
 

Καταγραφή δράσεων εθελοντισμού του Τμήματος Επιστημών 

της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία κατά το ακαδ. έτος 

2021-2022 

 

1ηΔΡΑΣΗ 

Τίτλος 
δράσης: 

«Ταξιδεύοντας με την τέχνη και το λόγο» 

Περιγραφή: 
 

Βιωματικά εργαστήρια εμψύχωσης παιδιών και διαλέξεις για ενήλικες που υλοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του έτους μετά από υπογραφή μνημονίου συνεργασίας της Σχολής 

Επιστημών Αγωγής με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στο πλαίσιο του Προγράμματος 

υλοποιήθηκαν τουλάχιστον 50 βιωματικά εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων και 

12 διαλέξεις για ενήλικες. Στις δράσεις συμμετείχαν εθελοντικά πάνω από 100 φοιτητές. 

 

Συντονίστρια προγράμματος : Μαριάννα Παυλίδου 

 

Οργανωτική επιτροπή: Οικονομίδου Σούλα, Μαυρομμαρά Τίνα, Μαρέττα Σιδηροπούλου, 

Λαντζουράκη Μυρσίνη, Κοψαλίδου Ευαγγελία.  

 

Ημερομηνία: Οκτώβριος 2021- Μάιος 2022 

Σχετικός 
σύνδεσμος: 

https://youtu.be/Y1K8It_B2Oo 

https://dodekamemia.gr/m-paylidoy-taxideyoyme-me-tin-
techni/?fbclid=IwAR3okw3R5GVVZ0KeIfjVx8_COlrcmp8Om9pvKt0_1zV1TXAU3AeV
FSuF3dI 

 

2η ΔΡΑΣΗ 

 

Τίτλος δράσης: 
Το ξύπνημα της Άνοιξης  

Περιγραφή: 
 

Αφήγηση των παραμυθιών «Το σπίτι του Μάρτη» της Λότης Πέτροβιτς 

Ανδρουτσοπούλου και «Ο Εγωιστής Γίγαντας» του Όσκαρ Ουάιλντ από φοιτήτριες της 

θεατρικής ομάδας του ΤΕΕΠΗ «Κιβωτός Ονείρου» σε μαθητές Δημοτικού για το 

καλωσόρισμα της Άνοιξης στο Λαογραφικό μουσείο Κομοτηνής 

 

Υπεύθυνη διδάσκουσα: Μυρσίνη Λαντζουράκη 

 

https://youtu.be/Y1K8It_B2Oo
https://dodekamemia.gr/m-paylidoy-taxideyoyme-me-tin-techni/?fbclid=IwAR3okw3R5GVVZ0KeIfjVx8_COlrcmp8Om9pvKt0_1zV1TXAU3AeVFSuF3dI
https://dodekamemia.gr/m-paylidoy-taxideyoyme-me-tin-techni/?fbclid=IwAR3okw3R5GVVZ0KeIfjVx8_COlrcmp8Om9pvKt0_1zV1TXAU3AeVFSuF3dI
https://dodekamemia.gr/m-paylidoy-taxideyoyme-me-tin-techni/?fbclid=IwAR3okw3R5GVVZ0KeIfjVx8_COlrcmp8Om9pvKt0_1zV1TXAU3AeVFSuF3dI


 

Ημερομηνία:  1 & 2 Μαρτίου 2022 

 

Σχετικός 
σύνδεσμος: 

https://www.xronos.gr/reportaz/mikroi-komotinaioi-ypodehthikan-tin-anoixi-sto-
laografiko-moyseio 

 
https://fb.watch/bA1SOTvp6a/ 

 

 

3η ΔΡΑΣΗ 

Τίτλος δράσης: 
Ημέρα Διαφορετικότητας 

 

Περιγραφή: 
 

Συμμετοχή στη διοργάνωση δράσης από το δήμο Κομοτηνής, το Κέντρο Νεολαίας και 

Εθελοντισμού Exagono και άλλους φορείς με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του 

ρατσισμού με τίτλο «Ημέρα Διαφορετικότητας». 

Εθελοντική συμμετοχή φοιτητριών του ΤΕΕΠΗ με τις δράσεις: «Βίος-Βία: Ηχητικά 

Ντοκουμέντα» και βιωματικό εργαστήρι με τίτλο: «Τι ομάδα είσαι;» (Καπναποθήκη 

Κομοτηνής) 

 

Υπεύθυνη διδάσκουσα: Μυρσίνη Λαντζουράκη 

 

Ημερομηνία:  21 Μαρτίου 2022 

Σχετικός 
σύνδεσμος: 

https://www.exagonokomotini.gr/2330-2/ 

 

 

4η ΔΡΑΣΗ 

Τίτλος δράσης: 
Συναντήσεις 

Περιγραφή: 
 

Φοιτήτριες της θεατρικής ομάδας «Κιβωτός Ονείρου» του ΤΕΕΠΗ εμψύχωσαν μαθητές 

του Εσπερινού Γυμνασίου Κομοτηνής σε βιωματική δράση με τίτλο «Συναντήσεις» 

 

Οργάνωση και εποπτεία εμψύχωσης: Μυρσίνη Λαντζουράκη 

 

Ημερομηνία:  29 Μαρτίου 2022 

Σχετικός 
σύνδεσμος: 

Δεν υπάρχει διότι η συνεργασία έγινε σε άτυπο πλαίσιο 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xronos.gr%2Freportaz%2Fmikroi-komotinaioi-ypodehthikan-tin-anoixi-sto-laografiko-moyseio%3Ffbclid%3DIwAR1_ZctiD9sYSjp8SyeYTzEYL65iTtUsxGXZUiV0b2kQ5gk1GYk9MIzp1L0&h=AT1tNjDJShr3O1XzFT0Wo606V0K8rzrTfq2TS93yIjvsxxUjsgtZxHvkxE50RbiyV_cs34_Q6tQ4jqHKZzWUfG3zlohFrVthN7iqFF2aatqmptxHfhygptcwxwUsAMa5d0w
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xronos.gr%2Freportaz%2Fmikroi-komotinaioi-ypodehthikan-tin-anoixi-sto-laografiko-moyseio%3Ffbclid%3DIwAR1_ZctiD9sYSjp8SyeYTzEYL65iTtUsxGXZUiV0b2kQ5gk1GYk9MIzp1L0&h=AT1tNjDJShr3O1XzFT0Wo606V0K8rzrTfq2TS93yIjvsxxUjsgtZxHvkxE50RbiyV_cs34_Q6tQ4jqHKZzWUfG3zlohFrVthN7iqFF2aatqmptxHfhygptcwxwUsAMa5d0w
https://fb.watch/bA1SOTvp6a/
https://www.exagonokomotini.gr/2330-2/


 

 

 

5η ΔΡΑΣΗ 

Τίτλος δράσης: 
Θεατρική παράσταση 

 

Περιγραφή: 
 

Η θεατρική ομάδα «Κιβωτός Ονείρου» του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην 

Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστημών Αγωγής του ΔΠΘ παρουσίασε για μικρούς και 

μεγάλους θεατές την παράσταση «Περπατώ εις το Δάσος» της Στέλλας Μιχαηλίδου στο 

Δημοτικό θέατρο Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια των εορτασμών των Ελευθερίων της 

πόλης. 

 

Σκηνοθεσία- Διδασκαλία: Μυρσίνη Λαντζουράκη 

Ημερομηνία:  16 και 17 Μαΐου 2022 

Σχετικός 
σύνδεσμος: 

https://www.evros-
news.gr/2022/05/06/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4
%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF-
%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC/ 

 

 

6η ΔΡΑΣΗ 

Τίτλος δράσης: 
«Συνάντηση με τα έργα τέχνης, το αγαπημένο μου έργο, ο αγαπημένος μου 

καλλιτέχνης» 

 

Περιγραφή: 
 

Έκθεση ζωγραφικής με έργα τέχνης φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 

στην Προσχολική Ηλικία. Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές Α’ βάθμιας εκπαίδευση, 13 

ξεναγήσεις ομάδων. 

Υπεύθυνη προγράμματος: Μαριάννα Παυλίδου 

 

Ημερομηνία: Μάιος- Ιούνιος 2022 

Σχετικός 
σύνδεσμος: 

https://www.youtube.com/watch?v=I_HeiZTqtQ8 

 

 

 

https://www.evros-news.gr/2022/05/06/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC/
https://www.evros-news.gr/2022/05/06/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC/
https://www.evros-news.gr/2022/05/06/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC/
https://www.evros-news.gr/2022/05/06/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC/
https://www.evros-news.gr/2022/05/06/%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC/
https://www.youtube.com/watch?v=I_HeiZTqtQ8


 

7η ΔΡΑΣΗ 

Τίτλος δράσης: 
Κύκλος κραυγής για τη ζωή 

Περιγραφή: 
 

Συμμετοχή φοιτητριών του τμήματος εικαστικών του ΤΕΕΠΗ στο διήμερο εκδηλώσεων 

του ΚΕΘΕΑ με αφορμή την Παγκόσμια μέρα κατά των ναρκωτικών: Εργαστήρι υπαίθριας 

θεματικής ζωγραφικής για τη δημιουργία εικαστικού πανό με τίτλο «Κύκλος κραυγής για 

τη ζωή». 

 

Υπεύθυνη διδάσκουσα: Μαριάννα Παυλίδου 

 

Ημερομηνία:  26  Ιουνίου 2022 

Σχετικός 
σύνδεσμος: 

https://alexpolis.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%
CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE
%BD-%CE%B4/ 

 

 

8η ΔΡΑΣΗ 

Τίτλος δράσης: 
Ο φάρος της ισότητας 

Περιγραφή: 
 

Συμμετοχή με έκθεση έργων φοιτητών και φοιτητριών του τμήματος εικαστικών της 

Σχολής Επιστημών Αγωγής, στο 4ο διήμερο φεστιβάλ «Ο φάρος της ισότητας», που 

διοργανώνει το  Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών- Θυμάτων Βίας του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο της προσπάθειας για την υπέρβαση κάθε 

μορφής έμφυλων ανισοτήτων. 

 

Υπεύθυνη διδάσκουσα: Μαριάννα Παυλίδου 

 

Ημερομηνία:  31 Αυγούστου/ 1 Σεπτεμβρίου 2022 

Σχετικός 
σύνδεσμος: 

 

https://www.facebook.com/municipality.alexandroupolis/posts/pfbid0BQqYSW3yfrZV8
Bg9yxGWpWCWiQAmXbUCWZ2J29VoRimqbkeSjCaPVe421cRS6wPkl 

 

 

 

 

https://alexpolis.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4/
https://alexpolis.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4/
https://alexpolis.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4/
https://alexpolis.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4/
https://alexpolis.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B1%CF%81%CE%BA%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4/
https://www.facebook.com/municipality.alexandroupolis/posts/pfbid0BQqYSW3yfrZV8Bg9yxGWpWCWiQAmXbUCWZ2J29VoRimqbkeSjCaPVe421cRS6wPkl
https://www.facebook.com/municipality.alexandroupolis/posts/pfbid0BQqYSW3yfrZV8Bg9yxGWpWCWiQAmXbUCWZ2J29VoRimqbkeSjCaPVe421cRS6wPkl

