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Γlο Vo εntτευxΘo0v ot Πρoοvοφερδμεvol αrδxor Θα οξloπolηooυμε nolκiλεg nolδlογωγlκdg
nορεμβooεIg, δnωq:

'/ Τηv oξronoiηoη ToU nolxvlδtoO τωV ρδλωv μθoo στo nλoiolo τεxvlκδv
δρoμoτoπoΙηoηg(dramaineducation), πρoκεlμθvoυ vο γΙvεl μlo owlμετοΘεoη τηq κρυμμθvηq
πρooωnlκηq ΠρoγμαTlκδτηταg με TηV πρoβoλη Tηζ σrη Θεoτρlκη ΠρογμoΤlKδτητο

{ τηv oξlonoiηoη αρxοloελληvlκδv μ0Θωv

'/ μlo nρωτδτυnη δlδαoκολΙα τηg Tonlκηg lαroρiοg

./ Tη Xρηση εκnotδευτικδv μoυoεtooκευδv

./ τη δημloυργiο oxoλrκoU μoυoεiou

'/ εvoλλοκτtκθg πρooεγγioεlg αrη λoγoτεxviο κ.ο,

Elδrκδτερο, σΠV ερYoστηρloκη δrερε0Vηση τoU Θθματog Θο oυvΘθoouμε:

'/ μtο notγvlδδη ovογvωση τou "Mtκρo0 nρΙγκηnο" τoυ AntoinedeSaΙnt-EΧupery ("γto vα
με κovεrg φiλo κol vo δημloυργηooυμε δεoμoυg nρθnεr Vo με εξημερδoεrg")

'/ τηV Τoπlκη Ιαroρio, τηV oπoio Θο nρoεκτεΙvoυμε σε "ημcbv" κοl τωV "dλλωv",
ovαδεtκvΟoVToζ τηv oλδτητo τηζ θvvolog τηg δlοπoλlτloμlκoτητοg-

,/ τηv dvvolo τoU "VoσToU", με Tηv oμηρlκη oημooio τoυ δρoυ

'/ "To τοξiδl τou 'Hρωo" (δρoμoτonolημθvo ποlxvΙδl ρδλωv) τoυ JosephCampbell γIο τηv
nρoδΘηoη τoυ oεβοoμoυ τou "δλλoU" μθoω τηg γλωoolκηg εξolκεiωoηg

'/ "To δοxτUλiδr τoυ ΓυYη", ΠoU μclζ oφηγεΙτοl o Hρδδoτog, για 'τη δlερε0vηoη τηζ
εIκδvοg πou θxεt o ολλog γlo εμοg

'/ κοt, τθλog, μεΘoδoλoγlκθg αρXθq δημroυργiοg εvδg εIκovlκo0 oxoλtκot μoυoεΙoυ πoυ
Θo οvoδεtκv0εI τηv oμolδτητο μθαo onδ τη δloφoρο
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