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Ο ΜΙΤΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 

ΧΕΙΡΟ- ΤΕΧΝΗ  

 

 

 

…Περιπλανήθηκε ο Θησέας στο Λαβύρινθο για να νικήσει το Μινώταυρο, με τη 

βοήθεια του μίτου της Αριάδνης. Μίτος, μαλλί, λινάρι, μετάξι, βελόνες, βελονιές από 

το παρελθόν στο σήμερα. 

Α) Ο μίτος της Αριάδνης απευθύνεται σε κάθε μαθητή ή μαθήτρια της Α΄, Β΄ και Γ΄ 

Λυκείου του  σχολείου μας , που έχει όρεξη και μεράκι για χειροτεχνίες. 

Β) Τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε είναι σπάγκοι, ύφασμα, χαρτί, μακετόχαρτο, 

χάντρες, ξύλο, χρώματα. Θα ταξιδέψουμε  με υπομονή επιμονή και φαντασία . 

Γ) Το ξεδίπλωμα του μίτου θα ξεκινήσει μ’ ένα ταξίδι στο χρόνο , από το μύθο στην 

ποίηση του Ομήρου, η Πηνελόπη να υφαίνει, στις Καρυάτιδες με την ανυπέρβλητη 

ομορφιά τους, στο Βυζάντιο με τη χλιδή. Θα φτάσουμε στο Victoria and Albert 

museum του Λονδίνου και στο Metropolitan museum της Νέας Υόρκης με τη βοήθεια 

του διαδικτύου (2 ώρες τουλάχιστον).  

Στη συνέχεια , ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών θα μπορούμε να 

ασχοληθούμε με : 

I. μικρουφαντική (6 ώρες τουλάχιστον) 

II. κομποδετική     (6 ώρες τουλάχιστον) 

III. lace                     (6 ώρες τουλάχιστον) 

IV. crochet               (6 ώρες τουλάχιστον) 

Η περιπλάνηση θα συνεχιστεί παίρνοντας από τα μαθηματικά την ακρίβεια στη μέτρηση με 

παράλληλες ,κάθετες κλπ πράγματα που χρειαζόμαστε και θα φτάσουμε σε γραμμικό σχέδιο 

με τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα (6 ώρες τουλάχιστον) και στο origami όπου το δισδιάστατο 

γίνεται τρισδιάστατο (6 ώρες τουλάχιστον)  . 

Δ) Η θεματική του ομίλου είναι να δημιουργήσουν οι μαθητές επιστρέφοντας στην παράδοση 

μέσα από μοντέρνες τεχνοτροπίες. 

Ε) Τα οφέλη από την ενασχόληση αυτή δίνοντας χώρο στο χρόνο είναι: 
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1. Η καλλιέργεια ενδιαφερόντων και κλίσεων . 

2. Η απόλυτη ελευθερία της έκφρασης μέσω της δημιουργίας. 

3. Ο χρόνος σταματάει… η διαδρομή του μίτου ξεκινάει στο λαβύρινθο της ψυχής 

μας σκοτώνοντας τον Μινώταυρο που βρίσκεται στον εσωτερικό μας κόσμο. 

Έτσι ενισχύεται η πνευματική μας υγεία, μειώνεται το άγχος και έρχεται ηρεμία 

πνευματική διαύγεια και ισορροπία. 

4. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση του κάθε συμμετέχοντα αναπτύσσοντας μια 

συμπεριφορά << Μπορώ να το κατακτήσω και ας είμαι αδέξιος>>. 

ΣΤ) Θα προσπαθήσουμε ως εκπαιδευτικοί να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες ώστε 

να ταξιδέψουν στο πριν και στο τώρα με απλά υλικά και με γνώμονα την αγάπη μας 

ώστε να ανοίξουν τους ορίζοντες οι μαθητές μας στην αισθητική του κάλους, στη 

διάκριση του ωραίου, στην εσωτερικότητα, με εξωτερικές ασχολίες που συμβάλλουν 

στο σεβασμό του εαυτού μας και των άλλων.  

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ PNG AΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 

Δ.ΓΡΑΤΣΕΑ 

Α. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ 

 

 

 


