
ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ spudonpe@minedu.gov.gr 
Εκπαιδευτικά Διαδραστικά Προγράμματα για σχολεία 2018-2019.  
 

 
Το ΕΝΕΚΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ είναι 

ένα εργαστήρι διαδραστικών 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων  

που στοχεύουν στη βιωματική 

μάθηση. Οι εικαστικές τέχνες 

,το θεατρική έκφραση,, η 

μουσική και ο χορός 

συναντιούνται στα 

προγράμματά μας για να 

δημιουργήσουν  ένα  μοναδικό 

περιβάλλον, δημιουργίας,  μάθησης και ψυχαγωγίας που παρακινεί τους μαθητές να συμμετέχουν  

και να βιώνουν τα δρώμενα. 

Εκπαιδευτικά προγράμματα 2018-2019 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (τάξεις Α΄,Β΄, Γ΄) : 
Oι μαθητές συμμετέχοντας σε ένα θεατρικό δρώμενο διερευνούν διαθεματικά τις εποχές του 

χρόνου: (καιρικές συνθήκες,  προϊόντα, ήθη & έθιμα ,γιορτές).  

Στο Β΄ μέρος όλα τα παιδιά ντύνονται  με κοστούμια που αναπαριστούν στοιχεία των εποχών, 

συνθέτουν μια ιστορία  για κάθε εποχή και τη  δραματοποιούν με τη βοήθεια έμπειρων εμψυχωτών. 

Η ΜΕΛΙΣΣΑ ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΟ ΚΕΡΙ (τάξεις Νήπιο, Α΄,Β΄, Γ΄,Δ΄)  
Την ιστορία μιας μέλισσας βασίλισσας ζωντανεύουν οι μαθητές  που αναγκάζεται μαζί με τις 

πιστές  μελισσούλες της να αναζητήσουν μια καινούργια κυψέλη για να κτίσουν τις κερήθρες τους 

Οι μικροί μελισσοκόμοι ανοίγουν τις εκπαιδευτικές κυψέλες παρατηρούν τα προϊόντα που 

παράγουν οι μέλισσες  και μαθαίνουν τον κύκλο της ζωής τους και τα μυστικά της κοινωνίας τους 

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ( ΝΗΠΙΟ Α΄,Β΄, ) :  
Αμέρος:  Μέσα από ένα μουσικό δρώμενο οι μαθητές βιώνουν την αξία του κύκλου του νερού. Β 

μέρος : Τα παιδιά μετασχηματίζουν διάφορα άχρηστα υλικά  σε μουσικά οργανάκια που 

παράγουν ήχους της φύσης Γ μέρος:   Οι μαθητές ντυμένοι με τα κατάλληλα κοστούμια 

αναπαριστούν μουσικοκινητικά το ταξίδι μιας σταγόνας. 

ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ (τάξεις: Α΄,Β΄, Γ΄, Δ΄):  
Οι μαθητές παρακολουθούν μια εκπαιδευτική προβολή  με θέμα : «η χλωρίδα και η πανίδα των 

ελληνικών δασών» Στο θεατρικό δρώμενο που ακολουθεί συμμετέχουν    φορώντας κοστούμια και 

καπέλα ζώων. Δραματοποιώντας μουσικοκινητικά   μια ιστορία με θέμα τη ζωή των ζώων στο 

δάσος βιώνουν τους κινδύνους που απειλούν το οικοσύστημα με καταστροφή, αναζητούν και 

ανακαλύπτουν τρόπους δράσης για να σώσουν το δάσος τους. 
ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ(τάξεις Νήπιο, Α΄,Β΄, )  

 Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  στο οποίο τα παιδιά ντύνονται και δρουν ως ζώα των ελληνικών 

δασών και παρά τις δυσκολίες που τους παρουσιάζονται κατορθώνουν με την βοήθεια της 

συνεργασίας να προστατέψουν τα φυτά, να καθαρίσουν τον αέρα και τα νερά των πόλεων και να 

αντιμετωπίσουν την καταστροφή που προκάλεσε η πυρκαγιά στις φωλιές τους. 
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ΥΓΕΙΑ- ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 
Το τραίνο με τα συναισθήματα:  
Ακολουθώντας τον συναισθηματοποιό στο ταξίδι του με το τρένο των συναισθημάτων τα παιδιά θα 

επισκεφτούν τη χώρα του θυμού, του φόβου ,της λύπης της χαράς και της αγάπης. Όταν τα 

συναισθήματα θα ανθίσουν στην ψυχή τους σαν τα λουλούδια θα έχουν ολοκληρώσει ένα από τα 

πιο όμορφα ταξίδια της ζωής τους. 

 
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΗΡΩΕΣ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ(τάξεις Γ΄,Δ΄)  

Ο μύθος της Περσεφόνης γίνεται  η αφορμή ώστε  μαζί με τον Ιάσονα και το χρυσόμαλλο κριάρι 

του να ταξιδέψουν οι μαθητές   στον Όλυμπο. Εκεί θα συναντήσουν τους αρχαίους θεούς και θα 

μάθουν για τις αρετές και τα κουσούρια τους .Πραγματοποιώντας {μουσικοκινητικά} μερικούς από 

τους άθλους του Ηρακλή και του Θησέα θα πείσουν τους θεούς να αναλάβουν την εξουσία και να 

σχεδιάσουν έναν  καλύτερο κόσμο .  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ : (τάξεις Ε΄, Στ΄)  

   Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές της Ε και Στ τάξης να  
γνωρίσουν  την τέχνη και τον πολιτισμό των βυζαντινών, να ζήσουν στιγμές από την καθημερινή 

ζωή και θα γνωρίσουν τα σπουδαία γεγονότα από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου ως και 

την μεγάλη μάχη που οδήγησε στην άλωση της πόλης.   

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Ένα ιστορικό ταξίδι στην Αρχαία Ελλάδα πραγματοποιούν οι μαθητές και οι μαθήτριες 

στα Αρχαϊκά και κλασσικά χρόνια ,για να βιώσουν  την καθημερινή ζωή και να γνωρίσουν  

την τέχνη τον πολιτισμό και τους αγώνες των Αρχαίων Ελλήνων. 

 ΣΤΑ ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
Οι μαθητές και οι μαθήτριες παρακολουθούν και συμμετέχουν σε μια παράσταση που 

ζωντανεύει τα  σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα της νεότερης Ελλάδας από το 1453 ως  

το 1843 που διδάσκονται στο βιβλίο της ιστορίας τους.   
 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (τάξεις  Α΄, Β΄,Γ΄)  

Οι μαθητές συμμετέχοντας σε ένα θεατρικό δρώμενο, αντιλαμβάνονται ότι πολλές από τις τροφές-

λιχουδιές που καταναλώνουμε περιέχουν συστατικά  χωρίς θρεπτική αξία και πολλές ουσίες που 

είναι βλαβερές. Γνωρίζουν τους τόπους και  τους τρόπους παραγωγής  και διακίνησης των 

τροφίμων,  συλλέγουν τα προϊόντα που επιλέγουν, ετοιμάζουν τα νόστιμα και θρεπτικά τους μενού 

και σχεδιάζουν  τους δικούς τους χάρτες με τους δρόμους της υγείας . 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ –ΥΓΕΙΑ- ΑΕΙΦΟΡΙΑ (τάξεις  Δ΄, Ε΄ ΣΤ)  

Οι μαθητές, συμμετέχοντας σε ένα θεατρικό δρώμενο, παρακινούνται να δράσουν και να  

εξερευνήσουν ώστε   να ανακαλύψουν εκείνες τις τροφές που είναι θρεπτικές , να επιλέξουν ποιες 

από αυτές βοηθούν τον πλανήτη μας να παραμείνει καθαρός και υγιής  Στο δεύτερο μέρος οι 

μαθητές ,σε ομάδες εργασίας συνθέτουν το δικό τους υγιεινό και συγχρόνως οικολογικό 

εβδομαδιαίο μενού διατροφής. 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
TA ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ((τάξεις A,B,Γ,Δ,Ε,ΣΤ)  

Το αγαπημένο  χριστουγεννιάτικο παραμύθι,  παρουσιάζεται σε μια πρωτότυπη διασκευή που δίνει 

την ευκαιρία στους μαθητές να γίνουν και οι ίδιοι πρωταγωνιστές. 

 Τα παιδιά με τη βοήθεια και την καθοδήγηση των εμψυχωτών, φορώντας κατάλληλα κοστούμια, 

παίρνουν μέρος σε ένα θεατρικό δρώμενο και βοηθούν  τον  Σκρουτζ να καταλάβει  πως η αγάπη 

που ζητά για να ζεστάνει την καρδιά του βρίσκεται στους χιονισμένους δρόμους.  Μια ζεστή σκηνή 

με πλούσια σκηνικά, χριστουγεννιάτικα χρώματα και μουσικές βοηθά τα παιδιά να βιώσουν την 

εποχή του παραμυθιού και να νιώσουν τα μηνύματα της αγάπης και της αλληλεγγύης. 



ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ (τάξεις A,B,Γ,)  

Α μέρος : Οι μαθητές συμμετέχουν σε ένα πρωτότυπο θεατρικό δρώμενο και ταξιδεύουν μέσα στις 

σελίδες των πιο γνωστών παραμυθιών αναζητώντας  το κλειδί  της αγάπης.   

Στο Χριστουγεννιάτικο τοπίο των παραμυθιών, συναντούν αγαπημένους παιδικούς ήρωες και  

συγκεντρώνουν πολύτιμα δώρα, σύμβολα της αγάπης της φιλίας και της ειρήνης.      

Χριστουγεννιάτικη κατασκευή :  «Το κλειδί της αγάπης.» 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΖΑΧΑΡΟΧΩΡΙΟ (τάξεις A,B,Γ,) 

Ένα σύγχρονο παραμύθι που αναβιώνει τα ήθη και τα έθιμα των Χριστουγέννων ,τις συνήθειες και 

τις παραδόσεις του λαού μας,  δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να βιώσουν και μέσα από αυτά 

την ομορφιά της μεγάλης μας γιορτής. 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΟΝΕΙΡΟ (τάξεις A,B,Γ,) 

Ένα χριστουγενιάτικο παραμύθι θα διηγηθεί ο Αι Βασίλης για το δέντρο της αγάπης και το 

λαμπερό δέντρο των πολύτιμων στολιδιών. Οι μαθητές θα συμμετέχουν με τη δράση τους στην 

εξέλιξη του παραμυθιού και θα στολίσουν το δικό τους δέντρο μα τα στολίδια της αγάπης.     

 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΑΡΛΕΚΙΝΟ (τάξεις, Α΄,Β΄, Γ΄):  

Α μέρος :  Οι μαθητές  κρατώντας  χειροποίητες γιγαντόκουκλες συμμετέχουν   μαζί με τους 

εμψυχωτές σε μια αποκριάτικη ιστορία γεμάτη δράση και περιπέτεια..  Τα παιδιά αντιλαμβάνονται 

την αξία που έχουν: η αγάπη ,η χαρά ,το γέλιο και το τραγούδι, και  οργανώνουν  το πρώτο 

μεγάλο Καρναβάλι. 

 Β μέρος :  Κατασκευή μιας ξεχωριστής  αποκριάτικης μάσκας από τους μαθητές.         

ΗΘΗ -ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄ 

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ& ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΜΑΣΚΑΣ  (τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ΄,Ε΄,ΣΤ΄) 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ  

 ΜΟΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες ξεναγούνται στη Μονή Δαφνίου από 

έμπειρη ξεναγό και στη συνέχεια κατασκευάζουν με τη βοήθεια εικαστικών βυζαντινά 

ψηφιδωτά.  

ΜΟΝΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες επισκέπτονται την ιστορική μονή 

της Καισαριανής, βαδίζουν στο βοτανολογικό μονοπάτι γνωρίζοντας την πανίδα και τη 

χλωρίδα του Υμηττού και στη συνέχεια κατασκευάζουν ένα εικαστικό έργο. 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ Οι μαθητές και οι μαθήτριες περιηγούνται στον εθνικό μας κήπο, 

μαθαίνουν την ιστορία του μέσα από πρωτότυπα παιχνίδια και στη συνέχεια 

κατασκευάζουν ένα εικαστικό έργο. 

 


