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ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΑ

ΣΕΛ.6

ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ

Εργαστήριο
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια 60΄ - 90΄
Εισηγήτρια: Μαρίζα Ντεκάστρο, Συγγραφέας
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Η διατροφή των Βυζαντινών: ομοιότητες και διαφορές με τη σημερινή
Συσχετισμός γεωγραφικού χώρου και ειδών διατροφής
(Ε΄ τάξη) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Σταμπόγλη, Συγγραφέας, Βυζαντινολόγος
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Εργαστήριο: Πάνω σε τι και με τι;
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Θεοδοσία Ράπτου, Εκπαιδευτικός, Μουσειοπαιδαγωγός
Μπίλη Βέμη, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
(A΄, B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Λαγωνίκα, Παιδαγωγός, Εμψυχώτρια

ΣΕΛ.7

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ!
(A΄, B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Λαγωνίκα, Παιδαγωγός, Εμψυχώτρια
Η ΓΑΤΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑ
(Νηπιαγωγείο) Ομάδα: 25 μαθητές, διάρκεια 60΄
(A΄, B΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Λαγωνίκα, Παιδαγωγός, Εμψυχώτρια
ΠΟΥ ΠΑΣ ΧΕΛΩΝΑΚΙ;
(Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Καλλιώ Καστρησίου, Συγγραφέας
ΤΟ 12ΠΑΙΧΝΙΔΟ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ
ΣΕΛ.8
(Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δικαίος Χατζηπλής, Παιδαγωγός, Εμψυχωτής, Γραφίστας
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Από του συγγραφέα την ιδέα σε ένα συναρπαστικό σελιδοκυνηγητό
(Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 -60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δικαίος Χατζηπλής, Παιδαγωγός, Εμψυχωτής, Γραφίστας
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ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Κώστας Χριστοδούλου, Μουσικός

ΣΕΛ.8

Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Παύλος Σουφλής, Μουσικός

ΣΕΛ.9

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ…

(Νηπιαγωγείο) Ομάδα: 25 μαθητές, διάρκεια 60΄
(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 60΄
Εισηγήτριες: Ηρώ Θεοδώρου, Κουκλοπαίχτρια, Σκηνογράφος
Εύη Γεροκώστα, Αφηγήτρια
Α. Η Λάμπεια στον κόσμο των παραμυθιών
Β. Οικολογήματα: τρεις μικρές ιστορίες για την προστασία
του περιβάλλοντος
Γ. Η Φεγγαρόσουπα
ΜΟΥΣΙΚΟ….ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
ΣΕΛ.10
(Νηπιαγωγείο) Ομάδα: 25 μαθητές, διάρκεια 60΄
(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Βάσω Γιαρένη, Μουσικός, Μουσικοπαιδαγωγός
Δέσποινα Σαλκιτζόγλου, Μουσικός, Μουσικοπαιδαγωγός
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
Μπορεί το δάσος να καλύψει τις ανάγκες όλων μας;
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Αλέξανδρος Κανδαλέπας, Περιβαλλοντολόγος
ΘΑ ΦΑΜΕ…ΘΑ ΠΙΟΥΜΕ… ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ
ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ
Τροφή για σκέψη
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αγγελική Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος

ΣΕΛ.11

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΖΩ
Η βίωση του περιβάλλοντος μέσα από μια καλλιτεχνική προσέγγιση
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ίριδα Τσεβρένη, Περιβαλλοντολόγος, Δρ. ΕΜΠ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
ΣΕΛ.12
Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 60΄ - 90΄
Αγγελική Βαρελά, Ελένη Δικαίου, Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Μάνος Κοντολέων
Μαρία Λυρατζή, Κώστας Μάγος, Φωτεινή Φραγκούλη
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ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Η δική μας εφημερίδα
(Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός

ΣΕΛ.12

ΜΥΘΟΙ…ΜΥΘΙ…ΠΑΡΑΜΥΘΙ
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια 60΄
Εισηγήτρια: Εύη Γεροκώστα, Αφηγήτρια, Εμψυχώτρια
Α. Το ερωτευμένο σύννεφο του Ναζίμ Χικμέτ
Β. Το τραγούδι με τον τρύγο, τον Δεκέμβρη παραμύθι

ΣΕΛ.13

ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ
Τα ξωτικά «μυθικά πλάσματα» του κόσμου
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 30 - 50 μαθητές, διάρκεια 60΄ - 90΄
Εισηγήτρια: Καλή Κυπαρίσση, Σύμβουλος Βιβλιοθήκης «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»
ΠΑΡΑΜΥΘΟΜΗΧΑΝΗ
ΣΕΛ.14
(Β΄, Γ΄ Δ΄, Ε΄, τάξεις) Ομάδα: 40 -50 μαθητές, διάρκεια 120΄
Εισηγητές - Συγγραφείς: Χαρά Γιαννακοπούλου, Ελένη Κατσαμά, Φίλιππος
Μανδηλαράς, Αντώνης Παπαθεοδούλου
Εισηγητές – Εικονογράφοι: Μυρτώ Δεληβοριά, Πέτρος Μπουλούμπασης,
Ντανιέλα Σταματιάδη, Σοφία Τουλιάτου
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Το παράδειγμα των Τσιγγάνων
(Ε΄, ΣΤ΄, τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Φίλιππος Μανδηλαράς, Συγγραφέας
Ο ΓΥΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΒΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
Τα μάγια της πεταλούδας (Φ. Γ. Λόρκα)
Το όνειρο του σκιάχτρου (Ευγένιου Τριβιζά)
(Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ - 120΄
Εισηγήτρια: Χριστίνα Μπρέμπου, Ενδυματολόγος, Σκηνογράφος

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ... ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821

Καθημερινές ιστορίες για τα καράβια
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Προνόη Θεολογίδου, Φιλόλογος
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση
Τηλ. επικοινωνίας: 210 4297540 -1 – 2, Fax: 210 4296024
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr
Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr
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ΣΕΛ.15

Αναλυτική περιγραφή των Προγραμμάτων

Όλα τα Προγράμματα παρέχονται δωρεάν
Αιτήσεις δεκτές έως Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011
Έναρξη Προγραμμάτων Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2011
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ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΑΦΕΑ
ΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ

Εργαστήριο
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 30 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρίζα Ντεκάστρο, Συγγραφέας
Οι μαθητές συνδέοντας την ύλη της ιστορίας που διδάσκονται στην τάξη τους θα κουβεντιάσουν για τη
γραφή και τα βιβλία στα βυζαντινά χρόνια, θα δοκιμάσουν να γράψουν όπως εκείνοι και θα διακοσμήσουν
τα κείμενά τους με μικρογραφίες και πρωτογράμματα.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΥΜΑ
ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Η διατροφή των Βυζαντινών: ομοιότητες και διαφορές με τη σημερινή
Συσχετισμός γεωγραφικού χώρου και ειδών διατροφής
(Ε΄ τάξη) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ελένη Σταμπόγλη, Συγγραφέας, Βυζαντινολόγος
Το τι έτρωγαν οι κάτοικοι της Βυζαντινής αυτοκρατορίας εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από το πού έμεναν –
αν δηλαδή ζούσαν κοντά στη θάλασσα και ήταν ψαράδες, ή στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας και έβοσκαν τα
κοπάδια τους στα απέραντα βοσκοτόπια της· ή, ακόμα, αν κατοικούσαν στο ύπαιθρο ή σε μια από τις μεγάλες
πόλεις της αυτοκρατορίας, όπως η Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια, η Θεσσαλονίκη ή η Τραπεζούντα. Στις αγορές
των λιμανιών αυτών, έφταναν πλοία φορτωμένα με όλα τα καλά από κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας: λάδια,
κρασιά, μπαχάρια και τυριά, ξηροί καρποί και παστά.

• Θα κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από τις γεύσεις
• Θα ανακαλύψουμε μικρές ιστορίες κρυμμένες σε φαγητά
• Θα διασχίσουμε πολλές χώρες, πολλές εποχές
• Θα ταξιδέψουμε στη Βυζαντινή αυτοκρατορία και στην πρωτεύουσά της, την Κωνσταντινούπολη
• Θα μπούμε στα παλάτια και τα μοναστήρια της
• Θα διασχίσουμε τις αχανείς Επαρχίες της αυτοκρατορίας, τη Μικρά Ασία, την Αφρική, τα Βαλκάνια...
Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Εργαστήριο: Πάνω σε τι και με τι;
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Θεοδοσία Ράπτου, Εκπαιδευτικός, Μουσειοπαιδαγωγός
Μπίλη Βέμη, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Με τη βοήθεια δραστηριοτήτων που οργανώνονται γύρω από επιλεγμένα υλικά, αντικείμενα και ιστορίες, τα
παιδιά έρχονται σε επαφή με τα υλικά και τα σύνεργα της γραφής σε διαφορετικές εποχές και προσεγγίζουν το
θέμα της γραφής από μια ασυνήθιστη για το σχολείο οπτική, που τους δημιουργεί κίνητρα για την εκμάθηση
και χρήση της γραφής και εμπνέει δικές τους δημιουργίες - εικαστικές, σωματικές, γραπτές.
Τα παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού μυούνται «γλυκά» στον κόσμο της γραφής και του βιβλίου.
Ειδικότερα, μέσα από ιστορίες «σαν παραμύθι» και παιχνίδια που κινητοποιούν το ενδιαφέρον των παιδιών,
αλλά ταυτόχρονα δίνουν διέξοδο στην ανάγκη τους για κίνηση και δημιουργία, επιτυγχάνεται η προσέγγιση
της γραφής, που αποτελεί βασική δεξιότητα και πρωταρχικό εκπαιδευτικό στόχο της πρώτης σχολικής ηλικίας.
Για τις μεγαλύτερες τάξεις οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στα ενδιαφέροντα των παιδιών, εμπλουτίζονται
και συσχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα της ιστορίας, της γεωγραφίας, της μελέτης του περιβάλλοντος,
της αισθητικής αγωγής και άλλων μαθημάτων. Παράλληλα, και με την αξιοποίηση του χρόνου της ευέλικτης
ζώνης, μπορούν να δώσουν υπόσταση σε σχέδια εργασίας με θέμα τη γραφή, στοχεύοντας στη γνώση και
την ευχαρίστηση των εμπλεκομένων μαθητών.
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ΠΕΣ ΜΟΥ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
(A΄, B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Λαγωνίκα, Παιδαγωγός, Εμψυχώτρια
Με αφορμή ένα κείμενο του σπουδαίου Ιταλού παραμυθά Τζιάννι Ροντάρι, το οποίο μυεί τα παιδιά με
μοναδικό τρόπο στην έννοια της αειφορίας, βοηθάμε να… γεννηθεί ένα δάσος στην τάξη. Χρησιμοποιώντας
με σοφία και απλότητα την επαγωγική μέθοδο, ο Ροντάρι βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν μια σπουδαία
αλήθεια: ότι η ζωή στον πλανήτη μας είναι μια αλυσίδα. Οποιοσδήποτε κρίκος κι αν χαθεί, αυτά που ενδέχεται
να χάσουμε είναι πολύ περισσότερα.
(Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο βιβλίο «Πες μου τι χρειάζεται» των Εκδόσεων Καλειδοσκόπιο.)
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ!
(A΄, B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Λαγωνίκα, Παιδαγωγός, Εμψυχώτρια
Μικρές ιστορίες με πρωταγωνιστές τον Γιούρη από τη Ρωσία, τον Γαν από τη Γαλλία και τον Χου από την Κίνα,
θα δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να κατανοήσουν τη δική τους ταυτότητα/μοναδικότητα και ταυτόχρονα
να αντιληφθούν και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα του άλλου. Μέσα από τη δραματοποίηση και τα
παιχνίδια ρόλων τα παιδιά ανακαλύπτουν ομοιότητες και διαφορές και ενθαρρύνονται να δημιουργήσουν
από κοινού αρχές δράσης και συμβίωσης. Με αυτό τον τρόπο βιώνουν και κατανοούν έννοιες όπως η
αποδοχή, η συνεργασία και η αλληλεγγύη.
(Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο βιβλίο «Ένα και Επτά» του Τζιάνι Ροντάρι από τις Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.)
Η ΓΑΤΑ ΚΟΥΜΠΑΡΑ
(Νηπιαγωγείο) Ομάδα: 25 μαθητές, διάρκεια 60΄
(A΄, B΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Λαγωνίκα, Παιδαγωγός, Εμψυχώτρια
Μια σειρά από παιχνίδια, μουσικά και κινητικά, βοηθούν στην ανάπτυξη γλωσσικών και γραπτών δεξιοτήτων.
Με ρυθμό και κίνηση τα παιδιά ενθαρρύνονται να ανταποκριθούν στην ιστορία, κινητοποιώντας το σώμα και
το συναίσθημα.
(Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο εκπαιδευτικό κουτί «Η γάτα κουμπάρα» της Σούλας Μητακίδου και της
Ευαγγελίας Τρέσσου από τις Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο).
ΠΟΥ ΠΑΣ ΧΕΛΩΝΑΚΙ;
(Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 – 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Καλλιώ Καστρησίου, Συγγραφέας
Η συγγραφέας μιλάει στα παιδιά για τη Λάρα, μια νεαρή πράσινη χελώνα γεννημένη στην παραλία της Λάρας,
στον Ακάμα της Κύπρου, που συναντά τη σοφή σαραντάχρονη Άννυ κάπου στη Μεσόγειο. Και η Άννυ είναι
θαλάσσια χελώνα, μόνο που αυτή είναι καρέτα. Στη ζωή της έχει δει κι έχει μάθει πολλά… Αφηγείται, λοιπόν,
στη Λάρα τη γλυκόπικρη ιστορία της και, ανάμεσα στα άλλα, της εξηγεί γιατί έχει… ανθρώπινο όνομα.
Ένα κατεξοχήν διαθεματικό βιβλίο, το οποίο, λόγω της πλοκής του και της συγκίνησης που προκαλεί στα
παιδιά, προσφέρεται για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Με αφορμή τη συνάντηση και το κοινό ταξίδι
δύο θαλάσσιων χελωνών, μπορούμε να μιλήσουμε:

• Για συναισθήματα
• Για την εικόνα της αναπηρίας και την αποδοχή της
• Για θέματα γεωγραφίας
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ΤΟ 12ΠΑΙΧΝΙΔΟ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ
(Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δικαίος Χατζηπλής, Παιδαγωγός, Εμψυχωτής, Γραφίστας
Στόχος του Προγράμματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν μέσα από το παιχνίδι τους 12 θεούς, τις ιδιότητές
τους, τα χαρακτηριστικά τους και τι αυτά συμβολίζουν. Προχωρώντας από τη γενική γνώση στην πιο ειδική,
θα χρησιμοποιήσουν τις αισθήσεις τους, τη μνήμη και την κριτική τους σκέψη και με ευχάριστο τρόπο θα
αναπτύξουν τη συνεργατικότητα αλλά και την εξωστρέφειά τους.

• Αφηγήσεις – παραθέσεις βασικών πληροφοριών
• Προβολή αντικειμένων σχετικών με τις ιδιότητες των θεών
• Παιχνίδια ρόλων
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
Από του συγγραφέα την ιδέα σε ένα συναρπαστικό σελιδοκυνηγητό
(Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 -60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Δικαίος Χατζηπλής, Παιδαγωγός, Εμψυχωτής, Γραφίστας
Στόχος του Προγράμματος είναι τα παιδιά να γνωρίσουν και να ανακαλύψουν μέσα από το παιχνίδι τα
στάδια που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα βιβλίο: από το Δημιουργό στο ράφι της βιβλιοθήκης ή του
βιβλιοπωλείου.

• Παιχνίδι γνωριμίας
• Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες
• Παράθεση πληροφοριών
• Παιχνίδι με καρτέλες
• Από το χειρόγραφο στο τυπογραφείο
• Παιχνίδια αυτοσχεδιασμού

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 40 -60 μαθητές, διάρκεια 60΄ - 90΄
Εισηγητής: Κώστας Χριστοδούλου, Μουσικός
Στόχος του Προγράμματος είναι να διευρύνει τους μουσικούς ορίζοντες των μαθητών και να γνωρίσουν
βασικά στοιχεία για πολλά μουσικά όργανα.

• Οι μουσικοί ήχοι του σήμερα
• Τα μουσικά όργανα και η ιστορία τους
• Οπτικοακουστικό υλικό
• Μουσικό παιχνίδι
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Η ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Παύλος Σουφλής, Μουσικός
Μια σειρά σεμιναρίων ευέλικτα προσαρμοσμένα ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των παιδιών. Έχοντας
πάντα σαν κύριο θέμα την εξέλιξη της μουσικής θα παρουσιάζονται συνοπτικά οι κύριοι σταθμοί της από
την προϊστορία ώς τις μέρες μας . Μέσα από πλούσιο ηχογραφημένο μουσικό υλικό, αποσπάσματα ταινιών,
ντοκιμαντέρ, φωτογραφίες με θέμα μουσική & εικαστικά, ζωντανές παρουσιάσεις και αφηγήσεις μουσικών
ιστοριών τα παιδιά θα ταξιδέψουν και θα βρεθούν σε ποικίλα μουσικά σταυροδρόμια του κόσμου.
Κάθε φορά θα επιλέγεται μια σημαντική μουσική περίοδος και θα την αναλύουμε λίγο παραπάνω. Σημαντικό
ρόλο θα έχει η ημερομηνία που θα γίνεται το σεμινάριο γιατί αν συμπορεύεται με λαογραφικά ήθη και έθιμα
της Ελλάδας π.χ. κάλαντα, απόκριες κ.ά. τότε θα δίνουμε λίγο περισσότερο χρόνο στο δρώμενο της ημέρας.
Κάθε φορά τα παιδιά θα συμμετέχουν σε ένα ηχητικό δρώμενο με ανακυκλώσιμα υλικά , σε μια αφήγηση με
θέμα μουσικές ιστορίες του δάσους .
ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ
Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΖΕΙ…

(Νηπιαγωγείο) Ομάδα: 25 μαθητές, διάρκεια 60΄
(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 60΄
Εισηγήτριες: Ηρώ Θεοδώρου, Κουκλοπαίχτρια, Σκηνογράφος, Εύη Γεροκώστα, Αφηγήτρια
Α. Η Λάμπεια στον κόσμο των παραμυθιών
Η Λάμπεια, μια μαγεμένη κούκλα, ζωντανεύει και βγαίνει από τον κόσμο της
για να ζητήσει από την αφηγήτρια ιστορίες … Πώς όμως, αφού η κούκλα δεν μιλάει...;
Η επικοινωνία πάντα βρίσκει δρόμους ακόμα και αν η γλώσσα δεν είναι κοινή…
Η Λάμπεια, για κάθε παραμύθι που ζητά, ανασύρει από το κουτί της ένα
αντικείμενο: ένα κλειδί , ένα φλουρί , ένα μπαλόνι , ένα κουμπί, μια κόκκινη ομπρέλα…
Η αφηγήτρια, με τη βοήθεια των παιδιών, προσπαθεί να βρει τη σύνδεση
του κάθε αντικειμένου μ’ ένα παραμύθι. Και οι ιστορίες ξεκινούν και τους ταξιδεύουν…
Μουσικά αποσπάσματα των Πιότρ Ιλίτς Τσαϊκόφσκι & Μάνου Χατζιδάκι
Β. Οικολογήματα: τρείς μικρές ιστορίες για την προστασία του περιβάλλοντος
(Βασισμένη σε παραμύθια του Βαγγέλη Ηλιόπουλου)
«Ο κότσυφας απαιτεί το δάσος να σωθεί»
«Παιδιά εν δράσει»
«Η μικρή γοργόνα πώς να ζήσει στο σκουπιδονήσι;»
Οι κούκλες που πάντα καταφέρνουν να κάνουν τα παιδιά να ταυτιστούν μαζί τους τα παρασύρουν, τα
αφυπνίζουν και τα καλούν να λάβουν δράση για να βοηθήσουν τον πλανήτη.
Γ. Η Φεγγαρόσουπα
(Σε συνεργασία με τον Φίλιππο Μανδηλαρά)
« Ο πονηρός μάγος ανακατεύει στο τσουκάλι του μια νόστιμη, θαυματουργή Φεγγαρόσουπα!
Μα τα ξόρκια του είναι μπαγιάτικα… Τα μαγικά του χαλασμένα…
Ο βοηθός του είναι πάντα δίπλα του κάνοντας ένα σωρό γκάφες!
Ώσπου δύο παράξενα πλασματάκια μπλέκονται στα πόδια του…
Θα καταφέρουν άραγε να μεταμορφωθούν πίνοντας τη μαγική του Φεγγαρόσουπα»;
Μία κωμωδία που μας μαθαίνει πως ο μεγαλύτερος θησαυρός του καθενός μας κρύβεται … μέσα του!
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ΜΟΥΣΙΚΟ….ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
(Νηπιαγωγείο) Ομάδα: 25 μαθητές, διάρκεια 60΄
(Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτριες: Βάσω Γιαρένη, Μουσικός, Μουσικοπαιδαγωγός
Δέσποινα Σαλκιτζόγλου, Μουσικός, Μουσικοπαιδαγωγός
Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να έρθουν σε ουσιαστική επαφή, να παίξουν και να εκφραστούν
με τη μουσική. Να τους δώσουμε ένα ερέθισμα ώστε να γνωρίσουν – ανακαλύψουν τη μαγεία της κλασικής
μουσικής.

• Μουσικές ακροάσεις κλασικών έργων
• 4 πρωτότυπα παιδικά τραγούδια
• Κινητικά και θεατρικά παιχνίδια
• Εκμάθηση ρυθμού
• Δημιουργία αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων - ορχήστρα
Αφηγήτρια στην ιστορία μια μικρή μάγισσα γεμάτη απορίες που στην προσπάθειά της να ανακαλύψει τι είναι
η Μουσική… παρασύρει τα παιδιά σε ένα πρωτότυπο μάθημα μουσικής.
Χρησιμοποιώντας το χαρακτήρα της μικρής μάγισσας με τον οποίο τα παιδιά ταυτίζονται, ουσιαστικά
οργανώνουμε το δρόμο και τρόπο για την ανακάλυψη του υπέροχου κόσμου της μουσικής. Μέσα από
τις απορίες και τα λάθη της τα παιδιά αφομοιώνουν καλύτερα μουσικές έννοιες, την περιγραφή των
συναισθημάτων μέσα από τη μουσική, τη σημαντικότητα της ομαδικής προσπάθειας για την ύπαρξη μιας
ορχήστρας κ.ά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
Μπορεί το δάσος να καλύψει τις ανάγκες όλων μας;
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγητής: Αλέξανδρος Κανδαλέπας, Περιβαλλοντολόγος
Με ένα συνδυασμό ομιλίας, αφήγησης και παιχνιδιού οι μαθητές θα γνωρίσουν τα δάση και τις πολλαπλές
περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές λειτουργίες τους. Το πρόγραμμα φιλοδοξεί με
διαδραστικό, καινοτόμο και βιωματικό τρόπο να συνδέσει το χθες με το σήμερα, να ενώσει τον πολιτισμό
και τη φύση, να διδάξει, να προβληματίσει, να ενθαρρύνει την κοινωνική προσφορά και την επίλυση
προβλημάτων.
Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ • Η σημασία των δασών • Τα δάση είναι περιβαλλοντικός πόρος • Τα δάση είναι πηγή
πολιτισμού • Τα είδη των δασών • Λειτουργίες των δασών
Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ • Παιχνίδι ρόλων
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ΘΑ ΦΑΜΕ…ΘΑ ΠΙΟΥΜΕ… ΚΑΙ ΠΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ
Τροφή για σκέψη
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Αγγελική Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος
Τα παιδιά καλούνται μέσα από μια διερευνητική, βιωματική πορεία να ευαισθητοποιηθούν, να ενημερωθούν
ώστε να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν κριτικά με μια σφαιρική και ολοκληρωμένη προσέγγιση τα θέματα που
σχετίζονται με την τροφή και τις διατροφικές αξίες.

• Πώς και γιατί αγοράζουμε ένα διατροφικό προϊόν;
• Ποιοί και γιατί επηρεάζουν τη διατροφή μας;
• Παιχνίδι ρόλων – δραματοποίηση
• Δραστηριότητες
• Προβολή υλικού
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΖΩ
Η βίωση του περιβάλλοντος μέσα από μια καλλιτεχνική προσέγγιση
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 - 50 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Ίριδα Τσεβρένη, Περιβαλλοντολόγος, Δρ. ΕΜΠ
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών για το περιβάλλον μέσα από την τέχνη.
Η χρήση της τέχνης διευκολύνει την ελευθερία στην έκφραση και επικοινωνία των παιδιών και προωθεί την
προσωπική ανάπτυξη, συμβάλλοντας στην απόκτηση αυτοπεποίθησης και ικανοτήτων, ενώ ενισχύει και την
επαφή των παιδιών με τη φύση. Τα παιδιά θα βάλουν τις βάσεις και θα διαμορφώσουν τη σχέση τους με
το περιβάλλον στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν, θα αναπτύξουν το αισθητήριο της κριτικής καθώς και την
ικανότητα αντιμετώπισης αισθητικών αλλαγών.

• Έρευνα –δράση –τέχνη
• Συγγραφή ιστορίας
• Ζωγραφική
• Κολάζ
• Δραματοποίηση
• Φωτογραφικές απεικονίσεις της πόλης
• Τα παιδιά παρεμβαίνουν – παρουσιάζουν την πόλη που θα ήθελαν να ζουν
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ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 60΄ - 90΄
Οι μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού έχουν τη δυνατότητα να συναντηθούν με τους αγαπημένους
τους συγγραφείς, να μιλήσουν μαζί τους πάνω σε συγκεκριμένα έργα τους, που τα ίδια τα παιδιά έχουν
επιλέξει και μελετήσει. Μια καλή παρέα με φίλους τη φαντασία και το χιούμορ.
Προτεινόμενοι Συγγραφείς και βιβλία:
Αγγελική Βαρελά: Δώσε την αγάπη, Τα παπουτσάκια που λένε παραμύθια, Τι κάνεις; Είσαι καλά;, Το
ποδηλατάκι ήλιος (τάξεις Α΄, Β΄)
Δράκε, δράκε, είσαι εδώ;, Φιλενάδα, φουντουκιά μου, Ταξίδι χωρία βαλίτσα,
Ποιός παίζει μπάλα στο ταβάνι μας; (τάξεις Γ΄, Δ΄ )
Φιλία σε τέσσερις ρόδες, Αρχίζει το ματς, Ο Θεός αγαπά τα πουλιά, Με το χαμόγελο στα χείλη,
Καλημέρα ελπίδα (τάξεις Ε΄, ΣΤ)
Ελένη Δικαίου: Μυθολογίες, Η ιστορία του άσπρου γατούλη (τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ )
Τα φαντασματάκια της γυάλινης αυλής, Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά, Η κοιλάδα με τις πεταλούδες
(τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)
Τα μαγικά Χριστούγεννα της Δέσποινας, Χριστουγεννιάτικες ιστορίες του δάσους ,
Η μαρουδίτσα που έφερε την πασχαλιά
Βαγγέλης Ηλιόπουλος: Βιβλιοπόντικας, Όταν ο Βιβλιοπόντικας συνάντησε την Τίτα Γραβιέρα, Μυστήριο στην
βιβλιοποντικοθήκη (τάξη Α΄ )
Μαριάννα το κορίτσι που πετάει, Παραμύθια να τα φας στο πιάτο, Η Έμπνευση μου είπε να σας πω (τάξη Β΄ )
Τριγωνοψαρούλης ,Ο Τριγωνοψαρούλης ο Μαυρολέπιας κι ο Τελευταίος Ιππόκαμπος, Ψιτ και Μπαφ (τάξη Γ΄ )
Η Βαλίτσα με τις τρεις τσαγιέρες, Αγάπες σαν παραμύθια, Ο τριγωνοψαρούλης επιστρέφει (τάξη Δ΄ )
Παίξε το ανάποδα (τάξη Ε΄ )
Καφέ αηδιαστικό μπαλάκι (τάξη ΣΤ΄ )
Μάνος Κοντολέων: Ο αδελφός της Ασπασίας, Μεγάλο βραβείο μικροί μπελάδες, Τα φαντάσματα της
σοφίτας, Πολύτιμα δώρα, Γάντι σε ξύλινο χέρι, Δομήνικος (τάξεις Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)
Μαρία Λυρατζή: Η ξύλινη κούκλα (τάξεις Α΄, Β΄), Το αηδόνι και η κουκουβάγια (τάξη Γ΄ ), Ο καθρέφτης της
αγάπης (τάξη Δ΄ ), Ο αυλός (τάξεις Ε΄, ΣΤ΄ )
Κώστας Μάγος: Καλώς ήρθες καρακάξα, (τάξεις Γ΄, Δ΄), Το μακρύ ταξίδι του Αιμίλιου (τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄),
Το μυστικό της θάλασσας (τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄), Πού πας κουλουράκι; (τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄), Ένας γάτος… μια
φορά!(τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄)
Φωτεινή Φραγκούλη:Κατ-γατ-καραγατ (τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄), Το μισό πιθάρι (τάξεις Γ΄, Δ΄), Οι άγγελοι των
κοχυλιών (τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄), Το τραγούδι της Περσεφόνης (τάξεις Ε΄, ΣΤ΄), Τα 7 ορφανά μολύβια (τάξεις Δ΄,
Ε, ΣΤ΄)
ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Η δική μας εφημερίδα
(Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Μαρία Αδαμοπούλου, Δημοσιογράφος, Παιδαγωγός
Με αφορμή ένα θέμα από την καθημερινότητά μας, γράφουμε ένα άρθρο με καθορισμένο αριθμό λέξεων.
Παίζουμε με τον τίτλο του, βρίσκουμε τη φωτογραφία που μπορεί να συνδυαστεί με αυτό.
Πολλά κείμενα οδηγούν στο στήσιμο σελίδων και αυτές με τη σειρά τους οδηγούν στη σύνθεση μικρής
εφημερίδας.
Πρόκειται για ένα παιχνίδι συμπύκνωσης νοημάτων, σκέψεων, λέξεων.
Ένα παιχνίδι με τη γλώσσα και τη σκέψη.
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ΜΥΘΟΙ…ΜΥΘΙ…ΠΑΡΑΜΥΘΙ
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 50 μαθητές, διάρκεια 60΄
Εισηγήτρια: Εύη Γεροκώστα, Αφηγήτρια, Εμψυχώτρια
Α. Το ερωτευμένο σύννεφο του Ναζίμ Χικμέτ
«Όποιος αγαπάει δεν πεθαίνει. Οι καλοί άνθρωποι, τα καλά ζώα και τα καλά σύννεφα δεν χάνονται ποτέ…»
Η νεαρή Αϊσέ ζει στον κήπο της παρέα με τα λουλούδια, τα δέντρα και τα ζώα της. Κάπου εκεί όμως παραμονεύει
ο Καρα-Σεϊφί, που έχει κατακτήσει όλη τη χώρα της Φλογέρας, εκτός από το μικρό κομμάτι γης της Αϊσέ.
Θέλει να κάνει δικό του τον ανθισμένο κήπο της, αλλά και την ίδια. Η Αϊσέ αρνείται να εγκαταλείψει τον
κήπο της. Ο Καρα-Σεϊφί προσπαθεί να την καταστρέψει ξεραίνοντας τα δέντρα και τα λουλούδια του κήπου
της. Ευτυχώς η Αϊσέ έχει κοντά της ένα σύννεφο, που την αγαπά όσο τίποτα άλλο στον κόσμο. Θα σωθεί ο
κήπος της;
Με το Ερωτευμένο σύννεφο, ο Χικμέτ παρουσιάζεται με έναν άλλο ρόλο, ως συγγραφέας ενός βιβλίου για
παιδιά, ενός παραμυθιού. Με τον ίδιο λυρισμό που χαρακτηρίζει τα ποιήματά του, μ’ αυτή την ίδια διάθεση
ξετυλίγει και το παραμύθι, όπου ο μεγάλος Τούρκος ρεαλιστής παρουσιάζεται σε αρμονική σύζευξη με την
πλούσια λαϊκή θυμοσοφία και γενικότερα με την πλούσια λαογραφία του γειτονικού λαού, που σε πολλά
στοιχεία θυμίζει τη δική μας.

• Αφήγηση
• Εικαστική δραστηριότητα
Β. Το τραγούδι με τον τρύγο, τον Δεκέμβρη παραμύθι
(Τα παραμύθια που θα ακούγονται θα επιλέγονται ανάλογα με την εποχή της συνάντησης και μέσα από ένα
παιχνίδι)
«Όλοι οι μήνες ειν’ καλοί, όλοι να’χουν την ευχή»
Μια γριά διακονεύει για του Ευαγγελισμού, τα ρούχα του φτωχού παιδιού τα υφαίνει μια αράχνη λίγο πριν
τα Χριστούγεννα, δυο αδερφάδες ετοιμάζουν ρούχα για τους άντρες τους για τις μέρες του Πάσχα, ένα παιδί
φυλάει τα σύκα του Αυγούστου... κι άλλα πολλά παραμύθια της ελληνικής προφορικής παράδοσης για τους
μήνες και τις εποχές.
Κάθε μήνας κι ένα παραμύθι, κάθε ιστορία κι ένα έθιμο, που παρουσιάζονται μέσα από την αφήγηση, το
τραγούδι και το παιχνίδι. Ένα ταξίδι στο χρόνο, μια αλλιώτικη γνωριμία με την ελληνική παράδοση.

• Παραμύθια προφορικής παράδοσης από κάθε γωνιά της Ελλάδος
• Έθιμα που σχετίζονται με τους μήνες και τις εποχές
• Συμβολικά αντικείμενα
ΧΑΝΣ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΑΝΤΕΡΣΕΝ
Τα ξωτικά «μυθικά πλάσματα» του κόσμου
(όλες οι τάξεις του Δημοτικού) Ομάδα: 30 - 50 μαθητές, διάρκεια 60΄ - 90΄
Εισηγήτρια: Καλή Κυπαρίσση, Σύμβουλος Βιβλιοθήκης «ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ»
«….πολύ μακριά μέσα στη θάλασσα το νερό είναι τόσο γαλάζιο και τόσο καθαρό όσο κι ο καθαρότερος
κρύσταλλος. Η θάλασσα εκεί είναι τόσο βαθιά που καμμιά άγκυρα δεν μπορεί να αγγίξει το βυθό της, κι αν
πολλά σκαλοπάτια στοιβάζονταν το ένα πάνω από το άλλο , πάλι δεν θα μπορούσαν να φτάσουν από το βυθό
στην επιφάνεια της θάλασσας. Εκεί κάτω λοιπόν, είναι ο τόπος που ζούνε οι γοργόνες…»

• Αφήγηση
• Προβολή υλικού
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ΠΑΡΑΜΥΘΟΜΗΧΑΝΗ
(Β΄, Γ΄ Δ΄, Ε΄, τάξεις) Ομάδα: 40 -50 μαθητές, διάρκεια 120΄
Εισηγητές - Συγγραφείς: Χαρά Γιαννακοπούλου, Ελένη Κατσαμά, Φίλιππος Μανδηλαράς,
Αντώνης Παπαθεοδούλου
Εισηγητές – Εικονογράφοι: Μυρτώ Δεληβοριά, Πέτρος Μπουλούμπασης, Ντανιέλα Σταματιάδη, Σοφία
Τουλιάτου
Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές παρακινούνται σε διάστημα δύο ωρών (συμπεριλαμβάνεται ένα διάλειμμα
10 λεπτών) να συγγράψουν ομαδικά μια ιστορία –παραμύθι ακολουθώντας τα αφηγηματικά πρότυπα του
Προπ (ήρωας, περιβάλλον, αντίπαλος, πλοκή, λύση).
Εκτός από τον συγγραφέα - εμψυχωτή, απαραίτητη κρίνεται κι η συμμετοχή ενός εικονογράφου, ο οποίος
εικονογραφεί τα λόγια των παιδιών δίνοντας λύσεις στα αφηγηματικά προβλήματα που προκύπτουν κι
αποκαλύπτοντας σ’ ένα βαθμό τις ερμηνείες που επιδέχονται τα λόγια τους.
Μετά το τέλος της δραστηριότητας η κάθε Ομάδα θα λάβει στο σχολείο της το δικό της εικονογραφημένο
παραμύθι σελιδοποιημένο, μαζί με τις ασπρόμαυρες ζωγραφιές του εικονογράφου (πρόχειρη έκδοση σε Α4
από εκτυπωτή).
Ο συγγραφέας θα γράφει/σβήνει τις ιδέες των παιδιών και θα σχηματίζει σιγά σιγά το παραμύθι. Ταυτόχρονα,
ο εικονογράφος θα σκιτσάρει σε μεγάλες κόλες χαρτί μέχρι τα παιδιά να καταλήξουν στο αποτέλεσμα που
επιθυμούν.
ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Το παράδειγμα των Τσιγγάνων
(Ε΄, ΣΤ΄, τάξεις) Ομάδα: 40 - 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Για τη δραστηριότητα αυτή κρίνεται απαραίτητη η ανάγνωση του βιβλίου Ο Μεγάλος Ίσκιος και οι Τσιγγάνοι
(Φίλιππος Μανδηλαράς, Εκδόσεις Πατάκη) όπου παρουσιάζεται η ιστορία των Τσιγγάνων ανά τον κόσμο
από τον 5ο αιώνα μ.Χ. ώς τις μέρες μας.
Εδώ οι Τσιγγάνοι χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για να συζητήσουμε με τους μαθητές για ζητήματα
ταυτότητας και ετερότητας, στερεοτύπων και προτύπων, εχθρών και φίλων.
Ο ΓΥΜΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΒΕΣ ΚΡΕΜΑΣΤΡΕΣ
Τα μάγια της πεταλούδας (Φ. Γ. Λόρκα)
Το όνειρο του σκιάχτρου (Ευγένιου Τριβιζά)
(Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 40 μαθητές, διάρκεια 90΄ - 120΄
Εισηγήτρια: Χριστίνα Μπρέμπου, Ενδυματολόγος, Σκηνογράφος
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών καθώς και
η εξοικείωσή τους με το θέατρο. Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά συμμετέχουν στη δημιουργία των σκηνικών
και των κοστουμιών μιας θεατρικής παράστασης και μαθαίνουν να δημιουργούν εικόνες και κατασκευές μέσα
από ακουστικά ερεθίσματα. (θεατρικό κείμενο/παραμύθι)

• Αφήγηση ιστορίας • Επιλογή σκηνής του έργου • Κατασκευή σκηνικού • Κατασκευή κουστουμιών
• Γκαρνταρόμπα θεάτρου
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος τα παιδιά

• Εξοικειώνονται με την έννοια της ομαδικής δουλειάς για την ολοκλήρωση ενός κοινού στόχου, μαθαίνουν

για τις εφαρμογές της ζωγραφικής, της ραπτικής, της εσωτερικής αρχιτεκτονικής μέσα στο θέατρο
Λειτουργούν με φαντασία και δημιουργικότητα
Πειραματίζονται με διάφορα υλικά, φυσικά, ανακυκλώσιμα ή υλικά που θεωρούν άχρηστα
Πειραματίζονται με χρώματα και τεχνικές

•
•
•
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ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ... ΛΙΓΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 1821

Καθημερινές ιστορίες για τα καράβια
Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 14 – 22 Μαρτίου 2012
(Ε΄, ΣΤ΄ τάξεις) Ομάδα: 60 μαθητές, διάρκεια 90΄
Εισηγήτρια: Προνόη Θεολογίδου, Φιλόλογος
Μια εποχή ζωντανεύει!
Καραβοκύρηδες και κουρσάροι, έμποροι και αγωνιστές μάς ταξιδεύουν στην Ανατολική Μεσόγειο στα
ύστερα χρόνια της Τουρκοκρατίας και στα πρώτα του ελληνικού κράτους.
Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στο βραβευμένο βιβλίο του Βασίλη Κρεμμυδά, Καθημερινές ιστορίες για τα
ΚΑΡΑΒΙΑ.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ενότητες, με γνωστικό στόχο να μάθουν τα παιδιά για τα
καράβια του 18ου και 19ου αιώνα και το πόσο στενά συνδεδεμένα είναι με την ελληνική ιστορία

• Καράβια χθες και σήμερα
• Ο ρόλος του ιστορικού
• Πριν και μετά την Επανάσταση
Ξεκινώντας από τις απεικονίσεις καραβιών στα σύγχρονα νομίσματα, τα παιδιά συζητούν τον κεντρικό ρόλο
που έπαιξε η θάλασσα στην ιστορία μας από τα αρχαία χρόνια. Στη συνέχεια, έχουν την ευκαιρία να εξετάσουν
από κοντά γραπτές ιστορικές πηγές και να έρθουν σε επαφή με την πρώτη ύλη του ιστορικού.

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων: Καλή Κυπαρίσση
Τηλ. επικοινωνίας: 210 4297540 -1 – 2, Fax: 210 4296024
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@laskaridou.gr
Ιστοσελίδα: www.laskaridou.gr
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ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙΤΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ
Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, Πειραιάς 185 35 • 2ας Μεραρχίας 36 και Ακτής Μουτσοπούλου, Πειραιάς 185 35
Τηλ.: 210 4297540-1-2, www.laskaridou.gr
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