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To My Roots, 

είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που απευθύνεται σε 
παιδιά απ’ όλο τον κόσµο. 

 
Στόχος είναι να δηµιουργηθούν γέφυρες πολιτισµού 

που θα ενώσουν τις ρίζες των παιδιών,  
µέσα από δηµιουργικές δράσεις και εργαστήρια. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O Θησέας και η Αθήνα” 
Σχολείο Πολιτισµού My Roots 
 

Καλοκαίρι 2018 

  



Παιχνίδια Πολιτισµού 

“O Θησέας και η Αθήνα” 
Ένα εβδοµαδιαίο καλοκαιρινό πρόγραµµα για παιδιά, εµπνευσµένο από 
τον ελληνικό πολιτισµό. 

Τα παιδιά θα αναζητήσουν τα σηµάδια του µυθικού Θησέα στην Αθήνα, 

θα ακολουθήσουν µυστικά µονοπάτια στις σπηλιές της Ακρόπολης, 

θα δοκιµάσουν τις ικανότητές τους σε συνταγές µαγειρικής, 

θα φυτέψουν σπόρους και θα ανακαλύψουν τα ονόµατα των αρχαίων 

φυτών της Αττικής, 

θα παίξουν επιτραπέζια µε ήρωες της µυθολογίας, 

θα επισκεφτούν µια αρχαία και µια σύγχρονη αγορά, 

θα εξερευνήσουν τους θησαυρούς που κρύβονται µέσα σε ένα µουσείο. 

 

Για τις καθηµερινές δραστηριότητες θα χρησιµοποιήσουν χάρτες, τσάπες, 
σκαλιστήρια, χώµατα, πινέλα και µπογιές. 

Μία φορά την εβδοµάδα θα βάλουν τα εκδροµικά τους παπούτσια και θα 
εξερευνήσουν τη φύση. 

 

 

 



 



 



Το Σχολείο Πολιτισµού είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που 
εστιάζει σε δράσεις εµπνευσµένες από τον ελληνικό πολιτισµό. 

Πρόκειται για ένα καλοκαιρινό πρόγραµµα µε έδρα τη Σχολή Χιλλ που 
πραγµατοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή και απευθύνεται σε 

παιδιά  από 5 έως 8 χρονών. 

Το θέµα «Ο Θησέας και η Αθήνα» προσεγγίζεται διαθεµατικά και 
βιωµατικά. 

Μέσα από παιχνίδια ρόλων, εικαστικών, κατασκευών, µουσικής και 
αφήγησης τα παιδιά θα περιηγηθούν στην πόλη και θα αναζητήσουν 

σηµάδια της µυθολογίας στην Αθήνα. 

Το Σχολείο Πολιτισµού για το 2018 θα πραγµατοποιηθεί: 

25-29 Ιουνίου 
2-6 Ιουλίου 

9-13 Ιουλίου 
 

Το πρόγραµµα της κάθε εβδοµάδας είναι διαφορετικό και κινείται γύρω 
από τη µυθολογία, τον ελληνικό πολιτισµό και τη λαϊκή παράδοση. 

Η κάθε εβδοµάδα κλείνει µε µια εκδροµή στο βουνό ή στη θάλασσα. 

Στο πρόγραµµα περιλαµβάνονται δράσεις που στοχεύουν στην 
εξοικείωση µε την αγγλική γλώσσα. 

Η άφιξη των παιδιών στο σχολείο θα γίνεται από τις 9:00 έως τις 10:00 
και η αποχώρηση στις 16:30. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει µεσηµεριανό 

φαγητό, σνακ και ξεκούραση. 

Κόστος προγράµµατος: 185,00€ / εβδοµάδα 

 

Ο αριθµός των θέσεων είναι περιορισµένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Πληροφορίες:info@myroots.gr και Τ: 6972145623 

  



 

 

 

 

 

  

                


