ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 10.00-18.30
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
1) 10.00-12.00

Παρουσίαση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού του ΚΕΕΛ / Ενήλικο κοινό

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
2) 10.00-13.00 «Πλανόδια Βιβλιοθήκη» / 6-12 ετών / 20 παιδιά
Περιγραφή:
Το «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» έχει οργανώσει μια Πλανόδια Βιβλιοθήκη χώρο
που θα δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να επισκεφθούν τον φανταστικό και συναρπαστικό
κόσμο των βιβλίων στο ύπαιθρο (πλατεία, αυλή σχολείου, δημόσιο κήπο, παιδική χαρά ).

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
3) 10.30-11.15 & 11.30-12.15 & 12.30-13.15 & 13.30-14.15 «Οικόπολη» / Παιδιά δημοτικού /
15 παιδιά ανά ομάδα
Περιγραφή:
Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Οικόπολη" τα παιδιά θα μπορέσουν: να
προβληματιστούν για διάφορες καταστάσεις σχετικές με το περιβάλλον, να αντιληφθούν την
έννοια της ανακύκλωσης και της δημιουργικής ξαναχρησιμοποίησης διαφόρων υλικών, να
αναπτύξουν συνεργασία, ομαδικότητα και επικοινωνία, να παίξουν και να διασκεδάσουν.

Ελληνοαμερικανική Ένωση
4) 10.30-11.15 «Κάμπια πεινασμένη, σελίδα δαγκωμένη: Ένα βιβλίο ζωντανεύει»
(Πρόγραμμα στα Αγγλικά) / 3-6 ετών/ 20 παιδιά
Περιγραφή:
Τα βιβλία δεν είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο που τοποθετείται στο ράφι αφού τα διαβάσουμε
μια φορά. Η ίδια η ιστορία μπορεί να μας πει διαφορετικά πράγματα κάθε φορά που την
διαβάζουμε. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο του βιβλίου και την αξία της ανάγνωσης,
μαθαίνοντας ταυτόχρονα τις πρώτες τους λέξεις στα Αγγλικά.

Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Άη Στράτη
5) 10.30-11.30 «Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤεχνουρΓΗ» / 5-12 ετών / 20 παιδιά
Περιγραφή:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΤεχνουρΓΗ είναι σχεδιασμένο να συμβάλλει στην
ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα τέχνης και φύσης και κυρίως στη γνωριμία τους με
τον όρο "Τέχνη της Γης" (Land Art) μέσα από μια δημιουργική και παραγωγική διαδικασία. Η
δράση των νέων καλλιτεχνών λαμβάνει χώρα στο έδαφος αναθεωρώντας τη σχέση μεταξύ
ανθρώπου και φύσης. Έτσι απορρίπτουν τα παραδοσιακά μέσα της τέχνης και το παραδοσιακό
σύστημα διάδοσης του έργου τέχνης. Οι εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν
βασίζονται στις αρχές της εποικοδομητικής μάθησης συνδυάζοντας δημιουργικά το παιχνίδι,
την κίνηση και τη γνώση.
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6) 12.30-13.00 & 13.00-13.30 «Σεμινάριο χαρακτικής για ενήλικες» / ενήλικες / 10 άτομα
Περιγραφή:
Το σεμινάριο χαρακτικής έχει στόχο να μυηθούν οι συμμετέχοντες με τον πιο βιωματικό τρόπο
στην εν λόγω τέχνη. Μιας τέχνης που γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση στους τόπους εξορίας και έργα
εκτίθενται στο μουσείο Πολιτικών εξορίστων Άη Στράτη. Η Χαρακτική είναι η τέχνη της χάραξης
μιας σκληρής επιφάνειας με σκοπό τη δημιουργία σχεδίων και εν συνεχεία, η εκτύπωση αυτών
σε ύφασμα, χαρτί ή άλλο μέσο. Στο παρόν σεμινάριο θα γνωρίσουμε μία από τις διαφορετικές
εφαρμογές της Χαρακτικής, τη μονοτυπία. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες.
7) 13.00-14.00 «Ανάγνωση αποσπάσματος από το παραμύθι “Το πέτρινο λουλούδι”» / 5-12
ετών / 20 παιδιά
Περιγραφή:
Ανάγνωση αποσπάσματος από το παραμύθι "Το Πέτρινο Λουλούδι" των BAZOF , PAVEL,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ , ΜΙΡΑ, Prokofiev , Sergei Sergeyevich, 1891-1953

Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας
8) 11.00-11.45
«Ιστορίες από το αρχείο ενός γνωστού άγνωστου. Αναζητήστε αλήθειες,
ανατρέψτε μύθους.» / 10-12 ετών / 15 παιδιά
Περιγραφή:
Ερευνούμε, ανακαλύπτουμε και «κατασκευάζουμε» το πορτρέτο ενός προσώπου: του πιο φημισμένου
για το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, άγνωστου μάλλον στους πολλούς, αλλά σημαντικού στα
πρώτα βήματα του νεοελληνικού κράτους. Μέσα από παιχνίδια με φωτογραφίες, βιβλία, σφραγίδες,
προσωπικά αντικείμενα, γραμματόσημα, παλαιά χαρτιά, έργα τέχνης και μία διαθήκη, εντοπίζουμε και
μαθαίνουμε ιστορίες, αξιολογούμε και διασταυρώνουμε αλήθειες.

Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης
8) 11.00-14.00
«Διάφοροι θρύλοι, τάματα, ευχές… με Τέχνη» / Οικογενειακό πρόγραμμα / 412 ετών / ελεύθερη ροή, χωρίς περιορισμό στον αριθμό συμμετεχόντων
Περιγραφή:
Παιδιά και μεγάλοι ακουλουθώντας μονοπάτια, ανακαλύπτουν παίζοντας, στοιχεία που βρίσκονται
κρυμμένα στα έργα ζωγραφικής των παιδιών από τη συλλογή του Μουσείου Παιδικής Τέχνης και
μαθαίνουν μέσω της Τέχνης μύθους και θρύλους της ελληνικής μας παράδοσης. Η διαδρομή στο χρόνο
ολοκληρώνεται με μια δική τους ζωγραφική ευχή.

Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων
9) 11.00-11.30 «Η διαδρομή μου στην Παλιά και Νέα πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων
με μια μεταξωτή κλωστή!» - Art Project / 7-14 ετών
Περιγραφή:
Που βρίσκονται οι Πινακοθήκες του Δήμου Αθηναίων μέσα στον ιστό της πόλης; Με μια μεταξωτή
κλωστή, τα παιδιά θα φτιάξουν το δικό τους εικαστικό ιστό με αφετηρία το σπίτι τους και τερματικούς
σταθμούς την Παλιά και Νέα Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων.

10) 11.00-13.30
Περιγραφή:

«Τέχνη είμαστε ΕΜΕΙΣ!» - Street Art Δράση / 3-14 ετών

Η τέχνη του δρόμου μας εμπνέει και στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μικροί και μεγάλοι, αφήνουμε την
προσωπική μας πινελιά…
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11) 12.00-12.30
Περιγραφή:

«Μεγάλοι Καλλιτέχνες Μεγάλες Διακρίσεις...» - Εικαστικό Παιχνίδι / 7-12 ετών

Μάντεψε ποιο είναι το βραβευμένο έργο που θα μπει στο βάθρο βάσει των στοιχείων! Ένα παιχνίδι
παρατήρησης και ανακάλυψης γίνεται η αφορμή για να μάθουν τα παιδιά για σπουδαίους Έλληνες
ζωγράφους και για βραβευμένα έργα που υπάρχουν στις μόνιμες συλλογές της Πινακοθήκης.

12) 12.00-12.30
Περιγραφή:

«Ένα βραβείο τέχνης για σένα» - Εικαστικό εργαστήρι / 4-6ετών

Με τη χρήση διαφορετικών τεχνικών (κολάζ, τεχνική του σταξίματος κτλ.) τα μικρότερα παιδιά θα
φτιάξουν ένα βραβείο τέχνης!

13) 13.00-13.30
Περιγραφή:

«Γνωριμία με την τέχνη της Χαρακτικής!» - Εικαστική Δράση / 6-12 ετών

Εμπνευσμένο από τη συλλογή των έργων χαρακτικής της Πινακοθήκης τα παιδιά θα μάθουν τα βασικά
στάδια της χαρακτικής τέχνης και θα συμμετάσχουν στο τύπωμα χαρακτικών έργων!

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης "Αγγελική Χατζημιχάλη" Δήμου Αθηναίων
14) 11.00-11.30
Περιγραφή:

«Η λαϊκή τέχνη στο αρχοντικό της Αγγελικής Χατζημιχάλη» / 8-12 ετών

Με στόχο την γνωριμία των παιδιών με τα είδη της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, όπως προβάλλονται στο
αρχοντικό της Αγγελικής Χατζημιχάλη θα παρουσιαστούν αντικείμενα από όλους τους κλάδους της
λαϊκής δημιουργίας. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την έννοια της
λαϊκής τέχνης σε όλο της το φάσμα (σύμβολα, αισθητική και χρηστική σημασία των αντικειμένων).
Στο πλαίσιο του προγράμματος τα παιδιά θα ζωγραφίσουν παραδοσιακά σχέδια πάνω σε κεραμικά που
θα τους δοθούν και τα οποία θα κρατήσουν ως αναμνηστικά, χρησιμοποιώντας την φαντασία τους και
τις εντυπώσεις από τις αφηγήσεις του προγράμματος.

Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος
15) 11.30-12.15 & 12.30-13.15 «Μήλο με μέλι για γλυκιά χρονιά» / 6-12 ετών / 20-25 παιδιά
Περιγραφή:
Στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η γνωριμία των οικογενειών με τη γιορτή της
Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς, «Ρος Ασσανά», που θα γιορταστεί φέτος την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου
2016. Θα γνωρίσουμε τα ήθη και έθιμα του εορτασμού, καθώς και τα συμβολικά φαγητά. Θα
αναφερθούμε στην νέα εβραϊκή χρονολογία 5777, και στο σεληνιακό ημερολόγιο. Τα παιδιά
μαζί με τους γονείς τους θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν, να ανακαλύψουν, να
επισημάνουν και να συγκρίνουν ομοιότητες και διαφορές με τον εορτασμό της σε άλλους
λαούς και θρησκείες, μέσα από οπτικο-ακουστικό υλικό, παιχνίδια κατασκευές, αλλά και
συνταγές.

Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη
16) 11.30-12.30 «Το αρχαίο και το σύγχρονο παραμύθι για ένα θησαυρό» Αφήγηση
παραμυθιού / 7-11 ετών / 25 παιδιά
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Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Μουσείο «Ακαδημίας Πλάτωνος» Δήμου Αθηναίων
17) 11.30-12.00 «Γνωρίζοντας τον Πλάτωνα ψηφιακά» / 9-11 ετών
Περιγραφή:
Προβολή – Αnimation - Συζήτηση

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
18) 11.30-12.30
Περιγραφή:

«Το ταξίδι του κάρβουνου» / 5-11 ετών / 30 παιδιά

Ένα κάρβουνο ξεκινάει το ταξίδι του στον κόσμο για να δει πού μπορεί να φανεί χρήσιμο. Μπορείς να το
βοηθήσεις να βρει αυτό που ψάχνει;;;
Ένα διαδραστικό εργαστήρι αφήγησης και εικαστικής δημιουργίας....με τί άλλο; Με κάρβουνο!

Δωδεκανησιακό Σπίτι “Βασίλης και Ειρήνη Μοσκόβη” Δήμου Αθηναίων
19) 12.00-13.00 «Επαγγέλματα και ασχολίες των Δωδεκανησίων του περασμένου αιώνα» / 7-12
ετών
Περιγραφή:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε παιδιά από επτά έως και δώδεκα ετών,
πραγματεύεται μέσα από διαδραστικά παιχνίδια τα επαγγέλματα και τις ασχολίες των
Δωδεκανησίων του περασμένου αιώνα (ναυτικός, σφουγγαράς, κεραμοποιός κ.α.) . Στο τέλος
καλούμε τα παιδιά να αποτυπώσουν τις εντυπώσεις τους σε αντικείμενο το οποίο κρατούν ως
αναμνηστικό.

Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής & Ακουστικής - Κέντρο Μουσικής Τεκμηρίωσης
21) 12.30-13.15 & 13.30-14.15 & 14.30-15.15 «Παιχνίδια ήχου» / 8-14 ετών
Περιγραφή:
Διαδραστική παρουσίαση με θέμα τη μετατροπή παιδικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών και άλλων
απλών ηλεκτρονικών συσκευών σε όργανα ηχητικού αυτοσχεδιασμού. Μια σειρά από απλές
τεχνικές επεμβάσεις σε ηλεκτρονικά παιχνίδια με ήχο (cirquit bending) μας δίνουν τη
δυνατότητα να εξερευνήσουμε ηχητικούς κόσμους απρόσμενα πλούσιους και ενδιαφέροντες.
Μέσα από τον αυτοσχεδιασμό θα προσεγγίσουμε στοιχεία της σύγχρονης ηχητικής τέχνης και
θα δούμε πως κάποιες τεχνικές, εργονομικές και αισθητικές ιδιαιτερότητες μας οδηγούν σε
δημιουργικούς εκφραστικούς δρόμους μέσα στον ήχο αλλά και πέρα από αυτόν.

Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
22) 12.00-13.00 «Μαθαίνουμε την ιστορία της πόλης μέσα από τα παραμύθια» / 5-12 ετών
Περιγραφή:
Με τη βοήθεια της μαγικής Τράπουλας των Παραμυθιών τα παιδιά φτιάχνουν και παίζουν ένα
δικό τους παραμύθι βασισμένο σε στοιχεία της ιστορίας της περιοχής και της Αθήνας, αλλά
αξιοποιώντας και τον χώρο του πολιτιστικού κέντρου όπου αναπαρίσταται η πόλη της εποχής
των Βαλκανικών Πολέμων.
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23) 17.00-17.45 «Σβούρα! Ταξίδι στον κόσμο της δίνης» / 7-10 ετών
Περιγραφή:
Ένα εργαστήρι φυσικών επιστημών και ένα διαφορετικό ταξίδι στο παρελθόν περιμένει όλα τα
παιδιά με τις σβούρες του Νεύτωνα. Ο τροχός των χρωμάτων θα μας αποκαλύψει τη μαγεία
του φωτός οδηγώντας μας σε μονοπάτια γεμάτα πειραματισμούς και στοχασμούς.

Μουσείο Ηρακλειδών, Επιστήμη Τέχνη Μαθηματικά
24) 13.00-14.00 « ”Λόγος-Κίνηση-Ρυθμός” μουσικοκινητικές δραστηριότητες με αφορμή τα
μαθηματικά» / 8-12 ετών / 12 παιδιά. Δεν θα πραγματοποιηθεί

Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" Δήμου Αθηναίων , "Οδοιπορικό στην Παλιά Αθήνα"
25) 13.00-13.30 & 14.00-14.30 «Περίπατος στην Παλιά Αθήνα του Μεσοπολέμου-Τα παλιά
επαγγέλματα» / 5-12 ετών
Περιγραφή:
Τα παιδιά περιηγούνται στην έκθεση και μαθαίνουν για τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας στα
τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Παρατηρούν σπάνια συλλεκτικά
αντικείμενα, ενδύματα και καπέλα της εποχής εκείνης, ενώ παράλληλα παίρνουν πληροφορίες
για παραδοσιακά επαγγέλματα.

Πολιτιστικό Κέντρο "Μελίνα" Δήμου Αθηναίων, Συλλογή θεάτρου σκιών
Χαρίδημος
26) 15.00-15.30 & 16.00-16.30 «Καραγκιόζης και η τέχνη του Θεάτρου Σκιών» / 5-12 ετών
Περιγραφή:
Τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της τέχνης του Θεάτρου Σκιών, εξοικειώνονται με τη συλλογή
φιγούρας Θεάτρου Σκιών και ενθαρρύνεται η δημιουργική τους διάθεση.

Μουσείο "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" Δήμου Αθηναίων
27) 13.30-14.30 «Μια γνωριμία με την Ιστορία» / 8-12 ετών
Περιγραφή:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει «παρουσίαση» του Μουσείου, μέσα από
φωτογραφίες, καθώς και μια σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του Έλληνα πολιτικού. Τα
παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν δημιουργικά το χρόνο τους, μέσα από
δραστηριότητες, όπως ζωγραφική και εκπαιδευτικό παιχνίδι.

Ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού
28) 14.00-14.45
Περιγραφή:

«Πώς βγάζουμε μια εφημερίδα» / 8-15 ετών / 12-15 παιδιά

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο χειρόγραφο. Από την πρώτη μέχρι και την τελευταία σελίδα. Όλη η
διαδικασία.
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Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη
29) 14.30-15.30
παιδιά
Περιγραφή:

«Ανακαλύπτοντας τις τέχνες» / Οικογενειακό πρόγραμμα / 2-4 ετών / 10

Παίζοντας και αλληλεπιδρώντας, παιδιά και γονείς έρχονται σε δημιουργική επαφή με τα εικαστικά, τη
μουσική και το θέατρο. Η εκπαιδευτικός Σπυριδούλα Χρόνη με τη συμβολή έμπειρων
μουσικοπαιδαγωγών, δημιουργεί ένα κλίμα αποδοχής και ενθάρρυνσης δίνοντας την ευκαιρία στα
παιδιά να ξεδιπλώσουν κομμάτια του εαυτού τους και να γευτούν τις χαρές που δίνει η επαφή με την
τέχνη και η συμμετοχή στην ομάδα. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν τα μυστικά της τέχνης, καθώς και τον
κόσμο που τα περιβάλλει και θα δημιουργήσουν τα πρώτα τους εικαστικά αντικείμενα.

Μουσείο Συναισθημάτων Παιδικής Ηλικίας
30) 17.00-17.45 «Οι θησαυροί που κρύβω μέσα μου!» / Ενήλικες μαζί με τα παιδιά που
συνοδεύουν ηλικίας 5-12 ετών / Ελεύθερη ροή επισκεπτών, μπορούν ταυτοχρόνως να είναι 12
άνθρωποι γύρω από το πανί
Περιγραφή:
Μια μικρή εικαστική διαδρομή-παιχνίδι για ενήλικες και παιδιά μαζί. Μέσα από την διαδρομή που
ακολουθεί, στην δική του καρτολίνα ο κάθε ένας, δίνει χρώμα και μορφή στους δικούς του θησαυρούς
των συναισθημάτων.
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