
ΧΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ



Πολιτιστικό  Πρόγραμμα          
Υπεύθυνες  Καθηγήτριες  

Φάσουρα Μαρία ( ΠΕ16.01 )
Πέπη Λυκάκη( ΠΕ.02)

Συμμετέχοντες Μαθητές 
26, β’ γυμνασίου, των ειδικοτήτων χορού, θεάτρου και εικαστικών



Το έναυσμα για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα ήταν η ένταξη του σχολείου μας  στο 
πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘ ‘’ ( εγκεκριμένο από το 
Υπουργείο Παιδείας ) που υλοποίησε το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ‘’Δεσμός’’ σε 
συνεργασία με το ίδρυμα Λαμπράκη με στόχο την Αλληλεγγύη και τον εθελοντισμό. 
Μέσα από τα ερωτήματα - τι σημαίνει πολίτης/ πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχω 
ενεργά και σταθερά στα θέματα που αφορούν το μέρος-τον κόσμο που ζω/ πως 
μπορώ να αλλάξω προς το καλύτερο ότι δεν είναι συμβατό με τις δημοκρατικές δομές 
μιας κοινωνίας/ τι κάνω ΕΓΩ ατομικά καθώς και μέσα από συλλογικές δομές… 
Γελάσαμε/ χαρήκαμε/ συμπράξαμε/ γνωρίσαμε/ αναγνωρίσαμε/ νιώσαμε/ 
δημιουργήσαμε.
Καταφέραμε , σύμφωνα με τις ομολογίες των παιδιών , να ανακαλύψουμε κάτι 
παραπάνω για τον εαυτό μας και για αυτούς που ζουν μαζί μας, δίπλα μας καθώς και 
πως μπορούμε να είμαστε ενεργοί σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και είναι 
απαιτητικός. Όλα αυτά μέσα από τον κόσμο της τέχνης.



Διάρκεια   Προγράμματος Νοέμβριο - Απρίλιο 
Στόχοι
Μέσω του προγράμματος θελήσαμε να προσεγγίσουμε καλύτερα και σε πιο σταθερή 
βάση τις αξίες της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Ο στόχος μας ήταν  να 
μπορέσουν  να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές μας πάνω σε θέματα που αφορούν την 
δική τους κοινότητα αλλά και σε ζητήματα της ευρύτερης κοινωνίας στην οποία ζουν. 
Να αντιληφθούν ότι ο εθελοντισμός καθώς και όλες οι συναφείς έννοιες,  δεν είναι κάτι 
περιστασιακό που αφορά τον ελεύθερο χρόνο τους  αλλά απαιτείται μια συνεχή και 
σταθερή προσπάθεια ώστε να  τους γίνει τρόπος ζωής και  να συνειδητοποιήσουν ότι 
οι αλλαγές που επιδιώκουν στον κόσμο θα έρθουν μέσα από την δική τους  
συμμετοχή και δράση.
Μέθοδος υλοποίησης του Προγράμματος
 Μέσω διάλεξης παρουσιάσεων και σχετικής συζήτησης 
 Με καλλιτεχνικά δρώμενα στη θεματική του προγράμματος
 Έρευνα των μαθητών πάνω στις έννοιες αλληλεγγύης, εθελοντισμός
 Μέσω ομαδικών βιωματικών δράσεων στην τάξη ώστε να αναγνωρίσουν και να 

εμβαθύνουν στις θεματικές του προγράμματος.



Δραστηριότητες
 Θεατρικά δρώμενα και παιχνίδια με σκοπό την ενδυνάμωση της ομάδας
 Διερεύνηση και εμβάθυνση στις έννοιες του προγράμματος μέσω προβολής 

βίντεο, συζήτησης και βιωματικών καλλιτεχνικών δράσεων.
 Συλλογή παιχνιδιών με σκοπό  την ενίσχυση της εθελοντικής δράσης  

η οποία έγινε στη Μυτιλήνη και μάζεψε 
παιχνίδια για τα παιδιά προσφύγων που φτάνουν στο νησί. Φιλοτεχνήθηκαν 
μαντινάδες και ζωγραφιές από τους μαθητές για τα παιδιά.

 Συμμετοχή ( σε συνεργασία και με άλλους μαθητές ) με θεατρικά και 
χορευτικά δρώμενα σε εκδήλωση  στην παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας 
που διοργάνωσε η 7η Υγειονομική Υπηρεσία Κρήτης και η οποία  
πραγματοποιήθηκε στην Λότζια Ηρακλείου Κρήτης.

 Ένας κόσμος χωρίς ήχους :  εκμάθηση των βασικών αρχών της νοηματικής 
γλώσσας σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Βάσω Τσανάκα, καθηγήτρια 
ειδικής αγωγής . Μάθαμε επίσης το μουσικό κομμάτι το χρυσαλιφούρφουρο
(από το έργο Λιλιπούπολη) 

 Σύμπραξη των μαθητών με παιδιά του 3θέσιου Δημοτικού  Σχολείο κωφών 
και Βαρύκοων Ηρακλείου με μουσικοχορευτικά δρώμενα.



Συνεργαζόμενοι φορείς
 Το σχολείο μας αποφάσισε να συμμετάσχει φέτος στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα  νοιάζομαι και δρω –εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας- το 
οποίο υλοποιήθηκε πιλοτικά σε 60 σχολεία της Ελλάδος και έγινε από το 
ΔΕΣΜΟ – μη κερδοσκοπικό σωματείο- σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Λαμπράκη, με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,  με σκοπό τη 
δημιουργία και ενδυνάμωση δικτύου σχολείων με άξονα την ενίσχυση της  
κοινωνικής προσφοράς

 Συνεργασία με την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής Βασιλική Τσανάκα για την 
εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας.

 Με την 7η Υγειονομική Υπηρεσία Κρήτης για την παγκόσμια μέρα Ψυχικής 
Υγείας.



Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 
Επίσκεψη στο 3θέσιο δημοτικό σχολείο Κωφών και Βαρύκοων Ηρακλείου

Παρουσίαση των Δράσεων του προγράμματος 
• Ενδοσχολικά κατά την πραγματοποίηση ‘’ Ανοιχτής Ημέρας ‘’  του Καλλιτεχνικού Σχολείου στις 23 Ιουνίου 2016 
• Στην παρουσίαση των προγραμμάτων στο Πολιτιστικό Κέντρο  Δ. Ηρακλείου, στις 10 Μαίου 2016.
• 1η Επιστημονική Συνάντηση για τον Εθελοντισμό στο Σχολείο, Αθήνα 28-29 Μαΐου 2016



Αξιολόγηση - συμπεράσματα
Οι μαθητές εκφράστηκαν συλλογικά, ενδυνάμωσαν τις σχέσεις τους και 
αντιλήφθηκαν την σημαντικότητα της προσωπικής συμμετοχής  για να 
λειτουργήσει μία ομάδα. Καλλιτέχνησαν συλλογικά  για έναν σκοπό και 
ένιωσαν τη χαρά της προσφοράς με ανιδιοτελή τρόπο
Επίσης αναγνώρισαν-γνώρισαν την ακριβή έννοια των όρων και συνέδεσαν 
τη δική τους συμμετοχή ή μη σε δραστηριότητες συναφείς με τις έννοιες του 
εθελοντισμού , της αλληλεγγύης και του ακτιβισμού. 
Ευαισθητοποιήθηκαν  και ενημερώθηκαν σε γεγονότα ( όπως είναι το 
προσφυγικό ) και σε κοινωνικές ομάδες με ιδιαιτερότητες που χρειάζονται την 
στήριξη μας ( άνθρωποι με θέματα ακοής )
Επιθυμία των παιδιών είναι να συνεχίσουμε και του χρόνου αλλά με 
περισσότερες δράσεις εκτός σχολείου.





Είμαστε όλοι 
μία ομάδα

Μαθαίνω τους συμμαθητές μου, τους στόχους και τις 
επιδιώξεις της ομάδας.  



ΜέραΨυχικής Υγείας

Διάχυση στη 
σχολική 
κοινότητα



Προσφορά
Μαζεύοντας παιχνίδια για τα 
παιδιά πρόσφυγες στη 
Μυτιλήνη για την ενίσχυση 
του προγράμματος  



Επικοινωνία μέσω νοηματικής
Γνωρίσαμε  τις βασικές αρχές της νοηματικής 
γλώσσας και την εμπεδώσαμε μαθαίνοντας το 
τραγούδι ‘ Χρυσαλιφούρφουρο’  στη νοηματική.



Επίσκεψη στο 3 θέσιο
Δημοτικό Σχολείο 
Κωφών και Βαρύκοων
Ηρακλείου

Μαζί μας βρέθηκε και το Ειδικό 
Γυμνάσιο  Ηρακλείου 



‘’Νοιάζομαι και δρω’’
στη νοηματική  γλώσσα

…


