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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΟΙΑ 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΥΡΟΣΤΗΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 

Χαρίκλεια Τερηθτάνου 

Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ/νςθσ ΡΕ Αν. Θεςςαλονίκθσ 

 

Τθλ: 2310954114 (Γραφείο) 

Τρίτθ & Ραραςκευι 8:00-16:00 

 

Κιν: 6946119689 

Δευτζρα-Ραραςκευι 10:30-11:30 & 19:00-20:30 

 

e-mail: terzitanou@sch.gr, terzitanou12@gmail.com 

 

 

 

ΧΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

 

1. Ενθμζρωςθ για όλα τα κζματα Ρολιτιςτικϊν Ρρογραμμάτων τθσ Δ/νςθσ Ρ.Ε. Αν. Θεςςαλονίκθσ, 

ενδεικτικά ςχζδια υποβολισ, δανειςτικό υλικό, εργαςίεσ ςχολείων κ. ά.  

http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism.html  

 

2. Υλικό για όλα τα κζματα 

www.cultureedu.gr (H ιςτοςελίδα κα είναι διακζςιμθ από 13 Οκτωβρίου 2014) 

 

3. Ρροτάςεισ υλοποίθςθσ και παραδείγματα ςχεδίων ανάπτυξθσ Ρολιτ. Ρρογραμμάτων -  

Σφνδεςι τουσ με τα Νζα Διδακτικά Βιβλία: 

 

 Λαϊκι Παράδοςθ και Λογοτεχνία 

https://docs.google.com/file/d/0B1QiXtlQzYZ5MWI2MzkxYjgtZjhmMC00NWIzLTk4NDUtM

WEyODAxNzg3ODg3/edit?hl=en&pli=1 

 

 Εικαςτικά, Θζατρο, Μουςικι, Χορόσ, Μακθτικόσ Σφποσ, ΜΜΕ, Φωτογραφία, 

Κινθματογράφοσ, Οπτικοακουςτικά Μζςα 

https://docs.google.com/file/d/0B1QiXtlQzYZ5MDAzYmU0ZDEtZDQxOS00N2U4LWE0M2Mt

MjcwMGExY2ZhYzBm/edit?hl=en&pli=1 

       (http://blogs.sch.gr/varvan/) 

mailto:terzitanou@sch.gr
mailto:terzitanou12@gmail.com
http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism.html
http://www.cultureedu.gr/
https://docs.google.com/file/d/0B1QiXtlQzYZ5MWI2MzkxYjgtZjhmMC00NWIzLTk4NDUtMWEyODAxNzg3ODg3/edit?hl=en&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1QiXtlQzYZ5MWI2MzkxYjgtZjhmMC00NWIzLTk4NDUtMWEyODAxNzg3ODg3/edit?hl=en&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1QiXtlQzYZ5MDAzYmU0ZDEtZDQxOS00N2U4LWE0M2MtMjcwMGExY2ZhYzBm/edit?hl=en&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B1QiXtlQzYZ5MDAzYmU0ZDEtZDQxOS00N2U4LWE0M2MtMjcwMGExY2ZhYzBm/edit?hl=en&pli=1
http://blogs.sch.gr/varvan/
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ  ΤΗΣ ΡΑΟΥΣΑΣ ΡΟΤΑΣΗΣ 

 

1. ΔΙΚΤΥΑ (ς. 3-5) 

 

2. ΓΛΩΣΣΑ: Φιλαναγνωςία, Άλλα κζματα (ς. 6-7) 

 

3. ΙΣΤΟΙΑ: Τοπικι Ιςτορία, Μυκολογία, Αρχαία Ελλάδα, Βυηάντιο (ς. 8-9) 

 

4. ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ (ς. 9-10) 

 

5. ΛΑΟΓΑΦΙΑ- ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ς. 10-11) 

 

6. ΕΟΤΕΣ (ς. 11-12) 

 

7. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Εικαςτικά, Φωτογραφία, Μουςικι, Θζατρο (ς. 12-14) 

 

8. ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΜΜΕ: Κινθματογράφοσ, Διαφθμίςεισ, αδιόφωνο, 

Μακθτικόσ Τφποσ  (ς. 14-15) 

 

9. ΑΝΘΩΡΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ς. 15) 

 

10. ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ς. 16) 

 

11. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗ (ς. 16) 

 

12. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ 

ΡΟΕΚΤΑΣΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ (ς. 17-18) 

 
 

 

ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

 

 Oι τάξεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα κεματολογία είναι ενδεικτικζσ. Το υλικό, που 

αντιςτοιχεί ςτο κάκε κζμα (βλ. Δανειςτικό Τλικό Γραφείου http://dipe-a.thess.sch.gr/ 

kainotomes/politism.html και www.cultureedu.gr), μπορεί με τθν κατάλλθλθ τροποποίθςθ να 

χρθςιμοποιθκεί ςε όλεσ τισ τάξεισ. 

 

 Μπορεί να υλοποιθκεί οποιοδιποτε άλλο κζμα πολιτιςτικοφ περιεχομζνου εκτόσ από τα 

παρακάτω προτεινόμενα. 

http://dipe-a.thess.sch.gr/%20kainotomes/politism.html
http://dipe-a.thess.sch.gr/%20kainotomes/politism.html
http://www.cultureedu.gr/
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ΔΙΚΤΥΑ 

 

 

Για όλα τα Δίκτυα διατίκεται υλικό και προγραμματίηονται επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ, οι 

οποίεσ δεν είναι υποχρεωτικζσ. Ωςτόςο, είναι χριςιμεσ για τον εμπλουτιςμό των γνϊςεων και 

δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν. Επίςθσ, δεν είναι υποχρεωτικι θ παρουςίαςθ των τελικϊν 

αποτελεςμάτων ςε ευρφτερο κοινό. 

 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτα Δίκτυα κα κλθκοφν να αποςτείλουν τα ςχζδια υποβολισ πολιτιςτικών 

προγραμμάτων μετά τθν πρώτθ ενθμερωτικι ςυνάντθςθ του κάκε Δικτφου. 

 

Πλεσ οι ανακοινώςεισ για τα Δίκτυα αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ:  

http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_diktya.html  

 

 

ΝΕΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΧ. ΖΤΟΥΣ 2014-2015 

 

 ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΓΩΓΘ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ «ΔΙΑΣΡΟΦΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» 

για Νθπιαγωγεία και Δθμοτικά Σχολεία (ΡΕ 70 και ειδικότθτεσ). 

http://dipe-a.thess. sch.gr/ news.html, 23-9-2014 

 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του δικτφου είναι θ ανάδειξθ των ποικίλων οπτικϊν, μζςα από τισ οποίεσ μπορεί 

να προςεγγιςτεί μία ζννοια ςτα πλαίςια τθσ διακεματικότθτασ.  Οι εκπαιδευτικοί ζχουν τθ 

δυνατότθτα να επιλζξουν ζνα ι και περιςςότερα κζματα από τισ παρακάτω ενότθτεσ : 

 

- Γλώςςα: Ραροιμίεσ, Αινίγματα, Ανζκδοτα, Ραραμφκια, Λογοτεχνικά Βιβλία, Ροιιματα, 

Συνταγζσ 

- Ιςτορία - Μυκολογία: Μφκοι, Αρχαία Ελλάδα, Βυηάντιο, Οκωμανικι Αυτοκρατορία 

- Θρθςκεία - Λαογραφία: Εκκλθςία - Θεία Λειτουργία - Νθςτεία, Εορτζσ, Ήκθ και Ζκιμα, 

Ραραδοςιακζσ Συνταγζσ, Ψωμί και γλυκίςματα από τθν αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα 

- Εικαςτικά:  Ζργα τζχνθσ από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα και κεματικά ζργα τζχνθσ  

- ΜΜΕ: Κινθματογραφικζσ ταινίεσ, ραδιοφωνικζσ εκπομπζσ, μακθτικόσ τφποσ, περιοδικά 

- Θζατρο:  Θεατρικά κείμενα, τεχνικζσ δραματοποίθςθσ, κεατρικά παιχνίδια 

- Φυςικι Αγωγι:  Κινθτικά και ςυμβολικά  παιχνίδια, χοροί 

- Μουςικι: Χοροί, τραγοφδια, μουςικοκινθτικζσ δραςτθριότθτεσ 

- Ρλθροφορικι:  Ζρευνα για επιμζρουσ κζματα, δθμιουργία αρχείου ψθφιακοφ υλικοφ, 

δθμιουργία ψθφιακϊν προϊόντων 

 

Ο πίνακασ με τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν, που επικυμοφν να ςυμμετζχουν, αποςτζλλεται ςτο 

fax: 2310954112 μζχρι τθν Ραραςκευι 10 Οκτωβρίου 2014. 

 

 

http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_diktya.html
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 TOΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΣΕΧΝΩΝ «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΚΛΙΚ, ΧΡΩΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΟΣΕ» (ΘΕΑΣΡΟ, ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ, 

ΗΩΓΡΑΦΙΚΘ, ΜΟΤΙΚΘ) 

για Νθπιαγωγεία και Δθμοτικά Σχολεία (ΡΕ 70 και ειδικότθτεσ) 

http://dipe-a.thess.sch.gr/news.html, 26-9-2014 

 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του δικτφου είναι θ δθμιουργικι και διακεματικι προςζγγιςθ ενόσ κζματοσ 

μζςα από τθν τζχνθ του κεάτρου, τθσ φωτογραφίασ, των εικαςτικών και τθσ μουςικισ.  Οι 

εκπαιδευτικοί κα ενθμερωκοφν ςτθν πρϊτθ ςυνάντθςθ (Νοζμβριοσ) για βαςικά ςτοιχεία τθσ 

παιδαγωγικισ αξιοποίθςθσ των τεςςάρων μορφών τζχνθσ ςτθν τάξθ και για τρόπουσ 

προςζγγιςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου κζματοσ μζςα από αυτζσ. Από το Δεκζμβριο ωσ το 

Φεβρουάριο προβλζπεται θ εναςχόλθςθ των μακθτϊν με τθν προςζγγιςθ και τθ δθμιουργικι 

αξιοποίθςθ δφο τουλάχιςτον μορφών τζχνθσ, ενϊ από το Μάρτιο ζωσ το Μάιο κα 

χρθςιμοποιθκοφν οι επιλεγμζνεσ τζχνεσ για τθν προςζγγιςθ ενόσ κζματοσ, που κα αποτελεί 

επιλογι των μακθτϊν του κάκε τμιματοσ. 

Οι επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ κα είναι κεματικζσ (ξεχωριςτά για κάκε τζχνθ) και βιωματικζσ και 

κα πραγματοποιθκοφν από τθ Διεφκυνςθ και τουσ ςυνεργαηόμενουσ φορείσ: 

- Ανϊτερθ Δραματικι Σχολι «Ανδρζασ Βουτςινάσ»  

- Μουςείο Φωτογραφίασ 

- Μακεδονικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ 

- Ωδείο Β. Ελλάδασ 

- Καλλιτεχνικι – παιδαγωγικι ομάδα «ελάτε να παίξουμε» 

- Καλλιτεχνικό εργαςτιρι «Ανεμόςκαλα» 

-  

Ο πίνακασ με τα ονόματα των εκπαιδευτικϊν, που επικυμοφν να ςυμμετζχουν, αποςτζλλεται ςτο 

fax: 2310954112 μζχρι τθν Ραραςκευι 17 Οκτωβρίου 2014. 

 

 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΚΘ ΓΡΑΦΘ «ΜΙΑ ΙΣΟΡΙΑ ΣΑΞΙΔΕΤΕΙ»  

για Δθμοτικά Σχολεία (ΡΕ 70 και ειδικότθτεσ) τθσ 2θσ και 7θσ Εκπαιδευτικισ Ρεριφζρειασ. 

Aποςτολι εγκυκλίου και ανάρτθςθ προςεχϊσ ςτο http://dipe-a.thess.sch.gr/news.html 

 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του δικτφου είναι θ ςυνεργαςία τμθμάτων ςχολείων διαφορετικών 

εκπαιδευτικών περιφερειών (2θσ και 7θσ Εκπαιδευτικισ Ρεριφζρειασ Ν. Θεςςαλονίκθσ, 5θσ Ν. 

Ρζλλασ και 3θσ Ν. Σερρϊν) για τθν από κοινοφ δθμιουργία μιασ ιςτορίασ μυκοπλαςίασ. Τα 

ςυμμετζχοντα τμιματα κα τοποκετθκοφν από τθ ςυντονιςτικι επιτροπι ςε ηευγάρια 

ςυνεργαςίασ. Οι εκπαιδευτικοί με τουσ μακθτζσ τουσ κα προςεγγίςουν διακεματικά και 

δθμιουργικά λογοτεχνικά βιβλία ι ζργα μιασ τζχνθσ και κα οδθγθκοφν ςτθν παραγωγι γραπτϊν 

κειμζνων. Στθ ςυνζχεια, κάκε τμιμα ξεκινά τθ ςυγγραφι μιασ ιςτορίασ, θ οποία ταξιδεφει με 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο ανά τακτά χρονικά διαςτιματα (π.χ. κάκε εβδομάδα) από το ζνα τμιμα 

ςτο άλλο, μζχρι να ολοκλθρωκεί. Η ζκταςθ του κειμζνου, που προβλζπεται να ςυγγράφει κάκε 

φορά το εκάςτοτε τμιμα, προτείνεται να μθν ξεπερνά τισ 100 λζξεισ για τισ τάξεισ Α’ – Β’, τισ 200 

http://dipe-a.thess.sch.gr/news.html
http://dipe-a.thess.sch.gr/news.html
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για τισ Γ’-Δ’ και τισ 300 για τισ Ε’-ΣΤ’. Η εικονογράφθςθ πραγματοποιείται είτε παράλλθλα με τθ 

ςυγγραφι είτε μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ.  Οι τάξεισ Ε’ και ΣΤ’ μποροφν να εντάξουν ςτα πλαίςια 

υλοποίθςθσ του προγράμματοσ εκπαιδευτικι επίςκεψθ, διάρκειασ ζωσ τεςςάρων θμερϊν (δυο 

εργάςιμεσ & δυο αργίεσ), ςτον τόπο του ςυνεργαηόμενου τμιματοσ.  

Βλ. https://www.dropbox.com/sh/l5edlfg1nc6rhkd/AADY1SKGe1S9OV8pHPLmAk7Ca?dl=0  
 

  

 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΟΠΣΙΚΟΑΚΟΤΣΙΚΘ ΑΓΩΓΘ (ΣΘΛΕΟΡΑΘ, ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ, ΚΙΝΘΜΑΣΟΓΡΑΦΟ) 

για Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεισ Δθμοτικϊν Σχολείων. 

Aποςτολι εγκυκλίου και ανάρτθςθ προςεχϊσ ςτο http://dipe-a.thess.sch.gr/news.html 

 

Ωσ κφριοσ ςκοπόσ του Δικτφου ορίηεται θ εκπαίδευςθ «με» και «ςτα» Μζςα. Οι εκπαιδευτικοί 

μποροφν να αςχολθκοφν με μία από τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ  

-  τθλεόραςθ 

-  διαδίκτυο 

-  κινθματογράφοσ 

και να επιλζξουν από τισ επιμζρουσ παραμζτρουσ: 

-  διαφθμίςεισ (ςτθν τθλεόραςθ, τον κινθματογράφο και το διαδίκτυο) 

-  παιδικά προγράμματα και προϊόντα 

-  ψθφιακι ενθμζρωςθ 

-  θ δφναμθ, θ επιρροι και οι ςυνζπειεσ τθσ τθλεκζαςθσ 

-  θ εικόνα και τα κρυφά και φανερά μθνφματά τθσ 

-  το οπτικοακουςτικό προϊόν ωσ «κείμενο» 

-  τα υποπροϊόντα των Μζςων (ςαπουνόπερεσ, ενθμερωτικζσ εκπομπζσ, διαφθμίςεισ, blog, 

chat rooms, facebook κλπ) και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ 

-  οι μακθτζσ παραγωγοί οπτικοακουςτικϊν προϊόντων (τθλεοπτικϊν, διαδικτυακϊν και 

κινθματογραφικϊν) 

-  ο παλιόσ ελλθνικόσ κινθματογράφοσ και οι ταινίεσ μικροφ μικουσ ωσ εκπαιδευτικά 

εργαλεία 

 

 

ΔΙΕΤΗ ΔΙΚΤΥΑ 2013-2015 

 

 

 ΣΟΠΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΓΙΑ ΣΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ «ΕΓΩ, ΕΤ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΗΙ» 

Για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 ςυνεχίηουν τα ςχολεία, που διλωςαν πζρςι ςυμμετοχι. 

       

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΓΙΑ ΣΘ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «ΓΝΩΡΙΗΩ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΜΟΤ ΜΕΑ 

ΑΠΟ ΣΘ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ» 

Για το ςχολικό ζτοσ 2014-2015 ςυνεχίηουν οι εκπαιδευτικοί, που διλωςαν πζρςι ςυμμετοχι, με 

όποια τάξθ ζχουν, κακϊσ και οι εκπαιδευτικοί, που ανζλαβαν τμιματα, που ςυμμετείχαν πζρςι 

ςτο Δίκτυο. 

Βλ. http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/2014-08-29-07-32-55  

https://www.dropbox.com/sh/l5edlfg1nc6rhkd/AADY1SKGe1S9OV8pHPLmAk7Ca?dl=0
http://dipe-a.thess.sch.gr/news.html
http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/2014-08-29-07-32-55
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ΓΛΩΣΣΑ 

 

  ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ 

https://www.dropbox.com/sh/tqtt3c4v33j68l1/AACnl7Jw6XD1oykrcSl_9EbHa?dl=0  

 

 Γνωριμία με ζνα ςυγγραφζα τθσ Θεςςαλονίκθσ: άκθσ ερζφασ  

 

 «Πωλοφνται ςκιζσ» Α’- Β’τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ για τθν 

επεξεργαςία του βιβλίου και τθσ ζννοιασ «ςκιά». 

 

 «Μια τρφπα ςτο νερό»  Β’- Δ’τάξεισ  

Διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ για τθν 

επεξεργαςία του βραβευμζνου βιβλίου και τθσ ζννοιασ «τρφπα».  

 

 «Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου»   Δ’- ΣΤ’ τάξεισ 

Ρροςεγγίςεισ για τθ ςφνδεςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ του «τότε» και του «τϊρα» μζςα από ζνα 

βραβευμζνο βιβλίο μυκοπλαςίασ και γνϊςθσ.  

 

 «Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου» - Θεατρικι διαςκευι  Δ’- ΣΤ’ τάξεισ  

Ρροςεγγίςεισ για τθ ςφνδεςθ τθσ Θεςςαλονίκθσ του «τότε» και του «τϊρα». μζςα από το 

κεατρικό κείμενο. 

Σχετικζσ με τα παραπάνω θζματα,  μπορείτε να βρείτε εργαςίεσ και ςτην ιςτοςελίδα τησ 

Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ Κ. Μακεδονίασ http://kmaked.pde.sch.gr/site/index. 

php/2014-08-29-07-32-55   

 

 «Θεςςαλονίκθ: ζνα βιβλίο, δφο ιςτορίεσ και ζνα παραμφκι» Α’ - ΣΤ’τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ για τθ ςφνδεςθ 

τοπικισ ιςτορίασ και λογοτεχνίασ.  

 

 «Ο μικρόσ πρίγκιπασ»  Α’ - ΣΤ’τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ. 

 

  «Πώσ ν’ αγαπιςω το βιβλίο»  Α’ - ΣΤ’τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

 Διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ προςζγγιςθσ οποιουδιποτε βιβλίου. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

1. Διερεφνθςθ ςτάςεων και προτιμιςεων τθσ τάξθσ μου 

Ερωτθματολόγιο, ριςεισ και ςλόγκαν, ζργα τζχνθσ, φωτογραφίεσ, εξϊφυλλα, 

βιβλίων, αποςπάςματα ταινιϊν ι βίντεο 

2. Ραιχνίδια-δραςτθριότθτεσ με αφορμι το βιβλίο ωσ αντικείμενο  

Θεατρικά παιχνίδια, δθμιουργϊντασ ιςτορίεσ, ειςαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ 

βαςιςμζνεσ ςε όλεσ τισ αιςκιςεισ, παιχνίδια με αφορμι τθν «εξωτερικι όψθ» του 

βιβλίου 

https://www.dropbox.com/sh/tqtt3c4v33j68l1/AACnl7Jw6XD1oykrcSl_9EbHa?dl=0
http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.%20php/2014-08-29-07-32-55
http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.%20php/2014-08-29-07-32-55
http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.%20php/2014-08-29-07-32-55
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3. Δθμιουργία κινιτρων για ανάγνωςθ  

Με τθ χριςθ κεατρικοφ παιχνιδιοφ, εικαςτικϊν δραςτθριοτιτων, μουςικισ 

ακρόαςθσ και με αφορμι τα εξϊφυλλα των βιβλίων 

4. Τρόποι και τεχνικζσ ανάγνωςθσ 

5. Ερωτιςεισ μετά τθν ανάγνωςθ  

6. Δραςτθριότθτεσ μετά τθν ανάγνωςθ  

Ραιχνίδια με τα ςτοιχεία του περιεχομζνου και τισ εικόνεσ, αυτοςχεδιαςμοί, 

δραματοποίθςθ, εικαςτικζσ δθμιουργίεσ, θχθτικι επζνδυςθ, ςταυρόλεξα, 

ακροςτιχίδεσ, αντιςτοιχίςεισ, παρουςίαςθ βιβλίων, διαφθμίςεισ κλπ. 

7. Δθμιουργία πρωτότυπθσ βιβλιοκικθσ  

8. Δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ 

 

   «Μια ιςτορία ταξιδεφει»    Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Συγγράφοντασ  μια ιςτορία με τθ ςυνεργαςία ομάδων, τάξεων ι ςχολείων – προτάςεισ 

δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ γραφισ . 

https://www.dropbox.com/sh/l5edlfg1nc6rhkd/AADY1SKGe1S9OV8pHPLmAk7Ca?dl=0  
 

   «Μια φορά κι ζναν καιρό…» - Παραμφκι   Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Ραραμφκια, διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ.  

 

   «Μφκοι του Αιςώπου»   Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Μφκοι, διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων, κόμικσ, θχθτικζσ αφθγιςεισ. 

https://www.dropbox.com/sh/5quya1ntjkbx19r/AADts8ewVBOA0Rv4PwINrV9Ca?dl=0  

 

   «Παιχνίδια με  ποιιματα»   Α’- ΣΤ’ τάξεισ 

Εαυτοποιιματα, λίμερικ, χαϊκοφ, διακεματικζσ προςεγγίςεισ και προτάςεισ δραςτθριοτιτων. 

 

   «Κόμικσ»    Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων. 

 

 

ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΣΑ ΓΛΩΑ 

 

 «Θ γζννθςθ τθσ γραφισ»     Δ’ - ΣΤ’ τάξεισ 

Πλα τα αλφάβθτα, διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων κι οδθγίεσ 

καταςκευισ πάπυρου.  

 

 «Παίηοντασ με το αλφάβθτο»  Νθπιαγωγείο, Α’ τάξθ 

Διάφορα αλφάβθτα, διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων. 

 

 «Παροιμίεσ και αινίγματα»   Α’- Δ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ραροιμίεσ, αινίγματα , προτάςεισ δραςτθριοτιτων και  φφλλα εργαςίασ. 

 

https://www.dropbox.com/sh/l5edlfg1nc6rhkd/AADY1SKGe1S9OV8pHPLmAk7Ca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5quya1ntjkbx19r/AADts8ewVBOA0Rv4PwINrV9Ca?dl=0
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ΙΣΤΟΙΑ 

 

ΣΟΠΙΚΘ ΙΣΟΡΙΑ 

https://www.dropbox.com/sh/x309dmyhvgmlyeq/AACY52Md4dNo1NdlqmzEABfza?dl=0  
 

   «Εξερευνώ τον τόπο μου»    Α’- ΣΤ’τάξεισ (Σ- Νοζμβριο, Δεκζμβριο) 

Διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και  φφλλα εργαςίασ. 

 

   «Εξερευνώ τθν πόλθ μου – Θεςςαλονίκθ»   Α’-ΣΤ’τάξεισ (Σ- Νοζμβριο, Δεκζμβριο) 

Ρλθροφοριακό υλικό για τθ Θεςςαλονίκθ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων, φφλλα εργαςίασ 

http://software.i-nous.org/display/, http://navgou.wix.com/thessaloniki  

 

   «Σαξιδεφω ςτθν πόλθ μου μζςα από τθ λογοτεχνία»   Γ’ - ΣΤ’ τάξεισ  

Διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ για τθ ςφνδεςθ 

τοπικισ ιςτορίασ και λογοτεχνίασ.  

Σχετικζσ με τα παραπάνω θζματα εργαςίεσ μπορείτε να βρείτε και ςτην ιςτοςελίδα τησ 

Περιφερειακήσ Διεφθυνςησ Εκπαίδευςησ Κ. Μακεδονίασ  

http://kmaked.pde.sch.gr/site/index. php/2014-08-29-07-32-55   

 

   «Δυο πόλεισ/χωριά αφθγοφνται» ι «Δυο κράτθ αφθγοφνται»  Ε’ - ΣΤ’ τάξεισ (Σ- Νοζμβριο, 

Δεκζμβριο) 

Συγκρίνοντασ τον τόπο μου με ζναν άλλο τόπο. Διακεματικζσ προςεγγίςεισ, προτάςεισ 

δραςτθριοτιτων και  φφλλα εργαςίασ. 

Μπορεί να ςυνδυαςτεί με εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςε άλλθ πόλθ εςωτερικοφ ι εξωτερικοφ.  

 

   «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ»    ΣΤ’ τάξθ 

Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ ΜΕΛΙΝΑ. Ρεριλαμβάνει ειδικι ενότθτα για τα Χανιά, που μπορεί να 

υλοποιθκεί ωσ ξεχωριςτό πρόγραμμα. Μπορεί να ςυνδυαςτεί με εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτα 

Χανιά. 

 

ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ 

https://www.dropbox.com/sh/l2b1xtiz9r29n8e/AADv6OCl8dArjVolFwTzoYata?dl=0  

 

   «Οι δώδεκα Θεοί του Ολφμπου»     Γϋτάξθ, Νθπιαγωγείο 

Ρροτάςεισ δραςτθριοτιτων, φφλλα εργαςίασ και το υλικό τθσ αντίςτοιχθσ μουςειοςκευισ. 

Μπορεί να ςυνδυαςτεί με το λογιςμικό «Ο Ξεφτζρθσ και οι 12 Θεοί του Ολφμπου».  

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ      

https://www.dropbox.com/sh/wg8ii3h0l5nccvm/AAC-sZcdDn8w7Z7mKHKDDEzRa?dl=0  

 

   «Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» Γ’ - ΣΤ’ τάξεισ  

Ρλθροφοριακό υλικό και προτάςεισ δραςτθριοτιτων 

https://www.dropbox.com/sh/x309dmyhvgmlyeq/AACY52Md4dNo1NdlqmzEABfza?dl=0
http://software.i-nous.org/display/
http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.%20php/2014-08-29-07-32-55
https://www.dropbox.com/sh/l2b1xtiz9r29n8e/AADv6OCl8dArjVolFwTzoYata?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/wg8ii3h0l5nccvm/AAC-sZcdDn8w7Z7mKHKDDEzRa?dl=0
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    «Θ ενδυμαςία ςτθν Αρχαία Ελλάδα» Γ’ - ΣΤ’ τάξεισ 

Ρλθροφοριακό υλικό και προτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 
Για τη διατροφή και την ενδυμαςία ςτην Αρχαία Ελλάδα, βλ. http://greece450bc.wordpress.com/   
  

   «Αγώνεσ ςτθν Αρχαία Ελλάδα» Δ’ - ΣΤ’ τάξεισ  

Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ του ΥΡΡΟ 

 

   «Σο κζατρο ςτθν Αρχαία Ελλάδα» Δ’ - ΣΤ’ τάξεισ  

Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ του ΥΡΡΟ 

 

   «Μουςών δώρα: Θ μουςικι και ο χορόσ ςτθν Αρχαία Ελλάδα»  Δ’ - ΣΤ’ τάξεισ 

Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ του ΥΡΡΟ 

 

ΒΤΗΑΝΣΙΟ      

 

   «Ψθφίδεσ τθσ βυηαντινισ ηωισ»  Εϋ τάξθ 

Ρροτείνεται θ εναςχόλθςθ με μια ζωσ δυο από τισ κεματικζσ του υποςτθρικτικοφ εκπαιδευτικοφ 

υλικοφ του προγράμματοσ «ΜΕΛΙΝΑ», που περιλαμβάνει πλθροφορίεσ και προτάςεισ 

δραςτθριοτιτων: κακθμερινι ηωι, διατροφι, ςτρατιωτικι οργάνωςθ, οικονομία, κρθςκεία, ικθ 

κι ζκιμα, επιςτιμθ και τεχνολογία, παιδεία, μορφζσ επικοινωνίασ, ηωγραφικι-αρχιτεκτονικι, 

κοινωνικι ηωι.  

Μπορεί να ςυνδυαςτεί με εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ ι ςε άλλα μζρθ 

βυηαντινοφ ενδιαφζροντοσ. 

 

 «Eάλω θ Πόλισ (Κωνςταντινοφπολθ)»  Εϋ τάξθ 

cd-rom. Μπορεί να ςυνδυαςτεί με εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. 

https://www.dropbox.com/s/ov7xbow19eq7win/%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%

CE%A3%20%CE%95%CE%91%CE%9B%CE%A9%20-4o%20%CE%94.%20%CE%A3.%20%CE 

%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%97%CE%A3.pdf?dl=0  

 

 

 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 

https://www.dropbox.com/sh/f2ddpbn7iy2lqr3/AAAuFnpREE_mO_IVQ--CxTZDa?dl=0 

 

   «Πάμε Μουςείο;»     Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Δίμθνο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςε οποιοδιποτε 

Μουςείο. Στουσ εκπαιδευτικοφσ παρζχεται υλικό για δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ για πριν και μετά 

τθν επίςκεψθ. 

 

 

https://www.dropbox.com/s/ov7xbow19eq7win/%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A3%20%CE%95%CE%91%CE%9B%CE%A9%20-4o%20%CE%94.%20%CE%A3.%20%CE%20%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%97%CE%A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ov7xbow19eq7win/%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A3%20%CE%95%CE%91%CE%9B%CE%A9%20-4o%20%CE%94.%20%CE%A3.%20%CE%20%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%97%CE%A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ov7xbow19eq7win/%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A3%20%CE%95%CE%91%CE%9B%CE%A9%20-4o%20%CE%94.%20%CE%A3.%20%CE%20%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%97%CE%A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/f2ddpbn7iy2lqr3/AAAuFnpREE_mO_IVQ--CxTZDa?dl=0
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   «Πάμε Μουςείο ςτο 72ο Δθμοτικό χολείο;»     Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Δίμθνο πρόγραμμα, που περιλαμβάνει δωρεάν υλοποίθςθ δίωρου ( 90’ ) εκπαιδευτικοφ 

προγράμματοσ για δυο τμιματα τθ φορά ςτθ Λαογραφικι Συλλογι του 72ου Δθμ. Σχ. 

Θεςςαλονίκθσ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φφλλα εργαςίασ, που αφοροφν νομίςματα, 

ενδυμαςία, μουςικζσ ςυςκευζσ και όργανα, οικιακζσ ςυςκευζσ, μεταφορικά μζςα και γεωργικζσ 

εργαςίεσ. Στουσ εκπαιδευτικοφσ παρζχεται υλικό για δραςτθριότθτεσ ςτθν τάξθ για πριν και μετά 

τθν επίςκεψθ, 

Βλ. http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_thematologia.html : Πάμε Μουςείο ςτο 72ο 

Δ.Σ. Θες/νίκησ  

 

 

ΛΑΟΓΑΦΙΑ- ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

https://www.dropbox.com/sh/6nf1sozhbb1biu4/AAAfYYKFIFR-5PDTAY0hK6bDa?dl=0 

 

 

   «Σα παιδία παίηει…» - Παραδοςιακά παιχνίδια    Α’-ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ρλθροφοριακό υλικό για παραδοςιακά παιχνίδια (ομαδικά, ατομικά και καταςκευζσ) και 

προτάςεισ δραςτθριοτιτων.  

 

   «Επαγγζλματα του χκεσ και του ςιμερα»     Α’-ΣΤ’τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ρλθροφοριακό υλικό για παραδοςιακά επαγγζλματα και προτάςεισ δραςτθριοτιτων.  

 

   «Πάμε Μουςείο ςτο 72ο Δθμοτικό χολείο;»     Α’-ΣΤ’τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βλ. Μουςειακι Εκπαίδευςθ 

 

   «Ψωμί και γλυκίςματα από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα»     Α’-ΣΤ’τάξεισ 

Ρλθροφοριακό υλικό 

 

   «Διατροφι και πολιτιςμόσ»  Α’ – ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ρλθροφοριακό υλικό και προτάςεισ δραςτθριοτιτων για τθ διατροφι μζςα από τισ τζχνεσ και τθν 

παράδοςθ.  

 

   «Θ ελιά ςτον πολιτιςμό» - Α’ – ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ρλθροφοριακό υλικό και προτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 

   «Παράδοςθ ςαρακατςάνων: κεντίδια, καλφβια, παιχνίδια, ςτάνθ, φορεςιά»    Γ’-ΣΤ’τάξεισ 

Εκπαιδευτικό υλικό Εκνολογικοφ και Λαογραφικοφ Μουςείου Μακεδονίασ-Θράκθσ. 

 

   «Σαξιδεφοντασ ςτθν Ελλάδα μζςα από τον παραδοςιακό χορό»  Αϋ-ΣΤϋ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Διατίκενται μουςικζσ, πλθροφοριακό υλικό και μζκοδοσ διδαςκαλίασ. Επίςθσ μπορϊ να δείξω 

οποιονδιποτε χορό επιλζξετε. 

 

 

http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_thematologia.html
http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/diafora/Pame_Mouseio_72o_DS_Thess_7-10-2013.zip
http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/diafora/Pame_Mouseio_72o_DS_Thess_7-10-2013.zip
https://www.dropbox.com/sh/6nf1sozhbb1biu4/AAAfYYKFIFR-5PDTAY0hK6bDa?dl=0
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   «Μουςών Δώρα»  Δ’ – ΣΤ’ τάξεισ 

Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ του ΥΡΡΟ για τθ μουςικι και το χορό ςτθν αρχαία Ελλάδα. 

 

   «Σο μάηεμα τθσ ελιάσ»  Θεόφιλοσ-Σάςςοσ  Α’-ΣΤ’τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βλ. Εικαςτικά 

 

   «Αρλεκίνοσ - Χαρταετοί» Εγγονόπουλοσ – Μυταράσ -  Βαςιλείου – Χατηθκυριάκου-Γκίκασ   Α’-

ΣΤ’τάξεισ, Νθπιαγωγείο Βλ. Εικαςτικά 

 

   «Θ ιςτορία τθσ ενδυμαςίασ»  Δ’ – ΣΤ’ τάξεισ 

 

   «Σο παλιό ςχολειό»    Γ’ – ΣΤϋτάξεισ   

Ενθμερωτικό υλικό, κείμενα, φωτογραφίεσ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων, πρόταςθ κεατρικισ 

παράςταςθσ 

 

 «Προςεγγίηοντασ ζνα κζμα μζςα από τισ τζχνεσ και τον πολιτιςμό»  - ιςτορία, μφκοι, ζργα 

τζχνθσ, ταινίεσ, λογοτεχνία, παράδοςθ, παραμφκια, αινίγματα, παροιμίεσ, κζατρο  

Ρλθροφοριακό υλικό, διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ και φφλλα εργαςίασ. 

https://www.dropbox.com/sh/aucm5jlw7x9vh2q/AAD1IKf1pYx48s54sGe9DSuXa?dl=0  

Θζματα επιλογισ:  

 

1. Θ κάλαςςα  Α’-Γ’τάξεισ, Νηπιαγωγείο  

2. Σα ηώα   Α’-Β΄τάξεισ, Νηπιαγωγείο 

3. Σο δάςοσ Α’-ΣΤ΄τάξεισ, Νηπιαγωγείο 

4. Θ οικογζνειά μου  Α’-ΣΤ’τάξεισ 

 

 

 

ΕΟΤΕΣ 

https://www.dropbox.com/sh/9qdo0538ibpsf0q/AAC6Cbeu7YAXrpvjZPDjAltIa?dl=0 

 

 

 «Χριςτοφγεννα»    Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ενθμερωτικό υλικό, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ ςχετικά με ικθ κι ζκιμα τθσ 

Ελλάδασ και του κόςμου, ζργα τζχνθσ, παραδοςιακά παιχνίδια,  τραγοφδια, ποιιματα, κεατρικά, 

ευχζσ, καταςκευζσ, εικαςτικζσ δθμιουργίεσ.   

 

  «Κάλαντα – Σζςςερισ εποχζσ»  Λφτρασ – Σςαροφχθσ   Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βλ. Εικαςτικά 

 

 «25θ Μαρτίου»  Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ενθμερωτικό υλικό και προτάςεισ δραςτθριοτιτων. 

 

https://www.dropbox.com/sh/aucm5jlw7x9vh2q/AAD1IKf1pYx48s54sGe9DSuXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9qdo0538ibpsf0q/AAC6Cbeu7YAXrpvjZPDjAltIa?dl=0
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 «Σο Πάςχα»     Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ενθμερωτικό υλικό και προτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 

 «Θ γιορτι τθσ μάνασ»  Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ενθμερωτικό υλικό και προτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 

 

 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

ΕΙΚΑΣΙΚΑ 

https://www.dropbox.com/sh/8ig3mt6h7414n9j/AABWpFvhRS2tpUEThqR84yATa?dl=0  

 

   «Αφιζρωμα ςε ζναν καλλιτζχνθ»     Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Υπάρχει υλικό με προτάςεισ δραςτθριοτιτων για Ακρικάκθ, Picasso, Miro 

 

   «Πορτρζτα»   Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ρροτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ από το Ραιδαγωγικό Ινςτιτοφτο, το Μουςείο 

Φωτογραφίασ Θεςςαλονίκθσ, τον Ρολιτιςτικό Οργανιςμό τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, το Ραιδικό 

Μουςείο Θεςςαλονίκθσ και τθν Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων. 

 

   «Δάςοσ: ζργα τζχνθσ από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα»   Α’- ΣΤ ’τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ρλθροφοριακό υλικό και προτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 

   «Σο μάηεμα τθσ ελιάσ»  Θεόφιλοσ – Σάςςοσ    Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βιογραφίεσ, ζργα τζχνθσ, γενικζσ πλθροφορίεσ για το κζμα, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και 

φφλλα εργαςίασ. 

 

   «Κάλαντα – Σζςςερισ εποχζσ»  Λφτρασ – Σςαροφχθσ     Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βιογραφίεσ, ζργα τζχνθσ, γενικζσ πλθροφορίεσ για το κζμα, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και 

φφλλα εργαςίασ. 

 

   «Αρλεκίνοσ-Χαρταετοί» Εγγονόπουλοσ – Μυταράσ –  Βαςιλείου – Χατηθκυριάκου – Γκίκασ    

Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βιογραφίεσ, ζργα τζχνθσ, γενικζσ πλθροφορίεσ για το κζμα, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και 

φφλλα εργαςίασ. 

 

   «Σο ταξίδι»  Ακρικάκθσ – Παρκζνθσ   Α’ - ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βιογραφίεσ, ζργα τζχνθσ, γενικζσ πλθροφορίεσ για το κζμα, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και 

φφλλα εργαςίασ 

 

   «Λουλοφδι, λουλουδάκι μου..» Ιακωβίδθσ – Βαςιλείου – Σςαροφχθσ – Παχισ – Βαρλάμοσ = 

Γκαλνζμθσ  Α’ - ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

https://www.dropbox.com/sh/8ig3mt6h7414n9j/AABWpFvhRS2tpUEThqR84yATa?dl=0
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Βιογραφίεσ, ζργα τζχνθσ, γενικζσ πλθροφορίεσ για το κζμα, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και 

φφλλα εργαςίασ 

 

   «Μάνα, μθτζρα, μαμά….»  Ιακωβίδθσ – ικελιώτθσ      Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βιογραφίεσ, ζργα τζχνθσ, γενικζσ πλθροφορίεσ για το κζμα, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και 

φφλλα εργαςίασ 

 

 «Mάςκεσ»    Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Power-point, διακεματικζσ προςεγγίςεισ και προτάςεισ δραςτθριοτιτων  

  «Οι πίνακεσ τραγουδοφν…»  Δ’- ΣΤ’ τάξεισ 

Ρροςεγγίηοντασ ζργα τζχνθσ με κζμα τθ μουςικι  

 

 «Γευματίηοντασ με καλλιτζχνεσ χωρίσ όνομα…»  Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ρροςεγγίηοντασ ζργα τζχνθσ με κζμα τθ διατροφι 

 

 

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ 

 

   «Κλικ ςτθν πόλθ» - Φωτογραφία δρόμου και τοπίου  Δ’-ΣΤ’ τάξεισ 

Ενθμερωτικό – υποςτθρικτικό υλικό, οδθγίεσ, παραδείγματα, φωτογραφίεσ, προτάςεισ 

δραςτθριοτιτων.  

Βλ. http://dipe-a.thess.sch.gr/ kainotomes/politism_ergasies.html «Κλικ ςτθν πόλθ» 

 

   «Φωτοϊςτορίεσ»   Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Ρροτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 

   «Πορτρζτα»  Δ’- ΣΤ’ τάξεισ 

Εκπαιδευτικό υλικό του  Μουςείου Φωτογραφίασ 

 

   «Σο ςχολείο μζςα από τα μάτια των παιδιών»  Δ’- ΣΤ’ τάξεισ 

Ρροτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 

   «Μια φωτογραφία μασ κυμίηει»  Α’- Β’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ρροτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 

 

ΜΟΤΙΚΘ 

https://www.dropbox.com/sh/vcf4r2el8mw065n/AACdvI6ZswR5sOVl0ULvxIACa?dl=0  

 

   «Σο μουςικό γιαςεμάκι»     Α’- Β’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ρροτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 

 

http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_ergasies.html
https://www.dropbox.com/sh/vcf4r2el8mw065n/AACdvI6ZswR5sOVl0ULvxIACa?dl=0
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   «Θ μουςικι ςτθν Αρχαία Ελλάδα»  Γ’ - ΣΤ’ τάξεισ 

Ρλθροφοριακό υλικό και cd 

 

   «Θ μουςικι ςτον Ελλθνικό Κινθματογράφο»  Γ’ - ΣΤ’ τάξεισ 

cd 

 

 

ΘΕΑΣΡΟ 

https://www.dropbox.com/sh/uh39kk9s1x1d3q7/AABbKGv0-AG0oDc_P8srfgfxa?dl=0  

   «Αρχαίο Ελλθνικό Θζατρο – Κωμωδία»  Δ’- ΣΤ’ τάξεισ 

Φάκελοσ του ΥΡΡΟ  

 

   «Θζατρο κιών-Καραγκιόηθσ»     Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ιςτορία, εξζλιξθ, χαρακτιρεσ, φιγοφρεσ, θχθτικζσ παραςτάςεισ, cd, dvd 

 

   «Θεατρικό εργαςτιρι ι προετοιμάηοντασ μια κεατρικι παράςταςθ»  Α’-ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Αναλυτικζσ προτάςεισ δραςτθριοτιτων για: 

1. Θεατρικό ζργο 

2. Δραματοποίθςθ παραμυκιοφ 

3. Δραματοποίθςθ τραγουδιοφ 

4. Δραματοποίθςθ μφκου 

5. Συγγραφι κεατρικοφ δρϊμενου 

 

   «Κουκλοκζατρο»     Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ιςτορία, εξζλιξθ, κοφκλεσ, καταςκευζσ, κείμενα, παραςτάςεισ 

 

   «Προετοιμαςία ςχολικισ εορτισ (επετειακισ ι λιξθσ ςχολικοφ ζτουσ)»  Α’-ΣΤ’τάξεισ, 

Νθπιαγωγείο 

Ρροτάςεισ δραςτθριοτιτων 

 

ΟΡΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΜΜΕ 

 

ΚΙΝΘΜΑΣΟΓΡΑΦΟ 

 

   «Ελλθνικόσ Κινθματογράφοσ»   Γ’- ΣΤ’ τάξεισ 

Eλλθνικζσ ταινίεσ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ 

 

   «Βλζπω, παίηω και δθμιουργώ με ταινίεσ μικροφ μικουσ»   Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Ταινίεσ μικροφ μικουσ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ 

 

   «Θ εκπαίδευςθ ςτθν 7θ τζχνθ»   Δ’- ΣΤ’ τάξεισ  

Ταινίεσ με κζμα τθν εκπαίδευςθ, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ 

 

https://www.dropbox.com/sh/uh39kk9s1x1d3q7/AABbKGv0-AG0oDc_P8srfgfxa?dl=0
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   «Διαφθμίςεισ» Γ’ - ΣΤ’ τάξεισ  

Υλικό και προτάςεισ δραςτθριοτιτων από τθ Γενικι Γραμματεία Ενθμζρωςθσ και Επικοινωνίασ με 

βιβλίο δαςκάλου και dvd. 

 

 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 

 

   «Παρζα με ζνα ραδιόφωνο» ι «Ετοιμαςτείτε να μασ ακοφςετε»   Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο  

Σε ςυνεργαςία με το Δθμοτικό αδιόφωνο Θεςςαλονίκθσ. Ραρζχεται ενθμερωτικό – 

υποςτθρικτικό υλικό. 

https://www.dropbox.com/sh/5ytfw9rekwj6wfp/AAB8Y2viABX0B19jJhVelWTua?dl=0   

 

 

ΜΑΘΘΣΙΚΟ ΣΤΠΟ  

 

   «Μακθτικόσ τφποσ»     Β’- ΣΤ’ τάξεισ 

Φάκελοσ με υλικό, προτάςεισ δραςτθριοτιτων και φφλλα εργαςίασ. Ρροτείνεται ιδιαίτερα ςτο 

τελευταίο τρίμθνο τθσ Β’ τάξθσ, ςε ςυνδυαςμό με το τελευταίο τεφχοσ τθσ γλϊςςασ (ζχει 

υλοποιθκεί από ςυναδζλφουσ με μεγάλθ επιτυχία).  

 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 «Εγώ, εςφ και όλοι μαηί»  Α’- ΣΤ’ τάξεισ  

Ρλιρεσ υλικό για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα  

https://www.dropbox.com/sh/mlxeybcp8aavv60/AACjz4t-OtM6FL55bY9bearBa?dl=0  

 

 «Παίηω με τα δικαιώματά μου»  Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Ενθμερωτικό υλικό, ζργα τζχνθσ, το εγχειρίδιο τθσ Διεκνοφσ Αμνθςτίασ  και προτάςεισ 

δραςτθριοτιτων 

 

 «Πνευματικι ιδιοκτθςία και ςυγγενικά δικαιώματα» Ε’- ΣΤ’ τάξεισ 

Ρρόγραμμα του Οργανιςμοφ Ρνευματικισ Ιδιοκτθςίασ  

βλ. http://www.opi.gr/images/yliko/school_2014.pdf  

 

   «Μυρωδιά από κακάο – Διαπολιτιςμικό»  Δ’-ΣΤ’ τάξεισ 

Ρλθροφοριακό υλικό, διακεματικζσ δραςτθριότθτεσ και φφλλα εργαςίασ 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/5ytfw9rekwj6wfp/AAB8Y2viABX0B19jJhVelWTua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mlxeybcp8aavv60/AACjz4t-OtM6FL55bY9bearBa?dl=0
http://www.opi.gr/images/yliko/school_2014.pdf
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ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

 

Βλ: http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_thematologia.html  

Προτάςεισ θεμάτων και χρήςησ εποπτικών μζςων για την υλοποίηςη Πολιτ. Πρ. Φ.Α. (ανάρτηςη 7-

10-2012) 

 

   «Σαξιδεφοντασ ςτθν Ελλάδα μζςα από τον παραδοςιακό χορό»  Αϋ- ΣΤϋ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βλ. Λαογραφία 

 

   «Μουςών Δώρα»     Γ’- ΣΤ’ τάξεισ 

Εκπαιδευτικόσ φάκελοσ του ΥΡΡΟ για τθ μουςικι και το χορό ςτθν αρχαία Ελλάδα 

 

   «Σα παιδία παίηει…» - Παραδοςιακά παιχνίδια    Α’- ΣΤ’ τάξεισ, Νθπιαγωγείο 

Βλ. Λαογραφία 

 

   «Ολυμπιακοί Αγώνεσ»     Α’- ΣΤ’ τάξεισ 

Ενθμερωτικό υλικό , προτάςεισ δραςτθριοτιτων, φφλλα εργαςίασ, dvd. Συνδυάηεται με 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο Ολυμπιακό Μουςείο 

 

   «Παραολυμπιακοί Αγώνεσ»  Α’-ΣΤ’τάξεισ 

Ενθμερωτικό υλικό, προτάςεισ δραςτθριοτιτων, φφλλα εργαςίασ, dvd. Συνδυάηεται με 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο Ολυμπιακό Μουςείο 

 

 

 

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗ 

 

Πλα τα κζματα μποροφν να υλοποιθκοφν και από εκπαιδευτικοφσ ξζνων γλωςςών και 

πλθροφορικισ. 

Βλ:  http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_thematologia.html  

      Προγράμματα πολιτιςτικών θεμάτων για εκπ/κοφσ ξζνων γλωςςών 

 

Δείγματα εργαςιών: 

 https://www.dropbox.com/sh/izhoee8tnwvhu1a/AACPWvAicKXb5pBuRUoyjQ9oa?dl=0  

 

 

 

 

 

 

 

http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_thematologia.html
http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/diafora/Protaseis_Programmatwn_7-10-2013.zip
http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/politism_thematologia.html
http://dipe-a.thess.sch.gr/kainotomes/diafora/Programmmata_Gia_Ekp-kous_Xenwn_Glwsswn_7-10-2013.zip
https://www.dropbox.com/sh/izhoee8tnwvhu1a/AACPWvAicKXb5pBuRUoyjQ9oa?dl=0
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΟ ΤΑ ΡΟΑΝΑΦΕΟΜΕΝΑ 

 ΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΗΣΗ ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΡΟΕΚΤΑΣΗ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΩΝ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

   Φιλαναγνωςία με βιβλία ςχετικά με ΑΥ και ΡΕ 

 

   «Μια ιςτορία ταξιδεφει»     

Δθμιουργικι Γραφι με κζματα ΑΥ και ΡΕ 

 

   «Διατροφι και πολιτιςμόσ» (βλ. Δίκτυα) 

 

   «Θ διατροφι ςτθν Αρχαία Ελλάδα» (βλ. Δίκτυα) 

 

   «Ψωμί και γλυκίςματα από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα» (βλ. Δίκτυα) 

 

    «Γευματίηοντασ με καλλιτζχνεσ χωρίσ όνομα…»(βλ. Δίκτυα) 

   

    «Δάςοσ: ζργα τζχνθσ από τθν αρχαιότθτα ωσ ςιμερα»   

   

    «Σο μάηεμα τθσ ελιάσ»  Θεόφιλοσ-Σάςςοσ (βλ. Δίκτυα) 

  

   «Λουλοφδι, λουλουδάκι μου..»  Ιακωβίδθσ, Βαςιλείου, Σςαροφχθσ, Παχισ, Βαρλάμοσ, 

Γκαλνζμθσ 

 

   «Προςεγγίηοντασ ζνα κζμα μζςα από τισ τζχνεσ και τον πολιτιςμό»  - ιςτορία, μφκοι, ζργα 

τζχνθσ, ταινίεσ, λογοτεχνία, παράδοςθ, παραμφκια, αινίγματα, παροιμίεσ, κζατρο   

 
 

1. Θ κάλαςςα   

2. Σα ηώα  

3. Σο δάςοσ   

 

   «Θεατρικό εργαςτιρι ι προετοιμάηοντασ μια κεατρικι παράςταςθ»  με κζμα ΡΕ ι ΑΥ 

   

   «Κουκλοκζατρο»  με κζμα ΡΕ ι ΑΥ   

 

   «Παρζα με ζνα ραδιόφωνο» ι «Ετοιμαςτείτε να μασ ακοφςετε»   

Ετοιμάηοντασ μια ραδιοφωνικι εκπομπι με κζματα ΡΕ ι ΑΥ 

 

   «Φωτοϊςτορίεσ»  

Δθμιουργϊντασ φωτοϊςτορίεσ με κζματα ΡΕ ι ΑΥ  
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   «Κλικ ςτθν πόλθ» - Φωτογραφία δρόμου και τοπίου 

 

   «Βλζπω, παίηω και δθμιουργώ με ταινίεσ»    

Ρροςζγγιςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν με κζματα ΡΕ ι ΑΥ 

 

   «Διαφθμίςεισ» με κζματα ΡΕ ι ΑΥ 

 

   «Μακθτικόσ τφποσ»            

Ζκδοςθ μακθτικισ εφθμερίδασ με κζματα ΡΕ ι ΑΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 


