
 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2019-2020 
 
 
Μία βόλτα στην ΟΑΚ 
     Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι ένα «ταξίδι» –μέσω οπτικοακουστικού 
υλικού, αλλά και περιήγησης στους χώρους του Ιδρύματος– στην ιστορία της ΟΑΚ 
μέσα στο χρόνο, τις δράσεις, την ανθρωπιστική και επιστημονική προσφορά της, 
καθώς και τους σημαντικότερους σταθμούς με αποκορύφωμα τη διεξαγωγή της 
Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας και την ενημέρωση για το 
σπουδαίο αυτό ιστορικό γεγονός που έλαβε χώρα στην Κρήτη. Το παρόν 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνεται 
σε όλες τις Σχολικές Τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Η συγκεκριμένη 
Δράση, ολοκληρώνεται στην Βιβλιοθήκη της ΟΑΚ με το επιτραπέζιο παιχνίδι 
«Έχουμε Στόχους», στο οποίο οι μαθητές μετατρέπονται σε πιόνια και απαντούν σε 
ερωτήσεις σχετικά με τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχει θέσει ο 
ΟΗΕ μέχρι το 2030. Πρόκειται για την υιοθέτηση Στόχων, οι οποίοι εκφράζουν τις 
σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, σε μια προσπάθεια να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά όλες οι Χώρες στα παγκόσμια προβλήματα.  
Το Εκπαιδευτικό Παιχνίδι αναφέρεται σε παιδιά της τετάρτης, πέμπτης και έκτης 
Τάξης του Δημοτικού Σχολείου. 
 
Υπεύθυνοι: Εμμανουέλα Λαρεντζάκη - Ιωάννης Μουντογιαννάκης 
  
 
Αναφορά στον Καζαντζάκη 
     Η ΟΑΚ στο πλαίσιο των ποικίλων δραστηριοτήτων της για τον μεγάλο συγγραφέα 
της Κρήτης, συνεχίζει την εκπαιδευτική της δράση γύρω από το πρόσωπό του. Οι 
μαθητές ενημερώνονται για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, ενώ παράλληλα 
μπορούν να ετοιμάσουν τη δική τους εργασία με την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών στην Τάξη, την οποία και έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνεται σε όλες τις Σχολικές Τάξεις Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου.  
 
Υπεύθυνη: Μαρία Χατζηαποστόλου 
 
 
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: ο ζωγράφος του Θεού 
     Ο El Greco, ο Κρητικός από το Φόδελε που κατέκτησε ολάκερο τον κόσμο. Ένα 
ταξίδι στον κόσμο των χρωμάτων και την αναζήτηση του Θεού μέσα από την Τέχνη. 
Η κινηματογραφική ταινία “El Greco” του Ιωάννη Σμαραγδή και τα αντίγραφα των 
αυθεντικών πινάκων της ταινίας φυλάσσονται στην ΟΑΚ. Οι μαθητές 
ενημερώνονται για τη ζωή και το έργο του μεγάλου ζωγράφου, ενώ παράλληλα 
μπορούν να ετοιμάσουν τη δική τους εργασία με την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών στην Τάξη, την οποία και έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνεται σε όλες τις Σχολικές Τάξεις Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου.  
 
Υπεύθυνη: Μαρία Χατζηαποστόλου 
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Ερωτόκριτος. Το παραμύθι της Κρήτης 
     Η ΟΑΚ, με αφορμή την ανακήρυξη του 2019 ως «Έτους Ερωτόκριτου» και 
συμμετέχοντας στις εορταστικές εκδηλώσεις, πραγματοποιεί το παρόν Πρόγραμμα 
στο πλαίσιο του οποίου, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη ζωή 
και το έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου, για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής, τη 
διαχρονικότητα του έργου (π.χ. εξορία και προσφυγιά του Ερωτόκριτου) και την 
επίδραση σε σημαντικούς καλλιτέχνες και ανθρώπους του πνεύματος (π.χ. Σεφέρης, 
Καζαντζάκης, Πρεβελάκης, Θεόφιλος, Τσαρούχης κ.ά.). Ο Ερωτόκριτος λειτούργησε 
ως πηγή έμπνευσης και κυρίως για τις πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της 
δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της αγάπης και της 
δύναμης του έρωτα, που ο συγγραφέας πρεσβεύει μέσα από το επικό αυτό έργο. 
Ειδικότερα οι μαθητές του Δημοτικού έχουν την ευκαιρία ν’ ακούσουν την ιστορία 
του Ερωτόκριτου από το βιβλίο «Ο πρώτος μου Κορνάρος: Ερωτόκριτος», της 
συγγραφέως Λίνας Σωτηροπούλο. Παράλληλα, και έχοντας ως στόχο την 
αυτενέργεια των μαθητών θα υπάρχει δυνατότητα εικαστικής ή θεατρικής 
απόδοσης εκ μέρους των μαθητών, «ζωντανεύοντας» με την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών, σκηνές από το βιβλίο. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα 
διαρκέσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους και απευθύνεται σε όλες τις Σχολικές 
Τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.  
 
Υπεύθυνοι: Ιωάννης Μουντογιαννάκης - Μαρία Χατζηαποστόλου 
 
 
Η ΕΙΚΟΝΑ: Χθες, σήμερα, αύριο 
     Ένα ταξίδι στην κόσμο της Εικόνας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν οι 
μαθητές, θαυμάζοντας έργα κορυφαίων Αγιογράφων από όλο τον κόσμο, που 
δημιουργήθηκαν και δωρήθησαν στην ΟΑΚ, στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμποσίου 
Σύγχρονης Εικονογραφικής Τέχνης, το οποίο διοργάνωσε η Διακοινοβουλευτική 
Συνέλευση Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο.), σε συνεργασία με την ΟΑΚ, από τις 15 έως τις 19 
Απριλίου 2019 και είχε ως κεντρικό θέμα: «Είναι η παράδοση δεσμευτική για τη 
συνέχιση της εικονογραφικής εκκλησιαστικής τέχνης;». Οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν στην Έκθεση, να ενημερωθούν για την ιστορία και τη 
θεολογία της Εικόνας, καθώς και για τις τεχνικές της Αγιογραφίας, αλλά και να 
σχεδιάσουν τη δική τους εικόνα με την καθοδήγηση της Υπεύθυνης του 
Εργαστηρίου Αγιογραφίας της ΟΑΚ, Κωνσταντίνας Στεφανάκη. Το παρόν 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνεται 
σε όλες τις Σχολικές Τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.  
 
Υπεύθυνοι: Κωνσταντίνα Στεφανάκη - Μαρία Χατζηαποστόλου 
 
 
«Ζητείται Ελπίς…»: Έτος Αντώνη Σαμαράκη  

 «Αυτός ήταν ένας άνθρωπος, τίποτε άλλο. Ούτε αριστερός ούτε δεξιός. Ένας 
άνθρωπος που είχε ελπίσει άλλοτε και τώρα δεν έχει ελπίδα και που νιώθει χρέος 
του να το πει αυτό. Βέβαια, άλλοι θα ’χουν ελπίδα, σκέφτηκε. Δεν μπορεί παρά να 
’χουν», μάς αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράκης στο βιβλίο του «Ζητείται Ελπίς». Ο 
αγαπημένος συγγραφέας των παιδιών υπήρξε σπουδαία μορφή στον χώρο των 
γραμμάτων, αλλά κυρίως ενεργός πολίτης και υπέρμαχος των ανθρωπίνων 
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δικαιωμάτων. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αφορμή τη 
συμπλήρωση εκατό ετών από τη γέννησή του συγγραφέα, ανακηρύσσει το 2020 
«Έτος Αντώνη Σαμαράκη» και η ΟΑΚ τιμώντας τη μνήμη του, πραγματοποιεί το 
παρόν Πρόγραμμα με σκοπό οι μαθητές να ενημερωθούν για τη ζωή και το έργο 
του, ενώ μπορούν να ετοιμάσουν τη δική τους εργασία με την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών στην τάξη, την οποία και έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Παράλληλα και έχοντας ως στόχο την 
αυτενέργεια των μαθητών θα υπάρχει δυνατότητα εικαστικής ή θεατρικής 
απόδοσης εκ μέρους των μαθητών, «ζωντανεύοντας» με την καθοδήγηση των 
δασκάλων και των καθηγητών τους, σκηνές από το έργο του συγγραφέα. Το παρόν 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνεται 
σε όλες τις Σχολικές Τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.  

 
Υπεύθυνοι: Ιωάννης Μουντογιαννάκης - Μαρία Χατζηαποστόλου 

 
 
«ΆΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το τίμημα!»  
     Το 1959 εκδίδεται το «Άξιον Εστί» που καθιερώνει τον Οδυσσέα Ελύτη ως έναν 
από τους κορυφαίους ποιητές του 20ού αιώνα. Το 1979 η Σουηδική Ακαδημία 
απονέμει το βραβείο Νομπέλ Ποίησης στον ποιητή. Η ΟΑΚ εορτάζοντας τη 
συμπλήρωση εξήντα ετών από την έκδοση του «Άξιον Εστί» και σαράντα ετών από 
την απονομή του βραβείου Νόμπελ στον ηλιοπότη Ελύτη, ως επικύρωση της 
παγκόσμιας αναγνώρισης της προσφοράς της νεοελληνικής ποίησης, 
πραγματοποιεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο οποίο οι μαθητές ενημερώνονται για 
τη ζωή και το έργο του μεγάλου ποιητή, ενώ παράλληλα μπορούν να ετοιμάσουν τη 
δική τους εργασία με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στην τάξη, την οποία και 
έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. 
Παράλληλα, και έχοντας ως στόχο την αυτενέργεια των μαθητών θα υπάρχει 
δυνατότητα εικαστικής ή θεατρικής απόδοσης εκ μέρους των μαθητών, 
«ζωντανεύοντας» με την καθοδήγηση των δασκάλων και των καθηγητών τους, 
σκηνές από την ποίηση του δημιουργού. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνεται σε όλες τις σχολικές Τάξεις 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. 
 
Υπεύθυνοι: Ιωάννης Μουντογιαννάκης - Μαρία Χατζηαποστόλου 
 
 

Εκπαιδευτικές  Οικολογικές Δράσεις  
 

Διαδραστικό – Βιωματικό Εργαστήριο Ανακύκλωσης Χαρτιού 
και Εισαγωγή στις Ήπιες Πηγές Ενέργειας με έμφαση 

στην Εξοικονόμηση Πόρων 
 
     Η ανακύκλωση ακολουθεί τα βήματα του κύκλου της ζωής. Το δέντρο φυτρώνει 
στη γη, μεγαλώνει με τον ήλιο, βγάζει ρίζες, κορμό, κλαδιά, καρπούς, γερνάει 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 ενεργά και να συμμετέχουν στη διαδικασία 
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της ανακύκλωσης στην πράξη. Την ημέρα του Εργαστηρίου στην ΟΑΚ, οι μαθητές 
φέρνουν μαζί τους χαρτιά που δεν χρειάζονται για παράδειγμα από παλιές 
εφημερίδες και άχρηστες φωτοτυπίες ή εκτυπώσεις και ακολουθούν οι ίδιοι, με την 
καθοδήγηση του Υπεύθυνου του Ινστιτούτου Θεολογίας και Οικολογίας της ΟΑΚ, 
Αντώνη Καλογεράκη, τα βήματα της παραγωγής χαρτοπολτού με απλό και 
κατανοητό τρόπο. Σκοπός είναι τα παιδιά να παρασκευάσουν το δικό τους 
ανακυκλωμένο χαρτόνι, ακολουθώντας 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.  
     Επίσης, θα συζητηθεί, με χρήση σχετικού μοντέλου, η σημασία της 
εξοικονόμησης πόρων και της αξιοποίησης ήπιων πηγών ενέργειας που δεν 
εξαντλούνται, όπως για παράδειγμα από τον ήλιο, τον οποίο απολαμβάνουμε σε 
αφθονία στην Κρήτη, σε αντίθεση με τη χρήση πετρελαίου και των άλλων ορυκτών 
καυσίμων, τα οποία ούτε ανακυκλώνονται ούτε μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν, αλλά απλώς εξαντλούνται στο πέρασμα των δεκαετιών 
επιβαρύνοντας το περιβάλλον με ρύπους. Επιπλέον, θα δοθεί στους διδάσκοντες 
και ενημερωτικό φυλλάδιο διάδοσης καλών πρακτικών για εξοικονόμηση ενέργειας 
ειδικά στα σχολικά κτίρια. 
     Προτείνεται η συμμετοχή μαθητών από την Α΄ ως την Στ΄ Τάξη του Δημοτικού και 
από την Α΄ ως την Γ΄ Τάξη του Γυμνασίου, ενώ απαραίτητη είναι η επικοινωνία για 
επιβεβαίωση της συμμετοχής των μαθητών στο Εργαστήριο.  
      
Υπεύθυνος: Αντώνης Καλογεράκης 
 

 
«Καὶ εἶπεν ὁ Θεός˙ βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου» (Γέν. 1,11). 

 
     Το 2020 ανακηρύχθηκε από τον ΟΗΕ ως Διεθνές Έτος για την Υγεία των Φυτών 
και το γεγονός αυτό αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία για γνωριμία των παιδιών με 
τα Βότανα της Βίβλου, τη συμβολική τους σημασία, καθώς και την ευεργετική τους 
επίδραση στην καθημερινή ζωή μας, μέσα από την επίσκεψη στο Μουσείο 
Κρητικών Βοτάνων “Herbarium Jacques Zaffran” της ΟΑΚ. Παράλληλα οι μαθητές 
μπορούν να ετοιμάσουν τη δική τους εργασία με την καθοδήγηση των 
εκπαιδευτικών στην Τάξη, την οποία και έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους και απευθύνεται σε όλες τις Σχολικές Τάξεις Δημοτικού, 
Γυμνασίου και Λυκείου.  
 
Υπεύθυνοι: Αντώνης Καλογεράκης - Μαρία Χατζηαποστόλου 
 
 
 
 
Για περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη των 
Προγραμμάτων Δρ Μαρία Χατζηαποστόλου, Εκπαιδευτικό. 
 
Τηλ. : 28240 22500/22245 
Email: oac@otenet.gr 
 


