα εκ του 
φυσικού, να δουν με το δικό τους βλέμμα και να φτιάξουν με το δικό τους χέρι τις εικόνες της χτισμένης 
αρχιτεκτονικής. Το ενδιαφέρον τους στράφηκε σε ένα ευρύ φάσμα τόπων, που περιλαμβάνει μνημεία, αλλά 
και ταπεινές κατασκευές, τοπία, οικισμούς ή άλλα στοιχεία της πραγματικότητας. Τα ταξιδιωτικά σκίτσα 
έπαιξαν «ρόλο-κλειδί» στην εξέλιξη των αρχιτεκτονικών ιδεών και στην αναζήτηση νέων κατευθύνσεων. 
Μια επιλογή από ένα μεγάλο αριθμό σκίτσων, γνωστών αρχιτεκτόνων μάς ταξιδεύει στον κόσμο με το 
βλέμμα του αρχιτέκτονα, προσφέροντας μια ιδιαίτερη και δημιουργική οπτική του χτισμένου ή του φυσικού 
χώρου.
Τα ταξιδιωτικά σκίτσα, λόγω του γραμμικού τους χαρακτήρα, της γεωμετρικής αφαίρεσης και της οικονομίας 
των απαιτούμενων μέσων, αποτελούν ένα εύκολο και ευαίσθητο εργαλείο για τον αρχιτέκτονα, αλλά και 
ένα μέσο προσιτό στον καθένα, ένα «παιχνίδι» με το χώρο που όλοι μπορούν να παίξουν. 
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Δομή του προγράμματος

•  Το ταξίδι. Πότε οι τόποι «μιλούν» και φανερώνουν αυτό που ο ταξιδιώτης ψάχνει να βρει ;

•  Οι εικόνες της χτισμένης αρχιτεκτονικής είναι το «βιβλίο» των αρχιτεκτόνων

•  Γιατί παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας οι αρχιτέκτονες εξακολουθούν στα ταξίδια τους να   

 σχεδιάζουν;

•  Le grand tour. Το ταξίδι και η σχεδίαση επί τόπου, μέρος της εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα

•  Η Μοντέρνα Πρωτοπορία. Παρατηρώντας τη χτισμένη αρχιτεκτονική με νέο βλέμμα

•  Τα Carnets des Croquis του Le Corbusier

•  Η «αυτόματη γραφή» του Alvar Aalto

•  Φύση και αρχιτεκτονική στα ταξιδιωτικά σκίτσα

•  Τα σχεδιάσματα του Άρη Κωνσταντινίδη

•  Το σκίτσο ένα παιχνίδι με τον χώρο που όλοι μπορούν να παίξουν

Ό μήχανισμΌσ των αντικύΘήρων: αστρΌνΌμια και τέχνΌλΌγια 
στήν αρχαια έλλαδα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητές:   Γιάννης Σειραδάκης, Καθηγητής Αστρονομίας ΑΠΘ 

       Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
       Μαρία Ζαφειροπούλου, Μουσειολόγος
       Νομική Παλαιοκρασσά,  Αρχαιολόγος
       Διονύσης Κριάρης, Μαθηματικός, Κατασκευαστής Αρχαίων Οργάνων 

Προϊστορικά κείμενα  προσδιορίζουν τις ρίζες της Αρχαίας Ελληνικής Αστρονομίας και Κοσμολογίας 
τουλάχιστον 1000  χρόνια (Ησίοδος, Όμηρος) πριν την κλασσική (5ος – 4ος π.Χ. αιώνα) και ελληνιστική 
(3ος π.Χ. – 2ος μ.Χ. αιώνα) περίοδο (Θαλής, Αναξιμένης, Πυθαγόρας, Εύδοξος, Αριστοτέλης, Αρίσταρχος, 
Ερατοσθένης, Ίππαρχος, Πτολεμαίος).
Κατά την κλασική και ελληνιστική περίοδο υπολογίσθηκαν οι διαστάσεις και οι αποστάσεις των πέραν 
της Γης σωμάτων και μελετήθηκαν οι γεωμετρικοί και φυσικοί μηχανισμοί που διέπουν τις κινήσεις των 
αντικειμένων του Ηλιακού συστήματος. Μας εκπλήσσει η ακρίβεια των ημερολογίων, οι προβλέψεις 
εκλείψεων, η αναγνώριση του ηλιοκεντρικού συστήματος, κ.ά.
Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων (150 – 100 π. Χ.) περιέχει μερικούς από τους παραπάνω υπολογισμούς. 
Βρέθηκε τυχαίως, το 1900 μ.Χ., σε ένα αρχαίο ναυάγιο, κοντά στα Αντικύθηρα, από Συμιακούς 
σφουγγαράδες. Οι διαστάσεις του ήταν περίπου 30×20×10 cm – λίγο μεγαλύτερος από ένα σημερινό 
Laptop – και περιείχε τουλάχιστον 30 συνεργαζόμενα γρανάζια, με τη βοήθεια των οποίων ήταν δυνατόν 
να υπολογισθεί, με μεγάλη ακρίβεια, η κίνηση του Ήλιου και της Σελήνης, οι φάσεις της Σελήνης και να 
προβλεφθούν εκλείψεις (ηλιακές ή σεληνιακές). Είχε μια διπλή κυκλική κλίμακα έμπροσθεν και δύο 
ελικοειδείς κλίμακες όπισθεν. Ο χειριστής μπορούσε να επιλέξει (στην εμπρόσθια κυκλική κλίμακα) 
μια οποιαδήποτε ημερομηνία χρησιμοποιώντας ένα στρόφαλο (μανιβέλα). Ο στρόφαλος εμπλεκόταν 
συγχρόνως, με μία σειρά συνεργαζομένων γραναζιών, που κινούσαν διάφορους δείκτες, οι οποίοι έδειχναν 
τα αστρονομικά φαινόμενα που αναφέρθηκαν παραπάνω, πάνω στις υπόλοιπες κλίμακες του οργάνου. 
Περιείχε επίσης ένα εκτεταμένο εγχειρίδιο χρήσης, 3000 γράμματα του οποίου έχουν διαβαστεί (μετά από 
2000 χρόνια!). Οι κύριες λειτουργίες του Μηχανισμού των Αντικυθήρων έχουν αποκρυπτογραφηθεί  με τη 
χρήση εξειδικευμένων καινοτόμων μεθόδων.
Μέχρι σήμερα, δεν έχει βρεθεί κανένας μηχανισμός με γρανάζια πριν την εποχή που κατασκευάστηκε ο 
Μηχανισμός των Αντικυθήρων και πέρασαν περισσότεροι από 16 αιώνες για να κατασκευαστεί κάποιος 
μηχανισμός που να συγκρίνεται με την τεχνολογική πολυπλοκότητά του. Για το λόγο αυτό ο αστρονομικός 
αυτός μηχανισμός καθιστά επιτακτική την ανάγκη να γραφτούν ξανά τα βιβλία για την ιστορία και την 
εξέλιξη της παγκόσμιας ιστορίας της Τεχνολογίας.
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μαΘήματικα και λΌγΌτέχνια 
Προσεγγίζοντας τα μαθηματικά μέσα από τις σελίδες λογοτεχνικών κειμένων
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Χρίστος Μηλιώνης, Μαθηματικός

Η προσέγγιση και κατανόηση των μαθηματικών εννοιών από τους μαθητές συχνά προσκρούει σε 
προκαταλήψεις και στερεότυπα, τόσο για τη φύση των μαθηματικών, όσο και για τη διδασκαλία τους. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, η απολυτότητα εδραιωμένων αντιλήψεων δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια και 
δυσκολίες.
Τις τελευταίες δεκαετίες τα μαθηματικά έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους σε μεγάλο αριθμό 
λογοτεχνικών κειμένων, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις με τρόπο ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και 
ευρηματικό. Έχει διαμορφωθεί μια ομάδα λογοτεχνικών έργων που χαρακτηρίζεται ως «μαθηματική 
λογοτεχνία». Η κατάλληλη εκπαιδευτική αξιοποίηση των κειμένων αυτών προσφέρει τη δυνατότητα για μια 
εναλλακτική, πρωτότυπη και συγχρόνως ελκυστική και ευχάριστη προσέγγιση των μαθηματικών, με στόχο 
την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και τη διαμόρφωση θετικής στάσης για τα μαθηματικά.
Μέσα από την παρουσίαση, ανάλυση και δημιουργική επεξεργασία επιλεγμένων κειμένων, οι μαθητές 
θα κληθούν να συζητήσουν, να προβληματιστούν και να υλοποιήσουν ποικίλες δραστηριότητες που 
θα διευκολύνουν την προσέγγιση και βαθύτερη κατανόηση, τόσο του λογοτεχνικού έργου, όσο και του 
μαθηματικού περιεχομένου του. Ένα εγχείρημα – πρόκληση.

ή αφήγήματική Πύλή ΠρΌσ τα μαΘήματικα
Εισηγητής: Τεύκρος Μιχαηλίδης, Δρ. Μαθηματικών Παν/μίου Pierre Marie Curie, Εκπαιδευτικός Μέσης 
Εκπαίδευσης

α. τα μαθηματικά στις όχθες των μεγάλων ποταμών 
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 

Στόχος του Προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τους δυο μεγάλους προελληνικούς πο-
λιτισμούς, τον Αιγυπτιακό και τον Βαβυλωνιακό. Ειδικότερα  οι  μαθητές  θα  γνωρίσουν  τον  τρό-



20

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

πο  παράστασης  των  αριθμών των  αρχαίων Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων, θα συγκρίνουν   τα   συ-
στήματα αρίθμησης αυτών των πολιτισμών  με  το  σημερινό  δεκαδικό  θεσιακό  σύστημα  αρίθ-
μησης  αλλά  και με  το  δυαδικό ψηφιακό σύστημα που χρησιμοποιεί η σύγχρονη τεχνολογία. 
Επιπλέον, μέσα από πλούσιο εικονογραφικό υλικό οι μαθητές θα γνωρίσουν την καθημερινή ζωή (τροφή 
– ενδυμασία  - μετακίνηση – παιχνίδι – κοινωνικές σχέσεις) των λαών αυτών. Κατά  τη  δραστηριότητα  θα  
διαβάζονται  αποσπάσματα  από  το  βιβλίο Αχμές, ο γιος του φεγγαριού,*  θα  εμπλουτίζονται  με εικόνες  
και  θα  προτείνονται στους  μαθητές  δραστηριότητες  σχετικές  με  τις  μαθηματικές πληροφορίες που 
περιέχονται στα αποσπάσματα αυτά. 

*Συνιστάται – χωρίς να είναι απαραίτητο – οι μαθητές (ή κάποιοι από αυτούς) να έχουν διαβάσει το βιβλίο του 
Τεύκρου Μιχαηλίδη, Αχμές, ο γιος του φεγγαριού, (εκδόσεις Πόλις). 

β. ή συμμετρία στη φύση και στην τέχνη 
(Γ΄ τάξη) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 

Στόχος του Προγράμματος είναι να   γνωρίσουν οι μαθητές τη σημασία της συμμετρίας στη φύση και την 
επίδρασή της στο έργο του ονομαστού χαράκτη M. C. Escher.
Αρχικά οι μαθητές θα γνωρίσουν μέσα από εικόνες, τη θαυμαστή συμμετρία που εμφανίζεται συχνά στη 
φύση (κερήθρες, χιονονιφάδες, πέταγμα αποδημητικών πουλιών) και την ουσιαστική σημασία της – πέρα 
από το αισθητικό αποτέλεσμα.
Στη  συνέχεια  θα  προβληθούν  έργα  του  χαράκτη  Escher  και  θα  προταθούν  στους  μαθητές  δραστηριότητες 
όπως η αναγνώριση των συμμετριών, ο εντοπισμός λαθών στην προοπτική και ο τρόπος με τον οποίο ο 
καλλιτέχνης τα εκμεταλλεύεται, για να επιτύχει το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και το «φιλοσοφικό» μήνυμα 
που επιδιώκει.
Κατά  τη  δραστηριότητα  θα  διαβάζονται  αποσπάσματα  από  το  βιβλίο Ο μέτοικος και η συμμετρία*,  
θα  εμπλουτίζονται  με εικόνες  και  θα  προτείνονται  στους  μαθητές  δραστηριότητες  σχετικές  με  τις  
μαθηματικές πληροφορίες που περιέχονται στα αποσπάσματα αυτά. 

*Συνιστάται – χωρίς να είναι απαραίτητο – οι μαθητές (ή κάποιοι από αυτούς) να έχουν διαβάσει το βιβλίο του 
Τεύκρου Μιχαηλίδη, Ο μέτοικος και η συμμετρία, (εκδόσεις Πόλις).

μαΘαινω να αναγνωριζω και να διαχέιριζΌμαι τΌν ΘύμΌ μΌύ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) αΟμάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD, Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, 
Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ο θυμός είναι ένα από τα πολλά συναισθήματα που βιώνουμε καθημερινά. Ανάλογα με την έντασή 
του, εκτείνεται συνήθως από ήπιο εκνευρισμό μέχρι έντονη οργή. Ο θυμός θεωρείται μια φυσιολογική 
αντίδραση του οργανισμού, κυρίως σε καταστάσεις που νιώθουμε ότι απειλούμαστε ή αδικούμαστε. Ειδικά 
όταν θυμώνουμε, συχνά και έντονα, γινόμαστε επιθετικοί, με αποτέλεσμα να έχουμε προβλήματα στις 
σχέσεις μας με τους άλλους, αλλά και να βρισκόμαστε σε συνεχή ένταση, η οποία επιβαρύνει και το σώμα 
μας. Επειδή ο θυμός δημιουργεί πολλά προβλήματα στον εαυτό μας και στις σχέσεις μας με τους άλλους, 
είναι σημαντικό να μάθουμε πρώτα να τον αναγνωρίζουμε, και στη συνέχεια να τον αντιμετωπίζουμε 
αποτελεσματικά.  

Στόχοι του προγράμματος είναι, οι μαθητές:
•  Να ενημερωθούν για τον θυμό: πώς δημιουργείται και πώς διατηρείται, τι συμβαίνει στο σώμα μας 

και στις σκέψεις μας όταν θυμώνουμε, και πότε φτάνουμε να γινόμαστε επιθετικοί απέναντι στους 
άλλους και στον εαυτό μας

•  Να μάθουν να αναγνωρίζουν στον εαυτό τους τα πρώτα σημάδια του θυμού, αλλά και τις καταστάσεις 
που συνήθως τους θυμώνουν

•  Να διακρίνουν τις τέσσερις κατηγορίες αντιδράσεων του θυμού, σε επίπεδο σκέψεων, 
συναισθημάτων, σωματικών αντιδράσεων και συμπεριφορά

•  Να συζητήσουν τρόπους για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του θυμού, να μάθουν δηλαδή 
να ελέγχουν τόσο την ένταση του θυμού που θα βιώσουν σε κάθε κατάσταση όσο και τις έντονες 
αντιδράσεις,

•  Να φτιάξουν ένα προσωπικό σχέδιο διαχείρισης του θυμού

Δομή του προγράμματος
•  Προβολή υλικού power-point

•  Διανομή φύλλων ασκήσεων

•  Παιχνίδι ρόλου

ΠρΌωΘήσή τΌύ σέβασμΌύ στή διαφΌρέτικΌτήτα
Όι έννοιες αλληλεγγύη, ανθρωπισμός και σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγητές: Αθανασία Ρετινιώτη, Κοινωνική Λειτουργός

 Αναστάσιος Υφαντής, Κοινωνικός Λειτουργός
 Χριστίνα Ψαρρά, Κοινωνικός Επιστήμονας

Οι Γιατροί του Κόσμου υλοποιούν πρόγραμμα ευαισθητοποίησης σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
με σκοπό την προώθηση της ανοχής στη διαφορετικότητα. 

Με άξονα την έννοια της διαφορετικότητας και της ξενοφοβίας και μέσω διαδραστικών συζητήσεων, 
μιλάμε με τους μαθητές για:

•  Την έννοια της μετανάστευσης
•  Αιτίες της μετανάστευσης
•  Πώς ορίζεται η έννοια του «ξένου»;
•  Πώς αντιμετωπίζουμε το «ξένο»;
•  Υπάρχει φόβος για το «ξένο» και τι μας τον προξενεί;
•  Ανάλυση της δικής μας συμπεριφοράς
•  Αναγνώριση στερεοτύπων και προκαταλήψεων
•  Συμφιλίωση , ενότητα, κοινωνική αλληλεγγύη
•  Προβολή υλικού
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ή σχέσή μΌύ μέ τΌ αλλΌ φύλΌ
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 120΄
Εισηγήτριες:  Κατερίνα Λασκαρίδου, Ψυχολόγος, Ειδική παιδαγωγός
  Σοφία Καπνογιάννη, Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια
  Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος

Οι καλές διαφυλικές σχέσεις αλλά και η σεξουαλικότητα η οποία είναι ραγδαία αναπτυσσόμενη 
στην εφηβεία, βασίζεται τόσο στην ανάπτυξη επικοινωνιακών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων , 
όσο και στην διαμόρφωση υγειών ιδεών και στάσεων για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. 
Στο πρόγραμμα οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τις ιδέες και απόψεις τους γύρω 
από το θέμα αλλά και να εξασκηθούν στις σημαντικές αυτές δεξιότητες. 

διαχέιρισή τΌύ στρέσ και έκΠαιδέύσή στή διέκδικήτική 
σύμΠέριφΌρα
(Α΄, Β΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητών, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Σοφιανοπούλου, MSc in Stress Management, Ψυχολόγος

Μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά σχολικής ηλικίας εκδηλώνουν συχνά στρες και η κύρια αιτία του διαμορφώνεται 
κυρίως από τους καθημερινούς μικρο-στρεσογόνους παράγοντες (π.χ. αυξημένες απαιτήσεις στο σχολείο, 
συγκρούσεις με φίλους). Οι καθημερινοί αυτοί στρεσογόνοι παράγοντες σε συνδυασμό με τα εκάστοτε 
στρεσογόνα γεγονότα που μπορεί να βιώνει ένα παιδί (π.χ. διαζύγιο, αλλαγή οικονομικής κατάστασης 
γονέων), αλληλεπιδρούν  και  έχουν συχνά αθροιστικά αποτελέσματα. Επηρεάζουν σημαντικά την ψυχική 
και σωματική υγεία του παιδιού σε ένα ευρύ φάσμα ψυχοσωματικών εκδηλώσεων, όπως πονοκέφαλους, 
πόνους στο στομάχι, νευρικότητα, χαμηλή συγκέντρωση ή δυσκολίες στον ύπνο. Είναι σημαντικό λοιπόν 
τα παιδιά από νωρίς να μάθουν να αναγνωρίζουν το στρες και να γνωρίζουν πώς να το διαχειρίζονται 
αποτελεσματικά. Σε αυτό θα τους βοηθήσει και η εκπαίδευση στη διεκδικητική συμπεριφορά, δηλαδή 
μία δεξιότητα για το πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά τις ανάγκες τους, να διεκδικούν αλλά και να 
υποχωρούν. Η διεκδικητική συμπεριφορά ενισχύει την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση, ενώ παράλληλα 
βοηθά τα παιδιά να παίρνουν αποφάσεις και να αναπτύσσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι
•  Η ενημέρωση και ψυχοεκπαίδευση γύρω από το στρες. Πώς το αναγνωρίζουμε στο σώμα και στη 

σκέψη μας
•  Τρόποι αποτελεσματικής αντιμετώπισης: με βιωματικές ασκήσεις (αναπνοές, νευρομυϊκή 

χαλάρωση) και εντοπισμό αρνητικών σκέψεων 
•  Εισαγωγή στην διεκδικητική συμπεριφορά: τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να 

επικοινωνούν τις ανάγκες τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο

ή καταγωγή τήσ ζωήσ 
από πού προερχόμαστε; Πώς εμφανίστηκε η ζωή; Ποια είναι η ιστορία των ειδών; 
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Λαοκρατία Λάκκα, Δρ. Βιολόγος, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος

Ο άνθρωπος σε όλους τους πολιτισμούς έχει θέσει ερωτήματα σχετικά με  την καταγωγή της ζωής. 

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζονται με βίντεο, οι υποθέσεις για την καταγωγή της 
ζωής, για τις συνθήκες του πλανήτη όταν εμφανίστηκε η ζωή και οι μαθητές συμμετέχουν σε διαδραστικές 
δραστηριότητες που αφορούν θεματικές ενότητες, όπως 

•  Τι είναι η ζωή;
•  Πώς φανταζόμαστε το μακρινό παρελθόν μας;
•  Πώς έγινε η πρώτη πρωτόγονη σούπα των βιολογικών μορίων;
•  Ποια γεωλογικά φαινόμενα έπαιξαν ρόλο για την εμφάνιση της ζωής;
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•  Ποιος είναι ο κοινός πρόγονος των ειδών;
•  Ποια είναι τα τούβλα της ζωής;
•  Πώς οικοδόμησε ο Δαρβίνος τις έννοιες της φυσικής επιλογής;
•  Από το ζώο στον άνθρωπο
•  Από τον αυστραλοπίθηκο στον χόμο σάπιενς

Διδακτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι μαθητές την ιστορία του πλανήτη και των κατοίκων του. Η μελέτη 
της ιστορίας του ανθρωπίνου γένους, μας επιτρέπει να θέσουμε ερωτήματα σχετικά με τις μελλοντικές 
μας σχέσεις και το περιβάλλον μας. Ποια ήταν η επίδραση των κλιματικών αλλαγών στην ανθρώπινη 
βιοκοινότητα; Πώς θα συνδέσουμε τις έννοιες της φυσικής επιλογής με το τυχαίο; Τι σημασία έχει η ιστορία 
των ειδών στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης;

•  Προβολή βίντεο μουσικοακουστικό πρωτότυπο

μικρέσ αΠαντήσέισ στα μέγαλα έρωτήματα ΠΌύ αφΌρΌύν τήν 
ένέργέια στΌν Πλανήτή μασ 
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄    
Εισηγήτρια: Λαοκρατία Λάκκα, Δρ. Βιολόγος, Επίτιμη Σχολική Σύμβουλος

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μια σειρά από εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, στις οποίες συμμετέχουν οι 
μαθητές ενεργά, για τις βασικές έννοιες της 
ενέργειας, τη χρήση της, την εξοικονόμηση και τις 
εναλλακτικές μορφές. Η εκπαίδευση σχετικά με 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στον μαθητή, τον ενεργοποιεί 
και δίνει τη δυνατότητα του διαλόγου για τις 
μεθόδους εξοικονόμησης, για την υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος, για την υπερθέρμανση του 
πλανήτη, για τις κλιματικές αλλαγές. 

Το διαδραστικό πρόγραμμα δίνει μικρές απαντήσεις στους νέους πολίτες σχετικά με αυτά τα μεγάλα 
ενεργειακά προβλήματα. Επίσης, θα διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λύσεις,  οι οποίες ήδη έχουν αρχίσει 
να υλοποιούνται. Ο καθένας μας έχει κάποιο ρόλο να παίξει σε αυτές.
 

•  Διάφορες θεματικές ενότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των βασικών εννοιών της ενέργειας 
•  Διαδραστικά παιχνίδια 
•  Πειράματα για μαθητές με απλά υλικά 
•  Πειράματα με τη συμμετοχή των μαθητών 
•  Προβολή υλικού

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝωΝΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
το τοπίο του ανθρώπου
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄   
Εισηγήτρια: Λουΐζα Καραπιδάκη, Αρχαιολόγος, Ιστορικός Τέχνης

Σκοπός του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους 
εκπαιδευόμενους και να τους διδάξει με εύληπτο τρόπο, μέσα 
από την ιστορία του τοπίου, τη σημασία της ανθρώπινης 
επέμβασης στο τοπίο. Άνθρωπος και τοπίο: συνύπαρξη, 
αρμονία, χρήση, καταστροφή...
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Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Γίνεται παρουσίαση με προβολή εικόνων, ώστε να δίδονται οι απαραίτητες πληροφορίες για την 
αποτελεσματικότερη εκπαίδευση στο θέμα και να εξοικειώνονται οι εκπαιδευόμενοι με τις εικόνες και τις 
βασικές έννοιες της θεματικής.  
Το εποπτικό υλικό θα προέρχεται από κείμενα, φωτογραφίες, είτε και από αντίστοιχα θεματικά έργα 
τέχνης και θα είναι τεκμηριωμένο.
Η παρουσίαση θα ακολουθεί το σενάριο του προγράμματος, με  ενότητες και υποενότητες ανά κεφάλαιο, 
ώστε να υπάρχει σαφήνεια. 

Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Οι μαθητές δημιουργούν ένα δικό τους τοπίο με τη μέθοδο του «frottage».

Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Δίδεται η δυνατότητα για ένα διαδραστικό-διδακτικό παιχνίδι, που έχει ειδικά σχεδιαστεί. 

Ο στόχος του προγράμματος είναι να συμμετέχουν ενεργά τα παιδιά στη διαδικασία του προγράμματος, 
ώστε να παρακινηθούν, να συνεργαστούν, να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν, να δημιουργήσουν και 
φυσικά να εκπαιδευτούν. 

•  Προβολή υλικού

ΌρύκτΌσ ΠλΌύτΌσ τήσ έλλαδασ και αέιφΌρική αναΠτύξή
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Δημήτρης Κούνδουρος, Εκπαιδευτικός, Γεωλόγος, Περιβαλλοντολόγος.

Τα περισσότερα από τα αντικείμενα που συναντάμε στην καθημερινότητα μας, (αλλά και άλλα θέματα 
όπως η θέρμανση, η μετακίνηση, η διατροφή μας, γενικά όσα σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής μας), 
συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον ορυκτό πλούτο. Αρκεί να λάβουμε υπόψη ότι στη διάρκεια της ζωής 
μας χρησιμοποιούμε ώς και 400 τόνους ορυκτών. 
Είναι άραγε δυνατή η επιβίωση του ανθρώπου σήμερα χωρίς τη χρήση των προϊόντων που προέρχονται 
από τα μεταλλεύματα, χωρίς τα καύσιμα, χωρίς τα λατομικά ορυκτά; Ακόμη και η συζήτηση για παρόμοιες 
καταστάσεις παραπέμπει στη σφαίρα της ουτοπίας. 

Ποιος είναι λοιπόν ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει η ανθρωπότητα ώστε να συνδυάσει τη χρήση 
των ορυκτών πόρων με την προστασία του περιβάλλοντος; Ή αλλιώς, ποιος είναι ο δρόμος για την 
αειφορική ανάπτυξη σε σχέση με τον ορυκτό πλούτο;

Αυτό είναι το θέμα που διερευνά το συγκεκριμένο παιδαγωγικό πρόγραμμα. 

Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες, αναπτύσσονται ζητήματα της επικαιρότητας και διερευνώνται 
ερωτήματα οικονομικής, ηθικής και πολιτισμικής φύσης. Συζητούνται επίσης ζητήματα ανάπτυξης 
της σύγχρονης Ελλάδας με όχημα τον ορυκτό πλούτο, όπως το πετρέλαιο, κοιτάσματα με πολύ 
σημαντικά αποθέματα μεταλλικών και βιομηχανικών ορυκτών, λιγνίτη, γεωθερμικά ρευστά κ.λπ. Σε αυτά 
συμπεριλαμβάνονται ευγενή μέταλλα, ορυκτά υψηλής τεχνολογίας και ορυκτές «σπάνιες γαίες». 

Δομή του προγράμματος

•  Ερωτήσεις – συζήτηση για ανάπτυξη ενδιαφέροντος

•  Μεταλλεία και ανθρώπινος πολιτισμός. Εποχές του λίθου, του χαλκού, του σιδήρου. Μεγάλα 
μεταλλεία της αρχαιότητας: Λαύριο, Χαλκιδική, Παγγαίο, Θάσος, Κύπρος. Πλεονεκτήματα και 
επιπτώσεις της μεταλλείας

•  Δημιουργία των ορυκτών και των πετρωμάτων. Λιθοσφαιρικές πλάκες.  Ορογένεση. Γεωλογική 
δομή περιοχής
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•  Έρευνα για τον εντοπισμό των εκμεταλλεύσιμων ορυκτών (γεωλογική χαρτογράφηση, 
γεωτρήσεις, γεωφυσικές μέθοδοι, κ.λπ.). Χάρτες γεωλογικοί, κοιτασματολογικοί, τεκτονικοί κ.λπ. 
Γεωλογικές τομές

•  Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας. Μεταλλικά και μη μεταλλικά ορυκτά. Ενεργειακές πρώτες ύλες. 
Σπάνιες γαίες. Άλλα. Επαγγέλματα που σχετίζονται με την εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτών

•  Μεταλλεία και περιβάλλον. Επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εξόρυξη και επεξεργασία των 
μεταλλευμάτων (ρύπανση, όξινη βροχή, φαινόμενο του θερμοκηπίου, στοιβάδα του όζοντος κ.λπ.) 
Αποκατάσταση περιβάλλοντος

•  Μεταλλεία και βιώσιμη ανάπτυξη. Η ανάγκη να περιορίσουμε τις καταναλωτικές μας ανάγκες. 
Ανακύκλωση (recycle-reuse-reduce). Ανάλυση κύκλου ζωής ενός προϊόντος (ένα κουτάκι 
αναψυκτικού από αλουμίνιο)

•  Ηθικές αξίες και ευτυχία. Συζήτηση: ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας καλής ποιότητας 
ζωής; Ποιοι δείκτες μετρούν την ποιότητα ζωής; Τι σημαίνει για τους μαθητές ο όρος «προσωπική 
ευθύνη»; Τι σημαίνει η λέξη ευτυχία για ένα παιδί στη Νιγηρία, στο Βερολίνο, στην Τζακάρτα;

•  Προβολή υλικού

ή κλιματική αλλαγή    
από το Όλόκαινο στο ανθρωπόκαινο, τη νέα γεωλογική 
εποχή που δημιουργεί ο άνθρωπος στη γη
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγητής: Δημήτρης Ζιακόπουλος, Μαθηματικός, Μετεωρολόγος, 
Συγγραφέας

Η Ολόκαινος εποχή ή απλώς το Ολόκαινο (Holocene) είναι μια γεωλογική 
εποχή στην ιστορία της Γης, η πλέον πρόσφατη, που άρχισε πριν από 
περίπου 12.000 χρόνια με το τέλος της τελευταίας περιόδου των παγετώνων. 
Στο Ολόκαινο, κατά τη διάρκεια του οποίου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο 
ανθρώπινος πολιτισμός, παρατηρήθηκαν πολλές κλιματικές διακυμάνσεις που είχαν σημαντικές επιπτώσεις 
στη ζωή του πλανήτη, κυρίως σε περιοχικό επίπεδο.          
Στη φάση του Ανθρωπόκαινου, που βρισκόμαστε σήμερα, οι επιπτώσεις από τη θέρμανση του πλανήτη 
είναι πλέον ορατές. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ορισμένοι που δεν θεωρούν ως αίτιο της ανόδου της 
θερμοκρασίας της Γης την αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και 
αποδίδουν το φαινόμενο στη δραστηριότητα του Ηλίου.  Τα τελευταία χρόνια οι λεγόμενοι σκεπτικιστές 
προτάσσουν ως επιχείρημα και την αυξητική τάση που παρουσιάζει η έκταση των θαλάσσιων πάγων στην 
Ανταρκτική, στο τέλος της χειμερινής περιόδου. Θέση τους είναι ότι αυτό που συμβαίνει στην Ανταρκτική 
δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εξισορρόπηση της μείωσης των πάγων που παρατηρείται την ίδια περίοδο 
στην Αρκτική. 
Πόση αλήθεια μπορεί να κρύβει η άποψη αυτή; Είναι λογική η σύγκριση των τάσεων της έκτασης του 
θαλάσσιου πάγου στο τέλος του χειμώνα στην Ανταρκτική και στο τέλος του καλοκαιριού στην 
Αρκτική, όταν οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στις δύο περιοχές είναι πολύ διαφορετικές;

•  Αίτια της κλιματικής αλλαγής

•  Κλιματικές εξελίξεις

•  Λύσεις για τη σωτηρία της Γης ή παρεμβάσεις για την καταστροφή της;

•  Προβολή υλικού

•  Συζήτηση
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δικαιΌ έμΠΌριΌ(fair TraDE) 
τι μεσολαβεί από το χωράφι στο πιάτο μας;
(Α΄,  Β΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητών, διάρκεια  90΄
Εισηγήτρια: Αγγελική Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, MSc, Επιστημονικός συνεργάτης Μετσόβιου Κέντρου 
Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.

Το πρόγραμμα έχει σκοπό, να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές γύρω από τη φιλοσοφία του δίκαιου και 
αλληλέγγυου εμπορίου (Fair Trade) και γενικότερα να θέσει προβληματισμούς γύρω από τα θέματα της 
ποσότητας και ποιότητας των τροφίμων και της διαδικασίας παραγωγής, μεταφοράς και διανομής τους.  

Μέσα από έναν καταιγισμό φωτογραφιών, βίντεο και δημιουργική συζήτηση, οι μαθητές  κατανοούν πώς 
οι έννοιες της έμπρακτης αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης, της συμμετοχής, του σεβασμού στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και το περιβάλλον δοκιμάζονται στην πράξη. Μπαίνουν οι ίδιοι στον ρόλο του παραγωγού και 
του εμπόρου και βιώνουν τη διαδικασία της ισότιμης διαπραγμάτευσης, της συλλογικής προσπάθειας και 
της δίκαιης ανταμοιβής για την κοπιαστική δουλειά τους.

•  Πώς και γιατί αγοράζουμε ένα διατροφικό προϊόν;
•  Ποιοί και γιατί επηρεάζουν τη διατροφή μας;
•  Παιχνίδι ρόλων – δραματοποίηση
•  Δραστηριότητες
•  Προβολή υλικού

αφιέρωματα

τα χαρακτικα στα χρΌνια τήσ κατΌχήσ και τήσ αντιστασήσ 
1940 - 1941, 1943 - 1945.
το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 21 – 25 Όκτωβρίου 2013
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Δήμητρα Πετροπούλου-Δημητράκη, Ζωγράφος, Χαράκτρια

Ιστορικές μνήμες, εικονογραφημένες μαρτυρίες, τα χαρακτικά της περιόδου αυτής αποτελούν μέρος της 
Αντίστασης του ελληνικού λαού. Το κοπίδι του χαράκτη θεωρείται το ίδιο επικίνδυνο όσο και το όπλο του 
αγωνιστή. Η ξυλογραφική πλάκα που πάνω της τυπωνόταν το χαρακτικό έργο, ήταν  επικηρυγμένη σαν 
να ήταν πολεμικό υλικό. Τα χαρακτικά έργα τυπώνονται παράνομα (πολλές φορές με πρωτόγονα μέσα, 
αυτοσχέδια υλικά και μυθιστορηματικές συνθήκες) και κυκλοφορούν από χέρι σε χέρι για να εμψυχώσουν 
και να πληροφορήσουν τον κόσμο.
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Τα χαρακτικά της κατοχής και της Αντίστασης, 
ιστορικά κειμήλια και εικαστικές μαρτυρίες 
των αγώνων του ελληνικού λαού, είναι σήμερα 
σπάνια και δυσεύρετα. Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες 
που τα δημιούργησαν, δεν τα φύλαξαν από 
φόβο μήπως ενοχοποιηθούν και συλληφθούν. 
Σώζονται όμως αρκετά δείγματα αυτής της 
εποχής, σκορπισμένα σε ιδιωτικές συλλογές.

ή έλλαδα τΌύ 1821
το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 17 – 21 μαρτίου 2014
(Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια  90΄ 
Εισηγήτρια: Δήμητρα Πετροπούλου-Δημητράκη, Ζωγράφος, Χαράκτρια

α. Ό Πειραιάς στην έπανάσταση του ’21 (Επιλογή ή του Α ή του Β)

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να υπενθυμίσει σε όλους τους Πειραιώτες, ιδιαίτερα δε να κάνει γνωστή 
σε εκείνους που δεν γνωρίζουν, τη συμβολή του Πειραιά στον αγώνα για την αποτίναξη του τουρκικού 
ζυγού. Η παρουσίαση θα γίνει με πίνακες, λαϊκές εικόνες, χαλκογραφίες, ξυλογραφίες, λιθογραφίες, σχέδια 
και κείμενα που θα συνοδεύουν τις εικόνες.

β. καθημερινή ζωή, ήθη, έθιμα και ενδυμασίες στον καιρό της επανάστασης του ’21 
από τον μάγκνους βαρώνο φον στάκελμπεργκ (Επιλογή ή του Α ή του Β)

Ο ζωγράφος αυτός επιδόθηκε ακούραστα και επίμονα στην αναπαράσταση της χώρας και του λαού των 
Ελλήνων. Κατάφερε να αποτυπώσει ορισμένα χαρακτηριστικά που ούτε πριν ούτε μετά από αυτόν στάθηκε 
άξιος κανείς να τα εκφράσει και που φαίνεται πως μένουν απρόσιτα ακόμη και στην τόσο εξελιγμένη 
σήμερα φωτογραφική τέχνη. Πρόκειται για χαρακτικά και πίνακες όπου ο καλλιτέχνης δίνει έμφαση στην 
καθημερινή ζωή και στις συνήθεις των Ελλήνων κατά την περίοδο του 1821. Γίνεται συζήτηση με τα παιδιά 
αναλύοντας τις σκηνές που απεικονίζουν οι πίνακες.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση
Τηλ. επικοινωνίας: 210 4297540 -1 – 2, Fax: 210 4296024
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr 
Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr

«Κάθε βροντή ένας θάνατος καβάλα στον αέρα
Κάθε βροντή ένας άντρας χαμογελώντας 
αντίκρυ
Στο θάνατο – κι η μοίρα ό,τι θέλει ας πει.»

Οδυσσέα Ελύτη, Άσμα Ηρωικό και Πένθιμο για τον 
Χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας
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ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
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έΠιμΌρφωτικα σέμιναρια

διδασκΌντασ ιστΌρια στΌ σχΌλέιΌ: νέΌι δρΌμΌι αντιστασήσ 
στΌν ιστΌρικΌ αναλφαβήτισμΌ

Α. Τα συγκρουσιακά θέματα στη διδασκαλία της σχολικής Ιστορίας: Από τη θεωρία στη διδακτική 
πράξη

Β. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821- Ένα Ευρωπαϊκό γεγονός. 

Γ.  Προσεγγίζοντας τη σχέση ιστορίας, τραύματος και μνήμης: η διδασκαλία  του  Ολοκαυτώματος 
στο  σύγχρονο σχολείο.

ή σχέσή ιστΌριασ και λΌγΌτέχνιασ μέ αφΌρμή τα 90 χρΌνια 
αΠΌ τήν καταστρΌφή τήσ σμύρνήσ

Α. Η ιστορία «συναντά» τη λογοτεχνία»

Β. Η λογοτεχνία «συνομιλεί» με την ιστορία με πλαίσιο αναφοράς τη Σμύρνη και τη Μικρασιατική 
καταστροφή

τΌ κέιμένΌ ωσ δΌμή και Πραξή

Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία τόσο στο Γυμνάσιο, όσο και στο Λύκειο είναι κυρίως κειμενοκεντρική. 
Δίνεται δηλ. έμφαση στο κείμενο ως μορφή και περιεχόμενο και προβάλλονται οι σύγχρονες 
θεωρητικές απόψεις της Κειμενογλωσσολογίας. Η στροφή αυτή όμως η οποία ήταν απαραίτητη για 
την προσέγγιση του κειμένου δημιούργησε πολλά θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα. Οι αιτίες 
πολλές μεταξύ άλλων κακοχωνεμένη παρουσίαση των θεωριών στα βιβλία, έλλειψη αντίστοιχου 
θεωρητικού οπλισμού από μια μεγάλη μερίδα φιλολόγων, έλλειψη χρόνου για εξάσκηση των 
μαθητών με αποτέλεσμα τη μηχανιστική μάθηση και  την απουσία κριτικής επίγνωσης κατά τη χρήση 
του προφορικού και του γραπτού λόγου.

Στόχος:  Η παρουσίαση των κεντρικών κειμενικών θεωριών, διευκρίνιση προβληματικών όρων-
θεμάτων, διδακτικές προτάσεις, εξάσκηση σε ομάδες. 

Γενικά με το σεμινάριο αυτό θέλουμε να συμβάλουμε στο διδακτικό έργο των φιλολόγων και στον 
προβληματισμό τους σχετικά με τη δομή, τη λειτουργικότητα του κειμένου, τη σύνδεση γλωσσικών 
μέσων και κειμενικών ειδών με στόχο βέβαια την ανάπτυξη της κριτικής - αφαιρετικής ικανότητας 
και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών,    καθώς και τη συνεπαγόμενη κοινωνική τους 
ενδυνάμωση.  
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λέσχή αναγνωσήσ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες
Οκτώβριος 2013 - Μάιος 2014

Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη» συνεχίζει για πέμπτη χρονιά τη Λέσχη Ανάγνωσης 
Λογοτεχνικών Βιβλίων για τους ενήλικες φίλους του.

Υπεύθυνος της Λέσχης θα είναι ο συγγραφέας και κριτικός Μάνος Κοντολέων.

Οι συναντήσεις των μελών της θα πραγματοποιούνται δύο φορές τον μήνα και συγκεκριμένα 
κάθε πρώτη και τρίτη Τετάρτη, από 18.00 έως 20.00, Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 
στον Πειραιά.

Τα μέλη της Λέσχης Ανάγνωσης θα διαβάζουν επιλεγμένα βιβλία, θα συζητούν γι’ αυτά, 
θα τα συγκρίνουν με άλλα παρόμοιου θέματος, θα ανιχνεύουν τεχνικές αφήγησης και θα 
αναλύουν χαρακτήρες του έργου και γεγονότα στα οποία αυτό θα αναφέρεται.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων θα προσκαλούνται άνθρωποι του χώρου του βιβλίου 
(συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες) και τα μέλη της Λέσχης θα έχουν τη δυνατότητα να 
συζητούν μαζί τους.

Το τμήμα δεν θα λειτουργήσει με λιγότερο από 20 άτομα.
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη». 

Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: 9.00 – 17.00
Διεύθυνση: Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 185 35 Πειραιάς
Τηλ. 210 4297540 -1 – 2
Fax 210 4296024
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr  
Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr
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έργαστήριΌ δήμιΌύργικήσ γραφήσ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες
Οκτώβριος 2013 - Μάιος 2014

Στο Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής μπορούν να συμμετάσχουν όσοι έχουν ήδη αρχίσει 
μοναχικές περιπλανήσεις στον χώρο της ποίησης ή της αφηγηματικής πεζογραφίας, όσοι 
ονειρεύονται να γνωρίσουν τη γοητεία της γραφής (ποίησης ή πεζογραφίας) αλλά διστάζουν 
μπροστά στο φάσμα της αποτυχίας ή στο ενδεχόμενο της προσωπικής «έκθεσης», 
αλλά και όσοι επιθυμούν απλώς να εμπλουτίσουν τις αναγνωστικές τους δυνατότητες, 
μετατρέποντας τη μοναχική ανάγνωση ενός ποιήματος ή αφηγήματος (διηγήματος, 
νουβέλας ή μυθιστορήματος) σε μια γοητευτική περιπετειώδη περιδιάβαση σε τόπους και 
τοπία της ανθρώπινης σκέψης και ευαισθησίας.

Κατά τη διάρκεια των τρίωρων συναντήσεων θα τίθενται προς συζήτηση και πραγμάτευση 
ζητήματα σχετικά με τη φύση του ποιητικού και αφηγηματικού υλικού, τη διαφορετική, 
κατά περίπτωση, σχέση μορφής και περιεχομένου, τον διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης 
του βιωματικού υλικού στον χώρο της ποίησης και σ’ αυτόν της αφήγησης. Ειδικότερα, 
προκειμένου για την αφηγηματική πεζογραφία, θα τεθούν και θα εξεταστούν ζητήματα 
σχετικά με την ανάπτυξη της πλοκής και την επεξεργασία του θέματος, την οπτική γωνία, 
τον ρυθμό της αφήγησης, τη διαχείριση του αφηγηματικού χρόνου, τη μικρή και τη μεγάλη 
φόρμα, τη σχέση πραγματικότητας και φαντασίας κ.λπ.

Σημαντικό μέρος της όλης διαδικασίας θα αποτελέσουν οι ασκήσεις γραφής επάνω 
σε θέματα που εύλογα θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αλλά και ο 
σχολιασμός και η ανάλυση κειμένων από την παγκόσμια και την νεοελληνική γραμματεία. 

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Κώστας Παπαγεωργίου, Ποιητής, Κριτικός Λογοτεχνίας

Το τμήμα δεν θα λειτουργήσει με περισσότερα από 20 άτομα.
Οι συναντήσεις θα είναι τρίωρες και θα πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Γραμματεία του «Ιδρύματος 
Αικατερίνης Λασκαρίδη». 

Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας: 9.00 – 17.00
Διεύθυνση: Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, 185 35 Πειραιάς
Τηλ. 210 4297540 -1 – 2
Fax 210 4296024
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr / Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr
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