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Ορκόδοξοσ Ακαδθμία Κριτθσ (ΟΑΚ) 
 

* 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα 2020 - 2021 

 
 
Α) Μία βόλτα ςτθν ΟΑΚ 
 
     Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα είναι ζνα νοερό ταξίδι -μζςω 
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ, αλλά και περιιγθςθσ ςτουσ χϊρουσ του Ιδρφματοσ- ςτθν 
ιςτορία τθσ ΟΑΚ μζςα ςτο χρόνο, τισ δράςεισ, τθν ανκρωπιςτικι και επιςτθμονικι 
προςφορά τθσ, κακϊσ και τουσ ςθμαντικότερουσ ςτακμοφσ με αποκορφφωμα τθ 
διεξαγωγι τθσ Αγίασ και Μεγάλθσ Συνόδου τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ και τθν 
ενθμζρωςθ για το ςπουδαίο αυτό ιςτορικό γεγονόσ που ζλαβε χϊρα ςτο Κδρυμα. Το 
παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ 
και απευκφνεται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ Τάξεισ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου.  
 
Υπεφκυνθ: Εμμανουζλα Λαρεντηάκθ. 
  
 
Β) Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ: ο ηωγράφοσ του Θεοφ 
 
     Ο El Greco, ο Κρθτικόσ από το Φόδελε, που κατζκτθςε ολάκερο τον κόςμο. Ζνα 
ταξίδι ςτον κόςμο των χρωμάτων και τθν αναηιτθςθ του Θεοφ μζςα από τθν Τζχνθ. 
Η κινθματογραφικι ταινία «El Greco» του Ιωάννθ Σμαραγδι και τα αντίγραφα που 
χρθςιμοποιικθκαν φυλάςςονται ςτθν ΟΑΚ. Οι μακθτζσ ενθμερϊνονται για τθ ηωι 
και το ζργο του μεγάλου ηωγράφου, ενϊ παράλλθλα μποροφν να ετοιμάςουν τθ 
δικι τουσ εργαςία με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ, τθν οποία και 
ζχουν τθ δυνατότθτα να παρουςιάςουν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ. Το 
παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ 
και απευκφνεται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ Τάξεισ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου.  
 
Υπεφκυνθ: Μαρία Χατηθαποςτόλου. 
 
 
Γ) Η ΕΙΚΟΝΑ: Κατανοϊντασ τα χρϊματα και τα ςφμβολα 
 
     Ζνα ταξίδι ςτον κόςμο τθσ Εικόνασ ζχουν τθ δυνατότθτα να πραγματοποιιςουν οι 
μακθτζσ, καυμάηοντασ ζργα κορυφαίων Αγιογράφων από όλο τον κόςμο, που 
δθμιουργικθκαν και δωρίκθκαν ςτθν ΟΑΚ, ςτο πλαίςιο του Διεκνοφσ Συμποςίου 
Σφγχρονθσ Εικονογραφικισ Τζχνθσ, το οποίο διοργάνωςε θ Διακοινοβουλευτικι 
Συνζλευςθ Ορκοδοξίασ (Δ.Σ.Ο.), ςε ςυνεργαςία με τθν ΟΑΚ, από τισ 15 ζωσ τισ 19 
Απριλίου 2019 και είχε ωσ κεντρικό κζμα: «Είναι η παράδοςη δεςμευτική για τη 
ςυνζχιςη τησ εικονογραφικήσ εκκληςιαςτικήσ τζχνησ;». Οι μακθτζσ ζχουν τθν 
ευκαιρία να περιθγθκοφν ςτθν Ζκκεςθ, να ενθμερωκοφν για τθν ιςτορία και τθ 
κεολογία τθσ Εικόνασ, κακϊσ και για τισ τεχνικζσ τθσ Αγιογραφίασ, αλλά και να 
ςχεδιάςουν τθ δικι τουσ εικόνα με τθν κακοδιγθςθ τθσ Υπεφκυνθσ του 
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Εργαςτθρίου Αγιογραφίασ τθσ ΟΑΚ, Κωνςταντίνασ Στεφανάκθ. Το παρόν 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και 
απευκφνεται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ Τάξεισ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου.  
 
Υπεφκυνοι: Κωνςταντίνα Στεφανάκθ - Μαρία Χατηθαποςτόλου. 
 
 
Δ) «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το τίμθμα!»  
 
     Το 1959 εκδίδεται το «Άξιον Εςτί» που κακιερϊνει τον Οδυςςζα Ελφτθ ωσ ζναν 
από τουσ κορυφαίουσ ποιθτζσ του 20οφ αιϊνα. Το 1979 θ Σουθδικι Ακαδθμία 
απονζμει το βραβείο Νόμπελ Ποίθςθσ ςτον ποιθτι. Η ΟΑΚ εορτάηοντασ τθ 
ςυμπλιρωςθ εξιντα ετϊν από τθν ζκδοςθ του «Άξιον Εςτί» και ςαράντα ετϊν από 
τθν απονομι του βραβείου Νόμπελ ςτον «θλιοπότθ» Ελφτθ, ωσ επικφρωςθ τθσ 
παγκόςμιασ αναγνϊριςθσ τθσ προςφοράσ τθσ νεοελλθνικισ ποίθςθσ, 
πραγματοποιεί Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ςτο οποίο οι μακθτζσ ενθμερϊνονται για 
τθ ηωι και το ζργο του μεγάλου ποιθτι, ενϊ παράλλθλα μποροφν να ετοιμάςουν τθ 
δικι τουσ εργαςία με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ, τθν οποία και 
ζχουν τθ δυνατότθτα να παρουςιάςουν ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ. 
Παράλλθλα και ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αυτενζργεια κα υπάρχει δυνατότθτα 
εικαςτικισ ι κεατρικισ απόδοςθσ εκ μζρουσ των μακθτϊν, «ηωντανεφοντασ» με τθν 
κακοδιγθςθ των δαςκάλων και των κακθγθτϊν τουσ, ςκθνζσ από τθν ποίθςθ του 
δθμιουργοφ. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια του ζτουσ και απευκφνεται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ Τάξεισ Δθμοτικοφ, 
Γυμναςίου και Λυκείου. 
 
Υπεφκυνοι: Ιωάννθσ Μουντογιαννάκθσ - Μαρία Χατηθαποςτόλου. 
 

 
Ε) Το τραγοφδι τθσ λευτεριάσ – Ταξιδεφοντασ ςτθν Ελλθνικι Επανάςταςθ του 1821 
 
Διακόςια χρόνια ςυμπλθρϊνονται εφζτοσ από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ (1821-
2021) και θ Ορκόδοξοσ Ακαδθμία Κριτθσ, αναλογιηόμενθ τθ βαρφτθτα τθσ 
παροφςασ ιςτορικισ ςτιγμισ, πραγματοποιεί ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
αφιερωμζνο ςτθν Εκνικι Παλιγγενεςία. Μζςα από τθν προβολι οπτικοακουςτικοφ 
υλικοφ και παρουςίαςθ τεκμθριωμζνου ιςτορικοφ υλικοφ, αλλά και μζςω 
διαδραςτικϊν παιχνιδιϊν, πραγματοποιείται ενθμζρωςθ ςτουσ μακθτζσ για τθν 
ιςτορικι περίοδο και τισ μορφζσ του 1821 ςτθν υπόλοιπθ Ελλάδα και τθν Κριτθ. 
Παράλλθλα, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αυτενζργεια και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των 
παιδιϊν υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ και παρουςίαςθσ εργαςιϊν ι 
εικαςτικϊν ζργων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ, εκ μζρουσ των μακθτϊν με 
τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν. Το παρόν Πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο τθν 
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν για τθ ςθμαντικι αυτι περίοδο, 
ϊςτε αυτι να αποτελζςει πθγι ζμπνευςθσ και παραδείγματοσ για τισ επόμενεσ 
γενιζσ. 

 
Υπεφκυνοι: Ιωάννθσ Μουντογιαννάκθσ - Μαρία Χατηθαποςτόλου. 
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Στ) «Μικρόσ λαόσ και πολεμά» – Η Μάχθ τθσ Κριτθσ 80 χρόνια μετά 
  
Ογδόντα χρόνια ςυμπλθρϊνονται φζτοσ από τθ Μάχθ τθσ Κριτθσ (1941-2021). Για 
τθν Ορκόδοξο Ακαδθμία Κριτθσ –το Κδρυμα ςφμβολο τθσ καταλλαγισ και του 
διαλόγου– θ καλλιζργεια τθσ μνιμθσ και των πανανκρϊπινων αξιϊν αποτελεί κφρια 
μζριμνα και μζγιςτθ ευκφνθ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ θ ΟΑΚ πραγματοποιεί ειδικό 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα τιμϊντασ τουσ αγωνιςτζσ τθσ επικισ αυτισ Μάχθσ. 
Ζχοντασ ωσ κεντρικοφσ άξονεσ τισ ζννοιεσ: «Αγϊνασ – Ελευκερία – Μνιμθ - Ειρινθ» 
και μζςα από τθν προβολι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και παρουςίαςθ 
τεκμθριωμζνου ιςτορικοφ υλικοφ, αλλά και μζςω διαδραςτικϊν παιχνιδιϊν, 
πραγματοποιείται ενθμζρωςθ ςτουσ μακθτζσ για τθν ιςτορικι περίοδο και τισ 
μορφζσ τθσ Μάχθσ τθσ Κριτθσ. Παράλλθλα, ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αυτενζργεια και 
τθν ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν υπάρχει θ δυνατότθτα δθμιουργίασ και 
παρουςίαςθσ εργαςιϊν ι εικαςτικϊν ζργων ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ, εκ 
μζρουσ των μακθτϊν με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν. Το παρόν Πρόγραμμα 
ζχει ωσ ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των παιδιϊν για τθ ςθμαντικι 
αυτι περίοδο, ϊςτε αυτι να αποτελζςει πθγι ζμπνευςθσ και παραδείγματοσ για τισ 
επόμενεσ γενιζσ. 

 
Υπεφκυνοι: Ιωάννθσ Μουντογιαννάκθσ - Μαρία Χατηθαποςτόλου. 

 
 

«Γεννικθκα Ελλθνίδα» 
 
Το Υπουργείο Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, με αφορμι τθ ςυμπλιρωςθ εκατό 
ετϊν από τθ γζννθςθ τθσ Μελίνασ Μερκοφρθ και είκοςι πζντε ετϊν από τθν 
«κοίμθςι» τθσ, ανακιρυξε το 2020 «Ζτοσ Μελίνασ Μερκοφρθ». Σφμφωνα με τθν 
επίςθμθ ανακοίνωςθ, το γεγονόσ αυτό είναι «ο ελάχιςτοσ φόροσ τιμισ ςτθ 
γυναίκα που χαρακτθρίςτθκε “θ τελευταία Ελλθνίδα κεά”, αλλά δεν 
επαναπαφκθκε ςε αυτόν τον τίτλο». Η ΟΑΚ, τιμϊντασ τθ μνιμθ τθσ μεγάλθσ 
Ελλθνίδασ, τθσ διεκνοφσ θκοποιοφ του κινθματογράφου και του κεάτρου και τθσ 
αγωνίςτριασ τθσ Δθμοκρατίασ, ςε ςυνεργαςία με το Κδρυμα «Μελίνα 
Μερκοφρθ», πραγματοποιεί Πρόγραμμα, με τίτλο «Γεννικθκα Ελλθνίδα», με 
ςκοπό οι μακθτζσ να ενθμερωκοφν για τθ ηωι και το ζργο τθσ, τθ μάχθ εναντίον 
τθσ Δικτατορίασ, τον αγϊνα για τθν Επιςτροφι των Μαρμάρων του Παρκενϊνα, 
αλλά και τθ μετζπειτα δθμιουργία ςθμαντικϊν κεςμϊν (Πολιτιςτικι 
Πρωτεφουςα τθσ Ευρϊπθσ, ΔΗΠΕΘΕ, ενοποίθςθ  αρχαιολογικϊν χϊρων Ακινασ). 
Παράλλθλα και ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν αυτενζργεια, οι μακθτζσ μποροφν να 
ετοιμάςουν τθ δικι τουσ εργαςία με τθν κακοδιγθςθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν 
τάξθ, τθν οποία κα ζχουν τθ δυνατότθτα να παρουςιάςουν ςε εκδιλωςθ ςτισ 
εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαρκεί κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και απευκφνεται ςε όλεσ τισ ςχολικζσ Τάξεισ 
Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου. 

 
Υπεφκυνοι: Ιωάννθσ Μουντογιαννάκθσ - Μαρία Χατηθαποςτόλου. 

 
 



4 
 

Εκπαιδευτικζσ Δράςεισ για τθν Οικολογία 
 

Διαδραςτικό – Βιωματικό Εργαςτιριο Ανακφκλωςθσ Χαρτιοφ 
και Ειςαγωγι ςτισ Ήπιεσ Πθγζσ Ενζργειασ με ζμφαςθ 

ςτθν Εξοικονόμθςθ Φυςικϊν Πόρων 
 
     Η ανακφκλωςθ ακολουκεί τα βιματα του κφκλου τθσ ηωισ. Το δζντρο φυτρϊνει 
ςτθ γθ, μεγαλϊνει με τον ιλιο, βγάηει ρίηεσ, κορμό, κλαδιά, καρποφσ, γερνάει και 
πεκαίνει. Όταν πεκάνει επιςτρζφει ςτθ γθ, εκεί από όπου ξεκίνθςε, ςυμβάλλοντασ 
ςτο να γεννθκοφν νζα δζντρα. Με τθν ανακφκλωςθ μακαίνουμε να ςεβόμαςτε το 
περιβάλλον και να μθν καταναλϊνουμε άςκοπα φυςικοφσ πόρουσ.   
     Επειδι το καλφτερο μάκθμα το δίνει το παράδειγμα, ςκοπόσ του Εργαςτθρίου 
αυτοφ είναι τα παιδιά ενεργά να παρατθροφν και να ςυμμετάςχουν ςτθ διαδικαςία 
τθσ ανακφκλωςθσ ςτθν πράξθ. Τθν θμζρα του Εργαςτθρίου ςτθν ΟΑΚ, οι μακθτζσ 
φζρνουν μαηί τουσ χαρτιά που δεν χρειάηονται -για παράδειγμα από παλιζσ 
εφθμερίδεσ και άχρθςτεσ φωτοτυπίεσ ι εκτυπϊςεισ- και ακολουκοφν οι ίδιοι, με 
τθν κακοδιγθςθ του Υπεφκυνου του Ινςτιτοφτου Θεολογίασ και Οικολογίασ τθσ 
ΟΑΚ, Αντϊνθ Καλογεράκθ, τα βιματα τθσ παραγωγισ χαρτοπολτοφ με απλό και 
κατανοθτό τρόπο. Σκοπόσ είναι τα παιδιά να παραςκευάςουν το δικό τουσ 
ανακυκλωμζνο χαρτόνι, ακολουκϊντασ τθ μεκοδολογία των εργοςταςίων 
ανακφκλωςθσ, μόνο που ςε αυτι τθν περίπτωςθ τα ίδια κα εκτελζςουν τθ 
διαδικαςία ςε πραγματικό χρόνο, κατανοϊντασ τθ ςθμαςία τθσ ανακφκλωςθσ ςτθν 
κακθμερινι ηωι.  
     Επίςθσ, κα ςυηθτθκεί, με χριςθ ςχετικοφ μοντζλου, θ ςθμαςία τθσ 
εξοικονόμθςθσ πόρων και τθσ αξιοποίθςθσ ιπιων πθγϊν ενζργειασ που δεν 
εξαντλοφνται, όπωσ για παράδειγμα από τον ιλιο, τον οποίο απολαμβάνουμε ςε 
αφκονία ςτθν Κριτθ, ςε αντίκεςθ με τθ χριςθ πετρελαίου και των άλλων ορυκτϊν 
καυςίμων, τα οποία οφτε ανακυκλϊνονται οφτε μποροφν να 
επαναχρθςιμοποιθκοφν, αλλά απλϊσ εξαντλοφνται ςτο πζραςμα των δεκαετιϊν 
επιβαρφνοντασ το περιβάλλον με ρφπουσ. Επιπλζον, κα δοκεί ςτουσ διδάςκοντεσ 
και ενθμερωτικό φυλλάδιο διάδοςθσ καλϊν πρακτικϊν για εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
ειδικά ςτα ςχολικά κτίρια. 
     Προτείνεται θ ςυμμετοχι μακθτϊν από τθν Αϋ ωσ τθν Στϋ Τάξθ του Δθμοτικοφ και 
από τθν Αϋ ωσ τθν Γϋ Τάξθ του Γυμναςίου, ενϊ απαραίτθτθ είναι θ επικοινωνία για 
επιβεβαίωςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο Εργαςτιριο.  
      
Υπεφκυνοσ: Αντϊνθσ Καλογεράκθσ. 
 

 
Τα Βότανα τθσ Βίβλου 

 
«Καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ˙ βλαςτθςάτω ἡ γῆ βοτάνθν χόρτου» (Γέν. 1,11). 

 
     Το 2020 ανακθρφχκθκε από τον ΟΗΕ ωσ Διεκνζσ Ζτοσ για τθν Υγεία των Φυτϊν 
και το γεγονόσ αυτό αποτελεί μία μοναδικι ευκαιρία για γνωριμία των παιδιϊν με 
τα Βότανα τθσ Βίβλου, τθ ςυμβολικι τουσ ςθμαςία, κακϊσ και τθν ευεργετικι τουσ 
επίδραςθ ςτθν κακθμερινι ηωι μασ, μζςα από τθν επίςκεψθ ςτο Μουςείο 
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Κρθτικϊν Βοτάνων “Herbarium Jacques Zaffran” τθσ ΟΑΚ. Παράλλθλα οι μακθτζσ 
μποροφν να ετοιμάςουν τθ δικι τουσ εργαςία με τθν κακοδιγθςθ των 
εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ, τθν οποία και ζχουν τθ δυνατότθτα να παρουςιάςουν 
ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ιδρφματοσ. Το παρόν Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
πραγματοποιείται κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ και απευκφνεται ςε όλεσ τισ 
ςχολικζσ Τάξεισ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου.  
 
Υπεφκυνοι: Αντϊνθσ Καλογεράκθσ - Μαρία Χατηθαποςτόλου. 
 
 
Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα κα πραγματοποιοφνται με τθν τιρθςθ των 
οδθγιϊν του ΕΟΔΥ, κακϊσ φζτοσ οι επιςκζψεισ ςτθν ΟΑΚ αφοροφν ζνα και μόνο 
τμιμα τθσ ςχολικισ τάξθσ και οι μακθτζσ κα χωρίηονται ςε μικρότερα τμιματα 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτθτο. Στισ αίκουςεσ τθροφνται οι απαιτοφμενεσ 
αποςτάςεισ. Η χριςθ μάςκασ για τουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ, κατά τθν 
παραμονι τουσ ςτο Μουςείο, είναι υποχρεωτικι.  
 
 
Για περιςςότερεσ Πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν Υπεφκυνθ των 
Προγραμμάτων Δρα Μαρία Χατηθαποςτόλου, Εκπαιδευτικό. 
 
τθλ.: 2824022500 – 22245. 
Ε-mail: oac@otenet.gr 
 
      
 

 


