Χ
ώροςΧώρος εκδηλώσεων-συνεδρίων Myrtillo
Λάμψα και Τριφυλλίας, Αμπελόκηποι
Πάρκο ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ πρώην ΚΑΠΑΨ

Κρατήσεις: myrtilocafe2@gmail.com

Διάρκεια: 1 ώρα και 45΄ με διάλειμμα 45΄ (2 ώρες και 30 λεπτά)
Βαθμίδες Εκπαίδευσης: Δημοτικό (Ε και Στ), Γυμνάσιο, Λύκειο
Αριθμός συμμετεχόντων: 30-60 μαθητές/τριες
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στους βασικούς άξονες λειτουργίας του Myrtillo ως Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρηση

Βι ώνω και Κατανοώ
Αναλαμβάνω
Ευθύνες και Πρωτοβουλί ες

Συνεργάζομαι και Δημι ουργώ

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι μαθητές και μαθήτριες:

να εξοικειωθούν με θέματα που άπτονται της διαφορετικότητας, του εθελοντισμού και της
προσφοράς στον συνάνθρωπο
να ενημερωθούν για τα προβλήματα της κοινωνίας τους και να αποκτήσουν επίγνωση
της ατομικής ευθύνης για την κοινωνική αλλαγή

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα από τη συμμετοχή των μαθητών/ μαθητριών είναι:

να αναπτύξουν σε κάποιο βαθμό ικανότητες διαχείρισης ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία
τους
να συμβάλουν στην προώθηση του εθελοντισμού και της προσφοράς ως πρόταση για την
επίλυσή τους
να βρουν κίνητρα για να δράσουν προς βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων τους
αλλά και των ίδιων
να ενεργοποιήσουν την ευρηματικότητα και τη φαντασία τους, ώστε να μπορούν να επιλύουν
προβλήματα και να ασχολούνται με συλλογικές δραστηριότητες και συνεργασίες

Διαδικασία του εκπαιδευτικού προγράμματος

Οι μαθητές και μαθήτριες ψυχαγωγούνται μαθαίνοντας. Μυούνται σε μια νέα στάση ζωής εισαγόμενοι σε
έναν χώρο όπου προκαλούνται σε αλληλεπίδραση με τους εργαζόμενους από ευάλωτες ομάδες νέους,
εμπνέονται από την ανιδιοτελή προσφορά άλλων ανθρώπων και προβληματίζονται για την προσωπική
τους ευθύνη και τις πιθανότητες ανάληψης δράσης χάριν των συνανθρώπων τους.
Στην έναρξη του προγράμματος οι εμψυχωτές και οι εργαζόμενοι του Μύρτιλλου υποδέχονται
τους μαθητές και μαθήτριες, για να εξοικειωθούν με τον χώρο.
Το κύριο μέρος βασίζεται σε ένα ομαδικό παιχνίδι, που έχει σχεδιαστεί σε τρεις εκδοχές, για το
Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Σε ομάδες ακολουθούν τις οδηγίες του παιχνιδιού, μπαίνουν σε
ρόλο και ανακαλύπτουν διαφορετικά κομμάτια του Μύρτιλλου. Αυτά είναι οι αξίες και οι στάσεις
ευθύνης και προσφοράς, είναι οι ίδιοι οι συνάνθρωποί μας που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες και είναι
οι δράσεις του εθελοντισμού.
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 ιστορίας του Μύρτιλλου
που ανακάλυψαν και αναβίωσαν και στο τέλος να γίνουν φίλοι του.

Έτσι οι μαθητές και μαθήτριες γίνονται ‘Φίλοι του Μύρτιλλου’ και στο σχολείο τους πλέον
ανήκουν κομμάτια του Μύρτιλλου που τα ίδια παιδιά έχουν δημιουργήσει.

Ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι μαθητές και οι μαθήτριες
παραμένουν στον χώρο εστίασης με σκοπό την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης
Myrtillo.

Για νομικούς λόγους απαγορεύεται η είσοδος ποτού και φαγητού στους χώρους του Myrtillo.

Εμψυχωτές του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι μέλη της Εκπαιδευτικής και
Παιδαγωγικής ομάδας του Τμήματος Θεολογίας με εμπειρία στην εμψύχωση ομάδων
(Αναστασία Νικηταρά, Μανώλης Παντινάκης και Αθανασία Σουγλέρη).
Συντονιστές του προγράμματος είναι οι Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης (Επίκουρος) και Ηρώ
Ποταμούση (Θεατροπαιδαγωγός)

Για πληροφορίες και κρατήσεις:
e-mail: myrtillocafe2@gmail.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2110123176, 6949112927 (καθημερινά 9πμ -1 30 μμ στο 6949112927
(κινητό, Viber, Whatsapp)

