
      
 

 

                                      ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

 

Τν Ίδξπκα Πνιηηηζκνύ θαη Δθπαίδεπζεο «Ανδπέαρ Λενηάκηρ» είλαη θνηλσθειέο, 

κε θεξδνζθνπηθνύ  ραξαθηήξα, απέθηεζε λνκηθή ζύζηαζε ην 1999 (ΦΔΚ 

45β/27.1.1999), θαη ζε ζύληνκν δηάζηεκα  έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζην 

ρώξν ηνπ πνιηηηζκνύ κέζα από ηηο  πνηθίιεο δξάζεηο ηνπ. 

Ο θνξέαο καο, εκπλεπζκέλνο από ηηο ηδέεο θαη ην έξγν ηνπ Αλδξέα Λεληάθε, πνπ 

θαηέγξαςε κία ηδηαίηεξε θαη μερσξηζηή ζπκβνιή ζηα πεδία ησλ Αλζξσπίλσλ  

Γηθαησκάησλ, ηεο παηδείαο, ηνπ  πνιηηηζκνύ, θαη ηεο Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, 

θηινδνμεί θαη ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ θαη κέζα από δνκεκέλα πξνγξάκκαηα, πνπ 

απεπζύλνληαη ζηηο ζσολικέρ ηλικίερ 5-18 εηών. 

 

 Σηνπο θηιόμελνπο ρώξνπο ηνπ λενθιαζηθνύ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεη ην Ίδξπκα 

“Ανδπέαρ Λενηάκηρ” ζηελ νδό Αγίσλ Αζσκάησλ 47, πξαγκαηνπνηνύληαη 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε πνηθίιε ζεκαηνινγία, πνπ απεπζύλνληαη ζε καζεηέο 

από ην Νεπηαγσγείν κέρξη θαη ηελ ηξίηε Λπθείνπ. 

Τα πξνγξάκκαηα καο εθπνλνύληαη θαη εθαξκόδνληαη από εηδηθνύο κνπζεην-

παηδαγσγνύο, ελώ δεκηνπξγνύληαη κε γλώκνλα ηελ ειηθία, ηηο γλώζεηο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο νδεγίεο θαη ηηο θαηεπζύλζεηο 

ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε ηάμε. 

 

Σηόρνο ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ είλαη ε θαηάθηεζε ηεο γλώζεο κε 

δεκηνπξγηθό θη επράξηζην ηξόπν, κέζα ζε έλα πιαίζην πνπ ελζαξξύλεη ηνλ 

πεηξακαηηζκό θαη θαιιηεξγεί ηηο δεμηόηεηεο θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ παηδηώλ. 

Παξάιιεια γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απνηεινύλ έλα 

ζεκαληηθό εξγαιείν γηα λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ, λα 

εκπινπηίζνπλ ηε ζρνιηθή ύιε θαη λα δηεπξύλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Τα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο άξηηα εμνπιηζκέλνπο 

ρώξνπο ηνπ Ιδξύκαηνο Πνιηηηζκνύ θαη Δθπαίδεπζεο «Ανδπέαρ Λενηάκηρ» είλαη: 

 

“Μια βόληα ζηο ιζηοπικό κένηπο ηηρ Αθήναρ” (γηα ηα παηδηά ηεο Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ 

Γεκνηηθνύ θαη Α΄ ,Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ): 

Μηα πεξηήγεζε ζηελ ηζηνξία θαη ηηο όςεηο ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο κέζα 

από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο (πξνβνιή εηθόλσλ, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα). Τα 

παηδηά παξαηεξνύλ ηελ εμέιημε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο από ηελ 

αξραηόηεηα έσο ηηο κέξεο καο, έξρνληαη ζε επαθή κε ηα γλσζηόηεξα θηήξηα ηεο 

πόιεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζπγθξίλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο θαη 

ηελ επίδξαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο Αζήλαο. 
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Τα παηδηά ηνπ δεκνηηθνύ νινθιεξώλνπλ ην πξόγξακκα δσγξαθίδνληαο ηελ πόιε 

ησλ νλείξσλ ηνπο. 

(Η ηνπνζεζία ηνπ Ιδξύκαηνο, ζηνλ Κεξακεηθό, κέζα ζην ηζηνξηθό θέληξν, δίλεη ηελ 

αθνξκή πεξηήγεζεο ζηνπο ρώξνπο ηνπ “πεξίπαηνπ” ηεο Αθξνπόιεσο θαη ζηνπο 

γύξσ αξραηνινγηθνύο ρώξνπο).   

 

►  “Μια βόληα ζηο ιζηοπικό κένηπο ηηρ Αθήναρ” (Σάξειρ: Α΄, Β΄, Γ΄ Λςκείος): 

Η έδξα ηνπ Ιδξύκαηνο καο ζηνλ Κεξακεηθό, κέζα ζην Ιζηνξηθό Κέληξν δηεπθνιύλεη 

ηελ πεξηήγεζε - εθηόο από ηελ εικονική κέζα ζην ρώξν ηνπ Ιδξύκαηνο κε πξνβνιή 

εηθόλσλ ζε smart board – θαη ηε πεαλιζηική βόιηα ζηελ ηζηνξία θαη ηα κλεκεία ηεο 

κέζα από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο. 

Οη καζεηέο παξαηεξνύλ ηελ εμέιημε ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ηεο Αζήλαο από ηελ 

αξραηόηεηα έσο ηηο κέξεο καο, έξρνληαη ζε επαθή κε ηα γλσζηόηεξα θηήξηα ηεο 

πόιεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ζπγθξίλνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πεξηόδνπο θαη 

ηελ επίδξαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ ηεο Αζήλαο. 

 

    “Σαξιδεύονηαρ με ηην Δλληνική Μςθολογία” (γηα όιεο ηηο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ    

    θαη ηνπ Γπκλαζίνπ). 

Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, πνπ ζηόρν έρεη λα έξζνπλ ζε επαθή ηα παηδηά κε ηελ 

κπζνινγία κέζα από κηα αληίζηνηρε έθζεζε δσγξαθηθήο, αιιά θαη λα  κπνξέζνπλ 

ζηε ζπλέρεηα λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά κέζα από  δξαζηεξηόηεηεο πάλσ ζε 

κπζνινγηθά ζέκαηα θαη λα παξαηεξήζνπλ ηνλ ηξόπν, πνπ ε δσγξάθνο απνδίδεη 

ηνπο κύζνπο. Αλαδεηείηαη ε ζύλδεζε ηνπ κύζνπ κε ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, όπσο 

θαη ε ζρέζε κπζνινγίαο-ηέρλεο. Τν πξόγξακκα δελ πξνϋπνζέηεη ηζηνξηθέο γλώζεηο. 
 

“Σαξίδια ζηοςρ πολιηιζμούρ”  (γηα ηα παηδηά όισλ ησλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ θαη   

ηνπ Γπκλαζίνπ): 

Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ έρεη ζηόρν ηε δηεξεύλεζε ησλ γλώζεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ηνπ παηδηνύ γηα ηνλ θόζκν θαη ηνλ άλζξσπν, αιιά θπξίσο ηελ 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπ γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ αλζξώπσλ θαη ησλ πνιηηηζκώλ. 

Μέζα από πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηελ πξνβνιή εηθόλσλ, κνπζηθά αθνύζκαηα, 

ραξαθηεξηζηηθά αληηθείκελα θαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηα παηδηά 

πξνζεγγίδνπλ ηξεηο πνιύ ζεκαληηθνύο παγθόζκηνπο πνιηηηζκνύο: ηνλ αθξηθάληθν, 

ηνλ ηλδηάληθν θαη ηνλ ηλδηθό πνιηηηζκό. Με κέζν ηελ κνπζηθή, ην ρνξό, ηηο γηνξηέο 

θαη ηηο ηειεηνπξγίεο ηνπ θάζε ιανύ, ηαμηδεύνπλ ζε θόζκνπο καθξηλνύο αιιά θαη 

θνληηλνύο ζπλάκα, ζην παγθόζκην “ρσξηό” καο. 

 

“ςναιζθήμαηα και Υπώμαηα”  (γηα ηα παηδηά ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ησλ Α΄ ,Β΄, 

Γ΄, Γ΄  ηάμεσλ Γεκνηηθνύ): 

Γηα ηα κηθξόηεξα παηδηά, έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

ηέρλε, κέζα από κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα, πξνβνιή εηθόλσλ θαη δξαζηεξηόηεηεο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 

Σηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα έξζνπλ ηα παηδηά ζε επαθή  θαη λα 

ζπλνκηιήζνπλ κε ηα έξγα ηέρλεο  κέζα από ην παηρλίδη θαη ηε θαληαζία ηνπο, λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο βαζηθέο αξρέο δεκηνπξγίαο ηνπο, αιιά θαη λα εθθξαζηνύλ 

δεκηνπξγώληαο ην δηθό ηνπο έξγν ηέρλεο. 

 

 

 



“Σέσνη και Γεωμεηπία”  (γηα ηα παηδηά ηεο Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ Γεκνηηθνύ θαη Α΄ 

Γπκλαζίνπ):  

Τα κπζηήξηα ηεο ηέρλεο θαη ηεο γεσκεηξίαο θαινύληαη λα παξαηεξήζνπλ ηα παηδηά, 

αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθό ηνπο έξγν ηέρλεο. Μέζα από ηελ παξαηήξεζε, 

ην δηάινγν αιιά θαη κε κνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα πξνζεγγίδνπλ βαζηθέο αξρέο ηεο 

ηέρλεο θαη δηαθξίλνπλ ηε καγηθή ζύλδεζε ηεο κε ηε γεσκεηξία.  

 

„‟Ο Μικπόρ Ππίγκιπαρ και ηα Μςζηικά ηος‟‟ (γηα ηα παηδηά όισλ ησλ ηάμεσλ 

ηνπ Γεκνηηθνύ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ): 

Τι μπορεί να μασ πει ζνα βιβλίο γραμμζνο 80 χρόνια πριν για τθν αγάπθ, τθν 
αλθκινι φιλία, τθν αφοςίωςθ και τθν ευκφνθ απζναντι ςε αυτοφσ που αγαπάμε 
και μασ αγαποφν; 
Με αφορμι το αριςτοφργθμα του Αντουάν ντε Σαιντ- Εξυπερφ οι μακθτζσ 
ταξιδεφουν ςτον κόςμο του Μικρού Πρίγκιπα, παίηοντασ, δθμιουργώντασ και 
μακαίνοντασ τον τρόπο που εξθμερώνεται μια άγρια αλεποφ και πώσ θ αγάπθ για 
ζνα μικρό τριαντάφυλλο το κάνει μοναδικό! Τα βιματά του μασ οδθγοφν ςε θκικά 
ιδεώδθ, μπολιάηοντασ τα παιδιά με τα πιο ηεςτά και κετικά ςυναιςκιματα. 
 

  ‘’Η Ππάζινη Πόλη‟‟ (Τάμεηο: Γ΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ΄ Γεκνηηθνύ & Α΄, Β΄ , Γ΄ Γπκλαζίνπ). 

Σηόρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη λα αλαινγηζηνύλ νη καζεηέο ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πόιεο πνπ επηβαξύλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη λα 

δηεξεπλήζνπλ ιύζεηο πην ζύγρξνλεο θαη θηιηθέο. Μέζα από ηελ εμεξεύλεζε, ηε 

δηαινγηθή αληηπαξάζεζε θαη ην παηρλίδη ξόισλ, νη πνιίηεο ηνπ κέιινληνο παίξλνπλ 

«πξάζηλε κπνγηά» θαη ζρεδηάδνπλ ηελ πόιε πνπ ζέινπλ λα δήζνπλ. 

 

 

 

► Τα Γύο παξαθάησ λέα καο εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απεπζύλνληαη ζε όιεο ηηο 

Τάμεηο ηνπ Γημοηικού, Γςμναζίος και Λςκείος θαη πξνζαξκόδνληαη αλάινγα κε 

ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηελ ύιε ησλ καζεκάησλ ηνπο 

 

 

 

 

„‟Δδώ Πολςηεσνείο‟‟ 

 

Οη καζεηέο παξαθνινπζνύλ ηελ πνιηηηθή, ηζηνξηθή θαη θνηλσληθή εμέιημε από ηε 

Γηθηαηνξία ηεο 21
εο

 Απξηιίνπ ηνπ 1967 έσο ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο 

17
εο

 Ννεκβξίνπ ηνπ 1973. 

Μέζσ ηνπ νινθιεξσκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο καο, νη καζεηέο 

ζρεκαηίδνπλ κηα εκπεξηζηαησκέλε εηθόλα γηα ηα ηζηνξηθά δξώκελα ζηε δηάξθεηα 

ηεο δηθηαηνξίαο. Τα παηδηά ρσξηζκέλα ζε δύν νκάδεο ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζίεο θαη 

projects, κε ζέκα επηινγήο ηνπο από ηελ ειεθηξνληθή παξνπζίαζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα εθπαηδεπηηθνί, κνπζεην-παηδαγσγνί θαη καζεηέο 

επηδίδνληαη ζε επνηθνδνκεηηθό δηάινγν, θαιιηεξγώληαο  κε απηόλ ηνλ ηξόπν δνκέο 

γηα ηελ αλάπηπμε δεκνθξαηηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο. 

 

 

 



 

 

 

„‟Πεππαηώνηαρ ζηο Γπόμο ηος Ιζηοπικού «ΟΥΙ» ηος ΄40‟‟ 

 

Οη καζεηέο κέζα από πινύζην νπηηθό  πιηθό δηαθαλεηώλ, απνζπάζκαηα 

εθεκεξίδσλ, ερεηηθώλ ληνθνπκέλησλ θαη βίληεν ηνπ Έπνπο ηνπ ΄40, 

επεμεξγάδνληαη ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη κέζσ ηνπ δηαιόγνπ απαηώληαη 

εξσηήκαηα, κε ζθνπό ηελ νηθνδόκεζε ηνπ δεκνθξαηηθνύ ηδεώδνπο. 

Σηε ζπλέρεηα, κέζα από ηε δηθή ηνπο καηηά -κε ηε κέζνδν ηεο ελζπλαίζζεζεο -, 

δξακαηνπνηνύλ κηα πηπρή ηεο ηζηνξίαο  κε ζθνπό ηελ θαηά ην δπλαηόλ 

αληηθεηκεληθή πξνζέγγηζε ησλ γεγνλόησλ.   

 

 

Όλα ηα ππογπάμμαηα πιαηζηώλνληαη από πινύζην επνπηηθό πιηθό (πξνβνιή 

εηθόλσλ, θσηνγξαθίεο, θείκελα, αθίζεο, αληηθείκελα). Σπλνδεύνληαη από 

εθπαηδεπηηθό θπιιάδην γηα ηνπο καζεηέο κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θη 

ελεκεξσηηθό θπιιάδην γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κε πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε 

πξόγξακκα θαη ηδέεο γηα ηελ δηεύξπλζε ηνπ κεηά ηελ επίζθεςε.     

Τν πξόγξακκα δηαξθεί 90 ιεπηά (κε δηάιεηκκα 5-10 ιεπηώλ ελδηάκεζα, παξέρνληαο 

δσξεάλ ζηνπο καζεηέο ρπκό). Ο ρώξνο πξνζθέξεηαη γηα εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηαπηόρξνλα ζε 50-60 παηδηά, πνπ ζηε ζπλέρεηα ρσξίδνληαη ζε δύν 

νκάδεο γηα ηα βησκαηηθά εξγαζηήξηα. 

 

Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε, ελώ αλακέλνπκε  

κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ηελ απάληεζή ζαο θαη ηε ζπλεξγαζία καδί ζαο. 

 

Γιεύθςνζη : Οδόρ Αγίων Αζωμάηων 47- 

Κεπαμεικόρ (πληζίον ζηαθμού  ΗΑΠ “Θηζείο”) 

Σηλ. Δπικοινωνίαρ: 210-3226054, 3226075 (και fax)     

 

 


