
 

 

         
 

 
Ο εκπαιδευτικόσ φορζασ My Roots, με ζδρα τθν Ακινα, δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα και 
ςτο εξωτερικό με ςτόχο να  δθμιουργιςει ζνα δίκτυο εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ. 
Αντλϊντασ ζμπνευςθ από τον ελλθνικό πολιτιςμό και τθ λαϊκι παράδοςθ, προτείνει ζνα 
καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτθ Σχολι Χιλλ.  
 
Το πρϊτο Σχολείο Πολιτιςμοφ απευκφνεται ςε παιδιά 5 ζωσ 8 χρονϊν και 
πραγματοποιείται από Δευτζρα ζωσ Παραςκευι για τισ εβδομάδεσ 25-29/6, 2-6/7 και 9-
13/7.  
 

Θζμα του φετινοφ καλοκαιριοφ είναι: «Ο Θθςζασ και θ Ακινα» 

 
Το κζμα προςεγγίηεται διακεματικά και βιωματικά, με ςτόχο να αποκτιςουν τα παιδιά 
εμπειρίεσ πάνω ςτον πολιτιςμό και τθν παράδοςθ. Οι εβδομαδιαίεσ δραςτθριότθτεσ 
περιλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων, καταςκευζσ, εικαςτικά, φυτζματα και μαςτορζματα, 
γιόγκα, αφθγιςεισ, μαγειρικζσ και εξερευνιςεισ. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράςεισ 
που ςτοχεφουν ςτθν εξοικείωςθ με τθν αγγλικι γλϊςςα.  
 
 

Το θμεριςιο πρόγραμμα 
 
9:00 με 10:00 άφιξθ των παιδιϊν ςτο ςχολείο  

Για να ξεφφγουμε από το αυςτθρό πρόγραμμα και το πρωινό άγχοσ, τα παιδιά μποροφν να 
ζρχονται ςτο ςχολείο από τισ 9:00 ζωσ τισ 10:00.  
(Κατόπιν ςυνεννόηςησ τα παιδιά θα μποροφν να ζρχονται και νωρίτερα από τισ 9:00). 

 
10:00 με 13:00 εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

 
13:00 μεςθμεριανό φαγθτό 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεςθμεριανό φαγθτό και ςνακ.  
Το μενοφ είναι βαςιςμζνο ςε απλζσ, κακθμερινζσ ςυνταγζσ, με ζμφαςθ ςτθν ελλθνικι 
κουηίνα και τα τοπικά προϊόντα.  
Το φαγθτό αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και δίνει αφορμι 
για παιχνίδια γεωγραφίασ, βόλτα ςε κοντινι αγορά, πειραματιςμό και μαγειρικι.  
Το πρόγραμμα φαγθτοφ ανακοινϊνεται ςτθν αρχι κάκε εβδομάδασ. 
 

 



13:30 με 16:00 εκπαιδευτικό πρόγραμμα  

 
16:00 ξεκοφραςθ  

Μζςα ςτθν θμζρα και ανάλογα με το πρόγραμμα, δίνεται ςτα παιδιά χρόνοσ για 
ξεκοφραςθ. Τα παιδιά κα ζχουν τθ δυνατότθτα να χαλαρϊςουν ελεφκερα, μζςα από 
τεχνικζσ γιόγκα, αφιγθςθ παραμυκιϊν και παιχνίδια μουςικισ.  
 

16:30 τζλοσ προγράμματοσ  

 

Εκδρομι μια φορά τθν εβδομάδα 

Κάκε Παραςκευι θ ομάδα φοράει τα εκδρομικά τθσ παποφτςια και ξεκινάει για μια 
θμεριςια εξερεφνθςθ ςτθ φφςθ. Το πρόγραμμα των εκδρομϊν ανακοινϊνεται ςτθν αρχι 
κάκε εβδομάδασ. Για αυτι τθ μζρα θ ϊρα προςζλευςθσ των παιδιϊν ςτο ςχολείο είναι το 
αργότερο 9:15.  
 
 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Εβδομάδα 1: Ο Λαβφρινκοσ 
Πϊσ βγικε ο μυκικόσ Θθςζασ από τον λαβφρινκο; Πϊσ μποροφν να μασ φανοφν χριςιμα τα 
φυτά τθσ μυκολογίασ; Τι ζργα ηωγράφιςε ο Νίκοσ Χατηθκυριάκοσ Γκίκασ;  Πϊσ ζβλεπε ο 
Ουίλιαμ Σαίξπθρ τον Θθςζα μια καλοκαιρινι νφχτα και τι ςχζςθ ζχει θ Αριάδνθ με τον 
κοντορεβικοφλθ; Ποια μυςτικά μποροφμε να μάκουμε ςτο βουνό για να βρίςκουμε πάντα 
τον δρόμο για το ςπίτι;  
 

Εβδομάδα 2: Ο Μινϊταυροσ και τα τζρατα τθσ μυκολογίασ 

Αυτι τθν εβδομάδα κα παίξουμε με τα ςθμεία & τα τζρατα τθσ μυκολογίασ. Εξερευνϊντασ 
τθν Ακινα, κα βροφμε ςθμάδια από μυκικά πλάςματα και κα τουσ δϊςουμε μορφι. Πϊσ θ 
ςφγχρονθ τζχνθ ςυναντάει τον Μινϊταυρο και ποιοσ ιταν ο Πάμπλο Πικάςο; Πϊσ νίκθςε ο 
Θθςζασ τον Μινϊταυρο και πόςεσ ιςτορίεσ μποροφμε να βροφμε μζςα ςτο μφκο;  
 

Εβδομάδα 3: Το άςπρο & το μαφρο 

Τθν τρίτθ εβδομάδα αναηθτοφμε τα άςπρα και τα μαφρα τθσ μυκολογίασ, τθσ αρχαίασ 
τζχνθσ και τθσ κάλαςςασ. Ποιοσ ιταν ο Αιγαίασ και που βρίςκεται το αιγαίο πζλαγοσ; Ποια 
είναι τα ερυκρόμορφα και ποια τα μελανόμορφα αγγεία; Τι χρϊμα ζχει θ ιςτορία του 
Θθςζα; Πϊσ μποροφμε να καταςκευάςουμε το δικό μασ ιςτιοφόρο και τι χρϊμα κα 
βάλουμε ςτα πανιά του;  
 
 

Η ομάδα του Σχολείου Πολιτιςμοφ απαρτίηεται από εκπαιδευτικοφσ 

διαφορετικϊν ειδικοτιτων, προςφζροντασ μια πολυδιάςτατθ μορφι ςτο πρόγραμμα.   
 
Κεντρικά πρόςωπα τθσ ομάδασ είναι 
Η Νατάςα Παπαγγελι, δαςκάλα αγγλικϊν και υπεφκυνθ βιβλιοκικθσ 



Η Χριςτίνα Νάκου, ηωγράφοσ 
Η Σταυροφλα Κατςογιάννθ, γεωπόνοσ 
Η Σαβίνα Κωνςταντίνου, δαςκάλα κεατρικισ αγωγισ 
Η Νικόλ Ιωαννίδθ, δαςκάλα γιόγκα 
Τον γενικό ςυντονιςμό του προγράμματοσ ζχει θ εκπαιδευτικόσ Άρτεμθ Καρρά.  
 

Το Σχολείο Πολιτιςμοφ είναι μια προςπάκεια να διαπραγματευτοφμε μαηί με τα 

παιδιά κζματα πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ. Η φετινι χρονιά είναι αφιερωμζνθ ςτθ 
μυκολογία και ςτθν εξερεφνθςθ τθσ Ακινασ. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό ςε όλα τα παιδιά, 
ανεξάρτθτα από το ςχολείο φοίτθςθσ ι τθ χϊρα διαμονισ τουσ.  
Στόχοσ είναι το Σχολείο Πολιτιςμοφ να ταξιδζψει ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό και να 
δθμιουργιςει ζνα δίκτυο εκπαίδευςθσ και πολιτιςμοφ.  
 
Ευχαριςτοφμε κερμά για τθν εμπιςτοςφνθ! Ευχόμαςτε το Σχολείο Πολιτιςμοφ να είναι το 
ξεκίνθμα μιασ όμορφθσ ςυνεργαςίασ.  
Καλι διαςκζδαςθ!! 
 
Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ,  
Η ομάδα My Roots  
 

 
 
 


