
 
                                                        

 
Πρόσκληση επίσκεψης στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών 

 

 

 

Πρόσκληση επίσκεψης στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών και στην Ι.Μ. Βλατάδων, όπου και 

στεγάζεται το Ίδρυμα, μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τις σχολικές μονάδες 

που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον επίσκεψης στους χώρους του.   Στόχος η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, η 

καλλιέργεια ενσυναίσθησης, η  ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης, η  γνωστοποίηση της διαχρονικής, 

κοινωνικής, και πνευματικής προσφοράς της Ιεράς Μονής Βλατάδων και του Π.Ι.Π.Μ. αλλά κυρίως την 

επικαιρότητα και διαχρονικότητα του Βιβλικού και κατ' επέκταση πατερικού λόγου ως  γνώμονα ορθής 

αντιμετώπισης των κοινωνικών, πνευματικών και ηθικών  προβλημάτων κάθε εποχής. 

Τα σχολεία που επιθυμούν να επισκεφθούν το Π.Ι.Π.Μ. και την Ι.Μ. Βλατάδων, μπορούν να επισκεφθούν τον 

χώρο  κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δε- Πα), αυστηρά, μέχρι ομάδες των 25 ατόμων, λόγω covid 19 
“Αντίτιμο” επίσκεψης για το κάθε σχολείο ορίζεται ένα φυτό επιλογής των μαθητών συνοδευόμενο με μια  

γραπτή προτροπή μέσα από τα λόγια των Πατέρων και Μητέρων της Εκκλησίας για την δημιουργία ενός 

ζωντανού Πάρκου Ευχών στον χώρο της Ι.Μ. Βλατάδων, στον Άγιο Νικόλαο τον Ορφανό και στον Μετοχικό 

ναό του Αγίου Ανδρέα. Σε κάθε επίσκεψη σχολείου θα τηρείται αυστηρά το πρωτόκολλο υγιεινής σύμφωνα με 

την σύγχρονη της επίσκεψης του σχολείου ισχύουσας Κ.Υ.Α για την αντιμετώπιση του Covid 19. 

 
 

     Αναλυτικό πρόγραμμα επίσκεψης σχολείων στο Πατριαρχικό 'Ίδρυμα Πατερικών Μελετών: 

 
9.00π.μ- 10.00π.μ -Ξενάγηση μαθητών και εκπαιδευτικών στους χώρους του 

Ιδρύματος(Βιβλιοθήκη, εργαστήριο επεξεργασίας χειρογράφων μοναστικών καθιδρυμάτων και 

συλλογή διαφανειών από μικρογραφίες χειρογράφων) με παράλληλη συμπλήρωση φύλλου 

εργασίας, για την καλύτερη πρόσκτηση των νέων πληροφοριών για τα χειρόγραφα , καθώς και με 

βιωματικό παιχνίδι γραφής πάνω σε πηλό για να κατανοήσουν οι μικροί μαθητές  το ταξίδι της 

γραφής στο χρόνο. Περιήγηση στην έκθεση της Ιστορίας της Βίβλου και στη mini gallery έργων 

του Ι. Μητράκα με στόχο να εμπεδώσουν τα παιδιά, μέσα από τη γραφή και την τέχνη, την 

πανανθρώπινη ιδέα της οικουμενικότητας την οποία πρεσβεύει παντοιοτρόπως το Πατριαρχικό 

Ίδρυμα Πατερικών Μελετών και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. 
10.00π.μ- 10.30π.μ -Περιήγηση και ιστορική αναδρομή της Ιεράς Μονής Βλατάδων, του 

καθολικού της καθώς και του παρεκκλησίου του Αγίου Παύλου με εκπόνηση βιωματικού, 

εικαστικού mini project με το πέρας της περιήγησης με τίτλο «Η Μονή Βλατάδων με τα μάτια των 

παιδιών» Ένα ευχάριστο ταξίδι για τους μικρούς μαθητές στον κόσμο της εκκλησιαστικής τέχνης 

και των συμβολισμών της. 

 
10.30π.μ- 11.00π.μ  -Προβολή δύο ταινιών μικρού μήκους με θέμα το οικολογικό πρόβλημα και 

τη ρήξη των ανθρώπινων σχέσεων στοχεύοντας στην οικολογική ευαισθητοποίηση και την 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης. Η εν λόγω προβολή συνδυάζεται  με την εκπόνηση μιας 

εικαστικής δράσης με τον τίτλο «Θεός για μία μέρα» όπου οι μικροί  συμμετέχοντες καλούνται να 

αποτυπώσουν στο χαρτί την αλλαγή που θέλουν να φέρουν στον κόσμο με θέμα την οικολογική 

ευαισθητοποίηση ή την προαγωγή των ανθρωπίνων σχέσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  11.00π.μ- 11.30π.μ -Επίσκεψη στον περιβάλλοντα χώρο της Μονής για παρατήρηση της 

φιλοξενούμενης χλωρίδας και πανίδας καθώς και δενδροφύτευση του επιλεγμένου φυτού του επισκεπτόμενου 

σχολείου με την παράλληλη τοποθέτηση του πατερικού ή βιβλικού χωρίου στον Κήπο των Ευχών. 

 
Για λεπτομέρειες και περαιτέρω πληροφορίες, διδακτική υποστήριξη και ραντεβού επίσκεψης οι 
ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να τηλεφωνούν καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, 
στα τηλέφωνα 6987562969 και 2310202301 καθώς και να επικοινωνούν μέσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης secretary.pipm@gmail.com. Υπεύθυνη οργάνωσης, διεξαγωγής, υλοποίησης  και επικοινωνίας 

κα Κλιάρη Ιωάννα.ΠΕ01. 
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