
«ΦΡΟΝΕΙΝ» 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

(δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) 

H Σχολή αρχαίων Ελληνικών «ΦΡΟΝΕΙΝ» (www.fronein.gr)   πραγματοποιεί 
εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία απευθύνονται σε μαθητές όλων των 
σχολικών βαθμίδων και ακολουθούν τους διδακτικοὺς στόχους του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών του Σχολείου. Όλα μας τα προγράμματα έχουν 
εφαρμοστεί πιλοτικὰ σε  Δημόσια καὶ Ιδιωτικὰ σχολεία και είναι κατάλληλα και για  
Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, τα υλοποιούν δε έμπειροι παιδαγωγοί, 
φιλόλογοι και  καθηγητές Ειδικής Αγωγής.  Τα προγράμματα διαρκούν δύο 
διδακτικὲς ώρες και υλοποιούνται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο μας στο 
Θησείο. Στους μαθητὲς δίδεται πλούσιο εκπαιδευτικὸ υλικό. 

 

ΑΓΟΡΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΘΟΣ, ΜΕ ΗΘΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΛΟΓΟ                              

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ 

    ΓΙΑ ΤΗΝ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ  Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ  (ΙΣΤΟΡΙΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα που προετοιμάσαμε για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχει ως βασικούς 

στόχους: 

1. Να κατανοήσουν τα παιδιά τις έννοιες του πολιτεύματος, της άσκησης της εξουσίας και 

της διοίκησης της πόλης-κράτους και κυρίως πώς ασκείτο η άμεση δημοκρατία και πώς  

εκφραζόταν και επιβαλλόταν η βούληση του λαού μέσα στις συνεδριάσεις της 

Εκκλησίας του Δήμου. Να εκτιμήσουν την αξία της Δημοκρατίας ως συστατικού της 

ελεύθερης πολιτείας. 

2. Να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τα «κοινά». 

3. Να γνωρίσουν τη Ρητορική και την Επιχειρηματολογία και να αναπτύξουν τις δικές τους 

δεξιότητες έκφρασης στον προφορικό λόγο. 

http://www.fronein.gr/


4. Να προβληματιστούν πάνω σε θέματα Αγωγής.  

5. Να πλησιάσουν προσωπικότητες που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην Ιστορία της 

αρχαίας Αθήνας και ζωντανεύοντας δικούς τους λόγους και διαλόγους να αγαπήσουν το 

μάθημα της Ιστορίας, να το νοηματοδοτήσουν και να οξύνουν την κριτική τους σκέψη. 

6. Να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον τους για θέματα στρατηγικής και για τα πολεμικά 

γεγονότα του Πελοποννησιακού πολέμου.  

7. Να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τις λειτουργίες της Αρχαίας 

Αγοράς της Αθήνας και την καθημερινή ζωή των Αθηναίων. 

Κύρια δομή του προγράμματος: 

 Τα παιδιά συμμετέχουν σε κινητικά παιχνίδια ή συμβολικές αναπαραστάσεις που 

ζωντανεύουν όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνταν στο χώρο της Αρχαίας 

Αγοράς  κατά τους κλασικούς χρόνους.  Στη διάρκεια του δρώμενου γίνεται αναφορά 

στον τρόπο διοίκησης της αρχαίας Αθήνας και δίνονται με ζωντανό και παιγνιώδη τρόπο 

πληροφορίες για όλες τις  λειτουργίες της Αγοράς. 

 Τα παιδιά βιώνουν αναπαράσταση της Εκκλησίας του Δήμου με δραματοποίηση δύο εκ 

των καλυτέρων δημηγοριών που εκφωνήθηκαν ποτέ, αυτές του Νικία και του Αλκιβιάδη 

πριν από τη Σικελική εκστρατεία. 

 Δραματοποίηση της αντιπαράθεσης του Δίκαιου με τον Άδικο Λόγο από το έργο 

«Νεφέλες» του Αριστοφάνη και εκκίνηση ανοιχτού διαλόγου για θέματα Αγωγής.  

 Δραματοποίηση του διαλόγου του Σωκράτη με το μαθητή του Κρίτωνα, ο οποίος τον 

παροτρύνει να φύγει από την Αθήνα για να σώσει τη ζωή του μετά την καταδίκη του σε 

θάνατο. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Σε πρότερο της υλοποίησης του προγράμματος χρόνο θα δίνονται στους εκπαιδευτικούς 

των παιδιών βοηθητικά κείμενα (ένα για κάθε διάλογο) για να μπορούν αν έχουν το 

χρόνο και το επιθυμούν να τα προετοιμάσουν καλύτερα, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. 

 

Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο  210 3232 370,        

ή μέσω mail στο fronein18@yahoo.gr  

Καθημερινές      

 Στην σχολή «ΦΡΟΝΕΙΝ»: Θησείου 18,  Θησείο, Αθήνα  

Μπορεί μάλιστα να συνδυαστεί με περιήγηση στο χώρο της Αρχαίας Αγοράς των 
Αθηνών,    ή 

 Στο χώρο του σχολείου.  

Κόστος : 5 ευρώ ανά ἀτομο                                                                                        

(στην τιμή περιλαμβάνεται και το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό  που θα λάβουν τα 
παιδιά) 


