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Εκπαιδεύοντας ενεργούς πολίτες  

Σκοπός του προγράμματος είναι η συμβολή στη 
διαμόρφωση των αυριανών πολιτών, που εκτιμούν και 
προστατεύουν τον δημόσιο χώρο και την πόλη. 

Μέσα από τις δράσεις του, οι μαθητές και οι μαθήτριες:

• γνωρίζουν τα υπαίθρια έργα τέχνης, και 
συνειδητοποιούν την ιστορική και αισθητική τους αξία

• διερευνούν τη σχέση δημόσιου χώρου και γλυπτών 
διαχρονικά

• οικειοποιούνται δημιουργικά τη γειτονιά                               
και την πόλη τους

• αντιλαμβάνονται ότι ο σεβασμός στον δημόσιο χώρο 
αποτελεί προϋπόθεση για την ειρηνική συνύπαρξη                           
στην πόλη

• αναπτύσσουν δεξιότητες του ενεργού πολίτη,               
που διεκδικεί ποιότητα ζωής σε ατομικό και συλλογικό 
επίπεδο.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αθήνας

Μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων
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Yιοθετούμε τα αγάλματα 

Νοιαζόμαστε για τον δημόσιο χώρο 

Γινόμαστε ενεργοί πολίτες

Yιοθετούμε τα αγάλματα 

Νοιαζόμαστε για τον δημόσιο χώρο 

Γινόμαστε ενεργοί πολίτες

Οραματιζόμαστε μια καλύτερη Αθήνα

Οι επαναλαμβανόμενες παντός είδους φθορές στα 
υπαίθρια γλυπτά της Αθήνας έχουν γίνει, δυστυχώς, 
κομμάτι της καθημερινότητάς της και δημιουργούν 
εικόνα εγκατάλειψης.

Δεν αρκεί η διαρκής προσπάθεια του Δήμου για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος και τη συντήρηση 
των έργων. Η αγωγή στις αξίες και τη φροντίδα της 
πόλης ως πυρήνα της Δημοκρατίας και του Πολιτισμού 
είναι απαραίτητη από τα πρώτα σχολικά χρόνια 
των παιδιών, των αυριανών Αθηναίων πολιτών, 
που είναι και οι πραγματικοί «ιδιοκτήτες» της.

Το πρόγραμμα «Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία» 
αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων,             
και υλοποιείται σε συνεργασία με τα Γραφεία 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών 
Θεμάτων της Α' Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών - ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Πέρυσι, εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 20 Νηπιαγωγεία και 
Δημοτικά σχολεία της Αθήνας. Το σχολικό έτος 2017-
'18, διευρύνεται στην Π.Ε. και εφαρμόζεται πιλοτικά 
στη Δ.Ε.

μια πρωτοβουλία με τη συνεργασία χορηγοί 
επικοινωνίας

μια πρωτοβουλία με τη συνεργασία με τη συμμετοχή
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Η μεγάλη γιορτή στην Τεχνόπολη 

Τα αποτελέσματα της έρευνας των παιδιών και οι ιστορίες 
που θα δημιουργήσουν θα εκτεθούν στην Τεχνόπολη, 
σε μια μεγάλη γιορτή για την ολοκλήρωση της πιλοτικής 
φάσης, τον ερχόμενο Μάιο.

Οδηγός για την Π.Ε.

Υπό έκδοση βρίσκεται ο εκπαιδευτικός οδηγός                         
με προτάσεις για την προσέγγιση του θέματος 
από τις σχολικές ομάδες και με αναφορά σε                         
καλές πρακτικές από την πιλοτική εφαρμογή                                   
του προγράμματος.

Ο οδηγός αυτός θα αξιοποιηθεί για τη διεύρυνση 
του προγράμματος σε περισσότερα σχολεία 
την επόμενη σχολική χρονιά.

Με το βλέμμα στην πόλη…  
 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

• «υιοθετούν» ένα άγαλμα ή μνημείο στη γειτονιά τους           
και γνωρίζουν εμβληματικά γλυπτά στο κέντρο της 
Αθήνας

• φτιάχνουν με την τάξη τους ιστορίες για τα γλυπτά              
της πόλης, αξιοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα,                      
και τον πλούτο των πληροφοριών που θα συγκεντρώσουν 
στις δράσεις και τις επισκέψεις τους

• διερευνούν τη σχέση των γλυπτών με την ιστορία και               
τη μνήμη της πόλης, και μαθαίνουν να τα αναγνωρίζουν         
ως τοπόσημά της

• προσεγγίζουν την έννοια και την αξία του δημόσιου 
χώρου

• εκπαιδεύονται για να γίνουν οι αυριανοί πολίτες της 
Αθήνας, ανεξάρτητα από την καταγωγή, τη θρησκεία               
και τη μητρική τους γλώσσα.

 … γιατί η πόλη είναι μνήμη και πολιτισμός  
 
Τα παιδιά, μέσα από το πρόγραμμα αυτό:

• θα γνωρίσουν τη γειτονιά, τους δρόμους της και τα 
ονόματά τους, τα κτήρια και τους ελεύθερους δημόσιους 
χώρους της
• θα επισκεφθούν υπαίθριους χώρους και μουσεία που 
φιλοξενούν γλυπτά
• θα συναντήσουν αγάλματα και μνημεία στα λογοτεχνικά 
κείμενα και τον κινηματογράφο
• θα αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες για τα αγάλματα 
και θα εκφραστούν με τη φωτογραφία ή το βίντεο, 
τη δημιουργική γραφή και τη χοροκινητική
• θα ενημερωθούν από ειδικούς συντηρητές για 
την αισθητική υποβάθμιση των υπαίθριων γλυπτών 
και την αποκατάστασή τους 
• θα εκπαιδευτούν στην αξιολόγηση των δημόσιων χώρων 
και στην αναφορά φθορών για την προστασία των 
αγαλμάτων
• θα καταθέσουν στη δημοτική Αρχή τις δικές τους 
προτάσεις για την αναβάθμιση της γειτονιάς τους.


