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ΘΕΜΑ: Πολιτιστικά προγράμματα 
 
1ο: Πρόγραμμα δημιουργικής έκφρασης 

To γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών οργανώνει 
δύο προγράμματα δημιουργικής έκφρασης (δημιουργική γραφή ιστοριών, εικαστική 
έκφραση):  

Α) Γύρω από τη σχέση του ανθρώπου με το νερό, στηριγμένη σε επεξεργασία 
λαϊκών παραδόσεων, παραμυθιών, μύθων και μαρτυριών (άυλος λαϊκός πολιτισμός), 
καθώς και φωτογραφιών, αντικειμένων που σχετίζονται με το νερό και έργων τέχνης. 
Στόχος είναι η συνειδητοποίηση της πολιτισμικής σχέσης του ανθρώπου με τη φύση 
και τις δυνάμεις της. Τίτλος: Τρέχει, τρέχει το νερό… 

Για το θέμα αυτό υπάρχει συνεργασία με Μουσεία και Φορείς σχετικούς με 
τη Νεότερη Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Β) Γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα του παιδιού,  
στηριγμένη σε επεξεργασία λογοτεχνικών κειμένων, μαρτυριών, φωτογραφιών και 
άλλων ντοκουμέντων, ταινιών και παραμυθιών. Στη θεματική αυτή μπορεί να 
ασχοληθεί η κάθε ομάδα και με ένα μόνο θέμα, όπως για παράδειγμα, το δικαίωμα 
στο παιχνίδι, στη διαφορετικότητα, στην εκπαίδευση… Τίτλος: Δικαίωμά μου 
 Ήδη με αφορμή τα Δικαιώματα έχουν ξεκινήσει σεμινάρια και εργαστήρια για 
τους εκπαιδευτικούς σε επιμέρους θέματα, κυρίως σχετικών την ετερότητα. 
 
Τα κείμενα και τα εικαστικά έργα θα πρέπει να είναι ομαδικά. Μπορούν να 
δημιουργηθούν και εικονοβιβλία. 
 Όλα τα έργα, στο τέλος του σχολικού έτους, θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα 
διοργανώσει το γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών. Τα 
έργα θα κριθούν από επιτροπή και θα δοθούν έπαινοι. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα 
δημοσίευσης αυτών των έργων και των σχετικών προγραμμάτων.  

 
Για εκπαιδευτικούς που θα πραγματοποιήσουν πολιτιστικό πρόγραμμα 

σχετικό με τα παραπάνω θέματα, μπορεί να εξασφαλιστεί η επίσκεψη εικονογράφου 
ή συγγραφέα στην τάξη τους. Επιπλέον, από τον Ιανουάριο, θα είναι στη διάθεσή 



τους δανειστικοί φάκελοι με σχετικό υλικό από μύθους, λαϊκές παραδόσεις και 
παραμύθια, power point με εικαστικές αποδόσεις και έργα λαϊκής τέχνης, καθώς και 
dvd με ταινίες. Το υλικό θα συνοδεύεται από προτάσεις δραστηριοτήτων.  
 

Για τα σχολεία που ενδιαφέρονται, υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού των 
δύο παραπάνω θεμάτων, μέσα από ένα πρόγραμμα συνεργασίας και ανταλλαγών με 
παιδιά στην Αφρική, με στόχο την από κοινού δημιουργία παραμυθικής ιστορίας με 
θέμα το νερό.   
 
2ο: Παραμύθια από τις χώρες καταγωγής των παιδιών 
Μετά από επαφή με το γραφείο μας, διατίθεται φωτοτυπημένο υλικό με παραμύθια, παιχνίδια 
κ.ά. από τις χώρες καταγωγής των παιδιών της τάξης του/της εκπαιδευτικού που ενδιαφέρεται 
να το αξιοποιήσει στο πλαίσιο σχετικού πολιτιστικού προγράμματος. 
 
3ο: Τέχνη και Λογοτεχνία. Η φάρμα των ζώων 
Σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής-Ίδρυμα οικ. Γ. Ψαροπούλου,  
προτείνεται η πιλοτική εφαρμογή πολιτιστικού  προγράμματος με θέμα την επεξεργασία του 
έργου Η φάρμα των ζώων, του Τζ. Όργουελ, στηριγμένη σε έργα της διεθνούς φήμης 
κεραμίστριας Ήρας Τριανταφυλλίδη, καθώς και άλλα έργα τέχνης που θα δοθούν σε 
ηλεκτρονική μορφή. Το θέμα αυτό προτείνεται και στους/τις εκπαιδευτικούς Αγγλικής 
γλώσσας.  
 
4ο : Γευματίζοντας με καλλιτέχνες 
Με αφορμή τον ετήσιο διαγωνισμό ζωγραφικής που συνδιοργανώνεται από το Μουσείο 
Ελληνικής Παιδικής Τέχνης και το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. 
Αθηνών, που για το 2009 θα έχει το θέμα Γευματίζοντας με καλλιτέχνες, το γραφείο μας 
ετοιμάζει σχετικό υλικό για την τροφή στην τέχνη και στα παραμύθια, από τα προϊστορικά 
χρόνια ως σήμερα, για όσους εκπαιδευτικούς ενδιαφέρονται να εκπονήσουν ανάλογο 
πολιτιστικό πρόγραμμα .  
 

Το γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση των 
εκπαιδευτικών της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και 
κάθε είδους συνεργασία. 

.  
 
 

          
 Η  Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων                     

& Καλλιτεχνικών Αγώνων                 
                               Π.Ε. Αθηνών 
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