
Πολιτιστικά Προγράμματα  

(σχολικό έτος 2014-15)  
 

1. Οι δώδεκα θεοί και οι μυθικοί ήρωες 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γιαννακούλα Αικατερίνη 

Τάξη: Γ1 
 

Στόχοι του προγράμματος 

 να γνωρίσουν την ελληνική μυθολογία και να χαρούν την 

ομορφιά των αρχαίων μύθων. 

 να μάθουν ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία είναι ένα αγαθό 

με διαχρονική αξία που διδάσκει και διασκεδάζει 

 να γνωρίσουν τους θεούς του Ολύμπου, τις σχέσεις τους με 

τους ανθρώπους τις ιδιότητες που οι άνθρωποι τους 

απέδιδαν και τις ανάγκες που οδήγησαν τους αρχαίους στη 

δημιουργία των συγκεκριμένων θεών 

 να επισημάνουν τον ανθρωπομορφικό χαρακτήρα των θεών 

 να αναγνωρίζουν μυθολογικά πρόσωπα και γεγονότα που 

συνδέονται μ’ αυτούς 

 να συνδέουν τους μύθους με τον τρόπο ζωής των 

ανθρώπων και να αντλούν στοιχεία για τον πολιτισμό και τη 

θρησκευτική ζωή των προγόνων τους 

 να αναζητούν ερμηνείες των μύθων 

 να συσχετίσουν πληροφορίες της μυθολογίας με σύγχρονες 

καταστάσεις 

Δραστηριότητες 

 Συγκέντρωση πληροφοριών από βιβλιοθήκες, διαδίκτυο, 

εξωσχολικά και σχολικά βιβλία (υπάρχει πλήθος τέτοιων 

βιβλίων στην παιδική δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου) 

 Παρουσίαση του υλικού στην τάξη 

 Επιλογή, καταγραφή και ταξινόμηση του υλικού 

 Δημιουργική έκφραση με εικαστικές δραστηριότητες, όπως 

ζωγραφιές και αναπαράσταση μύθων  

 Παρακολούθηση σχετικών με το θέμα μας DVD, ανάγνωση 

μύθων, ερμηνεία μύθων 

 Παρουσίαση στην τάξη διαφόρων λογισμικών σχετικά με την 

ελληνική μυθολογία (power point) 

 Ενασχόληση με ακροστιχίδες, σταυρόλεξα 
 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η υλοποίηση του προγράμματος βοήθησε τα παιδιά:  

 Να γνωρίσουν τους 12 θεούς του Ολύμπου και τους 

μυθικούς ήρωες της ελληνικής μυθολογίας με τα 

προτερήματα και τα ελαττώματά τους. 

 Να γνωρίσουν μύθους με τους οποίους οι αρχαίοι εξηγούσαν 

γεγονότα ή φαινόμενα της καθημερινής ζωής 

 Να διαπιστώσουν την επιβίωση της ελληνικής μυθολογίας 

στη σύγχρονη εποχή (αστρονομία, ονομασίες εταιριών κλπ.)  

 Να μάθουν να ψάχνουν, να ερευνούν για πράγματα που τους 

ενδιαφέρουν. 

 Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες.   



2. Τα κυκλαδικά ειδώλια ταξιδεύουν 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού:  

Ευσταθιάδου Άννα - Τάξη: Γ2 
 

Στόχοι του προγράμματος 

1. Να εντοπίσουν στο χάρτη το νησιωτικό σύμπλεγμα των 

Κυκλάδων και τα νησιά που το αποτελούν. 

2. Να γνωρίσουν τον κυκλαδικό πολιτισμό μέσα από ειδώλια. 

3. Να εντοπίσουν τις  διαφορές από  τα αγάλματα που ανήκουν 

σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους και πολιτισμούς. 

4. Να ανακαλύψουν ή να μαντέψουν τους χαρακτήρες των 

ειδωλίων.  

5. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, 

ακρόασης, συζήτησης. 

6. Να εκφραστούν κινητικά, υποκριτικά, εικαστικά. 
7. Μα μάθουν να συνεργάζονται σε ομάδες,  να θέτουν 

ερωτήματα, ν’ αναζητούν απαντήσεις. 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: 

Συνεργασία  σε  ομάδες (ομαδοσυνεργατική) 

1. Συλλογή υλικού από βιβλιοθήκες (του σχολείου αλλά και τις 

προσωπικές τους βιβλιοθήκες) και το διαδίκτυο  

Ανάγνωση και επεξεργασία υλικού. Αφήγηση, δραματοποίηση, 

κινητικά παιχνίδια και εικαστική απόδοση. 

Εικαστική έκθεση με ζωγραφιές & γλυπτά ειδώλια από 

πλαστελίνη 

Κουκλοθέατρο με τα ειδώλια (χαρτονένια) 

Συνεργασία με την Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων  

Δραστηριότητες:  

Εντοπισμός στο χάρτη των νησιών των Κυκλάδων και γνωριμία 

του πολιτισμού που αναπτύχτηκε εκεί  

Οι Κυκλάδες μας –γνωριμία με το σύμπλεγμα νησιών στο χάρτη 

Το μαγικό κουτί – ηφαιστειακά πετρώματα 

Κυκλαδικά ειδώλια-γνωριμία-κατασκευές χαρτόνι &  πλαστελίνη  

«Ο γλεντζές» & «Η κομψή μητρότητα» 

Επίσκεψη στο σχολείο μιας αρχαιολόγου  

«Ο αρπιστής» & «Ο κυνηγός» 

Κουκλοθέατρο με χαρτονένια ειδώλια: Βιολόσχημα ειδώλια 

«Καλλιτέχνης» Γουλανδρή 

Επίσκεψη στο Θεματικό Πάρκο Ωραιοκάστρου 

«Αρσενικούδι» & «Μια νέα ζωή» 

Έκθεση εικαστικής έκφρασης, γλυπτική σε πλαστελίνη:  

«Το αινιγματικό χαμόγελο» & Ειδώλιο με σκουφάκι 

Στο τέλος της χρονιάς πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Γ2 

έκθεση ιστορικού κι εικαστικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια 

της οποίας, οι μαθητές που την επισκέφθηκαν, 

πληροφορηθήκαν ότι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

προκήρυξε διαγωνισμό για παιδιά 6-12 ετών, με συγκεκριμένο 

εικαστικό  θέμα, προκειμένου 30 έργα που θα βραβευθούν, να 

ενταχθούν στις αφίσες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του 

Μουσείου για το έτος 2015-2016. Συμμετείχαμε με έργα των 

μαθητών των τμημάτων Α2, Γ2, Δ2, ΣΤ1  



3. Παίζω. Παίζεις; Δε με νοιάζει που διαφέρεις 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ονοματεπώνυμο εκπ/κών: Ασλανίδη Νάστια  

Συνεργάστηκαν οι Χαλιαμάλια Βαΐα, Ευσταθιάδου Άννα 

Τάξη: Β2΄ 

Στόχοι του προγράμματος 

 Ο βασικός στόχος είναι η αποδοχή της ισοτιμίας των 

γλωσσών, των πολιτισμών και τελικά των ανθρώπων. 

 Η ανάδειξη και η παιδαγωγική αξιοποίηση του πολιτισμικού 

κεφαλαίου των παιδιών και η προώθηση της πολυγλωσσίας. 

  Οι μαθητές να έρθουν σε  επαφή  με τους άλλους 

πολιτισμούς  και να γνωρίσουν την κουλτούρα των άλλων  

χωρών μέσω  παραμυθιών, τραγουδιών,  παιχνιδιών κ.α.. 

 Μέσα από την ύπαρξη όμοιων παιχνιδιών σε διάφορες 

χώρες, να κατανοήσουν οι μαθητές τις κοινές  αντιλήψεις 

στο χώρο του παιχνιδιού – το παιχνίδι ως μέσο σύσφιξης 

των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. 

Τρόπος υλοποίησης 

 Ομαδοσυνεργατική, Πρότζεκτ  

 Βιωματικές μεθόδους - Παρουσίαση 

 Συνεργασία με την Υπεύθυνο Πολιτιστικών Θεμάτων  

 Κατά την υλοποίηση του προγράμματος η ομάδα δανείστηκε 

υλικό από τη σχολική βιβλιοθήκη και το στενό οικογενειακό 

περιβάλλον. 

Δραστηριότητες 

 Διερεύνηση θέματος - Έρευνα και συλλογή υλικού. 

 Συζήτηση, επεξεργασία πληροφοριών. 

 Εντοπισμός ομοιοτήτων και  διαφορών  ανάμεσα  στους 

πολιτισμούς διάφορων χωρών. 

 Υλοποίηση δράσεων. 

 Δημιουργία από τους μαθητές αφίσας. 

 Ατομικές εργασίες των παιδιών ( ζωγραφιές – κατασκευές  

κτπ ) με βάση τα όσα προηγήθηκαν. 

 Παρουσίαση θεατρικής παράστασης «Χρωματοχώρα». 

Αξιολόγηση του προγράμματος  

Παρουσίασαν μέσα στην τάξη και μπροστά στους γονείς τους 

ένα δρώμενο σχετικό με τη Διαφορετικότητα και τη 

Πολυγλωσσία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια παραμυθένια 

χώρα. Η χώρα αυτή λεγόταν Χρωματοχώρα επειδή ζούσαν εκεί 

διάφορα χρώματα. Ζούσαν όμορφα και αγαπημένα ώσπου... μια 

μέρα όλα άλλαξαν. Εικόνες, χρώματα, άνθρωποι, πολιτισμοί, 

γλώσσες τόσο διαφορετικοί αλλά και τόσο όμοιοι, μπλέκονται 

ευχάριστα σε ένα παραμύθι. Είμαι ένας και μοναδικός....Και είμαι 

τόσο σπουδαίος και σημαντικός όσο και οι άλλοι! Επειδή στο 

παιχνίδι δεν έχει σημασία τι χρώμα έχει κανείς και τι γλώσσα 

μιλάει. Παίζω. Παίζεις; Δε με νοιάζει που διαφέρεις! λένε τα 

παιδιά. Το δρώμενο παρουσιάστηκε και στην 3η μεγάλη 

Γιορτή των Γλωσσών, τη Γιορτή Πολυγλωσσίας στο 

Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου στόχος ήταν να δημιουργηθούν 

«μικρά σταυροδρόμια πολιτισμού» καθώς και η γνωριμία των 

ανθρώπων με το διαφορετικό και το μη οικείο γλωσσικό 

άκουσμα και με τη διαφορετική κουλτούρα των πολιτισμών. 

https://www.youtube.com/watch?v=H1CaOiZmbzg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=H1CaOiZmbzg&spfreload=10


4. Παραδοσιακά επαγγέλματα 
Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού:  

Ζώης Απόστολος - Τάξη: Ε1 

Πριν από αρκετά χρόνια ένας σοφός καθηγητής είχε  πει πως 

«Παράδοση είναι ό,τι θα έκαναν σήμερα οι μεγάλοι δημιουργοί του 

παρελθόντος». Η διατύπωση είναι κατά κάποιο τρόπο σωστή, αλλά 

δε συνιστά ορισμό. Εκφράζει, ωστόσο, τούτα: Πρώτο ότι η 

παράδοση δεν είναι κάτι νεκρό που το αναπαράγουμε μηχανικά και 

δεύτερο ότι εξαρτάται από τις συνθήκες και τα διαθέσιμα μέσα σε 

κάθε εποχή.  

Στόχοι του προγράμματος ήταν: 

Γνωστικοί: 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τα παραδοσιακά επαγγέλματα τα 

οποία ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου 

 Μέσα απ’ αυτά να κατανοήσουν τη σημασία τους για την 

τοπική κοινωνία και την προσφορά τους σε αυτή. 

 Να κατανοήσουν τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν στον 

αφανισμό αυτών των επαγγελμάτων. 

 Να αναπτύξουν κριτικό πνεύμα απέναντι στην πορεία της 

εξέλιξης της τεχνολογίας και τη συσχέτισή της με την 

περιθωριοποίηση των συγκεκριμένων επαγγελμάτων. 

 Να μάθουν την ιστορία του τόπου. 

Συναισθηματικοί: 

 Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τους γεροντότερους. 

 Να κατανοήσουν τον τρόπο ζωής των κατοίκων του τόπου. 

Ψυχοκινητικοί: 

 Να μάθουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν σωστά τα χέρια τους 

και μικροεργαλεία για την κατασκευή χειροτεχνιών. 

Συμμετοχικοί: 

 Να αναπτύξουν αισθήματα συνεργασίας. 

 Να μυηθούν στην ερευνητική μέθοδο προσέγγισης των 

δεδομένων 

Περιγραφή διαστάσεων φυσικού αντικειμένου: 

 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχετιζόταν άμεσα με το 

περιβάλλον, αφού τα επαγγέλματα που τείνουν ή έχουν ήδη 

εκλείψει, το επηρεάζουν, άλλα περισσότερο κι άλλα λιγότερο. Η 

παραδοσιακή κτηνοτροφία και η γεωργία παρεμβαίνουν άμεσα 

στην εικόνα του φυσικού περιβάλλοντος κάθε τόπου. 

 Εξίσου χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν τη ζωή των τοπικών 

κοινωνιών επαγγέλματα όπως εκείνα του πεταλωτή, του 

σαγματοποιού, του κουρέα, αφού η εξέλιξή τους στο χρόνο δεν 

άφησε ανεπηρέαστο τον τρόπο ζωής των κατοίκων. 

 Η ταχύτατη πρόοδος και η τεχνολογική εξέλιξη δεν επέτρεψαν 

τη διατήρηση τέτοιων επαγγελμάτων. Με γνώμονα πάντα το 

χρήμα και την ευκολία, οι κοινωνίες προτίμησαν να 

βιομηχανοποιήσουν την παραγωγή και να απλοποιήσουν τη ζωή 

των κατοίκων χρησιμοποιώντας μηχανήματα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τον πλουτισμό κάποιων ανθρώπων, την 

εξασφάλιση εργασίας για μια μεγάλη μερίδα εργατών αλλά και 

την οικονομική κατάπτωση των ατόμων που ασκούσαν αυτά τα 

παραδοσιακά επαγγέλματα. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 Η μεγαλύτερη απώλεια που υφιστάμεθα όλοι με την εξαφάνιση 

κάποιων παραδοσιακών επαγγελμάτων είναι σίγουρα η 

πολιτισμική. Τα εργαλεία και ο τρόπος εργασίας των 

ανθρώπων που ασκούσαν αυτά τα επαγγέλματα, αποτελούν 

αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. 

Υπάρχει φόβος ότι μαζί με τον αφανισμό αυτών των 

επαγγελμάτων θα αφανιστεί μέρος της ιστορίας και του 

πολιτισμού αιώνων του τόπου μας. Προβάλλει έτσι άμεσα η 

ανάγκη για τη διατήρηση τουλάχιστο των μέσων, των 

εργαλείων εκείνων που χρησιμοποιούνταν, της μνήμης του 

παρελθόντος, κάτι που προσπάθησε να πετύχει το πρόγραμμα 

αυτό. 

Δραστηριότητες 

Οι μαθητές επισκεφθήκανε στο Ελευθέριο-Κορδελιό τοπικό 

Πολιτιστικό Σύλλογο, όπου εκεί είχαν τη δυνατότητα να 

γνωρίσουν τον τρόπο ζωής μιας άλλης εποχής και να δουν από 

κοντά διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Υπήρχε κι ένας 

αργαλειός, άγνωστο αντικείμενο στα περισσότερα παιδιά και αυτό 

ήταν το έναυσμα για μια συζήτηση για τα πολλά παραδοσιακά 

επαγγέλματα, όπως αυτό της υφάντρας, τα οποία έχουν 

εξαφανιστεί. Στη συνέχεια οι μαθητές ζωγράφισαν κάποια από τα 

παραδοσιακά επαγγέλματα κι έκαναν διάφορες συζητήσεις με τους 

γεροντότερους πάνω σ’ αυτό το θέμα. Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν 

με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι τα παλιά χρόνια αν και δεν 

είχαν τα απαραίτητα εφόδια κι εργαλεία, έκαναν πολλά πράγματα 

μόνο με τα χέρια τους (καλάθια, σαμάρια, το πετάλωμα των 

αλόγων κ. ά. 

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Μέσα από συζητήσεις στην τάξη, στη λήξη κάθε φάσης εξέλιξης 

και στο τέλος του προγράμματος, διαπιστώθηκε ότι οι στόχοι 

είχαν επιτευχθεί σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό από όλους σχεδόν 

τους μαθητές. Συμμετείχαν στο πρόγραμμα με ενθουσιασμό, ειδικά 

στο  δημιουργικό και ψυχαγωγικό του μέρος 

 
 

 

 

5. Σχολική Μαθητική Εφημερίδα - Ο κόσμος στα μάτια των παιδιών  
 

 

 

 

Τάξεις: ΣΤ1, ΣΤ2 

Υπεύθυνοι Εκπ/τικοί: Αντώνης Φιλιππίδης, Σάκης Παράσχος,  

Καραγιάννης Παναγιώτης, Μαυρομάτης Γαβριήλ,  Μαλιβίτση 

Ζωή, Παπαδόπουλος Στέργιος 

 

Σκοποί-στόχοι:  

Κατανόηση εννοιών, όπως επικαιρότητα,  έρευνα και 

αλληλεπίδραση τους με άλλα θέματα. Ανάπτυξη κώδικα αξιών 

και συμπεριφοράς, αυτοβελτίωση, αυτοεκτίμηση & 

αυτοσεβασμός. Να ανακαλύψουν τα θετικά στοιχεία της 

διαφορετικότητας, τη σημασία του «εμείς», του αλληλοσεβασμού, της 

συνεργασίας και της δημιουργικής επικοινωνίας. 

 

 



 
 

 

 

 

Δραστηριότητες:  

Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες για την ανάπτυξη πνεύματος 

συνεργασίας, ομαδικότητας και σεβασμού της διαφορετικότητας 

των απόψεων. Η λήψη αποφάσεων γινόταν με δημοκρατικές 

διαδικασίες, μέσα από διάλογο. Για την επεξεργασία των 

θεμάτων, τα παιδιά έκαναν χρήση τόσο της βιβλιοθήκης όσο και 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πολλά από τα κείμενα 

μεταφράζονταν σε άλλες γλώσσες, από τις χώρες προέλευσης 

κάποιων μαθητών (ρωσικά, αλβανικά, γερμανικά, και αγγλικά). 

 

Αποτελέσματα:  

Παραγωγή τριών (3) τευχών έγχρωμης 12/σέλιδης 

πολυπολιτισμικής σχολικής εφημερίδας σε έντυπη μορφή με τη 

χρήση Η/Υ, η οποία τυπωνόταν σε 2.500 αντίτυπα σε 

τυπογραφείο. Έφτανε σε όλα τα παιδιά του σχολείου (300), 

στην τοπική κοινωνία του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. Επίσης 

αποστελλόταν ταχυδρομικώς (μέσω των γραφείων εκπ/σης) σε 

όλα τα δημοτικά σχολεία του νομού Θεσ/νίκης, στα 26 

διαπολιτισμικά σχολεία της Ελλάδας, στον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους αρχηγούς των 

κομμάτων, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως, στο 

Υπουργείο Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, 

στους βουλευτές της Θεσ/νίκης, στο Α.Π.Θ (Παιδαγωγική 

Σχολή), στα ΜΜΕ και σε άλλους φορείς. Μπορούσε να 

διαβαστεί και στην ηλεκτρονική της μορφή στη βραβευμένη για 

6 χρόνιες (2007-2013) ιστοσελίδα μας. Τα παιδιά ήταν 

ενθουσιασμένα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

 

 


