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Αρ. Πρωτ.:1040

ΠΡΟΣ:    21ο, 31o, 35ο, 56ο, 64o, 106ο, 109o,

145οΝηπιαγωγεία Αθηνών, 

1o, 13ο, 14o, 29ο, 57o, 67o, 72ο, 73o, 77ο, 

93ο, 103o, 142o Δημοτικά Σχολεία Αθηνών,

1/ΘΕΣΙΟ Π.Δ.Σ.Π.Α., 6/ΘΕΣΙΟ Π.Σ.Π.Α., Δ.Σ.

Noσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», Δ.Σ. 

Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», 

Λεόντιος Σχολή Αθηνών, 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Βύρωνα, 4ο Δημοτικό Σχολείο 

Γαλατσίου, 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης

ΚΟΙΝ.: κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης

1oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής
ΘΕΜΑ:

1oς κύκλος βιωματικών εργαστηρίωνς κύκλος βιωματικών εργαστηρίων
του προγράμματος “Το παιδί η πόλη και τα μνημεία”

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, κτήριο InnovAthens,Πειραιώς 100

H  Διεύθυνση  Π.Ε.  Α΄  Αθήνας,  δια  των  Υπευθύνων  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  και
Πολιτιστικών  Θεμάτων,διοργανώνει,  σε  συνεργασία  με  την  Τεχνόπολη,  τον  1ο  κύκλο
βιωματικών  εργαστηρίων,  με  φυσική  παρουσία,  για  τους  εκπαιδευτικούς  που
συμμετέχουν  στο  πρόγραμμα  «Το  παιδί  η  πόλη  και  τα  μνημεία».  Τα  εργαστήρια  θα
πραγματοποιηθούν στην Τεχνόπολη, στο κτήριο InnovAthens (Πειραιώς 100, σταθμός μετρόΠειραιώς 100, σταθμός μετρό
Κεραμεικός, χάρτης)

Το  πρόγραμμα  υλοποιείται  για  έβδομη  συνεχή  χρονιά  σε  συνεργασία  με  τον  Δήμο
Αθηναίων και την Τεχνόπολη και εντάσσεται στο Τοπικό Σχολικό Δίκτυο «Το βλέμμα στην
Πόλη».  

 «Το  παιδί,  η  πόλη  και  τα  μνημεία»  αποτελεί  πρωτοβουλία  του  Δήμου
Αθηναίων  και  υλοποιείται  από  την  Τεχνόπολη  Δήμου  Αθηναίων  και  τις  Διευθύνσεις
Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας.  Τελεί  υπό  την  αιγίδα  της
Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Κάθε εργαστήρι έχει συνολική διάρκεια 5 ωρών (Πειραιώς 100, σταθμός μετρό6 διδακτικές ώρες) που μοιράζονται σε 2
ημερομηνίες (Πειραιώς 100, σταθμός μετρό2 συναντήσεις). Η 2η συνάντηση για κάθε εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί
τον  Μάρτιο και  τον Απρίλιο  (Πειραιώς 100, σταθμός μετρόθα  ακολουθήσει  νέο έγγραφο με  τις  ημερομηνίες  του  2 ου

κύκλου). Επειδή υπάρχει συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός στον 2ο κύκλο παρακολουθεί το 2ο

μέρος του ίδιου εργαστηρίου.Για τη συμμετοχή στο δεύτερο μέρος του κάθε εργαστηρίου
είναι προαπαιτούμενη η συμμετοχή στο πρώτο.

https://goo.gl/maps/AB7VmThBzpM7DsCdA
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Υπάρχει  η  δυνατότητα  παρακολούθησης  περισσότερων  τους  ενός  εργαστηρίων  2
συναντήσεων, εφόσον πραγματοποιούνται σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Κάθε  εκπαιδευτικός  που  υλοποιεί  ή  συνεργάζεται  στο  πρόγραμμα,  μπορεί  να
παρακολουθήσει 1-3 από τα εργαστήρια.  Τα εργαστήρια μπορούν να παρακολουθήσουν
και άλλοι εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία υλοποιείται το πρόγραμμα. 

Βιωματικά εργαστήρια

1. Οπτικοακουστικά  μέσα  |  Κατερίνα  Ευαγγελάκου,  σκηνοθέτης.  Πέμπτη  26/01,
κτίριο InnovAthens, 1ος όροφος | 17.00-19.30

2. Ρομποτική  |Αγνή  Παχούλη,  πληροφορικός.Πέμπτη  26/01,κτίριο  InnovAthens,
Ισόγειο | 17.00-19.30

3. Δημιουργική  Αφήγηση |  Γιώργος  Ευγενικός,  αφηγητής.  Πέμπτη  26/01,  κτίριο
InnovAthens, 2ος όροφος | 17.00-19.30

4. Δημιουργική έκφραση μέσω των παραστατικών τεχνών του χορού, της μουσικής
και  του  θεάτρου |  Έλλη  Μερκούρη,  ηθοποιός,  θεατρολόγος.  Σάββατο,  28/01,
κτίριο InnovAthens, 1ος όροφος| 11.00-13.30

5. Δημιουργική  γραφή |  Ιωάννα  Μπαμπέτα,  συγγραφέας.Τρίτη,  21/02,  κτίριο
InnovAthens, 2ος όροφος | 17.00-19.30

•  Ακολουθεί  παράρτημα  με  περιγραφή  των  εργαστηρίων  και  τα  προαπαιτούμενά
τους.

✓ Οι  ενδιαφερόμενοι/ες  εκπαιδευτικοί  καλούνται  να  συμπληρώσουν  τη  φόρμα  στον
σύνδεσμοhttps://forms.gle/pu95VGXqfWsHDuWv7μέχρι  και  την  Τρίτη24Ιανουαρίου.(Πειραιώς 100, σταθμός μετρόΑν  ο
σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, αντιγράψτε τον και επικολλήστε τον στον φυλλομετρητή
σας).
✓ Προτείνεται,  εκπαιδευτικοί  από  το  ίδιο  σχολείο,  να  δηλώσουν  συμμετοχή  σε
διαφορετικά  εργαστήρια,  ώστε  να  δώσουν  ποικίλες  διαστάσεις  στις  δράσεις  και
παρουσιάσεις του προγράμματος.
✓ Οι  εκπαιδευτικοί  θα  λάβουν  επιβεβαίωση  τηςσυμμετοχήςτουςστο  emailπουέχουν

δηλώσει στη φόρμα.

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων

Μαρία Δημοπούλου και Καλλιόπη Κύρδη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

https://forms.gle/pu95VGXqfWsHDuWv7


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ρομποτική | Αγνή Παχούλη, Πληροφορικός

Πώς μπορούμε να δώσουμε «ζωή» σε μια κατασκευή μας; Πώς μπορούμε να κάνουμε 

την κατασκευή μας πιο «έξυπνη»;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στο συγκεκριμένο 

εργαστήριο. Ελάτε να πειραματιστείτε με ρομποτικές κατασκευές, να προγραμματίσετε 

λαμπάκια που αναβοσβήνουν και αισθητήρες που αντιλαμβάνονται ερεθίσματα από το 

περιβάλλον, να δημιουργήσετε αυτοματισμούς που θα συμπεριλάβετε στη δική σας 

πρωτότυπη κατασκευή, δίνοντας της ζωή και αποτυπώνοντας το περιβάλλον γύρω μας.

Το εργαστήριο έχει βιωματικό χαρακτήρα και θα έχετε την ευκαιρία να υλοποιήσετε σε 

μικρές ομάδες τις δικές σας έξυπνες κατασκευές με τη βοήθεια του μικροελεγκτή 

Arduino, ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και καθημερινών ανακυκλώσιμων υλικών.

Μαζί με τους/τις μαθητές/ήτριές σας θα έχετε την ευκαιρία να εκφράσετε δημιουργικά 

το όραμά σας για τον δημόσιο χώρο επιλογής σας κατασκευάζοντας διαδραστικές 

μακέτες, κτήρια, μνημεία ή και πίνακες που θα παρουσιάζουν και θα αναδεικνύουν τις 

δικές σας προτάσεις και ιδέες. Το μόνο που χρειάζεται από μέρους σας είναι έμπνευση 

και δημιουργικότητα!

Οπτικοακουστικά μέσα | Κατερίνα Ευαγγελάκου, Σκηνοθέτης

Γιατί ένα εργαστήριο οπτικοακουστικών; Μετά από πολλά χρόνια διδασκαλίας 

κινηματογράφου και στα τρία επίπεδα της τυπικής εκπαίδευσης, έχω καταλήξει ότι 

υπάρχουν τρεις λόγοι.

Α. Ο/Α ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ. Τα ο/α (Πειραιώς 100, σταθμός μετρόοπτικοακουστικά) είναι μια σύγχρονη, παγκόσμια 

γλώσσα που καθημερινά μας στέλνει αμέτρητα μηνύματα, τους κώδικες των οποίων 

αγνοούμε.  Τα παιδιά την χρησιμοποιούν με μεγάλη ευχέρεια, αν και δεν την έχουν 

διδαχθεί.  Κάθε ενασχόληση με τα ο/α στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι 

ταυτόχρονα και μια ενέργεια καταπολέμησης του ο/α αναλφαβητισμού.  

Β.  ΔΥΝΑΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η συνεργατική φύση αυτού του 

μέσου έχει τη δύναμη να κάνει και τον πιο μοναχικό μαθητή, πολύτιμο σε μια ομάδα.  Κάθε 

μικρή ή μεγάλη ταινία ολοκληρώνεται σε τρία στάδια (Πειραιώς 100, σταθμός μετρόσχεδιασμός, εκτέλεση, 

αποπεράτωση) και απαιτεί παρατήρηση, μνήμη, έμπνευση, φαντασία, χιούμορ αλλά 

ταυτόχρονα και σχεδιασμό, αυστηρότητα, χρονοδιάγραμμα, πειθαρχία.  Αυτά 

επιτυγχάνονται με τη συντονισμένη συνεργασία των δημιουργικών ομάδων, οι οποίες 

εργάζονται και μαζί και ξεχωριστά.  Σε κάθε στάδιο πρωταγωνιστεί διαφορετική ομάδα κι 

έτσι δημιουργείται μια αλυσίδα ευθυνών και αρμοδιοτήτων.

Γ. ΙΛΟΥΖΙΟΝ.  Για το τέλος άφησα τη νοστιμιά.  Ο φακός και το μοντάζ έχουν την περίεργη 

ιδιότητα να αλλάζουν την πραγματικότητα ή ίσως και να την αποκαλύπτουν.  Η  ταινία σας 

θα περιέχει τη δική της, μοναδική αλλοίωση που οι μαθητές θα ανακαλύπτουν ξανά και 

ξανά.  Η πόλη και το μνημείο κάθε φορά θα δείχνουν μια άλλη όψη τους.



Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με τα  μυστικά του σεναρίου,

της κάμερας ή του μοντάζ.  Τέλεια.  Αυτός είναι ένας τέταρτος λόγος για να καταπιαστείτε: 

θα αποκτήσετε μια εμπειρία που θα σας φανεί πολύ χρήσιμη τα επόμενα χρόνια.  Κι αν δεν 

τα καταφέρετε με τα μηχανήματα;  Ε, δεν πειράζει και τόσο.  Θα σας βοηθήσουν τα παιδιά.

Αφηγηματική Τέχνη | Γιώργος Ευγενικός, Αφηγητής

Κάθε μνημείο έχει την δική του ιστορία και κάθε ιστορία είναι ένα μνημείο λόγου. Με 

βιωματικές ασκήσεις και δραστηριότητες θα γνωρίσουμε την αφηγηματική τέχνη αλλά και 

τις μνημονικές τεχνικές στην αφήγηση ιστοριών. Πώς δομούμε μία ιστορία, ποια είναι τα 

μορφολογικά χαρακτηριστικά της και πώς χειριζόμαστε τον προφορικό λόγο  για να 

επιτύχουμε την καλύτερη μετάδοσή της; Πώς θα συνδυάσουμε σωστά ήχους,  λέξεις, 

κινήσεις, παύσεις, αναπνοές, βλέμματα; Πώς θα ζωντανέψουμε με τον προφορικό λόγο μια 

ιστορία που διαβάσαμε; Πώς θα χρησιμοποιήσουμε την φαντασία μας για να 

εμπλουτίσουμε τις εικόνες που περιγράφουμε; Πώς θα επικοινωνήσουμε την ιστορία; Ένα 

δημιουργικό ταξίδι στον κόσμο των ιστοριών και των μνημείων του λόγου που θα δώσει 

απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και θα μας γνωρίσει αυτό που είναι χαραγμένο στη 

μνήμη μας, δεν το βλέπουν τα μάτια, αλλά… η καρδιά.

Η δημιουργική έκφραση στις παραστατικές τέχνες του θεάτρου, του χορού και της 

μουσικής | Έλλη Μερκούρη, Ηθοποιός-Θεατρολόγος

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι παραστατικές 

τέχνες του θεάτρου, του χορού και της μουσικής μπορούν να συμβάλουν στον 

παιδαγωγικό τομέα, και πιο συγκεκριμένα στην δημιουργική προετοιμασία μιας 

παράστασης ή ενός δρώμενου με τη συμμετοχή των μαθητών και τη βιωματική 

εμπειρία.

Αναλυτικότερα, οι συναντήσεις στοχεύουν στην εύρεση των μεθόδων, των πρακτικών 

εφαρμογών και των λειτουργικών εργαλείων, μέσου των οποίων οι τρεις τέχνες, 

μπορούν συνδυαστικά ή μη, να οδηγήσουν σε μια πρωτόγνωρη βιωματική εμπειρία 

στον τομέα της εκπαίδευσης και ταυτόχρονα, να αποδοθεί μια διαφορετική διάσταση 

στην θεατρική δράση.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αναλύονται οι τρόποι προσέγγισης, 

καθώς και η ανίχνευση των εκφραστικών μέσων όσον αφορά το θέατρο, τον χορό, την 

κινησιολογία και τη μουσική.

Δημιουργική γραφή| Ιωάννα Μπαμπέτα, συγγραφέας

Χωρίς τις λέξεις δεν μπορούμε να εκφραστούμε, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Πώς 

θα αγαπήσουν τα παιδιά το μολύβι, τη γόμα και το χαρτί; Πώς θα αγαπήσουν τις λέξεις και 

θα νιώσουν τη δύναμή τους; Πλάθοντας ιστορίες.

Θα μάθουμε να κοιτάζουμε γύρω μας. Τη γειτονιά μας, την πόλη μας, τη χώρα μας. Με 

άλλο τρόπο όμως. Παραμυθένιο. Μνημεία που προσπερνάμε, χωρίς να δίνουμε σημασία, 



θα τα κοιτάξουμε αλλιώτικα. Θα γεμίσουμε εικόνες, θα κουβεντιάσουμε, θα μάθουμε την 

ιστορία τους. Θα σκεφτούμε και θα φανταστούμε. Έπειτα, θα δημιουργήσουμε. Θα 

ταξιδέψουμε στο παρελθόν, θα σταθούμε στο παρόν αλλά θα πάμε και στο μέλλον.

Τα μνημεία θα αποκτήσουν μιλιά και τα παιδιά θα γίνουν ήρωες παραμυθιών όπου όλα 

είναι πιθανά. Θα γίνουν αρχαιολόγοι, εξερευνητές, γλύπτες, τουρίστες, εξωγήινοι. Θα 

μεταμορφωθούν σε ζώα, σε φυτά, σε κτίρια, σε φανοστάτες. 

Το χαρτί θα γίνει αερόστατο, το μολύβι το πηδάλιο και η γόμα το φρένο μας. Και όλα αυτά 

μέσα από παιχνίδια και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Η γραφή είναι απελευθέρωση και 

αυτό ακριβώς θα κάνουμε. Θα απελευθερωθούμε χρησιμοποιώντας τη φαντασία μας. Θα 

μάθουμε ταξιδεύοντας. 
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