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ENΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 
 
Κοινωνική και οικονομική οργάνωση. 

          ▪ Σύνθεση πληθυσμού. 
          ▪ Ξενοφοβία – Ρατσισμός. 
         ▪ Γειτονιά 
         ▪ Οικογένεια 
          ▪ Σχολείο 

       ▪ Επαγγέλματα, υπηρεσίες. 
       ▪ Κοινωνική συμβίωση – επικοινωνία. 
       ▪ Γλώσσα. 

Τεχνολογικά επιτεύγματα. 
     ▪ Αρχιτεκτονήματα. 

          ▪ Καλλιτεχνικά δημιουργήματα. 
  ▪ Σύγχρονα αντικείμενα καθημερινής χρήσης και ο ρόλος τους                                      

              στη διαμόρφωση του τρόπου ζωής σήμερα. 
       ▪ Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σύγχρονη ζωή. 

 Ο τόπος μου 
       ▪ Η ιστορία του τόπου μου. 

 ▪ Οι ήρωες του. 
                 ▪ Οι ευεργέτες του. 
                 ▪ Ντόπιοι σπουδαίοι επιστήμονες και καλλιτέχνες. 
                 ▪ Οι Αρχαιολογικοί  και ιστορικοί χώροι του. 
                 ▪ Τα Μουσεία του. 
  Λαογραφία. 

▪ Ήθη και έθιμα. 
▪ Παραδοσιακές μορφές τέχνης. 
       •Τοπικά κτίσματα. 

                         •Ξυλογλυπτική. 
                         •Χειροτεχνία. 
                         •Παραδοσιακές φορεσιές. 
                  ▪ Συλλογή παροιμιών, παραμυθιών και τραγουδιών. 
                  ▪ Τα παιχνίδια των παππούδων μας. 



                  ▪΄Εθιμα και λαογραφικά στοιχεία για τη διατροφή. 
                  ▪ Διατροφή: ιστορία και τέχνη. 
                  ▪ Η διατροφή στον κύκλο του χρόνου και στο κύκλο της ζωής 
                       ( γέννηση, γάμος, θάνατος )     
                 
Η τέχνη της φωτογραφίας. 

▪ Έκθεση φωτογραφίας που να αναδεικνύει θέματα σχετικά με την 
τοπική ιστορία και παράδοση. 
▪ Σπουδαίοι Έλληνες φωτογράφοι. 
▪ Η ιστορία της φωτογραφικής τέχνης. 

                  ▪ Γεγονότα που επηρέασαν τη ζωή της χώρας μας, της ηπείρου                     
μας, του πλανήτη μας, όπως τα αποτύπωσε ο φωτογραφικός φακός. 
 

 
Μαθητικά έντυπα 

 ▪ Έκδοση περιοδικού που να αναδεικνύει θέματα σχετικά με την 
τοπική ιστορία, λαογραφία, τέχνη αλλά και σύγχρονα θέματα που 
ενδιαφέρουν τους μαθητές. 
 ▪ Έκδοση σχολικής εφημερίδας που να παρουσιάζει εργασίες των 
μαθητών σχετικές με:  
     • τον πολιτισμό. 
     • δικά τους ποιήματα ή διηγήματα. 
     • επίκαιρα τοπικά και παγκόσμια γεγονότα.   
     • λογοτεχνικά έργα που τους έκαναν εντύπωση – κρίσεις       και 
σχόλια για πολιτιστικά γεγονότα καθώς και συνεντεύξεις, 
ανταποκρίσεις, παρουσιάσεις. 

Εργαστήρια 
  ▪ Θεατρικού  παιχνιδιού. 
  ▪ Ελληνικού παραδοσιακού χορού. 
  ▪ Μουσικής. 
  ▪ Ζωγραφικής 
  ▪ Φωτογραφίας 
  ▪ Έκφρασης και δημιουργίας με εργαλεία τις τέχνες της συνομιλίας. 

Θέατρο  
                     ▪ Θεατρική παράσταση. 
                     ▪ Το παιδικό έργο στην Ελληνική σκηνή – Χειμερινή περίοδος 
                     (2009-10):      

   •Στις Kρατικές Σκηνές. 
   •Στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου. 

Κλασικοί Έλληνες ζωγράφοι (π.χ. Γκρέκο). 
Λαϊκοί ζωγράφοι ( π.χ. Θεόφιλος ).  
Βυζαντινή Αγιογραφία. 



Λογοτεχνικές εκδηλώσεις.  
 
Προτάσεις του ΥΠΑΙΘΠΑ 
 

Ενδεικτικά τα Πολιτιστικά  Προγράμματα, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε  δράσεις 
όπως: 

 Θεατρικό εργαστήριο: ανάπτυξη παραστατικών δεξιοτήτων των μαθητών, 
προετοιμασία παράστασης θεατρικού έργου επώνυμου συγγραφέα, δημιουργία πρωτότυπης 
παράστασης των μαθητών, θεατρικό αναλόγιο, κ.ά. 

 Μουσικό / χορευτικό εργαστήριο, για παράδειγμα συγκρότηση χορωδίας, 
συνόλων (φωνητικών, ορχηστρικών, μικτών), ομάδας σύγχρονου χορού, παραδοσιακών 
χορών κ.λπ. Μια τέτοια δραστηριότητα, για να συνιστά πρόγραμμα, προϋποθέτει πρακτική 
και θεωρητική  προσέγγιση του θέματος (π.χ. παραδοσιακοί χοροί μιας συγκεκριμένης 
περιοχής και διερεύνηση των ιστορικών, κοινωνικών, οικονομικών παραγόντων που 
επηρεάζουν την εξέλιξή του ή αφιέρωμα στην φορεσιά της περιοχής, τα κοσμήματα που την 
συνοδεύουν κ.ά.). 

 Εικαστικό εργαστήριο: πρακτική και θεωρητική προσέγγιση μιας συγκεκριμένης 
μορφής τέχνης (κεραμικής, ψηφιδωτού, αγιογραφίας, κ.λπ.), μελέτη κινημάτων και 
τεχνοτροπιών, συγκρότηση  ομάδας αισθητικής παρέμβασης στον χώρο του σχολείου κ.λπ. 

 Λογοτεχνικό εργαστήριο: μελέτη λογοτεχνικών ρευμάτων, δημιουργών, έργων, 
καθώς και δημιουργική γραφή. 

 Μαθητικός τύπος: έκδοση εφημερίδας ή περιοδικού σε έντυπη ή και ηλεκτρονική 
μορφή. Η δραστηριότητα αυτή, για να συνιστά πρόγραμμα, προϋποθέτει συγκεκριμένη  
συντακτική ομάδα μαθητών, η οποία θα έχει την ευθύνη της συγκέντρωσης, επιλογής, 
σύνταξης και παρουσίασης της ύλης. Ένα μαθητικό έντυπο, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, 
παρακολουθεί την  επικαιρότητα, τα τοπικά και παγκόσμια γεγονότα, περιλαμβάνει 
συνεντεύξεις, ανταποκρίσεις, παρουσιάσεις, ανακοινώσεις, κ.ά. Δεν αποτελούν πρόγραμμα 
τεύχη που συγκεντρώνουν τις συνθετικές εργασίες των μαθητών κατά την διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς ή παρουσιάζουν απλώς τις δραστηριότητες της σχολικής μονάδας. 

 Λέσχη φωτογραφίας: γνωριμία με την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας, 
πρακτική άσκηση με αφορμή  συγκεκριμένο θέμα και στόχο τον συνδυασμό θεωρίας και 
πράξης. 

 Θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπικής ιστορίας και μυθολογίας (π.χ. 
αρχιτεκτονική κληρονομιά μιας περιοχής, «υιοθεσία» μνημείων), θέματα κοινωνικά (π.χ. 
ρατσισμός, πρόσφυγες) με προσέγγιση μέσω των διαφόρων μορφών τέχνης (π.χ. πολιτιστικά 
στοιχεία των μεταναστών και προσφύγων, όπως τραγούδια, χοροί, έθιμα), θέματα 
λαογραφικά (π.χ. ήθη, παραδόσεις, παιχνίδια) κ.ά. 

 Δημιουργία ντοκιμαντέρ με θέματα όπως πορτραίτα προσωπικοτήτων, θέματα 
της τοπικής κοινωνίας ή της καθημερινής ζωής κλπ. 

 Κινηματογραφική Λέσχη: γνωριμία με την τέχνη και την τεχνική του 
κινηματογράφου μέσα από τις προβολές ταινιών, αφιερώματα σε σκηνοθέτες, πρακτική 
άσκηση δημιουργίας κινηματογραφικού ή διαφημιστικού σποτ κ.λπ.  



 Άλλα καινοτόμα πολιτιστικά προγράμματα. 
 


