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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19 
 

Αγαπητοί γονείς-κηδεμόνες, 

 

Με αφορμή την ανακήρυξη του 2018 σε Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
αποφασίστηκε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά να πραγματοποιηθεί πολιτιστικό πρόγραμμα 

για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄και της Γ΄ Γυμνασίου με τίτλο  

 

 «Συνομιλώντας με το παρελθόν: δράσεις για την ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς» 

Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για σημαντικά 

μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και να δράσουν με στόχο την ανάδειξη 

και την προβολή τους. 

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι 

▪ να γνωρίσουν οι μαθητές με δημιουργικό και βιωματικό τρόπο τον Παρθενώνα και το 

Ερέχθειο, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν στην ιστορία, την αρχιτεκτονική, τον 

γλυπτό διάκοσμο και τον ρόλο που διαδραμάτισαν τα δύο μνημεία στην εποχή τους, 

▪ να συνειδητοποιήσουν την ανυπολόγιστη καλλιτεχνική και ιστορική αξία των δύο 

μνημείων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 

▪ να ενημερωθούν για το ελληνικό αίτημα της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα 

που φιλοξενούνται στο Βρετανικό Μουσείο εξετάζοντας τα επιχειρήματα της μίας και της 

άλλης πλευράς και να πάρουν θέση διατυπώνοντας τη δική τους άποψη σχετικά με το 

θέμα αυτό, 

▪ να εκφράσουν τις ιδέες, τα συναισθήματα, τους προβληματισμούς τους σχετικά με την 

ανάγκη προστασίας και σωστής διαχείρισης των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς 

αξιοποιώντας τις δεξιότητές τους στη μουσική, το θέατρο, το τραγούδι, τη ζωγραφική, τις 

νέες τεχνολογίες  

▪ να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα και την ιστορική τους σκέψη μέσα από τη μελέτη 

και την επεξεργασία γραπτών και άλλων πηγών, 

▪ να αποκτήσουν δεξιότητες όσον αφορά στην ομαδική εργασία, την καλλιέργεια 

διαπροσωπικών σχέσεων, τον σχεδιασμό και την από κοινού ανάληψη δραστηριοτήτων, τη 

χρήση νέων τεχνολογιών, 

▪ να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, 

▪ να γνωρίσουν τη δράση της UNESCO για την προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής 

κληρονομιάς, 

▪ να καλλιεργηθεί στους μαθητές η αγάπη για την αρχαιολογία και τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό. 

 
Το πολιτιστικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους 

▪ αγαπούν την ιστορία και αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, 

▪ έχουν φαντασία, 
▪ τραγουδούν, 

▪ διαθέτουν υποκριτικές ικανότητες, 
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▪ αρέσει να δημιουργούν ζωγραφίζοντας ή χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες,  

▪ ενδιαφέρονται να γνωρίσουν καλύτερα τα μνημεία της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. 

 

 
Σας υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή των μαθητών στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων 

είναι εθελοντική, αποτέλεσμα γνήσιου ενδιαφέροντος από την πλευρά τους, το οποίο θα 

εκφράζεται μέσα από την τακτική παρουσία τους στις συναντήσεις της ομάδας και την ενεργό 
συμμετοχή τους στις δραστηριότητές της. Στοιχεία όπως η ασυνέπεια και η έλλειψη ομαδικού 

πνεύματος δεν συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος. 

 

Παρακαλείστε να συμπληρώσετε την ακόλουθη υπεύθυνη δήλωση που αφορά στη συμμετοχή 
του μαθητή/της μαθήτριας στο πρόγραμμα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μη διστάσετε να 

επικοινωνήσετε μαζί μας. 

  
                             Με εκτίμηση,  

            Ο Διευθυντής                                     Η υπεύθυνη καθηγήτρια  

 
 

               Γεώργιος Βλάχος                                                  Θεοδώρα Αλεξοπούλου  

 
 

 

 

 
 
                                                                                         
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Ο/Η …………………………………………………………………………………………. κηδεμόνας 

τ….. μαθητ…………………………………........................................................................... 

του ………. τμήματος του 3ου Γυμνασίου Αμαρουσίου δηλώνω ότι επιτρέπω στον γιο 

μου/στην κόρη μου να λαμβάνει μέρος στις συναντήσεις του πολιτιστικού προγράμματος  

«Συνομιλώντας με το παρελθόν: δράσεις για την ανάδειξη μνημείων πολιτιστικής 

κληρονομιάς», οι οποίες θα πραγματοποιούνται στον χώρο του σχολείου κάθε Τρίτη, 

14.15 - 15.30. 

  …………….., ……./…../2018 

                                                                           Υπογραφή γονέα-κηδεμόνα 

     ………………………… 

  


