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ΘΕΜΑ:  Έγκριση  εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών 
Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρωτ. 160568/Δ2/26-9-2017 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου 

 
     Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν της γνωμοδότησης του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με το με αρ. πρωτ. 37/21-9-17 Απόσπασμα Πρακτικού του 
Διοικητικού Συμβουλίου του, εγκρίνουμε τα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση που υλοποιούνται δωρεάν και απευθύνονται σε 
μαθητές και μαθήτριες Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 

1. «Backpack Journalism,  Γίνε αυτόνομος δημοσιογράφος, Νέα Μέσα & Τεχνολογίες – 

Πολιτιστικό Ρεπορτάζ». 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου.  

 Ημερομηνίες διεξαγωγής: Οκτώβριος 2017 – Απρίλιος 2018.  
Διαρκεί δώδεκα εβδομάδες για κάθε σχολείο που θα συμμετέχει, θα γίνουν 6 συναντήσεις σε 

κάθε σχολείο, διάρκειας δύο ωρών η καθεμία. Σε αυτό το διάστημα θα καλυφθούν πέντε 

διδακτικές ενότητες, μία ανά δεκαπενθήμερο, ενώ στην τελική συνάντηση οι μαθητές θα 

παρουσιάσουν όλο το υλικό που θα έχει προκύψει. Τη μια εβδομάδα θα επισκέπτονται το 

σχολείο οι εκπαιδευτές, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα δουλεύουν οι μαθητές πάνω στα 

πρότζεκτ που τους ανατέθηκαν.   

2. Dancing to Connect, Χορεύω άρα επικοινωνώ. 

Το πρόγραμμα Dancing to Connect είναι ένα φεστιβάλ χορού για εφήβους, ένας θεσμός τον 

οποίο συνέλαβε και θεμελίωσε η ομάδα Battery Dance Company της Νέας Υόρκης, που φέρνει 

κοντά νέους ανθρώπους για να μάθουν τι είναι σύγχρονος χορός, πώς να απελευθερώνουν το 
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δυναμικό και τη φαντασία τους στο σώμα και την τέχνη και πάνω απ’ όλα πώς να 

συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες  

Γυμνασίου και Λυκείου.  

Ημερομηνίες προγράμματος: Χανιά 14-2-18 έως 23-2-18/ Αθήνα 28-2-18 έως 9-3-18 

Ημερομηνίες τελικών προβών και παραστάσεων: Χανιά 24 & 25 Φεβρουαρίου 2018 και στην 

Αθήνα 10 & 11 Μαρτίου 2018 (όλα τα σχολεία μαζί στην κεντρική Σκηνή της Στέγης).  

  Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης. 

3. Onassis Youth Festival 2018, Θέατρο – Αρχαία κείμενα. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες  Γυμνασίου και Λυκείου 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Οκτώβριος 2017 – Απρίλιος 2018. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται 

σε εβδομαδιαίες συναντήσεις, στους χώρους των σχολείων. 

Ημερομηνίες Φεστιβάλ: Παρασκευή 13 Απριλίου – Κυριακή 15 Απριλίου 2018 

4. Ανακαλύπτοντας την Τέχνη του ήχου και της εικόνας 

Είδος προγράμματος: Εικαστικά – Μουσική – Επαγγελματική Εκπαίδευση. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες Επαγγελματικών Λυκείων. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Ιανουάριος – Μάιος 2018. 

Οι συναντήσεις του προγράμματος είναι συνολικά 9, θα πραγματοποιούνται μια φορά ανά δύο 

εβδομάδες και θα έχουν διάρκεια τριών ωρών. Συγκεκριμένα δύο συναντήσεις θα γίνουν στο 

μουσείο, έξι συναντήσεις στη σχολική τάξη και η τελευταία συνάντηση για την παρουσίαση του 

προγράμματος θα γίνει στη Στέγη ή στα συνεργαζόμενα μουσεία. 

Το εργαστήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διεθνούς διαθεματικού προγράμματος 

Interfaces, εμπνευσμένο από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δημιουργικά εργαστήρια», που 

υλοποιείται στη Γαλλία από το 2010, με πρωτοβουλία του IRCAM  και το Centre Pompidou. 

5. Το αυθεντικό παιχνίδι 

Είδος προγράμματος: Κίνηση – Μουσική – Εικαστικά – Παιχνίδι 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Νηπιαγωγεία, Α’ και Β’ Δημοτικού και σε Ειδικά Σχολεία. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Νοέμβριος – Μάιος 2018 

Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται τις καθημερινές, μεταξύ 9:30 και 13:30. Ο μέσος όρος 

διάρκειας αυθεντικού παιχνιδιού για κάθε τάξη – τμήμα είναι 45 λεπτά, ανάλογα με τον αριθμό 

των συμμετεχόντων. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε οκτώ συναντήσεις για μια μικρή 

ομάδα 15 – 20 μαθητών/τριών. 

6. Εργαλεία Αποσυναρμολόγησης, τα σχολεία γίνονται τόποι συνάντησης, συνεργασίας και 

καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Είδος προγράμματος: Εικαστικά – Γειτονιά – Πόλη. 

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες των σχολείων στα οποία θα πραγματοποιηθεί η δράση από τις 

περιφερειακές γειτονιές της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017 

7. “Hack” your Classroom. Φτιάξε την τάξη σου όπως την θέλεις! 

Είδος προγράμματος: Νέες τεχνολογίες - κατασκευές 

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Β’ & Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Νοέμβριος 2017 – Μάιος 2018 

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε 7 διαδοχικές εβδομάδες 

Ο μέσος όρος διάρκειας κάθε δράσης είναι 3 ώρες. 



Για το πρόγραμμα αυτό η Στέγη συνεργάζεται και με τον οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών 

(ΕΕΛ/ΛΑΚ). 

8. Τρίπλες και Τριπλέτες.  

Είδος προγράμματος: Χορός – Θέατρο – Αθλητισμός & Τέχνη. 

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Οκτώβριος 2017 – Μάιος 2018 

9. Σύγχρονη Τέχνη: Πρώτα ζεις… μετά κατανοείς! 

Είδος προγράμματος: Χορός – Εικαστικά – Μουσική – Θέατρο 

Περιγραφή προγράμματος: Γνωρίζουμε τη σύγχρονη τέχνη από πρώτο χέρι. Η Στέγη ανοίγει την 

πόρτα σε μαθητές/τριες σχολείων, για να δουν με διαφορετικό μάτι την τέχνη και τον πολιτισμό 

του σήμερα. 

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Ε’ και Στ’ Δημοτικού. 

Ημερομηνίες διεξαγωγής: Οκτώβριος 2017 – Μάιος 2018. Όλες οι δράσεις πραγματοποιούνται 

τις καθημερινές, μεταξύ 9:30 και 13:30. Ο μέσος όρος διάρκειας κάθε δράσης είναι 3 ώρες.   

 
 Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στις ανωτέρω δραστηριότητες είναι δωρεάν και 
προαιρετική και θα πραγματοποιείται  χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των σχολικών 
μονάδων με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων 
των μαθητών/τριών καθώς και του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, που έχει την ευθύνη της 
επιστημονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών των σχολικών 
μονάδων. 

 Η παρούσα έγκριση ισχύει για το σχολικό έτος 2017-2018. 

 

  Οι ενδιαφερόμενες για υλοποίηση προγράμματος σχολικές μονάδες μπορούν να 
επικοινωνούν με τo Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών:  
τηλέφωνο 213 017 8002 – e-mail: education@sgt.gr . 

  
 
                 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

   
         
  
 
              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ     
 
 
 
 
 
 
Εσωτερική διανομή:  

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
2. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ’      
3. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β’     
4. Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Α’ 
5. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ’         
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