
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θεματικές ενότητες- Υποθεματικές 

που αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος  

Τάξεις υλοποίησης 

 

1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ- ΕΥ ΖΗΝ 

 Υγεία: Διατροφή- Οδική ασφάλεια (Νηπιαγωγείο- Α΄- Δ΄) 

2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Τοπική φυσική κληρονομιά (Νηπιαγωγείο- Α΄- Δ΄) 

 Πολιτική προστασία (Β΄- Ε΄) 

 Τοπική πολιτιστική κληρονομιά (Γ΄- ΣΤ΄) 

3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ 

 Εθελοντισμός (Β΄- Ε΄) 

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

 Γνωριμία με επαγγέλματα (Β΄- Γ΄- ΣΤ΄) 

  

Ιδέες υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

 

Διατροφή 

 Ένα πιάτο γεμάτο… Λευκάδα 

Είδη και ονομασίες τοπικών προϊόντων, καλλιέργεια, παρασκευή, 

διατροφική αξία, σχέση με την τοπική οικιακή οικονομία, συνταγές, 

σύγχρονη κατανάλωση. 

Επισκέψεις: εργαστήρια παραδοσιακών προϊόντων- Λαογραφικό Μουσείο 

Ορφέα  

 Λευκάδα, γη της ελιάς 

Η ελιά ως καλλιέργεια, ως καλλιτεχνική πηγή έμπνευσης, ως τμήμα της 

λαογραφικής κληρονομιάς, ως στοιχείο της ιστορικής εξέλιξης του νησιού. 

Επισκέψεις: Fabbrica Μουσείο Λαδιού, Σύβρος- Αρχαιολογικό Μουσείο 

Λευκάδας- Δημοτική Πινακοθήκη  

 Καλή ψαριά 

Ο υποθαλάσσιος πλούτος του νησιού, η αλιεία στη Λευκάδα χτες και 

σήμερα, παραδοσιακές συνταγές με θαλασσινά. 

Επισκέψεις: Θαλασσινό Μουσείο Λυγιάς- Αλιευτικά καταφύγια- Ιβάρι 

 Γιορτινά μαγειρέματα 

Συγκέντρωση γιορτινών συνταγών, ήθη, έθιμα, ιστορίες, παραμύθια που τις 

συνοδεύουν, παρασκευές, δημιουργία βιβλίου μαγειρικής.  

Επισκέψεις: αρτοποιείο- ζαχαροπλαστείο 



Οδική ασφάλεια 

 Πεταλιές στη Λευκάδα 

Το ποδήλατο ως μέσο μεταφοράς, ασφαλής χρήση του ποδηλάτου, ΚΟΚ και 

ποδήλατο. 

Επισκέψεις πεδίου: ποδηλατόδρομοι 

 Διασχίζω το νησί μου πεζός 

Κανόνες κυκλοφορίας πεζών, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, διαβάσεις πεζών, 

φανάρια, διαδρομές ΑΜΕΑ, οδηγός όδευσης τυφλών, μπάρες, ράμπες, 

μονοπάτια και διαδρομές περιπατητικού χαρακτήρα. 

Επισκέψεις πεδίου: δρόμοι και μονοπάτια 

 

Τοπική φυσική κληρονομιά 

 Στη θάλασσα του Ιονίου 

Μορφολογία Λευκάδας, ακτογραμμή, παραλίες, βυθός, χλωρίδα, πανίδα, 

αλιεία, ανθρώπινες παρεμβάσεις, τουριστική ανάπτυξη.  

Επισκέψεις: παραλίες, λιμεναρχείο, Ναυτικό Μουσείο Νίκου Θάνου Μορίνα, 

Θαλασσινό Μουσείο Λυγιάς 

 Ο μαγικός κόσμος της λιμνοθάλασσας 

Έκταση, βιοποικιλότητα, χρήση, αξιοποίηση, χλωρίδα, πανίδα, 

παρατηρητήρια, ενσωμάτωση στον αστικό ιστό, πηγή έμπνευσης 

καλλιτεχνικών δημιουργημάτων.  

Επισκέψεις πεδίου: λιμνοθάλασσα 

 Διαδρομές στα χωριά της Λευκάδας 

Τα χωριά στο χάρτη της Λευκάδας, πληθυσμός, φυσικό περιβάλλον, 

καλλιέργειες, τοπικές ασχολίες κατοίκων, τουριστική ανάπτυξη, το χτες και 

το σήμερα των χωριών, λαογραφική κληρονομιά, σημεία ιστορικού 

ενδιαφέροντος. 

Επισκέψεις πεδίου: χωριά και εγκαταλειμμένοι οικισμοί 

 Οι πράσινοι προορισμοί του νησιού μας 

Μορφολογία Λευκάδας, ορεινός όγκος, χλωρίδα, πανίδα, προστατευόμενες 

περιοχές, ανθρώπινες παρεμβάσεις, τουριστική ανάπτυξη. 

Επισκέψεις πεδίου: δάσος Φανερωμένης, δάσος Σκάρων, πευκοδάσος 

Πάντζου, Πευκούλια 

 Πλανήτης Λευκάδα 

Βιοποικιλότητα, φυτά παραλιακής ζώνης, φυτά ορεινής ζώνης, 

μελισσοκομικά φυτά, ενδημικά φυτά, βότανα, ζώα οικόσιτα, ζώα ορεινών 

περιοχών, θαλάσσια πανίδα, πανίδα υγροτόπων, μεταναστευτικά πουλιά. 

Επισκέψεις πεδίου: επιλογές διάφορες 

 

 

 



 Φύση και τουρισμός 

Ιστορική προσέγγιση της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού, φυσικά τοπία 

με έντονη τουριστική ανάπτυξη, ανθρώπινες παρεμβάσεις, ρύπανση- 

υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος, εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

Επισκέψεις: επιλογές διάφορες 

 

Πολιτική προστασία 

 Η ιστορία των σεισμών της Λευκάδας 

Το σεισμική τόξο των Ιονίων Νήσων, ιστορική αναδρομή σε σχέση με τους 

σεισμούς της Λευκάδα, αντισεισμική προστασία, σχέδιο πολιτικής 

προστασίας σχολείου. 

Επισκέψεις: Δήμος- Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας) 

 Οι διακοπές του Εγκέλαδου 

Δημιουργία παραμυθιού με κεντρική ιδέα: ο εγκέλαδος έρχεται για διακοπές 

στη Λευκάδα και αρχίζει  τις παραξενιές του… πως θα τον αντιμετωπίσουμε; 

Επισκέψεις: Δήμος- Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας) 

 Σχολείο- Σεισμός= 1-0 

Μελέτη του σχεδίου πολιτικής προστασίας του σχολείου σε σχέση με το 

σεισμικό φαινόμενο. 

Επισκέψεις: Δήμος- Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (Τμήμα Πολιτικής 

Προστασίας) 

 

Τοπική πολιτιστική κληρονομιά 

 Ταξίδι στα βάθη των αιώνων 

Προϊστορική εποχή, νεολιθική εποχή, κλασική εποχή, ελληνιστική εποχή, 

ευρήματα της ιδιωτικής και δημόσιας ζωής των κατοίκων του νησιού. 

Επισκέψεις: Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας, αρχαιολογικοί χώροι 

 Οι μικροί αρχαιολόγοι στις ανασκαφές του Ντέρπφελντ 

Η ζωή και το έργο του διάσημου αρχαιολόγου, αρχαιολογικοί χώροι 

συνδεμένοι με τη δράση του, έρευνα στις ανασκαφές, Ομηρική Ιθάκη 

Επισκέψεις: Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας, χώροι ανασκαφών, τάφος 

αρχαιολόγου (Γένι) 

 Στο κάστρο της Αγίας Μαύρας 

Μελέτη της ιστορίας του Κάστρου, το κάστρο ως πηγή έμπνευσης 

καλλιτεχνικών δημιουργιών, το κάστρο σήμερα. 

Επισκέψεις: Κάστρο Αγίας Μαύρας 

 Ένα σπίτι γίνεται μουσείο  

Γνωρίζουμε τον άνθρωπο, ποιητή, οραματιστή Σικελιανό μέσα στις αίθουσες 

του Μουσείου του. 



Επισκέψεις: Μουσείο Άγγελου Σικελιανού 

 Η Οδύσσεια ενός ανοικτού μυαλού 

Η περιπετειώδης ζωή του Λευκάδιου Χερν, Λευκάδα, Ιαπωνία, ποίηση, 

παγκοσμιοποίηση, έκθεση ζωγραφικής «Οι γέφυρες του κόσμου».  

Επισκέψεις: Ιστορικό κέντρο Λευκάδιου Χερν- Χαρομόγλειος Ειδική 

Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη 

 Βιβλιοθήκη Γκίνες 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αφορά στην μελέτη και την ανακάλυψη των 

θησαυρών της Χαρομογλείου Βιβλιοθήκης: αρχείο, εκθέματα, βιβλία, έργα 

τέχνης, εφημερίδες, συλλογές. 

Επισκέψεις: Χαρομόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη 

 Οι μικροί ντετέκτιβ και τα μυστήρια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης  

Εξερευνούμε τους χώρους και τους κήπους της βιβλιοθήκης και λύνουμε 

γρίφους και μυστήρια με τη βοήθεια βιβλίων παιδικών και μη, λεξικών, 

αρχείων, χαρτών, εικαστικών έργων, αντικειμένων συλλεκτικού χαρακτήρα, 

ιερών κειμηλίων. 

Επισκέψεις: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας 

 Η ιστορική κληρονομιά του Νίκου Σβορώνου 

Η ζωή και το έργο του Νίκου Σβορώνου, το αρχείο του σπουδαίου ιστορικού 

Επισκέψεις: Βιβλιοθήκη Νίκου Σβορώνου- Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας- 

Χαρομόγλειος Ειδική Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη 

 Χρώμα και φως στη Δημοτική Πινακοθήκη 

Η Δημοτική Πινακοθήκη ως χώρος υλοποίησης προγραμμάτων για την τέχνη, 

τη Λευκάδα, τη θάλασσα, το περιβάλλον, τις εποχές και πολλά άλλα. 

Επισκέψεις: Δημοτική Πινακοθήκη Λευκάδας 

 Βίρα της άγκυρες 

Εικαστικά έργα, έργα μοντελισμού, τραγούδια και χοροί σε σχέση με τη 

ναυτοσύνη των Λευκαδιτών. 

Επισκέψεις: Δημοτική Πινακοθήκη, Ναυτικό Μουσείο Νίκου Θάνου Μορίνα 

 Στην αγκαλά της Κυράς  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης. 

Ιστορικά στοιχεία, αρχιτεκτονική και αγιογραφία, εκκλησιαστικό μουσείο, οι 

κήποι του μοναστηριού, η θέση του μοναστηριού στη συνείδηση του 

ντόπιου πληθυσμού, μοναστικός βίος. 

Επισκέψεις: Ιερά Μονή Φανερωμένης- Εκκλησιαστικό Μουσείο 

Φανερωμένης 

 Εκκλησιαστικοί θησαυροί  της Λευκάδας 

Δυτικότροπη αρχιτεκτονική και αγιογραφία εκκλησιών, ιδιαίτερο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς, τέμπλα και ιερά κειμήλια, ιστορία ναών, διάσημοι 

αγιογράφοι, μοναστήρια και ιερά προσκυνήματα, σύνδεση ναών με ιστορικά 

γεγονότα.  



Επισκέψεις: ναοί της πόλης- Συλλογή μεταβυζαντινών εικόνων (Δημόσια 

Βιβλιοθήκη Λευκάδας)- Μουσείο Ιερού Ναού Εισοδίων- Ιερές Μονές 

Λευκάδας 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα στον ναό των Εισοδίων και στα μοναστήρια της 

Λευκαδάς 

Εκπαιδευτικά προγράμματα του π. Ιωαννίκιου Ζαμπέλη 

Επισκέψεις: Ιερός Ναός Εισοδίων, Ιερές Μονές 

 Οι μουσειακοί χώροι της λαογραφικής μας κληρονομιάς 

Εκπαιδευτικά προγράμματα στα: Λαογραφικό Μουσείο Ορφέα, Κοντομίχειο 

Λαογραφικό Μουσείο Σφακιωτών, Λαογραφικό Μουσείο Καρυάς «Μαρία 

Κουτσοχέρω», Μουσείο Φωνογράφου, Παλιό σπίτι Σύβρος. Ένα πρόγραμμα 

διαδοχικών επισκέψεων στους παραπάνω μουσειακούς χώρους με στόχο να 

ανακαλύψουμε τον τρόπο ζωής των κατοίκων της πόλης και των χωριών της 

Λευκάδας στο παρελθόν.  

Επισκέψεις: λαογραφικά μουσεία  

 Παραμονές γιορτών στα χωριά της Λευκάδας 

Εορταστικά ήθη και έθιμα, παραμύθια, θρύλοι, παραδόσεις, μαγειρέματα, 

ζυμώματα, τραγούδια, χοροί, φορεσιές. 

Επισκέψεις: χωριά Λευκάδας- λαογραφικά μουσεία 

 Ομιλείτε λευκαδίτικα; 

Λευκαδίτικη ντοπιολαλιά, εκπαιδευτικό πρόγραμμα Λεξικού Λευκαδίτικου 

Ιδιώματος.  

Επισκέψεις:… 

 Η τιμημένη ελιά  

Ήθη, έθιμα, θρύλοι, παραμύθια, παραδόσεις, τραγούδια, χοροί, σύμβολα, 

μοτίβα που συνδέουν την ελιά με τη λαογραφική κληρονομιά της Λευκάδας. 

Επισκέψεις: λαογραφικά μουσεία, Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκάδας, 

Δημοτική Πινακοθήκη 

 Έκθεση Μπέργκελ… ένα φωτογραφικό ταξίδι στο παρελθόν 

Η τέχνη της φωτογραφίας, ασπρόμαυρη φωτογραφία, η ζωή στα χωριά της 

Νότιας Λευκάδας τότε και τώρα, εθελοντισμός. 

 Χορεύουμε και τραγουδάμε την παράδοσή μας 

Χοροί, τραγούδια, μουσικοχορευτικά δρώμενα, ορχήστρες, μουσικά όργανα, 

φορεσιές από την παράδοση του νησιού. 

Επισκέψεις: χορευτικοί σύλλογοι, λαογραφικά μουσεία, Συλλογή 

παραδοσιακής τέχνης του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ «Δώρα πολιτισμών» 

 60 χρόνια, Διεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από την εξηντάχρονη λειτουργία του 

Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ, παραδοσιακή μουσική, χορός, δρώμενα, 

ενθύμια, ειρήνη, αλληλεγγύη λαών. 



Επισκέψεις: Συλλογή παραδοσιακής τέχνης του Διεθνούς Φεστιβάλ Φολκλόρ 

«Δώρα πολιτισμών» 

 Οι μικροί κανταδόροι 

Δημιουργία και ανάπτυξη καντάδας στη Λευκάδα, ιστορικές και κοινωνικές 

συνθήκες, ενεργητική ακρόαση, δημιουργία συνόλων, φωνητική απόδοση. 

Επισκέψεις: Αγιομαυρίτικη παρέα 

 Η Λευκάδα στα χρόνια της επανάστασης 

Ιστορικά γεγονότα, Λευκάδιοι αγωνιστές, τοπωνύμια της επανάστασης στο 

νησί, κειμήλια, αρχεία, ψηφιακή εφαρμογή Πνευματικού Κέντρου Δήμου 

Λευκάδας. 

Επισκέψεις: Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας- Χαρομόγλειος Ειδική 

Λευκαδιακή Βιβλιοθήκη- χώροι εκκλησιών και μοναστηριών- κάστρα- χώροι 

ιστορικού ενδιαφέροντος (πχ: Μαγεμένου) 

 Αντισεισμική αρχιτεκτονική και δόμηση  

Μελέτη της αντισεισμικής αρχιτεκτονικής και δόμησης του νησιού της 

Λευκάδας, ιστορία σεισμών, σχέδια κατασκευών, υλικά, μακέτες, συλλογή 

φωτογραφιών. 

Επισκέψεις: δρόμοι παλιάς πόλης, Δημόσια Βιβλιοθήκη, Μουσείο Άγγελου 

Σικελιανού 

 Τα διάσημα τέκνα της νήσου 

Η ζωή, το έργο και οι διακρίσεις Λευκαδιτών σε διάφορους τομείς της 

επιστήμης, της τέχνης, του αθλητισμού. 

Επισκέψεις: επιλογές διάφορες 

  

Εθελοντισμός 

 Η εφημερίδα της προσφοράς 

Δημιουργία εφημερίδας (έντυπης ή ψηφιακής) με θεματολόγια: κοινωφελείς 

δράσεις, δράσεις συμπερίληψης, παρεμβάσεις οικολογικού χαρακτήρα, 

φιλοζωικές πρακτικές, πολιτιστικές πρωτοβουλίες που πραγματοποιούνται  

στο νησί. 

Επισκέψεις: τυπογραφείο, τοπική εφημερίδα 

 Υιοθεσία- Δράση- Πρωτοβουλία 

Βιωματική ενασχόληση των μαθητών με δράσεις προστασίας, καθαριότητας, 

ανάπτυξης, καλλωπισμού, επαναχρησιμοποίησης, μέσω της υιοθεσίας ενός 

χώρου (πλατείας, γειτονιάς, παραλίας) που έχει ιδιαίτερη σημασία για 

αυτούς. 

Επισκέψεις: επιλεγμένος χώρος 

 Λευκάδα, μια pet-friendly πόλη 

Τα αδέσποτα της Λευκάδας και οι δικές τους «μεγάλες» ιστορίες, αδέσποτα 

ζώα και δημόσια υγιεινή, δράσεις φιλοζωικού περιεχομένου. 

Επισκέψεις: δημόσιο κτηνιατρείο  



 Σφίγγουμε τα χέρια 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπερίληψης, παράλληλη υλοποίηση με ειδικό 

νηπιαγωγείο ή ειδικό δημοτικό σχολείο.  

 

Γνωριμία με επαγγέλματα 

 Τέχνες και επαγγέλματα χαμένα στο παρελθόν 

Γνωριμία με τα παλιά επαγγέλματα, τους ανθρώπους που τα εξασκούσαν, τα 

εργαλεία, τα προϊόντα που δημιουργούσαν, τις υπηρεσίες που πρόσφεραν, 

τις επιγραφές των καταστημάτων, τη σχέση τους με την τοπική οικονομία, 

τους λόγους της εξαφάνισής τους. 

Επισκέψεις: Λαογραφικά Μουσεία: Ορφέα, Καβάλου, Καρυάς, Παλιό Σπίτι 

Σύβρου 

 Τα επαγγέλματα της θάλασσας 

Μελέτη των παραδοσιακών επαγγελμάτων που συνδέονται με τη θάλασσα 

καθώς και αυτών που προέκυψαν από την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. 

Επισκέψεις: λιμάνι, αλιευτικό καταφύγιο, ναυαγοσωστικός σταθμός, water 

sport, μαρίνα Λευκάδας 

 Τουρισμός και επαγγελματική κατάρτιση 

Μελέτη των επαγγελμάτων που συνδέονται με τον τουρισμό. 

Επισκέψεις: ΔΙΕΚ Λευκάδας 


