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1.Ανθρώπινα
δικαιώματα - Σεβασμός
στη διαφορετικότητα
Εγκεκριμένο και από
το υπουργείο παιδείας
της Κύπρου!
Β’ - Γ’ Γυμνασίου
&
Α’-Β΄-Γ’ Λυκείου

ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ,
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές βιωματικά τα βασικά
δικαιώματα του κάθε ανθρώπου - σεβασμός στο
διαφορετικό.
Η συνειδητοποίηση πως στις πολυπολιτισμικές
κοινωνίες, στις οποίες ζούμε, όχι μόνο δεν πρέπει να
κλείνουμε τα μάτια στις διακρίσεις και στην καταπάτηση
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά πρέπει εκ νέου να
θέσουμε τον Άνθρωπο στο επίκεντρο όλων μας των
δραστηριοτήτων.

(προσαρμοσμένο
ανάλογα με την ηλικία
των μαθητών)

2. Δράσεις κατά του
σχολικού εκφοβισμού
Εγκεκριμένο και από
το υπουργείο παιδείας
της Κύπρου!
Α’- Β’ - Γ’ Γυμνασίου
&
Α’-Β΄-Γ’ Λυκείου

Στόχος: Καλλιέργεια της υπευθυνότητας στους μαθητές
και ανάληψη ρόλων και δράσης.
Ένα
ολοκληρωμένο βιωματικό
εκπαιδευτικό
πρόγραμμα, με πλήθος δρώμενων, τα οποία
εδράζονται στην διεπιστημονική θεώρηση του
προβλήματος του σχολικού εκφοβισμού, από τη
σκοπιά της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, και
βέβαια του Θεατρικού παιχνιδιού.

(προσαρμοσμένο
ανάλογα με την ηλικία
των μαθητών
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3. Η Δημοκρατία μαςΒιωματικές δράσεις κατά του
Φασισμού και του Ρατσισμού

Εγκεκριμένο και από
το υπουργείο παιδείας
της Κύπρου!

4.Το «σπήλαιο» του
Πλάτωνα.
Μια μεταφορά στη
σύγχρονη
πραγματικότητα
Γ’ Γυμνασίου
&
Α’-Β΄-Γ’ Λυκείου
(προσαρμοσμένο
ανάλογα με την ηλικία
των μαθητών

5. Ο χρόνος και η
θεώρησή του
Α’-Β’-Γ Λυκείου

Στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές βιωματικά τις έννοιες
Δημοκρατία - Φασισμός - Ναζισμός – Ρατσισμός –
Ξενοφοβία.
Oι μαθητές θα αρχίσουν ένα ταξίδι με αφετηρία την αρχαία
Αθήνα, θα γνωρίσουν τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, την
αμερικάνικη και τη γαλλική επανάσταση, τον Β΄
παγκόσμιο πόλεμο, για να διακτινιστούν, τελικά, πάλι στο
σήμερα, μέσα από πλούσια βιωματικά δρώμενα,
φωτογραφικό υλικό και βίντεο. Μέσα από αυτή την
ιστορική διαδρομή θα αποκτήσουν ιστορική γνώση, θα
συναισθανθούν συμμετέχοντας, θα προβληματιστούν και
θα σκεφθούν τον εαυτό τους ως κομμάτι μιας ζωντανής κοινωνίας.
Στο τέλος της δράσης ακολουθεί συζήτηση - προβληματισμός με τους μαθητές.

Ένας αρχαιοελληνικός μύθος- μια αλληγορία- έρχεται να
συναντήσει τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ό μύθος
καθίσταται ίσως πιο επίκαιρος από ποτέ!
Τι κοινό έχει το σπήλαιο με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και
οι σκιές με τις selfies;
Παράλληλα, ποια είναι όλα αυτά που μας μας κρατούν
φυλακισμένους;
Ποιος είναι αυτός που καταφέρνει να σπάσει τις «αλυσίδες»
και να βγει στο αληθινό φως και ποια ευθύνη φέρει;
Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-σεμινάριο, μια
εξομολόγηση για την ανάγκη να σπάσουμε τις αλυσίδες.

Κάποιες φορές νομίζουμε ότι ο χρόνος κυλάει αργά και
βασανιστικά.
Άλλοτε, πάλι, νομίζουμε ότι κυλάει γρήγορα.
Άλλοτε, μένουμε προσκολλημένοι στο παρελθόν και άλλοτε
κυνηγάμε το χρόνο και θέλουμε να κάνουμε το μέλλον παρόν.
Τι είναι, λοιπόν, ο χρόνος και ποια η αξία του και η χρησιμότητα
του;
Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα μας δώσει την
ευκαιρία να φιλοσοφήσουμε, να κατανοήσουμε και να προβληματιστούμε πάνω
στην έννοια του χρόνου και στην αξία του τώρα.
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6. Το κυνήγι του
Θησαυρού

Στόχος: Η κατανόηση της αξίας της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς

Βιωματικό
Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα

Πέρασαν διακόσια χρόνια από την ιδιοποίηση από το
βρετανικό μουσείο των γλυπτών του Παρθενώνα.
Ενός θησαυρού που δεν μπορεί να υπολογιστεί η αξία του
σε ευρώ ή λίρες, αλλά σε ιστορία δυόμιση χιλιάδων ετών
ελληνικού και συνάμα παγκόσμιου πολιτισμού.
Το κυνήγι του θησαυρού» είναι η κατάθεση της δικής μας
φωνής στην προσπάθεια επιστροφής των γλυπτών στο
σπίτι τους. Με ένα βιωματικό ταξίδι στο χρόνο θα
αισθανθούμε γιατί είναι σημαντικό να αγωνιζόμαστε για

Α’ & Β’ Γυμνασίου

«αυτά τα μάρμαρα».

7. Η σύγκρουση των
δύο φύλων
Α’-Β΄-Γ’ Γυμνασίου

Με οδηγό το θεατρικό παιχνίδι και δρώμενα θα γνωρίσουμε τους
διαφορετικούς ρόλους που καλούνται να παίξουν οι άνθρωποι
ανάλογα με το φύλο τους.
Θα ανακαλύψουμε στερεότυπα που κρύβονται πίσω από αυτούς
του ρόλους που κρατούν τα φύλα σε απόσταση ή τα θέτουν σε
σύγκρουση , ξεχνώντας ότι πίσω από κάθε φύλο κρύβεται ένας
άνθρωπος που αξίζει το σεβασμό μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά μας: www.sinkinisis.com
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 215 530 4973, 697 393 3877, 693 664 5757
E-mail: info@sinkinisis.com.
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