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    «Στου κύκλου τα γυρίσματα… 
                        στης Βενετιάς τη στράτα…» 

 
 

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων 

Υπεύθυνες καθηγήτριες:  
Αλατσάκη Ευανθία  ΠΕ32   
Χρυσικοπούλου Ελισάβετ  ΠΕ02 



Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας*: 

 

 

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

• Βεργέτης Γιώργος 

• Βιτσαξάκη Ίριδα 

• Καρακατσάνης Γιώργος 

• Καργάκης Ιάσονας 

• Λασηθιωτάκη Γεωργία 

• Μαρκουράκη Αθηνά 

• Μπουνάκη Κωνσταντίνα 

• Μυκωνιάτη Χριστίνα 

• Παπαδοκωστάκης Ηρακλής 

• Παρασύρη Αμαλία 

• Πρωτογεράκη Ιωάννα 

• Τζωρμπατζάκη Χριστίνα 

• Τσαγκαράκη Στέλλα 

• Τσικανδυλάκη Τζένη 

• Χανιωτάκη Αντωνία 

• Χαντζάκου Λίβια 

• Χατζηαδάμ Αφροδίτη 

• Χειρακάκη Ευτέρπη 

  

 

*Στο πρόγραμμα είχαν δηλώσει συμμετοχή 

38 μαθητές, αλλά στην όλη διαδικασία 

συμμετείχαν περισσότεροι. 

 

 

 

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

• Βόντα Μαρίνα 

• Γαληνού Μαρία  

• Ζαχαριουδάκης Δημήτρης  

• Ζουρίδη Σουσάννα  

• Παναγιωτάκη Ελένη 

• Πασσίσης Νίκος 

• Πουλάκης Μάνος 

• Σαρίκα Κατερίνα 

• Σιδερίδη Αντιγόνη 

• Φασουλά Αγγελική 

• Φασουλάς Μανώλης 

• Χαμαλάκη Εύα 

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

• Βασιλειάδη Ιζαμπέλα 

• Παναγιωτάκη Εύα 

• Συντιχάκη Χρυσάνθη 

  

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 

• Αποστολάκη Σεμελη 

• Δασκαλάκης Νίκος 

• Μπλούγκαρη Βασιλική 

• Παπαδοφραγκακη Άλκηστις 

• Χανούτση Νεφέλη 

 

 



 
Η Βενετία στην Κρήτη & η Κρήτη στη Βενετία  

  
 

 

Στόχος του προγράμματος ήταν η διαθεματική & βιωματική προσέγγιση των σχέσεων  της Κρήτης με τη Βενετία & της Βενετίας με 
την Κρήτη,  από το χθες έως το σήμερα μέσα από τις τέχνες, τη λογοτεχνία, την ιστορία & την τεχνολογία. 

 

Με αφορμή τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζου Κορνάρου, ποιητή της Κρητικής Αναγέννησης, οι μαθητές του σχολείου μας ήρθαν σε 
επαφή με την περίοδο της  Βενετοκρατίας στην Κρήτη, τη ζωή & το έργο του ποιητή, καθώς & με το έργο του Σαίξπηρ Ρωμαίος & 
Ιουλιέτα, ανακαλύπτοντας όλα εκείνα τα στοιχεία που μαρτυρούν το πόσο όμοια, αλλά ταυτόχρονα ξεχωριστά είναι τα έργα των 
δύο ποιητών.  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές ανέπτυξαν  από τη μία τη δημιουργική αυτοβουλία & αυτενέργεια & από την  άλλη τη 
συνεργατική ικανότητα & συλλογικότητα μέσα από διαθεματικές δράσεις με τα μέλη της ομάδας τους, τη μαθητική κοινότητα, την 
τοπική κοινωνία, & σχετικούς φορείς.   

 

Τους δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουν με ειδικούς σε παρουσιάσεις & ομιλίες που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας, να επισκεφθούν 
& να ξεναγηθούν σε χώρους που σχετίζονται με την ενετική περίοδο βλέποντας από κοντά μνημεία & έργα που υπάρχουν στην 
πόλη μας, αλλά &  να φανταστούν πώς ήταν η Κάντια (Ηράκλειο) την εποχή εκείνη μέσω της τεχνολογίας (ηλεκτρονική περιήγηση). 
Συνεργάστηκαν σε εικαστικές, παραστατικές & οπτικοακουστικές δημιουργίες με συμμαθητές & καθηγητές του σχολείου & 
συμμετείχαν στην εκδρομή που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου στη Βενετία & τη Βερόνα 
συνδράμοντας από πλευράς του στην ολοκλήρωση του προγράμματος. 

 

Η εκδρομή αυτή είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα & έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα & την 
ιστορία των πόλεων, ν’ ανακαλύψουν πτυχές της Κρήτης σε αυτές. Σε αυτή τη βάση επισκέφθηκαν μουσειακούς & πολιτιστικούς 
χώρους, παρακολούθησαν παραστάσεις & εκδηλώσεις, επισκέφθηκαν το καλλιτεχνικό σχολείο Marco Polo στη Βενετία & 
συναντήθηκαν με τον Έλληνα Πρόξενο & μέλη της ελληνικής κοινότητας στη Βενετία. 

 

Αξιοποίησαν κατά τον μέγιστον δυνατόν τρόπο τη δημιουργική τους έκφραση & την ιστορική & καλλιτεχνική τους συνείδησή & 
έφτασαν στη σύλληψη & πραγματοποίηση μιας ταινίας μικρού μήκους με τίτλο Αναζητώντας την Αρετούσα … Ανακαλύπτοντας την 
Ιουλιέτα… με “οδηγούς” τους ήρωες των  εν λόγω έργων & ερεθίσματα από τις εμπειρίες & τις γνώσεις που αποκόμισαν από το 
πρόγραμμα. Η συγκεκριμένη ταινία μάλιστα θα ολοκληρωθεί την επόμενη σχολική χρονιά με την επεξεργασία του 
οπτικοακουστικού υλικού που συνέλεξαν & δημιούργησαν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκδρομής στην Ιταλία. 

 

Εκείνο όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι το πολιτιστικό πρόγραμμα «Στου κύκλου τα γυρίσματα… στης Βενετιάς τη στράτα…» 
χάρισε σε όλους απλόχερα μια ανεπανάληπτη εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, μας «…έδωσε τ’ ωραίο ταξείδι…» , 
σύμφωνα & με τον ποιητή, έναν δρόμο «…γεμάτο  περιπέτειες, γεμάτο γνώσεις…» που μας έκανα όλους σοφότερους…  



Συναντήσεις Παιδαγωγικής Ομάδας… 



Δημιουργήσαμε κλειστή ομάδα σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης για 
ανταλλαγή απόψεων & υλικού  



Παρακολουθήσαμε παρουσιάσεις & συμμετείχαμε σε συζητήσεις για τη 
Βενετοκρατούμενη Κρήτη & τα βενετσιάνικα μνημεία του Ηρακλείου… 

26-02-2016   Candia: Ο δρόμος του νερού   

Σφακάκη-Κυριακάκη Αθηνά 

26-02-2016  Βενετία & Candia: ιστορική αναδρομή 

Αλμυράκη Μαρία 



Συνεργαστήκαμε με καθηγητές του σχολείου μας… 

Φάσουρα Μαρία ΠΕ16 

Σχινάς Περικλής ΠΕ02 

Βιδάκης Θάνος ΠΕ08 
Μαρίνος Νεκτάριος ΠΕ08 
Σαριδάκης Μανόλης ΠΕ08 



Επισκεφθήκαμε το Ι.Μ.Κ. & το Μουσείο της Αγίας Αικατερίνης με ξεναγούς τις 
κυρίες Αλμυράκη Μ. & Σφακάκη-Κυριακάκη Α. 



 Περιηγηθήκαμε ηλεκτρονικά στη βενετοκρατούμενη Candia  
από τον κ. Βλαχάκη σε συνεργασία με τον Δ. Ηρακλείου (15-03-2016) 



https://www.youtube.com/watch?v=8DEiWD3od1g 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8DEiWD3od1g


Ταξιδέψαμε στη Βενετία & στη Βερόνα σε συνεργασία  
με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Κ.Σ.Η. 





Παρακολουθήσαμε & συμμετείχαμε στην παράσταση  
Romeo e Giulietta στη Βερόνα 



Παρακολουθήσαμε επί σκηνής την ιστορία & την πολιτισμική ταυτότητα     
της Βενετίας μέχρι σήμερα… 



Επισκεφθήκαμε το καλλιτεχνικό Σχολείο Marco Polo της Βενετίας & 
ανταλλάξαμε απόψεις & εμπειρίες… 



Επισκεφθήκαμε & συζητήσαμε με τον Έλληνα Πρόξενο στη Βενετία, καθώς & 
με μέλη της ελληνικής κοινότητας στον ιερό ναό του Αγ. Γεωργίου 



Κάναμε αισθητή την καλλιτεχνική μας φύση & συλλέξαμε υλικό για την ολοκλήρωση 
της ταινίας μας & του πολιτιστικού προγράμματος… 


