
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Teen@gr ζητά  

συνεργάτες  

Εάν είσαι μαθητής και 

θες να συμμετέχεις στην 

εφημερίδα γράψε μας στο 

e-mail:  

athinapromahos2@gmai

l.comr ή επικοινώνησε 

μαζί μας στο τηλέφωνο 

210 – 92.70.096 

 

 

Περιμένουμε τα σχόλια 

και τις απόψεις σου στην 

ιστοσελίδα της Teen@gr 

www.athinaprevention.w

ordpress.com 

                                                                                                                          

                                                                                                                    

                                                                                                                            

 

-                                                                                       
     

 

 

        ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ««ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ΄́  ΥΥΓΓΕΕΙΙΑΑ»»  

        ΣΣΕΕ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟΝΝ  ΟΟΚΚΑΑΝΝΑΑ  

        
 

                             

 

       ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

Η δημιουργία συνθηκών οι οποίες επιτρέπουν και παροτρύνουν 

την έκφραση των συναισθημάτων και των σκέψεων με 

δημιουργικό τρόπο, αποτρέπουν την ανάπτυξη 

αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών. Αντίθετα, η απουσία των 

συνθηκών αυτών 

καθώς και η 

έλλειψη 

ενδιαφερόντων 

και 

δραστηριοτήτων, 

- κατάσταση που 

φαίνεται να 

προϋπάρχει σε 

πολλές περιπτώσεις της έναρξης αρνητικών εξαρτητικών 

συμπεριφορών -, αποτελούν παράγοντες που συντελούν στην 

απόκτηση χαμηλής αυτοπεποίθησης καθώς και στην στέρηση 

άντλησης ευχαρίστησης και ικανοποίησης από τη ζωή και τον 

εαυτό.            

Αρ. Τεύχους:17 
         Απρίλιος 2013 

    
  Περιεχόμενα: 

 

 Τέχνη και Πολιτισμός στην 
Πρόληψη 

 Τα σύγχρονα μουσεία  
 Προτάσεις για εικονικές 

επισκέψεις σε μουσεία  

 

mailto:athinapromahos2@gmail.comr
mailto:athinapromahos2@gmail.comr


  

 

 

 

 

 

 

Είναι λοιπόν φανερό ότι η ενίσχυση της δημιουργικότητάς μας, και η 

ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων και των ταλέντων μας, αποτελούν 

σημαντικούς συμμάχους στην πορεία μας προς την ολοκλήρωση της 

προσωπικότητάς μας. 

Η τέχνη και η ενεργητική ενασχόληση μας με αυτή - είτε ως δημιουργοί ή 

ως αποδέκτες - μας προσφέρει τη δυνατότητα α. να αναπτύξουμε ένα ευρύ και 

ψυχαγωγικό φάσμα ενδιαφερόντων, β. να αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση και 

την αυτοεκτίμηση μας και γ. να καλλιεργήσουμε όχι μόνο τις κοινωνικές μας 

δεξιότητες αλλά και την κριτική μας σκέψη απέναντι στον κόσμο που μας 

περιβάλλει.                                                          

                             

  

http://www.google.gr/imgres?q=dance&start=235&hl=el&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_elGR454GR455&biw=1440&bih=660&tbm=isch&tbnid=Vxh1oDITK-w6RM:&imgrefurl=http://www.artsjournal.com/mt4/mt-search.cgi?blog_id=10&tag=Petrichor&limit=20&IncludeBlogs=10&docid=4cGambdOIrHvpM&imgurl=http://www.artsjournal.com/tobias/3festival-dance-hi-res-2r.jpg&w=3600&h=3300&ei=ffAlUb2iN43I0AXtnoH4Cg&zoom=1&iact=hc&vpx=358&vpy=142&dur=2439&hovh=215&hovw=235&tx=182&ty=101&sig=100539898406901803379&page=9&tbnh=141&tbnw=120&ndsp=32&ved=1t:429,i:160


 

 

 

 

    

 
  

 

Η τέχνη και η συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες αποτελούν 

ουσιαστικά ένα ιδιαίτερο είδος ακτιβισμού, ο οποίος μας μαθαίνει να 

εξασκούμε την επιμονή και την υπομονή μας  (εχέγγυα απαραίτητα για να 

σταθούμε κριτικά απέναντι στις εξαρτήσεις), και να αντλούμε ικανοποίηση 

που πηγάζει από τον ίδιο τον εαυτό μας. Με αυτό τον τρόπο προάγουμε την 

αυτονομία, τον αυτοπροσδιορισμό και την θετική διάδραση με το κοινωνικό 

μας περιβάλλον. 

Πρόκειται για μια διαδικασία  «συναισθηματικής» μόρφωσης 

συνδυασμένης με την ψυχαγωγία και ένα «συναισθηματικά» μορφωμένο 

άτομο μπορεί να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες με μεγαλύτερη ευελιξία, χωρίς 

να καταφεύγει στην υιοθέτηση παθητικών, άγονων και στείρων τρόπων 

αποδοχής της πραγματικότητας.  

 

 
 



 

 

 

 

 

 
ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΟΥΕΙΑ ΚΑΙ 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ 

ΑΝΤΛΗΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 

Τα σύγχρονα μουσεία δεν 

αποτελούν τυπικούς 

εκπαιδευτικούς χώρους αλλά 

ανοιχτούς κοινωνικούς χώρους, 

που παρέχουν δυνατότητες για 

εμπλουτισμό της καθημερινότητας 

και κυρίως, του ελεύθερου χρόνου 

μας, προκαλώντας μας έκπληξη, 

θαυμασμό, ερωτήματα, σκέψεις, 

αισθητική απόλαυση και 

ψυχαγωγία.  

 

Σε αυτά καλούμαστε να 

αναγνωρίσουμε, να προσεγγίσουμε, 

να κατανοήσουμε, να θαυμάσουμε 

και δημιουργικά να αξιοποιήσουμε 

στοιχεία του υλικού και του άυλου 

πολιτισμού. 

 

 Η γνώση που προέρχεται από τα 

μουσεία δεν πηγάζει από την 

ομαδική αποστήθιση παγιωμένων 

κλισέ αλλά από την κριτική 

ερμηνεία και τον διάλογο και από 

την  διάδραση  

 

 

 

 

 

 

 

Έργο από έκθεση σύγχρονης τέχνης στο μουσείο 

Pompidou στο Παρίσι 

 

 

Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138) 

 

 

 

http://www.dete.gr/image_article.php?image=20121227_278929.JPG
http://www.dete.gr/image_article.php?image=20121227_278929.JPG


 

 

 

 

 

 

με τα αντικείμενα, τα οποία 

φέρνουν μαζί τους έναν ολόκληρο 

κόσμο, τον κόσμο που τα 

δημιούργησε. 

 Ο υλικός και άυλος πολιτισμός 

των μουσείων, σε αντίθεση με τα 

γραπτά κείμενα του σχολείου, 

συνδέονται άμεσα με την 

«πραγματικότητα» και έτσι, 

μεταξύ άλλων, μας παρέχουν  

την αίσθηση της αμεσότητας και της 

εγγύτητας, ενώ προσφέρουν στη  

φαντασία μας έναν ευρύχωρο πεδίο για 

προσωπικές ερμηνείες που όταν ν 

συνδυάζονται με την γνώση 

αποτρέπουν τη δημιουργία 

απομονωμένων και αποστειρωμένων 

τρόπων σκέψης.  

Τα αντικείμενα που εκθέτονται στα 

μουσεία, προκαλώντας όλες ή τις 

περισσότερες αισθήσεις μας, όχι μόνον 

την όραση, και εξάπτοντας τη φαντασία 

μας, η οποία θεωρείται απαραίτητη για 

την προσέγγιση και κατανόηση της 

πολυσημίας της πραγματικότητας, 

ευνοούν με ψυχαγωγικό τρόπο τις 

ατομικές μας διαδρομές προς την 

κατάκτηση της γνώσης. 

    

 

Από έκθεση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 

Τέχνης στην Αθήνα (www.emst.gr) 

 

Έκθεση για την καθημερινή ζωή στην αρχαιότητα 

από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

www.cycladic.gr 

 

 

http://www.cycladic.gr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΟΛΟΥ 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!!! 
 

 

Το Google Art Project είναι μία 

μηχανή αναζήτησης ή καλύτερα ένα 

ψηφιακό «εργαλείο» της Google μέσω του 

οποίου μπορούμε να επισκεφτούμε 

αμέτρητα μουσεία και γκαλερί από όλο τον 

κόσμο και να δούμε εκατοντάδες έργα που 

έχουν φωτογραφηθεί σε πολύ υψηλή 

ανάλυση. 

 

Μάλιστα, τρία Ελληνικά Μουσεία 

συμπεριλαμβάνονται στην εικονική 

περιήγηση με το Google Art Project: Τα 

Μουσείο Ακρόπολης, Μουσείο Μπενάκη 

και Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. 

 

Τέλος, μέσω του ίδιου προγράμματος 

μπορούμε να επισκεφτούμε εικονικά και τον 

Λευκό Οίκο (αν κάτι τέτοιο μας προκαλεί το 

ενδιαφέρον φυσικά!) 

 

 Το μόνο που χρειάζεται για να ξεκινήσουμε 

αυτό το «ψηφιακό ταξίδι» είναι να 

πληκτρολογήσουμε στην οθόνη του Google, 

τη διεύθυνση “google art project”.  

 

Προσκαλέστε λοιπόν, εφόσον είστε έτοιμοι, 

φίλους, αδέλφια και γονείς και ξεκινήστε τις  

βόλτες στον κόσμο, της ιστορίας, της 

τέχνης και των μουσείων. 

 

Καλή Διασκέδαση!!! 

 

Μια μικρή γεύση από τις δυνατότητες που 

μας παρέχει το παραπάνω πρόγραμμα 

μπορείτε να πάρετε από την εξής 

διεύθυνση:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZKPeN3

ZNCOE&feature=player_embedded#at=27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZKPeN3ZNCOE&feature=player_embedded#at=27
http://www.youtube.com/watch?v=ZKPeN3ZNCOE&feature=player_embedded#at=27
http://www.google.gr/imgres?q=%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82+%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CF%83%CE%B5+%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%B1&start=131&hl=en&biw=1440&bih=698&tbm=isch&tbnid=dOf5nn05VeKkoM:&imgrefurl=http://www.typologos.com/tag/%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CE%B9/&docid=ns9T-ux0oRiBWM&imgurl=http://www.typologos.com/wp-content/uploads/2012/11/ATHINA-PAIXNIDI.jpg&w=436&h=452&ei=6cNaUbSDAoeX1AWe4IGYDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=988&vpy=181&dur=2679&hovh=229&hovw=220&tx=109&ty=148&page=5&tbnh=145&tbnw=136&ndsp=36&ved=1t:429,r:65,s:100,i:199

