
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

ΣΤΟ «ΒΡΥΣΑΚΙ, ΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΗΣ» 

 

 

 

1. "Ταξίδι στην Ιστορία" 

Ηλικίες: 7-12 / Αριθμός Ατόμων: 20 / ∆ιάρκεια 60΄ 

 

Το Βρυσάκι στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό νεοκλασικό σπίτι του 19ου αιώνα, ανάμεσα στην 

Αθήνα των Κλασικών χρόνων και της Σύγχρονης εποχής. Είναι χαρακτηριστικό το πώς η 

Αρχαία Ελλάδα και η εποχή της Τουρκοκρατίας συνυπάρχουν αρμονικά στην ιστορική 

γειτονιά της Πλάκας.  Μέσα από μια σύντομη βόλτα, τα παιδιά θα γνωρίσουν τη Ρωμαϊκή 

Αγορά και θα ανακαλύψουν τα μυστικά της βιβλιοθήκης του Αδριανού και του Τζαμιού 

Τζισταράκη. Συγχρόνως, θα έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τη σύγχρονη και τη 

νεοκλασική αρχιτεκτονική της περιοχής, μέσα από το συνονθύλευμα κτηρίων που 

χαρακτηρίζει το κέντρο της Αθήνας.  

Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι τα παιδιά να απολαύσουν έναν περίπατο στην 

Αθήνα (καιρού επιτρέποντος), ξεκινώντας από το τζαμί Τζισταράκη και καταλήγοντας στη 

Στοά του Αττάλου, μαθαίνοντας για κάποια από τα πιο σημαντικά μνημεία που κοσμούν για 

αιώνες την πόλη μας. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο. Μετά το 

πέρας της βόλτας, οι μαθητές επιστρέφοντας στο Βρυσάκι θα χωριστούν σε ομάδες και 

χρησιμοποιώντας τα σώματά τους θα προσπαθήσουν να απεικονίσουν τα σημεία που τους 

έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση από την ξενάγηση. Στη συνέχεια, θα αφηγηθούν τη δική 

τους ιστορία για την ζωή των κατοίκων της Αθήνας, δημιουργώντας έναν κύκλο γύρω από 

ένα λευκό χαρτί διάστασης ενός μέτρου, όπου με τη χρήση πολύχρωμων μαρκαδόρων θα 

αποτυπώσουν ελεύθερα τις δικές τους εικόνες. Το κολλάζ θα δοθεί ως αναμνηστικό της 

επίσκεψης τους. 

 

2. "Το Παλιό Σπίτι" 

Ηλικίες: 7-11 / Αριθμός Ατόμων: 20 / ∆ιάρκεια 60΄ 

 

Το Βρυσάκι στεγάζεται σε ένα σπίτι του 19ου αιώνα, το οποίο δύναται να σου «αφηγηθεί» 

ιστορίες μια παλαιότερης εποχής. Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε ένα διάλογο με κύριο θέμα 

τον τρόπο ζωής μιας οικογένειας εκείνων των χρόνων. Θα περιηγηθούν στο «παλιό σπίτι» 

και θα ανακαλύψουν τον τρόπο ζωής εκείνων των χρόνων. Παρατηρώντας το χώρο θα 

έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν το παρόν με το παρελθόν.  



Σκοπός: Μέσα από ένα βιωματικό παιχνίδι, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με συνήθειες και 

επαγγέλματα που δεν υπάρχουν πια ή υπάρχουν με έναν διαφορετικό τρόπο.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα θεατρικό παιχνίδι.  

Τα παιδιά, εφόσον θα έχουν χωριστεί σε ομάδες, θα αξιοποιήσουν αντικείμενα που είχαν 

μεγαλύτερη χρηστική αξία στο παρελθόν, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα «ταξίδι» 

στο χρόνο.  

 

 

3. "Ανακαλύπτω τη Μουσική" 

Ηλικίες: 7-11 / Αριθμός Ατόμων: 20 / ∆ιάρκεια 60-70’ 

 

Καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με ήχους και εικόνες μέσα από τον κόσμο της μουσικής 

και είναι χαρακτηριστικό το πώς οι ήχοι μπορούν να δημιουργηθούν σχεδόν από οτιδήποτε 

υπάρχει γύρω μας. Οι άνθρωποι, τα ζώα, η φύση, ακόμη και κάποια από τα χρηστικά 

αντικείμενα, έχουν τη δυνατότητα να παράγουν κάποιον ήχο.  

Σκοπός  του εν λόγω εκπαιδευτικού προγράμματος, είναι μέσα από μια προβολή εικόνων 

και ενός διαδραστικού παιχνιδιού με μουσικά αντικείμενα, να δοθούν στα παιδιά τα 

κατάλληλα ερεθίσματα, προκειμένου να να γνωρίσουν τη μουσική και ανακαλύψουν το 

ρυθμό και τον ήχο.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία μουσικών κατασκευών, 

καθώς με απλά υλικά θα δημιουργηθούν μουσικά αντικείμενα, τα οποία θα παράγουν 

ρυθμό και ήχο. 

 

 

4. "Παρατηρώ τη διαφορετικότητα" 

Ηλικίες: 8-12 / Αριθμός Ατόμων: 20 / ∆ιάρκεια 60΄ 

 

Μέσα από μια προβολή εικόνων τα παιδιά θα κληθούν να παρατηρήσουν και να 

περιγράψουν αυτό που βλέπουν, έτσι ώστε από το εύκολα ορατό να δημιουργηθεί ένας 

διάλογος γύρω από τη διαφορετικότητα. Θα τεθούν ζητήματα που αφορούν το φαινόμενο 

του ρατσισμού και θα συζητηθούν λύσεις για την αντιμετώπισή του. 

Σκοπός: Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι λέξεων, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με το 

διαφορετικό. Θα ενημερωθούν και θα προβληματιστούν για το φαινόμενο του ρατσισμού.  

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με ένα καλλιτεχνικό 

εργαστήριο, στο οποίο τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν τις εντυπώσεις 

τους, τα συναισθήματά τους και τα δικά τους μηνύματα για τη διαφορετικότητα. 


