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Υπεύθυνη προγράμματος: Μαρία Κατζιλιέρη  

Συνεργάτες:  Μαρία Γιαννουσοπούλου 

                       Σοφία Φωτιά 

                       Μαρία Κοσκινά 

                          

 

Σχολικό έτος :2015 -2016 

 

Τίτλος προγράμματος: Το σχολείο πάει περίπατο…. 

 

Σκοπός: Σκοπός του προγράμματος είναι  η γνώση στο πεδίο 

που δεν είναι άλλο από το φυσικό και δομημένο εξωτερικό 

περιβάλλον.  

Από πού αρχίσαμε: Διαπιστώνοντας πως μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού του νησιού αγνοεί ονομασίες πυλών, κτιρίων και  

την ιστορία μνημείων της μεσαιωνικής πόλης συνεχίζουμε για 

3η χρονιά εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράμματος για την 

περιήγησή μας στο συγκεκριμένο χώρο. 

  

Στόχοι:  
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 να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με την πολιτιστική τους 
κληρονομιά, γνωρίζοντας την ιστορία και τη χρήση 
μνημείων της μεσαιωνικής πόλης. 

 Να γίνουν βιωματικές εκπαιδευτικές δράσεις έξω από τη 
σχολική αίθουσα και στο φυσικό μαθησιακό περιβάλλον 
(χώρος προς διερεύνηση) 

 Να χαιρόμαστε όλοι μαθαίνοντας (εκπαιδευτικοί και 
μαθητές) 

 Να συνεργαστούμε μέσα στη διαφορετικότητά μας 
(εκπαιδευτικοί και μαθητές) 

 Να αρχίσουμε να γινόμαστε ενεργοί πολίτες 
φροντίζοντας και γνωρίζοντας τη χρήση, την ομορφιά και 
τη λειτουργία μνημείων του νησιού μας. 

 Να αναβιώσουμε στιγμές από τον πολιτισμό που φέρουν 
αυτά 
 

 

Συμμετέχοντες: 3 Μαθητές του τμήματος Neil  και 2 μαθητές 

του τμήματος Dewey  

 

 

Χρονική διάρκεια:. Προγραμματίζεται η έναρξη 5 Οκτωβρίου 

2015, με λήξη το τέλος Μάιου  2016. Το πρόγραμμα θα γίνεται 

κάθε Πέμπτη στο πλαίσιο του ομίλου για 2 διδακτικές ώρες. 

 

Υλικά/ Μέσα: Σχεδιάζεται ότι θα χρειαστούν: 
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 Πετσέτες, σαπούνι, κρέμες για απολέπιση, σαγιονάρες, 
χτένες για το χαμάμ 

 Διαφημιστικά προϊόντων περιποίησης  

 Φωτογραφική μηχανή 

 Κάμερα 

 Μπλόκ σημειώσεων 

 Μολύβια 

 Δημιουργία παραμυθιού για το χαμάμ 

 Παραμύθι Χίλιες και Μια Νύχτες 
 

. 

Περιγραφή δραστηριότητας:  

Στο χώρο του σχολείου θα αφηγηθούμε την ιστορία ενός 

μικρού μουσουλμάνου του Μεμέτ που πηγαίνει μαζί με τον 

μπαμπά του στο χαμάμ.  Έτσι, με δραστηριότητες 

προβληματισμού για το τι είναι το χαμάμ θα μάθουμε τι 

γίνεται στο χαμάμ, μέχρι να το επισκεφτούμε  στο χώρο της 

πλατείας λουτρών ακολουθώντας τα βήματα του Μεμέτ.  

Εκεί, θα μάθουμε κάθε πότε το επισκέπτονταν τα παλιά 

χρόνια, τι γινόταν εκεί, τι έπρεπε να έχουν μαζί τους, ποιοι 

δούλευαν εκεί και πως λειτουργούσε, τι χώρους είχε, αν είχε 

εισιτήριο ή όχι, ποιανού ήταν, κλπ. 

Θα συνεργαστούμε με φορείς  για διάφορες εργασίες στο 

χώρο. 

Θα συνεργαστούμε με επαγγελματίες για την περιποίηση και 

καλλωπισμό του σώματος 
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Θα αναζητήσουμε και άλλα θερμά παραδοσιακά λουτρά στο 

νησί, καθώς και σύγχρονα λουτρά μέσα σε τουριστικές 

μονάδες. 

Θα μιλήσουμε και θα ανακαλύψουμε τις ευεργετικές ιδιότητες 

του χαμάμ, αλλά και θα γνωρίσουμε τι αντικατέστησε το 

χαμάμ στην σύγχρονη εποχή.  

Θα γνωρίσουμε το θρήσκευμα και τον πολιτισμό του 

πληθυσμού που χρησιμοποιούσε από κουλτούρα το χαμάμ 

Θα συνεργαστούμε με καλλιτέχνες και συγγραφείς που 

παίζουν ανατολίτικη μουσική και ασχολούνται με παραμύθια 

της Ανατολής. 

Τέλος θα γνωρίσουμε το παραμύθι Χίλιες και Μια Νύχτες και 

θα δημιουργήσουμε θεατρικό δρώμενο για το κλείσιμο της 

σχολικής χρονιάς. 

 

 

Συνεργασίες/επισκέψεις:  

 

1. Συνεργασία με ξεναγούς 
2. Συνεργασία με αρχαιολόγους 
3. Συνεργασία με τον κ. Κακούλη και τη διεύθυνση Μεσαιωνικής 

πόλης 
4. Συνεργασία με μουσουλμάνους κατοίκους και εργαζόμενους 

στο χαμάμ 
5. Συνεργασία με καταστήματα για χορηγία ειδών περιποίησης 

και καλλωπισμού  
6. Συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό Κοντού Σταματία για 

περιποίηση άκρων 
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7. Συνεργασία με τους μουσικούς του νησιού, Άννα,  Έλλη , 
Χρυσή, Τάσο, και Αντρέα για την αφήγηση και μουσική του 
φεστιβάλ πολιτιστικής εβδομάδας. 

8. Συνεργασία με  ινστιτούτο καλλωπισμού για την περιποίηση 
σώματος 

9. Επίσκεψη στο χαμάμ της Καλλιθέας 
10. Επίσκεψη τον Απρίλη σε σύγχρονο χαμάμ ξενοδοχείου 
11. Επίσκεψη σε κομμωτήριο  
12. Συνεργασία με Dirty dishes για την τελική εκδήλωση 
13. Συνεργασία με τη Χρύσα από το τσίρκο «Aλλα Nτάλα» για το 

παραμύθι «Xίλιες και Mια Nύχτες» 
 

 

Παραγόμενο υλικό:  Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα 

παραχθούν: 

 Χάρτης για να οδηγηθούν τα παιδιά στο χαμάμ της 
μεσαιωνικής πόλης   

 Παραμύθι με την ιστορία του μικρού Μεμέτ για το χαμάμ 

 Τρισδιάστατες κατασκευές από σχέδια των καλλιτεχνών  

 Παραγωγή παραμυθιών από τα παιδιά πάνω σε σκηνικά 
από τα έργα των καλλιτεχνών 

 Τα παραπάνω θα αποτελέσουν υλικό για διοργάνωση 
έκθεσης στο τέλος της σχολικής χρονιάς με την 
διοργάνωση φεστιβάλ πολιτιστικής εβδομάδας.  

 


