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                     Όλες οι Τάξεις του Σχολείου  
 

1η Επίσκεψη:20/12/2019 

Θέατρο Λαμπέτη  

Λ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα - Γκύζη 

Παιδική Σκηνή Γιούλης Ηλιοπούλου 

 

 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ  

του Καρόλου Ντίκενς 

 

Ο φιλάργυρος Εμπενίζερ Σκρουτζ, ο θρυλικός ήρωας του Ντίκενς, είναι ένας πολύ πλούσιος, αλλά μίζερος και σκληρός άνθρωπος, δεν γνωρίζει τι 

σημαίνει αγάπη και γενναιοδωρία και θεωρεί τα Χριστούγεννα μια μεγάλη απάτη. Την παραμονή των Χριστουγέννων τον επισκέπτεται το φάντασμα του παλιού 

συνεταίρου του, Τζέικομπ Μάρλευ, και τον προειδοποιεί πως έχει μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξει και να δει τη ζωή του και τους ανθρώπους με άλλα μάτια. 

Την επίσκεψη αυτή θα ακολουθήσουν κι άλλοι παράξενοι επισκέπτες, τα τρία πνεύματα των Χριστουγέννων, που θα του δείξουν την αλήθεια και τα λάθη του. 

Τον ταξιδεύουν στο παρελθόν, στο παρόν αλλά και στις άθλιες εικόνες που τον περιμένουν στο μέλλον του, αν δεν αποφασίσει να αλλάξει τον τρόπο που 

σκέπτεται και ενεργεί. 

Η παράσταση μάς ταξιδεύει στη φαντασία και μαγεύει τις καρδιές μικρών και μεγάλων, στέλνοντας το μήνυμα της γενναιοδωρίας και καλώντας τους 

ανθρώπους να έχουν στην καρδιά τους τα Χριστούγεννα 365 μέρες τον χρόνο. Μας αποκαλύπτει, μέσα από το διαχρονικό ήρωά της, πως η αγάπη κρύβει τα 

μυστικά της ευτυχίας. Το φαντασμαγορικό θέαμα συμπληρώνεται με μαγικές μουσικές, 3D ANIMATION εφέ και εντυπωσιακές ειδικές κατασκευές. 

 

 

 

 

 

 



A΄ & Β΄ Τάξεις 
 

2η Εκπαιδευτική Δράση στο χώρο του Σχολείου : 23/1/2020 

Zoomology (Αρχιτεκτονικοί Κόσμοι) 

Διάρκεια προγράμματος: 9.00-12.30 

 

Α΄ Τάξη: ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΤΕΣ 

Ακολουθώντας κανόνες εμπνευσμένους από οικεία παραμύθια, τα παιδιά δημιουργούν τους δικούς τους μικρόκοσμους και αναγνωρίζουν βασικές χωρικές 

σχέσεις και τη σημασία του προσανατολισμού. 

 

Β΄  Τάξη: ΕΝΑ ΦΡΑΚΤΑΛ ΤΟΠΙΟ 

 Με αφορμή τα μαθήματα της γεωγραφίας και τα στοιχεία της  γεωμορφολογίας, μιλάμε για τα φράκταλ στη φύση και τη σχεδίαση των  χαρτών και 

κατασκευάζουμε φανταστικούς μικροκόσμους! 

 

 

3η Εκπαιδευτική Δράση στο χώρο του Σχολείου: 13/2/2020 

 Ένεκα Παιδείας 

Διάρκεια προγράμματος: 10.00-11.30 

 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΡΛΕΚΙΝΟ 

Oι μαθητές, συμμετέχοντας με τις χειροποίητες γιγαντόκουκλες που κρατούν, εξελίσσουν την ιστορία μαζί με τους εμψυχωτές. Ο Αρλεκίνο, σε ένα ταξίδι 

αναζήτησης οδηγεί τους μασκαρεμένους χωρικούς από το μικρό Καρβάλι στη χώρα του δρακομυλωνά και της τερατοχελώνας. Έχοντας πάντα για όπλα του την 

αγάπη του για τους δουλευτάδες, τη χαρά, το γέλιο και το τραγούδι κατορθώνει να νικήσει τα τέρατα που ζουν σε βάρος τους. Επιστρέφοντας στο Καρβάλι, οργανώνει 

το πρώτο μεγάλο Καρναβάλι. Τα τέσσερα πληρώματα των καρναβαλιστών χωρικών συναγωνίζονται στη χαρά, στο χορό και το τραγούδι. Το πρόγραμμα 

ολοκληρώνεται με την κατασκευή μιας ξεχωριστής αποκριάτικης μάσκας από τους μαθητές. Οι μαθητές μαθαίνουν για την προέλευση χαρακτηριστικών 

παραδοσιακών εθίμων, καλλιεργούν τη φαντασία τους και κινητικές δεξιότητες, ψυχαγωγούνται, ενδυναμώνουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και σφυρηλατούν 

διαχρονικές αξίες.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Γ1, Γ2 & Δ΄ Τάξη 

 
2η Επίσκεψη: 19/2/2020 

Ίδρυμα Ευγενίδου 

 

Ο ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΙΛΤ 

 

Οι μαθητές μέσα από  ένα συναρπαστικό ταξίδι πάνω, κάτω…. κι έξω από την Γη, με ξεναγό ένα ρομπότ: τον μυστηριώδη κύριο Τιλτ θα ζήσουν την 

εμπειρία της ψηφιακής παράστασης θόλου του ιδρύματος Ευγενίδου Στο τέλος του ταξιδιού θα έχουν ανακαλύψει την πραγματική αιτία που προκαλεί τις εποχές. 

Με την βοήθεια του κύριου Τιλτ θα έχουν εντέλει κατανοήσει ότι για να λύσουν ένα πρόβλημα αρκεί κάποιες φορές να βλέπουν τα πράγματα υπό … άλλη γωνία! 

 

Ε1 & Ε2 Τάξεις 

 
2η Επίσκεψη: 13/2/2020 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή  

 

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

Το πρόγραμμα αυτό επιλέχθηκε με σκοπό την εμπέδωση του ανάλογου κεφαλαίου του μαθήματος της Φυσικής.  

 

Δομή του προγράμματος: 

 

 Παρακολούθηση πολυθεάματος με τίτλο «Ο Κόσμος μας σήμερα» 

 Γνωριμία με τους φυσικούς πόρους μέσω της διαδραστικής έκθεσης του Κέντρου ΓΑΙΑ και ενημέρωση για την άμετρη εκμετάλλευση που γίνεται σήμερα η 

οποία οδηγεί στην οικολογική κρίση. Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας. 

 Διαχωρισμός των Φυσικών Πόρων σε Ανανεώσιμους και Μη Ανανεώσιμους και παρουσίαση τρόπων που οδηγούν στην εξάντληση των Φυσικών Πόρων 

μέσα από παραδείγματα και χρήση διαδραστικού πίνακα. 

 Πληροφορίες για την ανακύκλωση μέσω της έκθεσης, video με θέμα την ανακύκλωση χαρτιού και αλουμινίου και παιχνίδι στο διαδραστικό πίνακα. 

 Προβολή στο αίθριο του ΓΑΙΑ μέσω της «Γεώσφαιρας», του περιστρεφόμενου πλανήτη μας και της γεωλογικής του εξέλιξης. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι, να κατανοήσουν οι μαθητές : 

 

 Ότι η φύση δίνει απλόχερα αγαθά που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου 

 Ποιοι είναι οι ανανεώσιμοι και μη, φυσικοί πόροι 

 Ότι σήμερα γίνεται υπερεκμετάλλευσή τους, με συνέπεια την οικολογική κρίση και την κλιματική αλλαγή 

 Την ανάγκη να αναπτύξουμε όλοι οικολογική συνείδηση και σκέψη, ώστε να καταναλώνουμε λιγότερο, να ανακυκλώνουμε περισσότερο και να 

προστατεύουμε τα οικοσυστήματα 



 

 

3η Επίσκεψη: 3/3/2020 

 Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

 

 

 

ΘΟΛΟΣ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» 

            Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί μέσα στα πλαίσια του μαθήματος της Ιστορίας και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο της Αυτοκρατορίας του 

Ιουστινιανού.  Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα έρθουν  σε επαφή και θα γνωρίσουν σε βάθος το μνημείο αυτό της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

 

Οι στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι: 

 οι μαθητές 

 να καλλιεργήσουν την φαντασία τους σε ένα ταξίδι ανακάλυψης, μέσα από τη διαδραστική τους περιήγηση( Θόλος εικονικής πραγματικότητας) στην Αγία 

Σοφία. 

 να ξεναγηθούν στο εσωτερικό του ναού 

 να συμμετάσχουν στον αρχιτεκτονικό του σχεδιασμό 

 να έρθουν σε επαφή με την γλυπτική τέχνη και την τεχνοτροπία του ψηφιδωτού,  εκείνης της εποχής 

 να αντιληφθούν τη σύνδεση του μνημείου αυτού με σημαντικά ιστορικά, κοινωνικά και οικονομικά γεγονότα της εποχής του Βυζαντίου. 

 

  Στην συνέχεια, οι μαθητές θα συμμετάσχουν στο διαδραστικό πρόγραμμα: «Βυζάντιο: Άνθρωποι κι επικοινωνία» στο οποίο θα γνωρίσουν…. εκ των έσω 

την καθημερινότητα στο Βυζάντιο, αφού το Βυζάντιο αποτελούσε σημαντικό επικοινωνιακό κόμβο. Η ανάπτυξη του πολιτισμού βασίστηκε σε ένα καλά δομημένο 

σύστημα επικοινωνίας, ανταλλαγής και κίνησης ανθρώπων. Οι μαθητές, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, έρχονται σε επαφή με τους τρόπους, τις δυνατότητες, 

αλλά και τους περιορισμούς της επικοινωνίας στον πολυδιάστατο βυζαντινό χώρο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΤ΄ Τάξη 
2η Επίσκεψη: 13/2/2020 

Μουσείο Γουλανδρή 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ 

Μέσα από διαδραστικές εφαρμογές και καινοτόμες μεθόδους υψηλής τεχνολογίας με μοναδικά μοντέλα υδρογείων που δίνουν πληροφορίες για τους 

σεισμούς, εκπαιδευτικά βίντεο που παρουσιάζουν σημαντικούς σεισμούς του ελλαδικού χώρου από το 1900 έως σήμερα και με τη μετάδοση σεισμικών δονήσεων 

σε πραγματικό χρόνο, οι μαθητές θα  γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό αυτό φαινόμενο. 

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

Οι μαθητές  : 

 να ενημερωθούν για τους σεισμούς στην χώρα μας μέσα από live μεταδόσεις σεισμικών δονήσεων σε πραγματικό χρόνο. 

 να εξοικειωθούν με το φυσικό φαινόμενο μέσα από διαδραστικές εφαρμογές 

 να ενημερωθούν για το πώς μπορούν να προστατευτούν  από τον σεισμό, μέσα από καινοτόμες μεθόδους και ψηφιακές εφαρμογές. 

 να βιώσουν την εμπειρία με την « σεισμική τράπεζα» και την «καρέκλα εικονικής πραγματικότητας». 

 

3η Επίσκεψη: 3/3/2020 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού 

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ  

Η επαφή των Ευρωπαίων περιηγητών με τον ελληνικό χώρο την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και η αποτύπωση των εμπειριών τους αποτελούν 

πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών για την καθημερινή ζωή, τα ήθη και έθιμα, τα αρχαία μνημεία και την πολιτική κατάσταση της εποχής. Οι μαθητές, μέσα από 

περιηγητικά κείμενα και εικόνες, γνωρίζουν πτυχές της ζωής των Ελλήνων. Η «περιήγηση» αυτή στο παρελθόν τούς δίνει ερεθίσματα για να δουν με νέα ματιά όσα 

διαδραματίζονται στη σύγχρονή τους πραγματικότητα.  

Στόχοι του προγράμματος είναι: 

Οι μαθητές: 

 να μάθουν να αξιοποιούν πηγές, προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για πτυχές της ζωής των Ελλήνων την περίοδο της Οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. 



 να αξιολογήσουν πώς η αποτύπωση της εμπειρίας Ευρωπαίων περιηγητών, αποτελεί πηγή πληροφοριών για τη ζωή, τα ήθη, τα έθιμα, τα αρχαία μνημεία 

και την πολιτική κατάσταση της συγκεκριμένης εποχής. 

 να αντιπαραβάλουν, αλλά και να βρουν συνδέσεις των γεγονότων του παρελθόντος, με την σύγχρονη πραγματικότητα. 

            

 


