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Εκπαιδευτικά
Προγράμματα & Δράσεις



Παρασκευή 

2/12 
10:00 π.μ. 

Μορφές της Κρήτης
Θέμα του Εκπαιδευτικού αυτού Προγράμματος είναι ο 
πνευματικός πολιτισμός στην Κρήτη. Στοχεύει να πε-
ριγράψει τα βασικά χαρακτηριστικά της κρητικής κοι-
νωνίας και να γνωρίσουν οι μαθητές μία απόμακρη 
χρονικά περίοδο της νεότερης ιστορίας μας, ώστε να 

εξοικειωθούν με τα μεγάλα επιτεύγματα των δημιουργών του Κρητικού 
Πολιτισμού και της Κρητικής Ιστορίας. Συνομιλούμε με τους μαθητές για 
τη Λογοτεχνία (Παντελής Πρεβελάκης, Νίκος Καζαντζάκης, Οδυσσέας Ελύ-
της), την Πολιτική (Ελευθέριος Βενιζέλος), τις Τέχνες (Δομήνικος Θεοτο-
κόπουλος), τη Μουσική (Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Ξυλούρης), την Ιστο-
ρία (Τουρκοκρατία και Κρητική Επανάσταση του 1866, Ιωάννης Βλάχος ή 
Δασκαλογιάννης), την Εκκλησία (Μακαριστός Μητροπολίτης Κισάμου και 
Σελίνου κυρός Ειρηναίος, Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κυρός Τιμό-
θεος). 
Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνος δράσης Ιωάννης 
Μουντογιαννάκης, Βιβλιοθηκονόμος ΟΑΚ. 

Δευτέρα 

12/12 
10:00 π.μ. 

Με λένε Ελπίδα
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, η 
συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ευδοκία Σκορδαλά-Κα-
κατσάκη συζητά με τα παιδιά για τη φτώχεια, τους 
πρόσφυγες, τον πόλεμο, το ρατσισμό και άλλα κοινωνι-
κά προβλήματα της εποχής που αναφέρονται μέσα στο 

βιβλίο της, με τίτλο «Με λένε Ελπίδα». Τα παιδιά που θα παρακολουθήσουν 
το «Μαθητικό Συνέδριο», θα πρέπει να έχουν μελετήσει τα κείμενα του 
βιβλίου, ώστε να συζητηθούν οι έννοιες των λέξεων που συναντούν μέσα 
σε αυτό καθώς και τυχόν άγνωστες λέξεις. 
Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
Τάξης Δημοτικού. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνος δράσης 
Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Βιβλιοθηκονόμος ΟΑΚ. 

Πέμπτη 

15/12 
10:00 π.μ. 

Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.
Ένα μοναδικό εργαστήρι
για μικρούς και μεγάλους
Ένα ταξίδι εικονογραφίας, όπου οι μαθητές θα σχε-
διάσουν, ακολουθώντας τη βυζαντινή τεχνοτροπία, το 
Θείο Βρέφος, πάνω σε χαρτί με κάρβουνο. Οι μαθη-
τές θα μάθουν, επίσης, την ιστορική ανάλυση και τους 

συμβολισμούς της εικόνας της Γεννήσεως του Χριστού, η οποία θα τους 
εισάγει στο πνευματικό νόημα των Χριστουγέννων. Το παρόν Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα απευθύνεται στην Ε΄ και Στ΄ Τάξη Δημοτικού και στις σχολικές 
Τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου και διαρκεί δύο (2) ώρες. Θα υπάρξει δυ-
νατότητα δημιουργίας δύο Τμημάτων σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής. 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνη Προγράμματος Κωνσταντίνα 
Στεφανάκη. 

Πέμπτη 

19/1 
10:00 π.μ. 

Το Όνειρο
Στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος Λόγου και 
Τέχνης της ΟΑΚ, το οποίο άρχισε το 1983, μετά από 
πρόσκληση προς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και αρ-
γότερα από όλο τον κόσμο, να μελετήσουν ένα πνευ-
ματικό κείμενο του 4ου αιώνα και να εκφρασθούν 

καλλιτεχνικά, εμπνεόμενοι από αυτό το θέμα. Το κείμενο αναφέρεται στον 
Αββά Μακάριο της Αιγύπτου, τον μεγάλο ασκητή της ερήμου.
Ο Τόνυ, ο πρωταγωνιστής, είναι ένα αγόρι που ζει σ’ ένα νησί και βρίσκεται 
σε αναπηρικό καροτσάκι έπειτα από ένα ατύχημα. Ήταν πολλές φορές που 
ένοιωθε πως γίνεται βάρος στην οικογένειά του, ήταν φορές που ήθελε 
να γίνουν όλα όπως ήταν πριν το ατύχημα και όλο αναρωτιόταν «γιατί σε 
μένα;». Μία μέρα, που βρέθηκε στο δάσος παρασυρμένος από τις πικρές 
σκέψεις του, γνώρισε τη Σκιά που του έδειξε το δρόμο για να πραγματο-
ποιήσει το όνειρό του: να αλλάξουν όλα! Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία 
να μιλήσουν με τον παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη και να διαβάσουν 
το βιβλίο του Το όνειρο, εκδ. Αρχέτυπο, Θεσσαλονίκη 2016. 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Τά-
ξης Δημοτικού. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνος Δράσης Ιω-
άννης Μουντογιαννάκης, Βιβλιοθηκονόμος ΟΑΚ.

Μία βόλτα
στην ΟΑΚ
Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους. Μια νοητή «βόλτα» 
στην ΟΑΚ και στην ιστορία της μέσα στο χρόνο. 
Φέτος το παρόν Πρόγραμμα είναι αφιερωμένο 
στην έννοια της διαφορετικότητας και απευθύ-
νεται σε όλες τις σχολικές Τάξεις Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου. Διάρκεια Προγράμματος 
μία (1) ώρα περίπου. Παρακαλούνται οι συνοδοί 
καθηγητές και δάσκαλοι να απευθύνονται στις 
υπεύθυνες του Προγράμματος, Εμμανουέλα Λα-
ρεντζάκη και Αικατερίνη Καρκαλά-Ζορμπά, για τα 
θέματα (π.χ. οικολογικά, θρησκευτικά κ.ά.), στα 
οποία επιθυμούν να επικεντρώσουν περισσότερο 
την προσοχή τους.

Αναφορά
στον Καζαντζάκη
«Έτος Καζαντζάκη» το 2017, καθώς συμπληρώ-
νονται 60 χρόνια από την κοίμησή του. Η ΟΑΚ 
στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων της 
για το μεγάλο συγγραφέα της Κρήτης, συνεχίζει 
την εκπαιδευτική της δράση γύρω από το πρό-
σωπό του. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του μεγάλου 
Κρητικού και μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργα-
σία με τη Διεθνή Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζα-
ντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.). Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
και απευθύνεται σε όλες τις σχολικές Τάξεις 
Γυμνασίου και Λυκείου. Θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας. Υπεύθυνη Προγράμματος Μαρία 
Χατζηαποστόλου. Προτεινόμενα Εγχειρίδια: Νί-
κου Καζαντζάκη, Αναφορά στον Γκρέκο, εκδ. Κα-
ζαντζάκη, Αθήνα 2009 και ο μουσικός δίσκος του 
Κώστα Μουντάκη «Αναφορά στον Καζαντζάκη».

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος:
Ο ζωγράφος του Θεού
Ο El Greco, ο Κρητικός από το Φόδελε που κα-
τέκτησε ολάκερο τον κόσμο. Ένα ταξίδι στον κό-
σμο των χρωμάτων και την αναζήτηση του Θεού 
μέσα από την Τέχνη. Η κινηματογραφική ταινία 
«El Greco» του Γιάννη Σμαραγδή και τα αντίγρα-
φα της ταινίας φυλάσσονται στην ΟΑΚ. Το πα-
ρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί καθ’ όλη 
τη διάρκεια του έτους και απευθύνεται σε όλες 
τις σχολικές Τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυ-
κείου. Υπεύθυνη Προγράμματος Μαρία Χατζηα-
ποστόλου. Προτεινόμενα Εγχειρίδια: Δημήτρη 
Σιατόπουλου, Έλ Γκρέκο, ο ζωγράφος του Θεού. Η 
ζωή του σαν μυθιστόρημα, πρόλογος Γιάννη Σμα-
ραγδή, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2007. 

Ετήσια Προγράμματα

Εκπαιδευτικές Δράσεις 2016-2017

Ορθόδοξος
Ακαδημία
Κρήτης



Τετάρτη 

25/1
Τρίτη 

7/2 
10:00 π.μ. 

Εργαστήριο Ανακύκλωσης Χαρτιού
Η ανακύκλωση ακολουθεί τα βήματα του κύκλου της 
ζωής. Το δέντρο φυτρώνει στη γη, μεγαλώνει με τον 
ήλιο, βγάζει ρίζες, κορμό, κλαδιά, καρπούς, γερνά-
ει και πεθαίνει. Όταν πεθάνει επιστρέφει στη γη, εκεί 
από όπου ξεκίνησε, συμβάλλοντας στο να γεννηθούν 

νέα δέντρα. Με την ανακύκλωση μαθαίνουμε να σεβόμαστε το περιβάλλον 
και να μην καταναλώνουμε άσκοπα φυσικούς πόρους. Επειδή το καλύτερο 
μάθημα το δίνει το παράδειγμα, σκοπός του Εργαστηρίου αυτού είναι τα 
παιδιά να παρατηρούν και να συμμετέχουν στη διαδικασία της ανακύκλω-
σης στην πράξη. Την ημέρα του Εργαστηρίου στην ΟΑΚ, οι μαθητές φέρ-
νουν μαζί τους χαρτιά που δεν χρειάζονται (π.χ. από παλιές εφημερίδες και 
άχρηστες φωτοτυπίες ή εκτυπώσεις) και ακολουθούν οι ίδιοι τα βήματα της 
παραγωγής χαρτοπολτού με απλό και κατανοητό τρόπο. Σκοπός είναι τα 
παιδιά να παρασκευάσουν το δικό τους ανακυκλωμένο χαρτόνι, ακολουθώ-
ντας τη μεθοδολογία των εργοστασίων ανακύκλωσης, μόνο που σε αυτή 
την περίπτωση τα ίδια θα εκτελέσουν τη διαδικασία σε πραγματικό χρόνο, 
κατανοώντας τη σημασία της ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή. Το πα-
ρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από την Α΄ έως 
την Στ΄ Τάξη Δημοτικού, ενώ απαραίτητη είναι η επικοινωνία με την ΟΑΚ 
μέχρι την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017, για επιβεβαίωση της συμμετοχής 
των μαθητών στο Εργαστήριο και για την επεξήγηση στους διδάσκοντες 
του εγχειρήματος, που θα υλοποιηθεί στην ΟΑΚ. Θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας. Υπεύθυνοι Προγράμματος Κωνσταντίνος Ζορμπάς και Αντώνης 
Καλογεράκης.

Δευτέρα 

13/3 
10:00 π.μ. 

Η σύνθεση στη φωτογραφία
Στόχος η εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο τοποθε-
τούνται τα στοιχεία μιας φωτογραφίας μέσα στο κά-
δρο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία όμορφη εικόνα. 
Η φωτογράφιση θα γίνεται με φωτογραφική μηχανή 
ή μέσω κινητού τηλεφώνου. Το μάθημα θα πραγματο-

ποιηθεί από τον επιφανή φωτογράφο Μανόλη Μετζάκη, ο οποίος συμμε-
τείχε ως Φωτογράφος Plato στα γυρίσματα της κινηματογραφικής ταινίας 
του Γιάννη Σμαραγδή «El Greco», καθώς και στη νέα ταινία του σκηνοθέτη 
για τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Διάρκεια Προγράμματος 
περίπου δύο (2) ώρες. Θα υπάρξει δυνατότητα δημιουργίας δύο (2) Τμημά-
των σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμ-
μα απευθύνεται στην Ε΄ και Στ΄ Τάξη Δημοτικού και σε μαθητές Γυμνασίου 
και Λυκείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνη Προγράμματος 
Κωνσταντίνα Στεφανάκη.

Παρασκευή 

17/3 
10:00 π.μ. 

Κρήτη: Τόπος συνάντησης των 
πολιτισμών
Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ως στόχο έχει την 
κατανόηση της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας στο 
σχολικό περιβάλλον και το σεβασμό της διαφορετικό-
τητας, μέσα από την ιστορική αναδρομή και την ταυτό-
χρονη αναφορά στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικό-

τητα. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις σχολικές 
Τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνη 
Προγράμματος Μαρία Χατζηαποστόλου. Προτεινόμενα Εγχειρίδια: Θεοχά-
ρη Δετοράκη, Ιστορία της Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 1990.

Παρασκευή 

31/3 
10:00 π.μ. 

Ταξιδεύοντας:
Η υπέρβαση των διακρίσεων
μέσα από την ομορφιά του ταξιδιού
Η υπέρβαση των διακρίσεων μέσα από την ομορ-
φιά του ταξιδιού και την κρητική ματιά του Νίκου 
Καζαντζάκη και οι πανανθρώπινες αξίες. Το παρόν 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 

Γυμνασίου και Λυκείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνη Προ-
γράμματος Μαρία Χατζηαποστόλου. Προτεινόμενα Εγχειρίδια: Νίκου Καζα-
ντζάκη, Ταξιδεύοντας. Ιταλία-Αίγυπτος-Σινά-Ιερουσαλήμ-Κύπρος-Ο Μοριάς, 
εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 2011 και Νίκου Καζαντζάκη, Ταξιδεύοντας. Ισπανία, 
εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 2002. 

Δευτέρα 

3/4 
10:00 π.μ. 

Οι συνωμότες της τσουγκράνας
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου, 
διαβάζουμε το εν λόγω βιβλίο της Ελένης Σβορώνου, 
η οποία είναι υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
στο WWF Ελλάς και συζητάμε για τη σημασία, που πρέ-
πει να αποκτήσει στην καθημερινότητά μας, η φροντίδα 

του δημόσιου χώρου. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που απευθύνεται σε μαθητές 
Β΄, Γ΄ και Δ΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
Υπεύθυνος Δράσης Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Βιβλιοθηκονόμος ΟΑΚ.

Παρασκευή 

7/4 
10:00 π.μ. 

Καζαντζάκης-Ζορμπάς.
Η φιλία που νίκησε τον θάνατο
Η δύναμη της φιλίας που νικά ακόμη και τον ίδιο το θά-
νατο, μέσα από τη θρυλική ιστορία των δύο σπουδαίων 
ανδρών. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπορεί να 
υλοποιηθεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Εταιρεία Φί-
λων Νίκου Καζαντζάκη (Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.). Το παρόν Εκπαι-

δευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις σχολικές Τάξεις Γυμνασίου 
και Λυκείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνη Προγράμματος 
Μαρία Χατζηαποστόλου. Προτεινόμενα Εγχειρίδια: Νίκου Καζαντζάκη, Βίος 
και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά, εκδ. Καζαντζάκη, Αθήνα 2007, η κινηματο-
γραφική ταινία «Αλέξης Ζορμπάς» του σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη και η 
μουσική «Ζορμπάς» του Μίκη Θεοδωράκη.

Τρίτη 

2/5 
10:00 π.μ. 

Η Πολιτιστική Κληρονομιά
του τόπου μας
Η ημέρα αυτή έχει ορισθεί από την UNESCO και το 
Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών ως 
Παγκόσμια Ημέρα των Μνημείων. Η επέτειος αυτή 
αποβλέπει στην ευαισθητοποίηση του κοινού στο ση-
μαντικό θέμα της προστασίας της Πολιτιστικής Κλη-

ρονομιάς. Στα πλαίσια αυτής της ημέρας, παρουσιάζουμε κάποια από τα 
σημαντικά μνημεία του Νομού Χανίων (Αιγυπτιακός Φάρος, Γυαλί Τζαμισί, 
Φρούριο Φιρκά, Μιναρές), αλλά και τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς και το 
Ριζίτικο Τραγούδι. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές 
Γυμνασίου-Λυκείου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Υπεύθυνος δράσης 
Ιωάννης Μουντογιαννάκης, Βιβλιοθηκονόμος ΟΑΚ.



Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης
Κολυμπάρι Χανίων, Κρήτη
Τηλ. 2824022245

www.oac.gr

«Σοβαρό είναι το πρόσωπο της Κρήτης, πολυβασανισμένο.

Μαδάρες γυμνές, τραχιές, αγέλαστες. Κοιτάζεις από το αεροπλάνο την Κρήτη ν’ απλώνεται

στη θάλασσα και νοιώθεις  πως αληθινά το νησί τούτο είναι γιοφύρι

ανάμεσα στις τρεις ηπείρους. Σημαδεμένο κι απ’ τις τρεις τούτες Μοίρες.

Για πρώτη φορά στην Ευρώπη πήδηξε  και έχτισε φωλιά στην Κρήτη

το πεινασμένο αρπαχτικό πουλί  που το λέμε πνεύμα. Άπλωσε τις φτερούγες του

στο Κρητικό χώμα και γέννησε τον μυστηριώδη, βουβό ακόμα, όλο ζωή, χάρη, κίνηση

και λαμπρότητα Κρητικό πολιτισμό» (Νίκος Καζαντζάκης)


