Εκπαιδευτικά Προγράμματα
για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Kάντε κράτηση

Εδώ φιλοξενούμε
το μέλλον...
σας προσκαλούμε

να το γνωρίσετε.

“

Φιλοξενούμε το μέλλον
και σας προσκαλούμε

να βιώσετε την εμπειρία του
με τους μαθητές και τις μαθήτριές σας
στους χώρους

του μεγαλύτερου Πανεπιστημίου
της Ελλάδας ή στο σχολείο σας.

”

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι άνθρωποί
του προσφέρουν απλόχερα τις γνώσεις τους. Σχεδίασαν και
πραγματοποιούν ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση τις
αρχές της βιωματικής μάθησης και εκπαίδευσης. Τα προγράμματα
καταπιάνονται με επιστημονικά και κοινωνικά θέματα που άπτονται
της ζωής των παιδιών και των νέων και σχετίζονται με τα Αναλυτικά
Προγράμματα Σπουδών και τα μαθήματα της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πραγματοποιούνται καθημερινά στη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς με προγραμματισμένες συναντήσεις.
Είναι σχεδιασμένα ώστε να υποδέχονται και μεγάλες ομάδες
μαθητών και μαθητριών, να πραγματοποιούνται συγχρόνως ώστε να
απασχολείται όλη η σχολική μονάδα, ακόμη και να εφαρμόζονται στο
κτήριο της σχολικής μονάδας, χωρίς μετακίνηση.

*

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το
1837. Είναι το πρώτο Πανεπιστήμιο όχι μόνο του ελληνικού κράτους
αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης
περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Από το 2019 έχει 9 Σχολές και
42 Τμήματα που προσφέρουν προπτυχιακές σπουδές και περισσότερα
από 200 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών υψηλού επιπέδου.
Ως το Πανεπιστήμιο με το μεγαλύτερο κύρος στη χώρα, έχει καθιερώσει
τη δική του παράδοση στον χώρο των επιστημών και της δημιουργικής
συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Η οργάνωση σειράς εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις σχολικές
μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σκοπεύει να συμβάλλει στην προσέγγιση των βαθμίδων Εκπαίδευσης
και στη βιωματική διερεύνηση του απέραντου θησαυρού της γνώσης
που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα για σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχεδιάζονται από το ανθρώπινο δυναμικό του
Ε.Κ.Π.Α και ειδικούς επιστήμονες, με Επιστημονικό Υπεύθυνο
τον Επίκουρο Καθηγητή Μάριο Κουκουνάρα Λιάγκη.
Είναι ειδικά σχεδιασμένα για σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ώστε να
απασχολούν μικρές και μεγάλες ομάδες μαθητών και μαθητριών σε παράλληλους χώρους
ταυτόχρονα.
Συνδυάζονται με άλλες επισκέψεις και δραστηριότητες στα μουσεία και τους χώρους του
Πανεπιστημίου.
Είναι ευέλικτα σχεδιασμένα ώστε να μεταφέρονται στους χώρους των σχολικών μονάδων, όταν
δεν κρίνεται απαραίτητη η μετακίνηση των μαθητών και μαθητριών.
Είναι καινοτόμα, γιατί με αυτά οι μαθητές και μαθήτριες οικοδομούν βιωματικά και διαδραστικά
τη γνώση αποκτώντας θαυμάσιες εκπαιδευτικές δημιουργικές εμπειρίες.

Αγαπητοί και αγαπητές,
Ονομάζομαι Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης και είμαι ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων
του Learn Inn Ε.Κ.Π.Α. Είμαι Επίκουρος Καθηγητής στη Θεολογική
Σχολή και ασχολούμαι εκπαιδευτικά και ερευνητικά με τις Επιστήμες
της Αγωγής. Ειδικεύομαι στον σχεδιασμό και εφαρμογή
εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων για μαθητές και
μαθήτριες που στηρίζονται στη βιωματική μάθηση και τη
διάδραση. Δίδαξα μία δεκαετία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
και πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν στα χέρια τους το κλειδί
για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό φιλοξενούμε και σας προσκαλώ με
τους μαθητές και τις μαθήτριές σας να αποκτήσετε την εμπειρία του.
"Η εκπαίδευση είναι εμπειρία δράσης και για αυτό ενέχει
πάντα την αλλαγή του έσω και έξω κόσμου κάθε
ανθρώπου. Για αυτό μας δίνει τη δυνατότητα
στο παρόν να γευόμαστε το μέλλον".

Προσφέρονται με το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο ανάλογα με τον αριθμό μαθητών και μαθητριών
κάθε ομάδας.
Πραγματοποιούνται από έμπειρους εμψυχωτές και εμψυχώτριες.

Αφορούν όλους και όλες γιατί για εμάς η εκπαίδευση δεν έχει όρια, αλλά έχει πρόσωπο,
στηρίζεται στην επικοινωνία και αφορά κάθε άνθρωπο, με οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη.
Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα στηρίζονται σε 5 βασικές αρχές

Δημιουργικότητα
«Αλλά με τις ξόβεργες
μπορεί να πιάνεις πουλιά,
δεν πιάνεις ποτές το κελαηδητό τους.
Χρειάζεται η άλλη βέργα της μαγείας,
και ποιος μπορεί να την κατασκευάσει
αν δεν του ‘χει από μιας αρχής
δοθεί;»
Οδυσσέας Ελύτης
Μεθοδικότητα
«Αν το παιδί δεν μπορεί
να μάθει με τον τρόπο
που το διδάσκουμε, τότε
πρέπει
να το διδάξουμε με τον τρόπο
που μπορεί να μάθει»
Μαρία Μοντεσόρι

Ομαδικότητα
Συνεργασία
«Στη μακρά ιστορία της ανθρωπότητας
αυτοί που έμαθαν να συνεργάζονται
και να αυτοσχεδιάζουν πιο αποτελεσματικά,
είναι αυτοί που έχουν επικρατήσει.»
Κάρολος Δαρβίνος
Βιωματικότητα
«Πες μου και θα ξεχάσω.
Δείξε μου και ίσως να θυμάμαι.
Κάνε με να το βιώσω
και θα το καταλάβω»
Κομφούκιος

Βιωσιμότητα
«Από τη μνήμη
των παρελθόντων
και από την πείρα των παρόντων
διδασκόμαστε για το μέλλον.»
Βασίλειος ο Μέγας

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ακολουθούν διατίθενται τη σχολική χρονιά 2019 – 2020.
Πληροφορίες για κρατήσεις θα βρείτε στο τέλος της παρουσίασης
και στην ιστοσελίδα www.learninn.gr.
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Απευθύνεται σε Γ΄ έως Στ΄ Δημοτικού, Α΄ έως Γ΄ Γυμνασίου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής ή στο σχολείο σας
Σχεδιάστρια: Ηρώ Ποταμούση

Γιγαντομαχία: Φυσικά φαινόμενα και η ερμηνεία τους
μέσα από τη μυθολογία
Απευθύνεται σε Γ΄ έως Στ΄ Δημοτικού
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής ή στο σχολείο σας
Σχεδιάστρια: Σόνια Μολογούση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών,
εστιάζοντας στην αξία του «συν-παίζειν» και του «συν-εργάζεσθαι» και αφήνοντας στην
άκρη το άγχος του ανταγωνισμού και της επίτευξης της νίκης. Η συνεργασία είναι μία από τις
κεντρικές αρχές και αξίες της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη. «Αν η συνεργασία ήταν η κυριότερη
μορφή συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας – από την οικογένεια και τις κοινότητες
έως ολόκληρα έθνη και κράτη – η ανθρωπότητα θα ήταν ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην
Παγκόσμια Ειρήνη».

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσεγγίζει τον μαγικό κόσμο της αρχαιοελληνικής μυθολογίας
με στόχο να συμβάλλει στην επανασύνδεση των μαθητών και μαθητριών με το περιβάλλον και
στη θεμελίωση οικολογικής συνείδησης. Μέσα από τους μύθους, ο αρχαίος κόσμος επεδίωξε
αφενός να ερμηνεύσει τα φυσικά φαινόμενα και αφετέρου να ικανοποιήσει την ανάγκη
αναφοράς στην ιστορική του διαδρομή. Για μας σήμερα αποτελούν ένα εύπλαστο σώμα το
οποίο λειτουργεί σαν ένα πρίσμα δια μέσου του οποίου μπορούμε να δούμε καλύτερα τον
κόσμο.

Με αυτή την αρχή, οι μαθητές και μαθήτριες εμπλέκονται στη διάρκεια του προγράμματος
σε δραστηριότητες που αντλούνται από τα πεδία του Θεάτρου/Δράματος στην Εκπαίδευση
(εκπαιδευτικό δράμα κ.ά.), της Εκπαίδευσης για την Ειρήνη, από κλασικά παραδοσιακά
παιχνίδια κ.ά. εστιάζοντας στην ευγενή άμιλλα, τη συνεργασία και τη «συνενοχή». Οι μαθητές
και μαθήτριες, από 9 έως 15 ετών, παίζοντας και δημιουργώντας, επεξεργάζονται βασικές
αξίες της ζωής και της συνύπαρξης και αναστοχάζονται τον τρόπο που μπορούν να είναι
δημιουργικοί μέσα σε ορισμένους και αναγκαίους κανόνες, στους οποίους παράλληλα
εκπαιδεύονται. Είναι σημαντικό ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται και υποστηρίζει
έμπρακτα την ισότητα αφήνοντας στο περιθώριο τη συνηθισμένη αρχή του ανταγωνισμού:
«εγώ είμαι καλύτερος γιατί εσύ είσαι χειρότερος».

Με όχημα τους αρχαιοελληνικούς μύθους της Κοσμογονίας, της Τιτανομαχίας, της Γιγαντομαχίας,
του Δευκαλίωνα, του Φαέθοντα και του Ευρυσίχθονα, που συνδέονται με φυσικογεωλογικές
δοκιμασίες, οι μαθητές και μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα ταξίδι πίσω στον
χρόνο σε τόπους χαρτογραφημένους και αχαρτογράφητους, όπου η αλήθεια μπολιάζεται με
το παραμύθι, το πραγματικό με το υπερβατικό, το λογικό με το παράλογο. Μέσα από το ταξίδι
αυτό θα τους δοθεί η δυνατότητα να κατανοήσουν το πλαίσιο, τους τρόπους και τους λόγους
για τους οποίους δημιουργήθηκαν οι μύθοι αλλά και να σχεδιάσουν και να χτίσουν τις δικές
τους ιστορίες απολαμβάνοντας κυριολεκτικά τη διαδικασία της δημιουργίας.
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Μνήμη του μέλλοντος

Δεν Περισσεύει κανείς: καλλιεργώντας τη θετική
και συμπεριληπτική συμπεριφορά
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Ποιοι φίλοι…

Απευθύνεται σε Ε’ και Στ΄ Δημοτικού, Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής ή στο σχολείο σας
Σχεδιαστές: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης, Ηρώ Ποταμούση και Σόνια Μολογούση

Απευθύνεται σε Ε΄ έως Στ΄ Δημοτικού, Α΄ έως Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ έως Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής ή στο σχολείο σας
Σχεδιαστές: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης και Ηρώ Ποταμούση

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να σκεφτούν και
να αναστοχαστούν το θέμα της προσωπικής και συλλογικής ευθύνης κάθε ανθρώπου για τον
κόσμο που κληροδοτούμε στο μέλλον και τι μπορούμε να θυσιάσουμε για να είναι το μέλλον
καλύτερο.

Θέμα του προγράμματος είναι η περιπέτεια της εφηβείας και η αγωνιώδης διαδικασία των
εφήβων να βρουν απαντήσεις στις ερωτήσεις «Ποιος είμαι;» και «Ποια είναι η θέση μου στον
κόσμο;». Σε αυτό το παιχνίδι αναζήτησης απαντήσεων, πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν
οι φίλοι και η οικογένεια κάνοντας τη ζωή περισσότερο περίπλοκη για τον νέο και τη νέα. Οι
μαθητές και μαθήτριες στη διάρκεια του προγράμματος α) αντιμετωπίζουν την πολυπλοκότητα
της εφηβικής ζωής και τα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα ως ένα στάδιο αυτοσυνειδησίας
στη ζωή κάθε ανθρώπου, β) αντιλαμβάνονται ότι στο πλαίσιο της αναζήτησης ταυτότητας οι
αποφάσεις, που παίρνει ο/η έφηβος, και οι επιλογές, που κάνει, έχουν τις συνέπειές τους,
και γ) αναλύουν την επίδραση που έχει το οικογενειακό, σχολικό και φιλικό (συνομήλικοι)
περιβάλλον στο φαινόμενο του εκφοβισμού και τη δυναμική των σχέσεων μεταξύ των
προσώπων που πρωταγωνιστούν στα σχετικά περιστατικά που παρακολουθούν.

Οι εμψυχωτές σε ρόλο παρουσιάζουν την κεντρική ιστορία και συστήνουν στους μαθητές
και στις μαθήτριες τους πρωταγωνιστές της δράσης που έχουν πολλά κοινά με τη ζωή τους.
Πρόκειται για ένα παιδί ηλικίας 12 ετών που έρχεται από το μέλλον και θέλει να μάθει
περισσότερο για το παρόν των μαθητών και των μαθητριών και ποιο είναι το αποτύπωμα
που αφήνουν για αυτούς στο μέλλον. Μέσα από μία συναρπαστική περιπέτεια οι μαθητές και
μαθήτριες αναστοχάζονται τη ζωή τους και τη δράση τους και σκέφτονται ποια είναι οι ευθύνη
τους για το δικό τους μέλλον, το μέλλον του περιβάλλοντος και όλης της ανθρωπότητας. Το
πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες βιωματικής μάθησης και εκπαιδευτικού δράματος,
που συναρπάζουν τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, γιατί ανακαλύπτουν πώς οι
μικρές αλλαγές στη ζωή μπορούν να προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερες.
Το μέλλον βρίσκεται στα χέρια τους!

Με όχημα μία ιστορία σχολικής τάξης με πρωταγωνιστές τους/τις μαθητές/τριες και τους
ενήλικες που τους περιβάλουν καλούνται οι συμμετέχοντες/χουσες μέσα από δραστηριότητες
να προσεγγίσουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στη μετάβαση από την παιδική στην εφηβική
ηλικία, αλλά και τις σχέσεις με τους συνομήλικους και με τους γονείς στην εφηβεία και να
πάρουν θέση για αυτά.
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Τα μαγικά της Πληροφορικής”
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Απευθύνεται σε Στ΄ Δημοτικού, Α΄ έως Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Κτήριο Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Σχεδιάστρια: Αγορίτσα Γόγουλου

Απευθύνεται σε Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ έως Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής ή στο σχολείο σας
Σχεδιαστής: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στο δεδομένο ότι η ανάπτυξη της υπολογιστικής σκέψης
και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικού γραμματισμού αποτελούν σημαντικά
χαρακτηριστικά των πολιτών του 21ου αιώνα. Τα προγράμματα σπουδών της Πληροφορικής
για την υποχρεωτική Εκπαίδευση στη χώρα μας δίνουν έμφαση στην οικοδόμηση διαχρονικών
γνώσεων που αφορούν σε έννοιες, αντικείμενα και διαδικασίες της Πληροφορικής.

Σκοπός του προγράμματος είναι να νοηματοδοτήσουμε την έννοια της φτώχειας και να
αναρωτηθούμε ποιοι είναι τελικά οι φτωχοί και ποιοι οι πλούσιοι στον σύγχρονο κόσμο.
Σύμφωνα με διεθνείς Οργανισμούς 124.000.000 Ευρωπαίοι είναι πλέον φτωχοί ενώ στην
Ελλάδα πάνω από το 20% του πληθυσμού ζει στην ανέχεια. Είναι όμως φτώχεια μόνο η
έλλειψη των αναγκαίων; Δεν είναι και η έλλειψη εκπαίδευσης ή η κακή εκπαίδευση, η μη
πρόσβαση σε δομές υγείας, η άγονη αναζήτηση της ευτυχίας, το κυνήγι της αυτοπραγμάτωσης,
ο καταναλωτισμός, το άγχος για το αύριο και άλλα πολλά;

Το πρόγραμμα σχετίζεται με διαχρονικές έννοιες που αφορούν την αναπαράσταση/
κωδικοποίηση της πληροφορίας στον υπολογιστή (κωδικοποίηση αριθμών, γραμμάτων
και αναπαράσταση εικόνων), δυαδική μορφή και τον τρόπο που σύγχρονοι υπολογιστές
επεξεργάζονται δεδομένα σε παραλληλία και μεταδίδουν μηνύματα. Η έννοια της δυαδικής
αναπαράστασης της πληροφορίας στον υπολογιστή και η έννοια του bit αποτελεί τη βάση
για την κατανόηση θεμελιωδών εννοιών/θεμάτων που αφορούν την κωδικοποίηση και
αποθήκευση πληροφοριών καθώς και την επεξεργασία και μετάδοση της πληροφορίας. Το
πρόγραμμα φέρνει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε επαφή με θεμελιώδεις έννοιες και
λειτουργίες της επιστήμης των υπολογιστών με έναν παιγνιώδη τρόπο. Στο τέλος όλοι και
όλες αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος λειτουργίας των υπολογιστών δεν είναι μαγικός και τα
«μαγικά κόλπα» έχουν υπολογιστική εξήγηση…
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Πλούτος και φτώχεια στον σύγχρονο κόσμο’

Υπουργός Παιδείας για μία ημέρα ή Εκπαίδευση για όλους*

Σε αυτή τη συνάντηση οι μαθητές και μαθήτριες, σε ασφαλές περιβάλλον, αναγνωρίζουν τις
πτυχές του μεγάλου κοινωνικού και προσωπικού προβλήματος Μέσα από την πολυτροπική
και διαδραστική παρουσίαση του θέματος επιχειρείται, αρχικά, ο διαχωρισμός σε σχετική και
απόλυτη φτώχεια και η αναζήτηση των αιτιών του προβλήματος. Μελετάται το φαινόμενο
με όρους Μικροοικονομίας και Μακροοικονομίας με ένα τρόπο απλό, προσιτό και βιωματικό
(ανάγκες, συμπεριφορά καταναλωτή, δείκτης οικονομικής ευημερίας, ακαθάριστο εγχώριο
προϊόν, πληθωρισμός κ.ά.). Τελικά, επιχειρείται σε θετικό κλίμα να επαναπροσδιορισθεί
το ιδεώδες της ζωής και να αναλογιστούν οι μαθητές και μαθήτριες τον «πλούτο» της
αυθυπέρβασης και της προσφοράς ώστε η φτώχεια να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί.
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Ανακαλύπτοντας το Μύρτιλλο

Απευθύνεται σε Ε΄ έως Στ΄ Δημοτικού, Α΄ έως Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ έως Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Μουσείο Ζωολογίας ή στο σχολείο σας
Σχεδιαστής: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Απευθύνεται σε Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Α΄ έως Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ έως Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Μύρτιλλο Πολυχώρος (Πάρκο ΚΑΠΑΨ-Αμπελόκηποι)*
Σχεδιαστής: Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης και Ηρώ Ποταμούση

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η προσέγγιση της Εκπαίδευσης ως αγαθό που
προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους και αναδεικνύει τις ικανότητες και τα χαρίσματα όλων
ανεξαιρέτως.

Ο στόχος τους εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές και μαθήτριες
την αξία της υλοποίησης μίας ιδέας και την επίδρασή της όταν αυτή αφορά τον συνάνθρωπο.
Για αυτό μέσα από μία συναρπαστική δραστηριότητα προσεγγίζουν τις έννοιες της
δημιουργικότητας, της επιχειρηματικότητας, της προσφοράς και του εθελοντισμού.
Στην έναρξη του προγράμματος οι εμψυχώτριες και οι εργαζόμενοι του Μύρτιλλου
υποδέχονται τους μαθητές και τις μαθήτριες, για να εξοικειωθούν με τον χώρο. Το κύριο
μέρος βασίζεται σε ένα ομαδικό παιχνίδι, που έχει σχεδιαστεί σε τρεις εκδοχές ανάλογα τη
σχολική βαθμίδα.

Με όχημα μία απλή ιστορία που αφορά το «σχολείο των ζώων» οι μαθητές και μαθήτριες
καλούνται να διερευνήσουν κριτικά στην πραγματικότητα πώς λειτουργεί ένα εκπαιδευτικό
σύστημα, με ποιους στόχους και ποιο περιεχόμενο. Αναλαμβάνοντας τους ρόλους του
μαθητή, του εκπαιδευτικού και στο τέλος του υπουργού-υπεύθυνου για την Εκπαίδευση σε
ένα φανταστικό κόσμο, προσεγγίζουν τις θεωρίες των Αναλυτικών Προγραμμάτων
Σπουδών, τις συγκρίνουν και διαπιστώνουν τις διαφορές που υφίστανται στη θεωρία
και πράξη τους. Επιπλέον, μελετούν στην πράξη τις εφαρμογές των θεωριών, για
να αντιληφθούν τι σχολική πράξη παράγουν. Αναζητούν από μελέτες περίπτωσης
ομοιότητες και διαφορές σε εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης και του κόσμου ώστε
να μπορούν να συγκρίνουν αντικειμενικά τη δική τους εμπειρία στο ελληνικό σχολείο,
με τις εμπειρίες μαθητών από άλλες χώρες. Τελικά οι ίδιο/ες διαμορφώνουν με βάση
όσα μαθαίνουν στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και την εμπειρία τους
άποψη για ένα σχολείο που μπορεί να απευθύνεται σε όλους και να έχει ως σκοπό
την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ανάπτυξη και αλλαγή, το σχεδιάζουν και
διαπιστώνουν δυνατότητες υλοποίησης του στο μέλλον.
* Το πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με επίσκεψη-ξενάγηση στο μουσείο Ζωολογίας η οποία προσφέρεται με 50%
έκπτωση (2107274609, 7274376, http://old.biol.uoa.gr/zoolmuseum/).

Σε ομάδες ακολουθούν τις οδηγίες του παιχνιδιού, μπαίνουν σε ρόλο και ανακαλύπτουν
διαφορετικά κομμάτια του Μύρτιλλου. Στο πρώτο μέρος οι μαθητές και μαθήτριες ανακαλύπτουν
και μαθαίνουν πώς η κοινωνική ευαισθησία κάποιων ανθρώπων έγινε ιδέα και πώς αυτή
υλοποιήθηκε με ανιδιοτελή προσφορά των συνανθρώπων. Στο δεύτερο μέρος καλούνται να
μοιραστούν το κομμάτι της δικής τους ιστορίας φτιάχνοντας αφίσες και να το παρουσιάσουν
στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους. Έτσι στο σχολείο τους πλέον ανήκουν κομμάτια
του Μύρτιλλου που τα ίδια παιδιά έχουν δημιουργήσει.

* Τριφυλίας και, Ευσταθίου Λάμψα, Αθήνα 115 24. Για την εφαρμογή του δεν απαιτείται οικονομική επιβάρυνση
των συμμετεχόντων.
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Τα εκπαιδευτικά προγράμματα

Στα βήματα του Παπαδιαμάντη: oι τόποι, τα κείμενα,
oι άνθρωποι

✓

Απευθύνεται σε Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ έως Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Κτήριο Θεολογικής Σχολής ή στο σχολείο σας
Σχεδιαστής: Σόνια Μολογούση
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει στη γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με τον
Παπαδιαμάντη, δίνοντας έμφαση στην καλλιέργεια της ικανότητας των σημερινών εφήβων να
προσλάβουν το έργο του. Οδηγός του προγράμματος είναι η συνειδητοποίηση της σχέσης της
λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία και, επομένως, της σημασίας της για την κατανόηση
του εαυτού και του κόσμου που ζούμε.
Οι δραστηριότητες αντλούνται από τα πεδία του Θεάτρου/Δράματος στην Εκπαίδευση
και της βιωματικής μάθησης. Εστιάζουν στην καλλιέργεια των γνωστικών ικανοτήτων των
μαθητών και μαθητριών και της κριτικής σκέψης σε σχέση με τα κείμενα του Παπαδιαμάντη
που διδάσκονται στο σχολείο (Τ’ αγνάντεμα, Το μοιρολόι της φώκιας, Η φόνισσα), αλλά και
άλλα, όπως η προσωπική αλληλογραφία του. Εξετάζονται παράλληλα με την ιστορία των
τόπων, που γράφτηκαν και διαδραματίζονται. Ο κόσμος και τα πρόσωπα του Παπαδιαμάντη
ανήκουν σε έναν άλλο αιώνα, που φαινομενικά δεν έχει άμεση σχέση με τη σύγχρονη
πραγματικότητα. Όμως, ο Παπαδιαμάντης και το έργο του δεν έχουν ξεπεραστεί. Αντίθετα,
τα θέματα που διαπραγματεύεται παραμένουν επίκαιρα, όπως και οι ήρωες, οι ανησυχίες,
τα όνειρα, τα προβλήματα, ο αγώνας του ανθρώπου για επιβίωση. Πίσω από όλα κρύβεται ο
ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος εκφράζει τις ιδέες του με αφετηρία την ψυχοσύνθεσή του και
αυτόν γνωρίζουν οι μαθητές και μαθήτριες.
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Δραματοποιώντας «θαύματα» στη Β/θμια εκπαίδευση:
διαφορετικότητα, αυτενέργεια, anti-ρατσισμός
Απευθύνεται σε Α΄ έως Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ έως Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 90 λεπτά
Τόπος: Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής ή στο σχολείο σας
Σχεδιαστής: Κλειώ Φανουράκη
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με
τις έννοιες της διαφορετικότητας, της αυτενέργειας και του σεβασμού για τον άλλο, μέσα από
βιωματικές εμπειρίες παιχνιδιού, δραματοποίησης και διερεύνησης. Με αφορμή μία ιστορία
οι μαθητές και μαθήτριες διερευνούν στάσεις, συμπεριφορές και αξίες που σχετίζονται με το
«είναι» και το «φαίνεσθαι». Οι δραστηριότητες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικιακή
ομάδα/σχολική βαθμίδα.
Στο πλαίσιο του προγράμματος επαναπροσδιορίζεται η σχέση των νέων με καθετί διαφορετικό
και ξένο, έχοντας ως οδηγό την ιστορία του ‘νεαρού Τζώνη με την ουρά’ και τις ατομικές και
ομαδικές δραματοποιήσεις της, σε ρεαλιστικό και φανταστικό τόπο και χρόνο. Ανακαλύπτοντας
ποιος είναι ο νεαρός Τζώνη, οι μαθητές και μαθήτριες συμμετέχουν σε ελεύθερους και
ημικαθοδηγούμενους αυτοσχεδιασμούς στο πλαίσιο των οποίων διερευνούν την έννοια της
πρόσληψης του διαφορετικού σε πολλαπλά πολιτισμικά, ιστορικά, θρησκευτικά, γενετικά/
βιολογικά και κοινωνικοπολιτικά πλαίσια. Ειδικοί στόχοι του προγράμματος αφορούν στη
δημιουργική παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου στο πλαίσιο της Νεοελληνικής
Γλώσσας, αλλά και διαθεματική εξέταση των θεμάτων του μέσω της Λογοτεχνίας, της
Βιολογίας, της Φιλοσοφίας, της μυθολογίας, λαογραφίας, ιστορίας, θρησκείας και πολιτισμού.
Παράλληλοι θεματικοί άξονες εργασίας είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο και τα ζώα, καθώς
και για μορφές που παρεκκλίνουν από τις εκάστοτε αποδεκτές κανονικότητες.

✓

πραγματοποιούνται στους χώρους του Πανεπιστημίου ή στις σχολικές μονάδες
από Δευτέρα έως Παρασκευή.

✓

διαρκούν 90 λεπτά

(υπάρχει η δυνατότητα διαλείμματος 15 έως 30 λεπτών).

Η ώρα έναρξης μπορεί να ρυθμιστεί κατά περίπτωση από τις 9:00 έως τις 10:30
(Στις σχολικές μονάδες υπάρχει δυνατότητα έναρξης από τις 8:15).

Για κρατήσεις και εφαρμογές ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1
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2 Αποφασίζετε

 πιλέγετε
Ε
εκπαιδευτικά
προγράμματα
που ταιριάζουν
στις ομάδες
των μαθητών
και μαθητριών σας.

αν θα
επισκεφθείτε την
Πανεπιστημιούπολη
ή θα μας καλέσετε
στο σχολείο σας.
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Ελέγχετε τη
διαθεσιμότητα
για την ημέρα
που σας
ενδιαφέρει
στο
www.learninn.gr.

 ία εβδομάδα πριν την επίσκεψη σας επιβεβαιώνετε οριστικά την
Μ
κράτησή σας και μέχρι την ημέρα της επίσκεψής σας καταθέτετε
το ακριβές κόστος της συμμετοχής, ανάλογα με τον αριθμό των
μαθητών/τριών, που συμμετέχουν, στον λογαριασμό του Ε.Κ.Π.Α.,
σημειώνοντας στην αιτιολογία της κατάθεσης: ΚΕ15690
Όνομα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Tράπεζα:
ALPHA BANK: Aριθμός Λογ/σμού: 802002001000227
ΙΒΑΝ: GR0301408020802002001000227
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4

Κάνετε κράτηση,
η οποία
οριστικοποιείται
με μήνυμα από τη
γραμματεία του
Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.

Αποστέλλετε ηλεκτρονικά
το καταθετήριο
στο school@learninn.gr
και το παραδίδετε
την ημέρα της επίσκεψης
ώστε να εκδοθούν
τα παραστατικά.

6 απλά βήματα και ο θαυμάσιος κόσμος γνώσης και εμπειρίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών σας περιμένει!

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Learn Inn Ε.Κ.Π.Α.
Σας υποδεχόμαστε στον κόσμο της γνώσης, της δράσης και της ψυχαγωγίας.
ΚΌΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ:
• 70-90 μαθητές-μαθήτριες ➔ 3€
• 31-69 μαθητές-μαθήτριες ➔ 4€
• 15-30 μαθητές-μαθήτριες ➔ 5€

Διαθεσιμότητα και κρατήσεις www.learninn.gr
Πληροφορίες: school@learninn.gr,
210 7275 735, 6975 913005
(11:00-14:00)

www.learninn.gr

Στην
πολη
Πανεπιστημιού
τότητα
υπάρχει η δυνα
στηριοτήτων
και άλλων δρα
ν σε μουσεία,
και επισκέψεω
ους
ανοιχτούς χώρ
πρασίνου κ.ά.
Ρωτήστε μας
για προτάσεις!

*Φωτογραφίες: Αριστέα Σταφυλαράκη
www.learninn.gr
Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Σχεδιασμένα από εξειδικευμένους Καθηγητές και Παιδαγωγούς με εμπειρία στη βιωματική
μάθηση και την εμψύχωση.
Με δραστηριότητες που αναπτύσσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών και
μαθητριών, προκαλούν την ενεργοποίηση και τη δημιουργικότητά τους.
Με έμπειρους εμψυχωτές που έχουν εκπαιδευθεί στην εμψύχωση και ενδυνάμωση ομάδων.
Με δυνατότητα απασχόλησης μεγάλων σχολικών μονάδων.
Με ευελιξία στην ώρα και στον τόπο εφαρμογή τους.

Κρατήσεις online https://learninn.elke.uoa.gr/ekpaideytika_programmata/
Πληροφορίες: school@learninn.gr 210 7275 735, 6975 913005 (11:00-14:00)

