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Βιωματικές Δραστηριότητες Θερινών Σχολείων 2013 
 
Όπως έχει αναφερθεί και στην Έκθεση Προόδου που συνοδεύει το παρόν παραδοτέο το 
σύνολο των βιωματικών δραστηριοτήτων δρουν υποστηρικτικά προς την παραδοσιακή 
(πρωινή και απογευματινή) διδασκαλία, διευρύνοντας τους ορίζοντες και την αντιληπτική 
ικανότητα των φιλοξενούμενων μαθητών.  
 
Στη συνέχεια ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες με τις βιωματικές δραστηριότητες που θα 
πλαισιώσουν  τα Θερινά Σχολεία του έτους 2013.  
 

Α’ Κύκλος Φιλοξενίας 

 
 

Β’ Κύκλος Φιλοξενίας 

 
Οι ως άνω αναφερόμενες βιωματικές δραστηριότητες ευθυγραμμίζονται –όπως έχει αναφερθεί 
και στη σχετική Έκθεση Προόδου 11 με τους επιλεχθέντες Άξονες Προτεραιότητας και το 
Πρόγραμμα Σπουδών για το 2013 που παρέδωσαν οι εμπειρογνώμονες. Συγκεκριμένα, ο 
βιωματικός περίπατος στην Αρχαία Αγορά, και στο Κέντρο της Αθήνας, καθώς και η επίσκεψη 
στην Ακαδημία Πλάτωνος θα συμβάλλουν στην πληρέστερη κατανόηση του ελληνικού 
πολιτισμού. 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων. 
 
Βιωματικός περίπατος στην Αρχαία Αγορά  
Μέσω του Βιωματικού περιπάτου οι μαθητές θα περιηγηθούν στην Αρχαία Αγορά, στον Ιερό 
Βράχο της Ακρόπολης στον Παρθενώνα και το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης με την μοναδική 
έκθεση των γλυπτών του Παρθενώνα.  
Η επίσκεψη των μαθητών στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης κρίνεται επιβεβλημένη καθότι 
αποτελεί ένα από τα πλέον πρόσφατα πολιτιστικά «αποκτήματα» που εσωκλείει ένα μεγάλο 
εύρος εκθεμάτων του πλούτου από την Αρχαία Ελλάδα. Κατά την επίσκεψη στο Μουσείο θα 
πραγματοποιηθεί συζήτηση γύρω από τους θεματικούς άξονες του 2013, ώστε η επίσκεψη να 
έχει διαδραστικό και συνάμα περιηγητικό ρόλο.   
 
Επίσκεψη στην Ακαδημία Πλάτωνος 
Από τις βιωματικές δραστηριότητες των μαθητών, δε θα μπορούσε να λείπει η Ακαδημία 
Πλάτωνος μιας και αποτελεί το επίκεντρο του προγράμματος «Ακαδημία Πλάτωνος – 
Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών». Είναι ιδιαιτέρως σημαντικό οι μαθητές να 
«βιώσουν» την εμπειρία της ξενάγησης – περιπάτου στην περιοχή που ίδρυσε ο Πλάτων την 
Ακαδημία του το 387 π.Χ. 
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Περίπατος στο Κέντρο της Αθήνας (Μοναστηράκι, Πλάκα, Σύνταγμα) 
Οι μαθητές θα περπατήσουν το Κέντρο της Αθήνας, ξεκινώντας από το Μοναστηράκι. Θα 
έρθουν σ’ επαφή με μια παραδοσιακή γειτονιά μ’ ένα πλήθος μαγαζιά, το περίφημο παζάρι και 
πολλούς χώρους εστίασης.  
 
Βιωματικός Περίπατος στις γειτονιές της Αθήνας 
Γνωριμία με τις γειτονιές της Αθήνας, αγορά αναμνηστικών δώρων, περιήγηση στα παλιά 
αρχοντικά σπίτια, στάση για συζήτηση σε μνημεία και κτίρια, λήψη αναμνηστικών 
φωτογραφιών κ.λπ. 
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