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ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ  7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
  



Οδύσσεια 

Το παραμύθι των παραμυθιών 







Hands On 

• Δραστηριότητες στην αυλή 

• Θεατρικό εργαστήρι 

• Δημιουργία θεατρικού κειμένου 

• Δημιουργία σκηνικού χώρου 

 

 

• Παρουσίαση στις 7 Μαϊου  



Blog 
 

http://nostos-oikos.blogspot.gr  
 
 

 
Δουλεύουμε 2 Γυμνάσια σε συνεργασία,το 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης(Α 
Γυμνασίου) και το Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (Επίπεδο Ελληνικής 
Α και Β ) με έρευνα,θεατρικές ασκήσεις ,βιωματικά εργαστήρια για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα και αυτοσχεδιασμούς πάνω στα μεγάλα θέματα 
(ταυτότητα,φιλία,αγάπη,περιπέτεια και νόστος)που εγείρουν οι εμβληματικές 
αφηγήσεις της Οδύσσειας και- για τους ανατολίτες μαθητές μας- του Σεβάχ του 
Θαλασσινού. 
 
Στο χώρο αυτό αναρτούμε χαρακτηριστικά ευρήματα ή σταθμούς της δικής μας 
πορείας προς τις ιστορίες αυτές, οι οποίες ανάστησαν γενιές και γενιές, και 
καλούμε τους μαθητές μας να σχολιάσουν,να αναρτήσουν και να 
οικειοποιηθούν ένα ψήγμα του κυβερνοχώρου. 
 
 
Μακάρι να μπορούσε να μεταφερθεί εδώ και κάτι από τη  ζωντάνια και τη χαρά 
της συνεργασίας που απολαμβάνουμε όταν καταφέρνουμε να συναντηθούμε. 



 

nostos-oikos.blogspot.gr  

 









































































 













Αποχαιρετισμός  με άλλη μια 
Οδύσσεια 
Σε εικόνες  
Αρχαία κεραμικά 
Ιστορίες 
ΟΔΥΣΣΕΙΑ 
ΣΕΒΑΧ 
 
 
 
 
  
ΝΟΣΤΟΣ 
ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΗΜΟΝΙ 
 
2012-2013 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ 



 

 

 

 

Το πολιτιστικό πρόγραμμα ΝΟΣΤΟΣ-ΑΡΧΑΙΟ ΣΤΗΜΟΝΙ υλοποιήθηκε από ομάδα εκπαιδευτικών /φοιτητών Α..Π.Θ. 

σύμφωνα με τη συνοπτική περιγραφή που υποβλήθηκε  στο Σχέδιο Υποβολής Προγράμματος : 

•.Ασκήσεις για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  

(Compass Συμβουλίου της Ευρώπης, Νίκη Ρουμπάνη, Ουνέσκο),  

•Ποιητές για το Νόστο (Μαχμούντ Νταρουίς,Κ.Καβάφης), 

• κείμενα Ελλήνων μεταναστών (Θ.Τζαβάρα, Αγαπητέ αδελφέ Βασίλειε),  

•έρευνα/διδασκαλία κειμένων (Οδύσσεια, Σεβάχ, Οδυσσεβάχ),  

•εικαστική δημιουργία/αναζήτηση( κεραμικά,σύγχρονοι σκηνοθέτες,δημιουργία υλικών σκηνικού και ομαδική χρήση τους)  

•μουσικές αναζητήσεις και δημιουργία πρωτότυπης μουσικής. 

 

Η συνεργασία των δυο σχολείων αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά, σύμφωνα με την αξιολόγηση των μαθητών, ήταν και  

η μεγαλύτερη επιτυχία.  

Στην παρουσίαση του προγράμματος στο 7ο Γυμνάσιο (Τρίτη, 14 Μαΐου) έγινε ορατό ότι το πρόγραμμα μπορεί να συνεχιστεί 

 την επόμενη χρονιά με θεατρική δραστηριότητα. 

Η συμμετοχή του προγράμματος με δίωρο θεατροπαιδαγωγικό εργαστήριο στην τριήμερη «Γιορτή Πολυγλωσσίας»  

(7,8 και 9 Ιουνίου – Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης) αποτέλεσε την πανηγυρική λήξη της ομαδικής δουλειάς με συμμετοχή 

 και του 1ου Γυμνασίου Άνω Τούμπας.Η επί τόπου δημιουργία εικαστικού/σκηνικού χώρου και η παρουσίαση θεατρικών  

αυτοσχεδιασμών με θέμα ΟΔΥΣΣΕΙΑ/ΣΕΒΑΧ/ΝΟΣΤΟΣ από ομάδες μαθητών 3 σχολείων  μάς έδωσε τη χαρά να δούμε πώς  

ΟΝΟΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ μέσα από τέτοιες πολιτιστικές/εκπαιδευτικές δράσεις. 

 Ευχαριστούμε θερμά το Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων για την  όλο ζωντάνια διοργάνωση των παρουσιάσεων της 23ης Απριλίου  

 που έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές μας να αξιολογήσουν και να συνεχίσουν με ενθουσιασμό την προσπάθεια. 

Φωτογραφικό υλικό από τις πρόβες και τις παρουσιάσεις  αποτυπώθηκε σε DVD, όπου τα σχόλια στα Power Points εικονογραφούν  

τη μέθοδο δημιουργικής επεξεργασίας λογοτεχνικών κειμένων με χρήση δραστηριοτήτων οπτικού γραμματισμού και τεχνικών  

θεατρικής αγωγής που ακολουθήθηκαν. Ελπίζουμε ότι οι αρχές του Freire , η δημιουργική στάση απέναντι στις οθόνες  και 

 η δέσμευση των ταλέντων και των ικανοτήτων των μαθητών μας είναι ορατές στο υλικό μας. 

Στον ιστότοπο (blog) nostos-oikos.blogspot.gr αναρτούμε ακόμα -εμείς και οι μαθητές μας- ευρήματα, φύλλα εργασίας,  

εικαστικές αφορμήσεις και την καλλιτεχνική μας δράση. 

Μαρία Τσαντήλα  

Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αν. Θεσσαλονίκης 

Παυλίνα Γραικού 

7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης –μετά από 22 χρόνια στο Αποδήμων/Παλιννοστούντων/Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Αν Θεσσαλονίκης. 
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