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και τα
μνημεία
μια πρωτοβουλία:

Οι παντός είδους φθορές
και οι βανδαλισμοί απειλούν
καθημερινά τα γλυπτά,
τα μνημεία και τα ιστορικά
κτήρια της Αθήνας. Η αγωγή
στις αξίες και τη φροντίδα
της πόλης ως πυρήνα της
Δημοκρατίας και του
Πολιτισμού είναι απαραίτητη
από τα σχολικά χρόνια των
παιδιών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα
μνημεία» αποτελεί πρωτοβουλία του
δήμου Αθηναίων και υλοποιείται από
την Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων σε
συνεργασία με τις Δ/νσεις
Πρωτοβάθμιας (Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση και Πολιτιστικά Θέματα)
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Περιβαλλοντική Εκπαίδευση)
Α΄Αθήνας, και με την Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών (Γραφείο Διασύνδεσης
ΑΣΚΤ).
To πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για
την εφαρμογή του στην Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση (2018-19).

Στόχος του προγράμματος «Το παιδί, η
πόλη και τα μνημεία» είναι να στρέψει
το ενδιαφέρον της σχολικής
κοινότητας στην έννοια της
πολιτειότητας, και να ενθαρρύνει την
ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργού πολίτη
στα παιδιά, δίνοντάς τους τα
κατάλληλα ερεθίσματα για να
γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους,
να μάθουν να την αγαπούν και να την
προστατεύουν.

TEXNOΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100 ΓΚΑΖΙ 11854
213 0109300, 698 6401247
info@kids4thecity.gr
kids4thecity

#kids4thecity
www.kids4thecity.gr

ΜΑΘΗΤΕΣ &
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ
• Ανακαλύπτουν την αισθητική αξία
των υπαίθριων γλυπτών και των
ιστορικών κτηρίων της Αθήνας.
• Διερευνούν τη σύνδεση μνημείων
και κτηρίων με την πόλη και την
ιστορία της.
• Μαθαίνουν να εκφράζουν
δημιουργικά το όραμά τους για τον
δημόσιο χώρο και να διεκδικούν
τεκμηριωμένα την προστασία και
αναβάθμισή του.
• Προετοιμάζονται ώστε να γίνουν
οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες της πόλης,
οι αυριανοί ενεργοί πολίτες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
• Εξοικειώνονται με τη χρήση
δημιουργικών εργαλείων προκειμένου
να τα αξιοποιήσουν στη σχολική τάξη.
• Διερευνούν δυνατότητες
ενσωμάτωσης της καλλιτεχνικής
έκφρασης στην εκπαιδευτική πράξη.
• Ενισχύουν τους δεσμούς ομάδας με
τους μαθητές τους.
• Ανταλλάσσουν απόψεις στο πλαίσιο
μιας κοινότητας επιστημόνων με κοινό
όραμα και προβληματισμούς,
και αναπτύσσουν πρωτοβουλία.

2016-2018

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» έχει
ήδη εφαρμοστεί στην Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση τις σχολικές χρονιές
2016-17 και 2017-18, και στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
τη σχολική χρονιά 2017-18.
Στο διάστημα αυτό, στο πρόγραμμα
εντάχθηκαν:

Μαρία Δημοπούλου, Πόπη Κύρδη,
Ελένη Σβορώνου

• 71 σχολεία
• 133 εκπαιδευτικοί
• 2.030 μαθητές και μαθήτριες 5-18
ετών.
Κατά τη σχολική χρονιά 2018-19, το
πρόγραμμα υποδέχεται περισσότερα
σχολεία, διευρύνει τις συνεργασίες
του και εμπλουτίζει τις δράσεις του
και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία.
Οδηγός εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση (2018).
Ο Οδηγός συγκεντρώνει τις
βασικές αρχές και τις μεθόδους
υλοποίησης του προγράμματος,
και συνιστά πολύτιμο εργαλείο για
τους εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το
σύνολο του υλικού είναι
προσβάσιμο online. Μια
συνέκδοση της Τεχνόπολης δήμου
Αθηναίων και του Πολιτιστικού
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς.

Με την Κατερίνα στην Αθήνα
(υπό έκδοση, από την Τεχνόπολη
δήμου Αθηναίων).
Graphic novel με πρωταγωνιστές
μια έφηβη με ιστορικές ανησυχίες,
τον σκανταλιάρη σκύλο της και μια
πόλη γεμάτη εκπλήξεις.
Μια σαββατιάτικη περιήγηση σε
εμβληματικά τοπόσημα, στη μνήμη
και την ιστορία της Αθήνας.
Εικονογράφηση: Γεράσιμος Αβλάμης,
Νικόλας Στεφαδούρος
Σενάριο: Βέρα Καρτάλου

Ταξιδεύοντας με
«Το παιδί, η πόλη
και τα μνημεία»
2018-19
Π.Ε.

Τα σχολεία ανακαλύπτουν
την πόλη:
«υιοθετώ ένα γλυπτό ή μνημείο»
εκπαιδευτικές επισκέψεις
και ξεναγήσεις στην πόλη

Π.Ε.

Γιορτή λήξης περιόδου:
έκθεση έργων
παρουσιάσεις
δημιουργικές δραστηριότητες
Γιορτή λήξης περιόδου:
έκθεση έργων
παρουσιάσεις
ανοιχτή μαθητική διαβούλευση
δημιουργικές δραστηριότητες

Π.Ε.

Στα σχολεία:
η συντήρηση έργων Τέχνης

Τα σχολεία ανακαλύπτουν
την πόλη:
«υιοθετώ ένα κτήριο ή μνημείο»
εκπαιδευτικές επισκέψεις
και ξεναγήσεις στην πόλη

Δ.Ε.

Στα σχολεία:
προετοιμασία για την
ανοιχτή διαβούλευση
Δ.Ε.

Δ.Ε.

Π.Ε.

Π.Ε.

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς:
μεθοδολογία
ψηφιακή πλατφόρμα
μουσειακή εκπαίδευση
χρήση βιβλιογραφίας

Βιωματικά εργαστήρια
για εκπαιδευτικούς:
δημιουργική γραφή
οπτικοακουστικά μέσα
κινητική έκφραση

Σεμινάριο για
εκπαιδευτικούς:
καταγραφή κτηρίων
Δ.Ε.

Βιωματικά εργαστήρια
για εκπαιδευτικούς:
δημιουργική γραφή
οπτικοακουστικά μέσα
εικαστικά/graffiti
Δ.Ε.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ενημερωτική ημερίδα
για εκπαιδευτικούς

Δήμος Αθηναίων
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Στηρίζουν
Αντιδημαρχία για το Παιδί
Αντιδημαρχία Αστικής Υποδομής

Ενημερωτική ημερίδα
για εκπαιδευτικούς

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κατασκευών και Κτηριακών Έργων
Αντιδημαρχία Διαχείρισης
Απορριμμάτων
Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων
Δ/νση Π.Ε. Α΄ Αθήνας
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
και Πολιτιστικά Θέματα
Δ/νση Δ.Ε. Α΄ Αθήνας
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Γραφείο Διασύνδεσης ΑΣΚΤ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΤΕΙ Αθήνας
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων Τέχνης
Εθνική Πινακοθήκη
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς
MONUMENTA
Για την προστασία της φυσικής
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
Ελλάδας και Κύπρου
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Δράσεις του προγράμματος έχουν ενταχθεί
στο πλαίσιο της «Αθήνα 2018 Παγκόσμια
Πρωτεύουσα Βιβλίου»

