
Το Πάρκο µας εµπνέει µε αφορµή 
την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος.

ζήσε το πάρκο
εκπαιδευτικές δράσεις

04.06.22
Σάββατο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΡΑΣΕΩΝ



Γίνε Μυστικός Πράκτορας 
και σώσε τον κόσµο

Βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου
ηλικίες 6+
έως 15 άτοµα

Τολµάς να γίνεις Πράκτορας του Πλανήτη και να αναλάβεις µία άκρως απόρρητη 
αποστολή για να σώσεις τον κόσµο; Αν είσαι τολµηρός, έλα να εξιχνιάσουµε µαζί 
µυστηριώδεις υποθέσεις σε µία µυστική συνάντηση πρακτόρων, όπου τα πάντα 
µπορεί να συµβούν. Μέσα από ένα βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου θα ζήσουµε µαζί 
τις περιπέτειες των Πρακτόρων του Πλανήτη. ∆ε θα είσαι µόνος σου όµως σε αυτό 
το ταξίδι! Θα έχεις τη βοήθεια των Πρακτόρων Ιάσονα, Μπεν, Μαρί-Λουίζ και Ανίτα. 
Θα καταφέρεις να προλάβεις τον χρόνο και να σώσεις τον πλανήτη;

Βιβλίο 
Γίνε πράκτορας του πλανήτη
Εκδόσεις 
Μεταίχµιο
Συγγραφέας
Ελενη Ανδρεάδη

ΟΙΚΟλόγος γίνε κι εσύ

∆ιαδραστική ανάγνωση
ηλικίες 5 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Τα ΟΙΚΟλογήµατα είναι µια σειρά εφτά βιβλίων που τα παραµύθια τους θίγουν 
περιβαλλοντικά θέµατα και ευαισθητοποιούν τα παιδιά στα µεγάλα προβλήµατα 
του πλανήτη. Το δάσος, η θάλασσα, τα σκουπίδια, η µόλυνση, η κλιµατική αλλαγή, 
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο φυσικός τρόπος ζωής, οι µεταλλαγµένοι σπόροι 
είναι µερικά από αυτά. Ο συγγραφέας της σειράς Βαγγέλης Ηλιόπουλος καλεί όλους 
τους µικρούς του φίλους σε µια γιορτή για το περιβάλλον 
στην οποία θα αφηγηθεί διαδραστικά τα παραµύθια και τα παιδιά θα συµµετέχουν 
παίζοντας παιχνίδια ρόλων. Κατασκευές και µουσικές δράσεις ολοκληρώνουν τη 
γιορτή. Στο τέλος µια έκπληξη! Ο συγγραφέας θα αφηγηθεί για πρώτη φορά το 
8ο βιβλίο της σειράς και τα παιδιά θα είναι εκείνα που θα ζωγραφίσουν τον νέο ήρωα.

Βιβλία 
Σειρά βιβλίων: ΟΙΚΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
Εκδόσεις 
Πατάκη
Συγγραφέας
Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ 
και τα µικροσκοπικά βιβλία του

Εργαστήρι κατασκευής βιβλίου
ηλικίες 6 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Σ' ένα σχολείο Ταρακουνηµένο, τα βιβλία φτιάχνονται από τους αναγνώστες τους! 
Χρησιµοποιώντας µόνο ένα χαρτί Α4 κατασκευάζουµε µικροσκοπικά βιβλία έξι 
σελίδων, αξιοποιώντας στο µέγιστο τη φυσική πρώτη ύλη του χαρτιού. Ψαρεύοντας 
λέξεις από τη λίµνη των ιδεών, γεµίζουµε το βιβλίο µας µε τις πιο αστείες ιστορίες.

Βιβλίο
Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφέας
Αλκηστη Χαλικιά

Ο χορός της µέλισσας

∆ιαδραστική βιβλιοπαρουσίαση
ηλικίες 4 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Πώς µοιάζει η τάξη του Θάνου και της Ελένης; Ποιοι είναι οι συµµαθητές τους; 
Και τι θα συµβεί όταν µια µέρα, εντελώς ξαφνικά…

ΜπιζζζζζζζΖΖΖΖΖΖΖιιιιιιιιΖΖΖζζζζζζ…

…ένας µπάµπουρας τρυπώσει µέσα από το ανοιχτό παράθυρο;

Οι συγγραφείς Άγγελος Αγγέλου και Έµη Σίνη και το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού σας προσκαλούν σε µια παιχνιδιάρικη βιβλιοπαρουσίαση κάτω από 
τα δέντρα, γεµάτη θεατρική αφήγηση, παιχνίδια, ζωγραφιές, µικρές κατασκευές και... 
ακατάπαυστα, αδιάκοπα και ατελείωτα ΜΠΙιιιιΖΖΖΖ!

Βιβλίο
Μπιζζζζ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφείς
Άγγελος Αγγέλου, Έµη Σίνη

Στη Βιβλιοθήκη

Κουκλοθέατρο
ηλικίες 5 -10 ετών
έως 25 άτοµα

Στη βιβλιοθήκη, επικρατεί πάντοτε η τάξη και η οργάνωση. Τι συµβαίνει όµως, 
όταν οι ήρωες αρχίζουν να ξεπετάγονται µέσα από τα βιβλία, να µαλώνουν 
µεταξύ τους και να επαναστατούν ενάντια στη βιβλιοθηκάριο;

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Ιωάννα Μοσχούρη

Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί 

∆ηµιουργικό εργαστήρι
ηλικίες 5 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Ένα κουτί. Ένα κουτό κουτί. Ένα κουτί που χωράει τα πάντα. Έµψυχα και άψυχα, 
υλικά και άυλα, πραγµατικά και φανταστικά, ρεαλιστικά και ουτοπικά. Ένας χώρος 
για παιχνίδι και όνειρο, ένας πολύχρωµος τόπος για το απρόσµενο και το παράδοξο, 
για ανείπωτες σκέψεις και ανορθόδοξες ιδέες, χωρίς όρια, χωρίς λογική. Όλα χωρούν 
σ’ ένα κουτό κουτί! 

Με πλοηγό ένα κουτό κουτί θα ταξιδέψουµε µαζί µε τα παιδιά στον απέραντο χώρο 
της φύσης και της φαντασίας. Θα παίξουµε παιχνίδια δηµιουργικής γραφής, 
θα συνοµιλήσουµε µε ζώα και φυτά, θα περιπλανηθούµε σε µαγευτικά τοπία 
και θα κάνουµε βουτιές σε απάτητες ακρογιαλιές.

Βιβλίο
Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί
Εκδόσεις 
Καλειδοσκόπιο
Συγγραφέας
Βαλεντίνα Παπαδηµητράκη 

Όλοι στον κύκλο

Land Art
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

∆ηµιουργία ενός µεγάλου οµαδικού έργου µε υλικά από το πάρκο (πέτρες, χώµα, 
ξύλα, φύλλα κλπ) στη λογική των έργων της land art. 

Υλοποίηση
Mulo Creative Lab

Πλανόδια Βιβλιοθήκη

Αφήγηση και παιχνίδι
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων 

Μια Βιβλιοθήκη ξεφυτρώνει µέσα στο Πάρκο και αφηγείται ιστορίες που φέρνουν 
τα παιδιά σε επαφή µε τα δικαιώµατά τους καθώς και µε τα δικαιώµατα 
των κατοίκων του Πάρκου.

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού

Το δέντρο της ζωής

Οµαδική εικαστική δράση
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

∆ηµιουργία του προσωπικού δέντρου της ζωής.

Υλοποίηση 
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Κούλα Πανάγου

Σύγχρονος χορός

Χορός
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

Ποιος είπε πως ο χορός είναι µόνο µπαλέτο; Σας προσκαλούµε να περάσουµε 
µία δηµιουργική ώρα µουσικοκινητικής έκφρασης ενεργοποιώντας τις δυνατότητες 
του σώµατός µας πλησιάζοντας παράλληλα την καλλιτεχνική µας φύση!

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Θεόνη Περάκη

Εικαστικές δηµιουργίες

Εργαστήρι πηλού
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή µε την τέχνη 
µέσω της χρήσης ανακυκλώσιµων υλικών, θα ζωγραφίσουν και θα δηµιουργήσουν 
µε θέµα το περιβάλλον. Μέσα από το εργαστήρι, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να αλληλεπιδράσουν και να κατανοήσουνν τη σηµαντικότητα της συνύπαρξης 
µε τον κόσµο γύρω τους και τους άλλους, αλλά και τη σηµασία του να φροντίζουµε 
το περιβάλλον για ένα βιώσιµο µέλλον.

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Βάλια Παρασκευά

Ραντεβού
17:00 - 18:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εξωτερικός χώρος)

Ραντεβού
19:00 - 20:00
στην Οθωνική αυλή 
(εξωτερικός χώρος)



Γίνε Μυστικός Πράκτορας 
και σώσε τον κόσµο

Βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου
ηλικίες 6+
έως 15 άτοµα

Τολµάς να γίνεις Πράκτορας του Πλανήτη και να αναλάβεις µία άκρως απόρρητη 
αποστολή για να σώσεις τον κόσµο; Αν είσαι τολµηρός, έλα να εξιχνιάσουµε µαζί 
µυστηριώδεις υποθέσεις σε µία µυστική συνάντηση πρακτόρων, όπου τα πάντα 
µπορεί να συµβούν. Μέσα από ένα βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου θα ζήσουµε µαζί 
τις περιπέτειες των Πρακτόρων του Πλανήτη. ∆ε θα είσαι µόνος σου όµως σε αυτό 
το ταξίδι! Θα έχεις τη βοήθεια των Πρακτόρων Ιάσονα, Μπεν, Μαρί-Λουίζ και Ανίτα. 
Θα καταφέρεις να προλάβεις τον χρόνο και να σώσεις τον πλανήτη;

Βιβλίο 
Γίνε πράκτορας του πλανήτη
Εκδόσεις 
Μεταίχµιο
Συγγραφέας
Ελενη Ανδρεάδη

ΟΙΚΟλόγος γίνε κι εσύ

∆ιαδραστική ανάγνωση
ηλικίες 5 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Τα ΟΙΚΟλογήµατα είναι µια σειρά εφτά βιβλίων που τα παραµύθια τους θίγουν 
περιβαλλοντικά θέµατα και ευαισθητοποιούν τα παιδιά στα µεγάλα προβλήµατα 
του πλανήτη. Το δάσος, η θάλασσα, τα σκουπίδια, η µόλυνση, η κλιµατική αλλαγή, 
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο φυσικός τρόπος ζωής, οι µεταλλαγµένοι σπόροι 
είναι µερικά από αυτά. Ο συγγραφέας της σειράς Βαγγέλης Ηλιόπουλος καλεί όλους 
τους µικρούς του φίλους σε µια γιορτή για το περιβάλλον 
στην οποία θα αφηγηθεί διαδραστικά τα παραµύθια και τα παιδιά θα συµµετέχουν 
παίζοντας παιχνίδια ρόλων. Κατασκευές και µουσικές δράσεις ολοκληρώνουν τη 
γιορτή. Στο τέλος µια έκπληξη! Ο συγγραφέας θα αφηγηθεί για πρώτη φορά το 
8ο βιβλίο της σειράς και τα παιδιά θα είναι εκείνα που θα ζωγραφίσουν τον νέο ήρωα.

Βιβλία 
Σειρά βιβλίων: ΟΙΚΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
Εκδόσεις 
Πατάκη
Συγγραφέας
Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ 
και τα µικροσκοπικά βιβλία του

Εργαστήρι κατασκευής βιβλίου
ηλικίες 6 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Σ' ένα σχολείο Ταρακουνηµένο, τα βιβλία φτιάχνονται από τους αναγνώστες τους! 
Χρησιµοποιώντας µόνο ένα χαρτί Α4 κατασκευάζουµε µικροσκοπικά βιβλία έξι 
σελίδων, αξιοποιώντας στο µέγιστο τη φυσική πρώτη ύλη του χαρτιού. Ψαρεύοντας 
λέξεις από τη λίµνη των ιδεών, γεµίζουµε το βιβλίο µας µε τις πιο αστείες ιστορίες.

Βιβλίο
Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφέας
Αλκηστη Χαλικιά

Ο χορός της µέλισσας

∆ιαδραστική βιβλιοπαρουσίαση
ηλικίες 4 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Πώς µοιάζει η τάξη του Θάνου και της Ελένης; Ποιοι είναι οι συµµαθητές τους; 
Και τι θα συµβεί όταν µια µέρα, εντελώς ξαφνικά…

ΜπιζζζζζζζΖΖΖΖΖΖΖιιιιιιιιΖΖΖζζζζζζ…

…ένας µπάµπουρας τρυπώσει µέσα από το ανοιχτό παράθυρο;

Οι συγγραφείς Άγγελος Αγγέλου και Έµη Σίνη και το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού σας προσκαλούν σε µια παιχνιδιάρικη βιβλιοπαρουσίαση κάτω από 
τα δέντρα, γεµάτη θεατρική αφήγηση, παιχνίδια, ζωγραφιές, µικρές κατασκευές και... 
ακατάπαυστα, αδιάκοπα και ατελείωτα ΜΠΙιιιιΖΖΖΖ!

Βιβλίο
Μπιζζζζ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφείς
Άγγελος Αγγέλου, Έµη Σίνη

Στη Βιβλιοθήκη

Κουκλοθέατρο
ηλικίες 5 -10 ετών
έως 25 άτοµα

Στη βιβλιοθήκη, επικρατεί πάντοτε η τάξη και η οργάνωση. Τι συµβαίνει όµως, 
όταν οι ήρωες αρχίζουν να ξεπετάγονται µέσα από τα βιβλία, να µαλώνουν 
µεταξύ τους και να επαναστατούν ενάντια στη βιβλιοθηκάριο;

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Ιωάννα Μοσχούρη

Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί 

∆ηµιουργικό εργαστήρι
ηλικίες 5 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Ένα κουτί. Ένα κουτό κουτί. Ένα κουτί που χωράει τα πάντα. Έµψυχα και άψυχα, 
υλικά και άυλα, πραγµατικά και φανταστικά, ρεαλιστικά και ουτοπικά. Ένας χώρος 
για παιχνίδι και όνειρο, ένας πολύχρωµος τόπος για το απρόσµενο και το παράδοξο, 
για ανείπωτες σκέψεις και ανορθόδοξες ιδέες, χωρίς όρια, χωρίς λογική. Όλα χωρούν 
σ’ ένα κουτό κουτί! 

Με πλοηγό ένα κουτό κουτί θα ταξιδέψουµε µαζί µε τα παιδιά στον απέραντο χώρο 
της φύσης και της φαντασίας. Θα παίξουµε παιχνίδια δηµιουργικής γραφής, 
θα συνοµιλήσουµε µε ζώα και φυτά, θα περιπλανηθούµε σε µαγευτικά τοπία 
και θα κάνουµε βουτιές σε απάτητες ακρογιαλιές.

Βιβλίο
Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί
Εκδόσεις 
Καλειδοσκόπιο
Συγγραφέας
Βαλεντίνα Παπαδηµητράκη 

Όλοι στον κύκλο

Land Art
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

∆ηµιουργία ενός µεγάλου οµαδικού έργου µε υλικά από το πάρκο (πέτρες, χώµα, 
ξύλα, φύλλα κλπ) στη λογική των έργων της land art. 

Υλοποίηση
Mulo Creative Lab

Πλανόδια Βιβλιοθήκη

Αφήγηση και παιχνίδι
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων 

Μια Βιβλιοθήκη ξεφυτρώνει µέσα στο Πάρκο και αφηγείται ιστορίες που φέρνουν 
τα παιδιά σε επαφή µε τα δικαιώµατά τους καθώς και µε τα δικαιώµατα 
των κατοίκων του Πάρκου.

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού

Το δέντρο της ζωής

Οµαδική εικαστική δράση
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

∆ηµιουργία του προσωπικού δέντρου της ζωής.

Υλοποίηση 
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Κούλα Πανάγου

Σύγχρονος χορός

Χορός
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

Ποιος είπε πως ο χορός είναι µόνο µπαλέτο; Σας προσκαλούµε να περάσουµε 
µία δηµιουργική ώρα µουσικοκινητικής έκφρασης ενεργοποιώντας τις δυνατότητες 
του σώµατός µας πλησιάζοντας παράλληλα την καλλιτεχνική µας φύση!

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Θεόνη Περάκη

Εικαστικές δηµιουργίες

Εργαστήρι πηλού
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή µε την τέχνη 
µέσω της χρήσης ανακυκλώσιµων υλικών, θα ζωγραφίσουν και θα δηµιουργήσουν 
µε θέµα το περιβάλλον. Μέσα από το εργαστήρι, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να αλληλεπιδράσουν και να κατανοήσουνν τη σηµαντικότητα της συνύπαρξης 
µε τον κόσµο γύρω τους και τους άλλους, αλλά και τη σηµασία του να φροντίζουµε 
το περιβάλλον για ένα βιώσιµο µέλλον.

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Βάλια Παρασκευά

Ραντεβού
18:00 - 19:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εξωτερικός χώρος)

Ραντεβού
19:00 - 20:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εξωτερικός χώρος)



Γίνε Μυστικός Πράκτορας 
και σώσε τον κόσµο

Βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου
ηλικίες 6+
έως 15 άτοµα

Τολµάς να γίνεις Πράκτορας του Πλανήτη και να αναλάβεις µία άκρως απόρρητη 
αποστολή για να σώσεις τον κόσµο; Αν είσαι τολµηρός, έλα να εξιχνιάσουµε µαζί 
µυστηριώδεις υποθέσεις σε µία µυστική συνάντηση πρακτόρων, όπου τα πάντα 
µπορεί να συµβούν. Μέσα από ένα βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου θα ζήσουµε µαζί 
τις περιπέτειες των Πρακτόρων του Πλανήτη. ∆ε θα είσαι µόνος σου όµως σε αυτό 
το ταξίδι! Θα έχεις τη βοήθεια των Πρακτόρων Ιάσονα, Μπεν, Μαρί-Λουίζ και Ανίτα. 
Θα καταφέρεις να προλάβεις τον χρόνο και να σώσεις τον πλανήτη;

Βιβλίο 
Γίνε πράκτορας του πλανήτη
Εκδόσεις 
Μεταίχµιο
Συγγραφέας
Ελενη Ανδρεάδη

ΟΙΚΟλόγος γίνε κι εσύ

∆ιαδραστική ανάγνωση
ηλικίες 5 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Τα ΟΙΚΟλογήµατα είναι µια σειρά εφτά βιβλίων που τα παραµύθια τους θίγουν 
περιβαλλοντικά θέµατα και ευαισθητοποιούν τα παιδιά στα µεγάλα προβλήµατα 
του πλανήτη. Το δάσος, η θάλασσα, τα σκουπίδια, η µόλυνση, η κλιµατική αλλαγή, 
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο φυσικός τρόπος ζωής, οι µεταλλαγµένοι σπόροι 
είναι µερικά από αυτά. Ο συγγραφέας της σειράς Βαγγέλης Ηλιόπουλος καλεί όλους 
τους µικρούς του φίλους σε µια γιορτή για το περιβάλλον 
στην οποία θα αφηγηθεί διαδραστικά τα παραµύθια και τα παιδιά θα συµµετέχουν 
παίζοντας παιχνίδια ρόλων. Κατασκευές και µουσικές δράσεις ολοκληρώνουν τη 
γιορτή. Στο τέλος µια έκπληξη! Ο συγγραφέας θα αφηγηθεί για πρώτη φορά το 
8ο βιβλίο της σειράς και τα παιδιά θα είναι εκείνα που θα ζωγραφίσουν τον νέο ήρωα.

Βιβλία 
Σειρά βιβλίων: ΟΙΚΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
Εκδόσεις 
Πατάκη
Συγγραφέας
Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ 
και τα µικροσκοπικά βιβλία του

Εργαστήρι κατασκευής βιβλίου
ηλικίες 6 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Σ' ένα σχολείο Ταρακουνηµένο, τα βιβλία φτιάχνονται από τους αναγνώστες τους! 
Χρησιµοποιώντας µόνο ένα χαρτί Α4 κατασκευάζουµε µικροσκοπικά βιβλία έξι 
σελίδων, αξιοποιώντας στο µέγιστο τη φυσική πρώτη ύλη του χαρτιού. Ψαρεύοντας 
λέξεις από τη λίµνη των ιδεών, γεµίζουµε το βιβλίο µας µε τις πιο αστείες ιστορίες.

Βιβλίο
Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφέας
Αλκηστη Χαλικιά

Ο χορός της µέλισσας

∆ιαδραστική βιβλιοπαρουσίαση
ηλικίες 4 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Πώς µοιάζει η τάξη του Θάνου και της Ελένης; Ποιοι είναι οι συµµαθητές τους; 
Και τι θα συµβεί όταν µια µέρα, εντελώς ξαφνικά…

ΜπιζζζζζζζΖΖΖΖΖΖΖιιιιιιιιΖΖΖζζζζζζ…

…ένας µπάµπουρας τρυπώσει µέσα από το ανοιχτό παράθυρο;

Οι συγγραφείς Άγγελος Αγγέλου και Έµη Σίνη και το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού σας προσκαλούν σε µια παιχνιδιάρικη βιβλιοπαρουσίαση κάτω από 
τα δέντρα, γεµάτη θεατρική αφήγηση, παιχνίδια, ζωγραφιές, µικρές κατασκευές και... 
ακατάπαυστα, αδιάκοπα και ατελείωτα ΜΠΙιιιιΖΖΖΖ!

Βιβλίο
Μπιζζζζ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφείς
Άγγελος Αγγέλου, Έµη Σίνη

Στη Βιβλιοθήκη

Κουκλοθέατρο
ηλικίες 5 -10 ετών
έως 25 άτοµα

Στη βιβλιοθήκη, επικρατεί πάντοτε η τάξη και η οργάνωση. Τι συµβαίνει όµως, 
όταν οι ήρωες αρχίζουν να ξεπετάγονται µέσα από τα βιβλία, να µαλώνουν 
µεταξύ τους και να επαναστατούν ενάντια στη βιβλιοθηκάριο;

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Ιωάννα Μοσχούρη

Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί 

∆ηµιουργικό εργαστήρι
ηλικίες 5 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Ένα κουτί. Ένα κουτό κουτί. Ένα κουτί που χωράει τα πάντα. Έµψυχα και άψυχα, 
υλικά και άυλα, πραγµατικά και φανταστικά, ρεαλιστικά και ουτοπικά. Ένας χώρος 
για παιχνίδι και όνειρο, ένας πολύχρωµος τόπος για το απρόσµενο και το παράδοξο, 
για ανείπωτες σκέψεις και ανορθόδοξες ιδέες, χωρίς όρια, χωρίς λογική. Όλα χωρούν 
σ’ ένα κουτό κουτί! 

Με πλοηγό ένα κουτό κουτί θα ταξιδέψουµε µαζί µε τα παιδιά στον απέραντο χώρο 
της φύσης και της φαντασίας. Θα παίξουµε παιχνίδια δηµιουργικής γραφής, 
θα συνοµιλήσουµε µε ζώα και φυτά, θα περιπλανηθούµε σε µαγευτικά τοπία 
και θα κάνουµε βουτιές σε απάτητες ακρογιαλιές.

Βιβλίο
Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί
Εκδόσεις 
Καλειδοσκόπιο
Συγγραφέας
Βαλεντίνα Παπαδηµητράκη 

Όλοι στον κύκλο

Land Art
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

∆ηµιουργία ενός µεγάλου οµαδικού έργου µε υλικά από το πάρκο (πέτρες, χώµα, 
ξύλα, φύλλα κλπ) στη λογική των έργων της land art. 

Υλοποίηση
Mulo Creative Lab

Πλανόδια Βιβλιοθήκη

Αφήγηση και παιχνίδι
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων 

Μια Βιβλιοθήκη ξεφυτρώνει µέσα στο Πάρκο και αφηγείται ιστορίες που φέρνουν 
τα παιδιά σε επαφή µε τα δικαιώµατά τους καθώς και µε τα δικαιώµατα 
των κατοίκων του Πάρκου.

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού

Το δέντρο της ζωής

Οµαδική εικαστική δράση
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

∆ηµιουργία του προσωπικού δέντρου της ζωής.

Υλοποίηση 
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Κούλα Πανάγου

Σύγχρονος χορός

Χορός
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

Ποιος είπε πως ο χορός είναι µόνο µπαλέτο; Σας προσκαλούµε να περάσουµε 
µία δηµιουργική ώρα µουσικοκινητικής έκφρασης ενεργοποιώντας τις δυνατότητες 
του σώµατός µας πλησιάζοντας παράλληλα την καλλιτεχνική µας φύση!

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Θεόνη Περάκη

Εικαστικές δηµιουργίες

Εργαστήρι πηλού
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή µε την τέχνη 
µέσω της χρήσης ανακυκλώσιµων υλικών, θα ζωγραφίσουν και θα δηµιουργήσουν 
µε θέµα το περιβάλλον. Μέσα από το εργαστήρι, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να αλληλεπιδράσουν και να κατανοήσουνν τη σηµαντικότητα της συνύπαρξης 
µε τον κόσµο γύρω τους και τους άλλους, αλλά και τη σηµασία του να φροντίζουµε 
το περιβάλλον για ένα βιώσιµο µέλλον.

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Βάλια Παρασκευά

Ραντεβού
18:00 - 19:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εκπαιδευτική αίθουσα)

Ραντεβού
17:00 - 18:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εκπαιδευτική αίθουσα)



Γίνε Μυστικός Πράκτορας 
και σώσε τον κόσµο

Βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου
ηλικίες 6+
έως 15 άτοµα

Τολµάς να γίνεις Πράκτορας του Πλανήτη και να αναλάβεις µία άκρως απόρρητη 
αποστολή για να σώσεις τον κόσµο; Αν είσαι τολµηρός, έλα να εξιχνιάσουµε µαζί 
µυστηριώδεις υποθέσεις σε µία µυστική συνάντηση πρακτόρων, όπου τα πάντα 
µπορεί να συµβούν. Μέσα από ένα βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου θα ζήσουµε µαζί 
τις περιπέτειες των Πρακτόρων του Πλανήτη. ∆ε θα είσαι µόνος σου όµως σε αυτό 
το ταξίδι! Θα έχεις τη βοήθεια των Πρακτόρων Ιάσονα, Μπεν, Μαρί-Λουίζ και Ανίτα. 
Θα καταφέρεις να προλάβεις τον χρόνο και να σώσεις τον πλανήτη;

Βιβλίο 
Γίνε πράκτορας του πλανήτη
Εκδόσεις 
Μεταίχµιο
Συγγραφέας
Ελενη Ανδρεάδη

ΟΙΚΟλόγος γίνε κι εσύ

∆ιαδραστική ανάγνωση
ηλικίες 5 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Τα ΟΙΚΟλογήµατα είναι µια σειρά εφτά βιβλίων που τα παραµύθια τους θίγουν 
περιβαλλοντικά θέµατα και ευαισθητοποιούν τα παιδιά στα µεγάλα προβλήµατα 
του πλανήτη. Το δάσος, η θάλασσα, τα σκουπίδια, η µόλυνση, η κλιµατική αλλαγή, 
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο φυσικός τρόπος ζωής, οι µεταλλαγµένοι σπόροι 
είναι µερικά από αυτά. Ο συγγραφέας της σειράς Βαγγέλης Ηλιόπουλος καλεί όλους 
τους µικρούς του φίλους σε µια γιορτή για το περιβάλλον 
στην οποία θα αφηγηθεί διαδραστικά τα παραµύθια και τα παιδιά θα συµµετέχουν 
παίζοντας παιχνίδια ρόλων. Κατασκευές και µουσικές δράσεις ολοκληρώνουν τη 
γιορτή. Στο τέλος µια έκπληξη! Ο συγγραφέας θα αφηγηθεί για πρώτη φορά το 
8ο βιβλίο της σειράς και τα παιδιά θα είναι εκείνα που θα ζωγραφίσουν τον νέο ήρωα.

Βιβλία 
Σειρά βιβλίων: ΟΙΚΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
Εκδόσεις 
Πατάκη
Συγγραφέας
Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ 
και τα µικροσκοπικά βιβλία του

Εργαστήρι κατασκευής βιβλίου
ηλικίες 6 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Σ' ένα σχολείο Ταρακουνηµένο, τα βιβλία φτιάχνονται από τους αναγνώστες τους! 
Χρησιµοποιώντας µόνο ένα χαρτί Α4 κατασκευάζουµε µικροσκοπικά βιβλία έξι 
σελίδων, αξιοποιώντας στο µέγιστο τη φυσική πρώτη ύλη του χαρτιού. Ψαρεύοντας 
λέξεις από τη λίµνη των ιδεών, γεµίζουµε το βιβλίο µας µε τις πιο αστείες ιστορίες.

Βιβλίο
Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφέας
Αλκηστη Χαλικιά

Ο χορός της µέλισσας

∆ιαδραστική βιβλιοπαρουσίαση
ηλικίες 4 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Πώς µοιάζει η τάξη του Θάνου και της Ελένης; Ποιοι είναι οι συµµαθητές τους; 
Και τι θα συµβεί όταν µια µέρα, εντελώς ξαφνικά…

ΜπιζζζζζζζΖΖΖΖΖΖΖιιιιιιιιΖΖΖζζζζζζ…

…ένας µπάµπουρας τρυπώσει µέσα από το ανοιχτό παράθυρο;

Οι συγγραφείς Άγγελος Αγγέλου και Έµη Σίνη και το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού σας προσκαλούν σε µια παιχνιδιάρικη βιβλιοπαρουσίαση κάτω από 
τα δέντρα, γεµάτη θεατρική αφήγηση, παιχνίδια, ζωγραφιές, µικρές κατασκευές και... 
ακατάπαυστα, αδιάκοπα και ατελείωτα ΜΠΙιιιιΖΖΖΖ!

Βιβλίο
Μπιζζζζ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφείς
Άγγελος Αγγέλου, Έµη Σίνη

Στη Βιβλιοθήκη

Κουκλοθέατρο
ηλικίες 5 -10 ετών
έως 25 άτοµα

Στη βιβλιοθήκη, επικρατεί πάντοτε η τάξη και η οργάνωση. Τι συµβαίνει όµως, 
όταν οι ήρωες αρχίζουν να ξεπετάγονται µέσα από τα βιβλία, να µαλώνουν 
µεταξύ τους και να επαναστατούν ενάντια στη βιβλιοθηκάριο;

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Ιωάννα Μοσχούρη

Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί 

∆ηµιουργικό εργαστήρι
ηλικίες 5 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Ένα κουτί. Ένα κουτό κουτί. Ένα κουτί που χωράει τα πάντα. Έµψυχα και άψυχα, 
υλικά και άυλα, πραγµατικά και φανταστικά, ρεαλιστικά και ουτοπικά. Ένας χώρος 
για παιχνίδι και όνειρο, ένας πολύχρωµος τόπος για το απρόσµενο και το παράδοξο, 
για ανείπωτες σκέψεις και ανορθόδοξες ιδέες, χωρίς όρια, χωρίς λογική. Όλα χωρούν 
σ’ ένα κουτό κουτί! 

Με πλοηγό ένα κουτό κουτί θα ταξιδέψουµε µαζί µε τα παιδιά στον απέραντο χώρο 
της φύσης και της φαντασίας. Θα παίξουµε παιχνίδια δηµιουργικής γραφής, 
θα συνοµιλήσουµε µε ζώα και φυτά, θα περιπλανηθούµε σε µαγευτικά τοπία 
και θα κάνουµε βουτιές σε απάτητες ακρογιαλιές.

Βιβλίο
Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί
Εκδόσεις 
Καλειδοσκόπιο
Συγγραφέας
Βαλεντίνα Παπαδηµητράκη 

Όλοι στον κύκλο

Land Art
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

∆ηµιουργία ενός µεγάλου οµαδικού έργου µε υλικά από το πάρκο (πέτρες, χώµα, 
ξύλα, φύλλα κλπ) στη λογική των έργων της land art. 

Υλοποίηση
Mulo Creative Lab

Πλανόδια Βιβλιοθήκη

Αφήγηση και παιχνίδι
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων 

Μια Βιβλιοθήκη ξεφυτρώνει µέσα στο Πάρκο και αφηγείται ιστορίες που φέρνουν 
τα παιδιά σε επαφή µε τα δικαιώµατά τους καθώς και µε τα δικαιώµατα 
των κατοίκων του Πάρκου.

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού

Το δέντρο της ζωής

Οµαδική εικαστική δράση
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

∆ηµιουργία του προσωπικού δέντρου της ζωής.

Υλοποίηση 
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Κούλα Πανάγου

Σύγχρονος χορός

Χορός
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

Ποιος είπε πως ο χορός είναι µόνο µπαλέτο; Σας προσκαλούµε να περάσουµε 
µία δηµιουργική ώρα µουσικοκινητικής έκφρασης ενεργοποιώντας τις δυνατότητες 
του σώµατός µας πλησιάζοντας παράλληλα την καλλιτεχνική µας φύση!

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Θεόνη Περάκη

Εικαστικές δηµιουργίες

Εργαστήρι πηλού
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή µε την τέχνη 
µέσω της χρήσης ανακυκλώσιµων υλικών, θα ζωγραφίσουν και θα δηµιουργήσουν 
µε θέµα το περιβάλλον. Μέσα από το εργαστήρι, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να αλληλεπιδράσουν και να κατανοήσουνν τη σηµαντικότητα της συνύπαρξης 
µε τον κόσµο γύρω τους και τους άλλους, αλλά και τη σηµασία του να φροντίζουµε 
το περιβάλλον για ένα βιώσιµο µέλλον.

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Βάλια Παρασκευά

Ραντεβού
17:00 - 19:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εξωτερικός χώρος)

Ραντεβού
17:00 - 19:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εξωτερικός χώρος)

Ραντεβού
16:30 - 18:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εξωτερικός χώρος)



Γίνε Μυστικός Πράκτορας 
και σώσε τον κόσµο

Βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου
ηλικίες 6+
έως 15 άτοµα

Τολµάς να γίνεις Πράκτορας του Πλανήτη και να αναλάβεις µία άκρως απόρρητη 
αποστολή για να σώσεις τον κόσµο; Αν είσαι τολµηρός, έλα να εξιχνιάσουµε µαζί 
µυστηριώδεις υποθέσεις σε µία µυστική συνάντηση πρακτόρων, όπου τα πάντα 
µπορεί να συµβούν. Μέσα από ένα βιωµατικό παιχνίδι µυστηρίου θα ζήσουµε µαζί 
τις περιπέτειες των Πρακτόρων του Πλανήτη. ∆ε θα είσαι µόνος σου όµως σε αυτό 
το ταξίδι! Θα έχεις τη βοήθεια των Πρακτόρων Ιάσονα, Μπεν, Μαρί-Λουίζ και Ανίτα. 
Θα καταφέρεις να προλάβεις τον χρόνο και να σώσεις τον πλανήτη;

Βιβλίο 
Γίνε πράκτορας του πλανήτη
Εκδόσεις 
Μεταίχµιο
Συγγραφέας
Ελενη Ανδρεάδη

ΟΙΚΟλόγος γίνε κι εσύ

∆ιαδραστική ανάγνωση
ηλικίες 5 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Τα ΟΙΚΟλογήµατα είναι µια σειρά εφτά βιβλίων που τα παραµύθια τους θίγουν 
περιβαλλοντικά θέµατα και ευαισθητοποιούν τα παιδιά στα µεγάλα προβλήµατα 
του πλανήτη. Το δάσος, η θάλασσα, τα σκουπίδια, η µόλυνση, η κλιµατική αλλαγή, 
οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο φυσικός τρόπος ζωής, οι µεταλλαγµένοι σπόροι 
είναι µερικά από αυτά. Ο συγγραφέας της σειράς Βαγγέλης Ηλιόπουλος καλεί όλους 
τους µικρούς του φίλους σε µια γιορτή για το περιβάλλον 
στην οποία θα αφηγηθεί διαδραστικά τα παραµύθια και τα παιδιά θα συµµετέχουν 
παίζοντας παιχνίδια ρόλων. Κατασκευές και µουσικές δράσεις ολοκληρώνουν τη 
γιορτή. Στο τέλος µια έκπληξη! Ο συγγραφέας θα αφηγηθεί για πρώτη φορά το 
8ο βιβλίο της σειράς και τα παιδιά θα είναι εκείνα που θα ζωγραφίσουν τον νέο ήρωα.

Βιβλία 
Σειρά βιβλίων: ΟΙΚΟΛΟΓΗΜΑΤΑ
Εκδόσεις 
Πατάκη
Συγγραφέας
Βαγγέλης Ηλιόπουλος

Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ 
και τα µικροσκοπικά βιβλία του

Εργαστήρι κατασκευής βιβλίου
ηλικίες 6 - 9 ετών
έως 20 άτοµα

Σ' ένα σχολείο Ταρακουνηµένο, τα βιβλία φτιάχνονται από τους αναγνώστες τους! 
Χρησιµοποιώντας µόνο ένα χαρτί Α4 κατασκευάζουµε µικροσκοπικά βιβλία έξι 
σελίδων, αξιοποιώντας στο µέγιστο τη φυσική πρώτη ύλη του χαρτιού. Ψαρεύοντας 
λέξεις από τη λίµνη των ιδεών, γεµίζουµε το βιβλίο µας µε τις πιο αστείες ιστορίες.

Βιβλίο
Ένα σχολείο ΤΑΡΑΚΟΥΝΗΜΕΝΟ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφέας
Αλκηστη Χαλικιά

Ο χορός της µέλισσας

∆ιαδραστική βιβλιοπαρουσίαση
ηλικίες 4 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Πώς µοιάζει η τάξη του Θάνου και της Ελένης; Ποιοι είναι οι συµµαθητές τους; 
Και τι θα συµβεί όταν µια µέρα, εντελώς ξαφνικά…

ΜπιζζζζζζζΖΖΖΖΖΖΖιιιιιιιιΖΖΖζζζζζζ…

…ένας µπάµπουρας τρυπώσει µέσα από το ανοιχτό παράθυρο;

Οι συγγραφείς Άγγελος Αγγέλου και Έµη Σίνη και το ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού σας προσκαλούν σε µια παιχνιδιάρικη βιβλιοπαρουσίαση κάτω από 
τα δέντρα, γεµάτη θεατρική αφήγηση, παιχνίδια, ζωγραφιές, µικρές κατασκευές και... 
ακατάπαυστα, αδιάκοπα και ατελείωτα ΜΠΙιιιιΖΖΖΖ!

Βιβλίο
Μπιζζζζ
Εκδόσεις 
Ίκαρος
Συγγραφείς
Άγγελος Αγγέλου, Έµη Σίνη

Στη Βιβλιοθήκη

Κουκλοθέατρο
ηλικίες 5 -10 ετών
έως 25 άτοµα

Στη βιβλιοθήκη, επικρατεί πάντοτε η τάξη και η οργάνωση. Τι συµβαίνει όµως, 
όταν οι ήρωες αρχίζουν να ξεπετάγονται µέσα από τα βιβλία, να µαλώνουν 
µεταξύ τους και να επαναστατούν ενάντια στη βιβλιοθηκάριο;

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Ιωάννα Μοσχούρη

Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί 

∆ηµιουργικό εργαστήρι
ηλικίες 5 - 8 ετών
έως 20 άτοµα

Ένα κουτί. Ένα κουτό κουτί. Ένα κουτί που χωράει τα πάντα. Έµψυχα και άψυχα, 
υλικά και άυλα, πραγµατικά και φανταστικά, ρεαλιστικά και ουτοπικά. Ένας χώρος 
για παιχνίδι και όνειρο, ένας πολύχρωµος τόπος για το απρόσµενο και το παράδοξο, 
για ανείπωτες σκέψεις και ανορθόδοξες ιδέες, χωρίς όρια, χωρίς λογική. Όλα χωρούν 
σ’ ένα κουτό κουτί! 

Με πλοηγό ένα κουτό κουτί θα ταξιδέψουµε µαζί µε τα παιδιά στον απέραντο χώρο 
της φύσης και της φαντασίας. Θα παίξουµε παιχνίδια δηµιουργικής γραφής, 
θα συνοµιλήσουµε µε ζώα και φυτά, θα περιπλανηθούµε σε µαγευτικά τοπία 
και θα κάνουµε βουτιές σε απάτητες ακρογιαλιές.

Βιβλίο
Μια αγκαλιά κι ένα φιλί 
κι ένα κουτό κουτί
Εκδόσεις 
Καλειδοσκόπιο
Συγγραφέας
Βαλεντίνα Παπαδηµητράκη 

Όλοι στον κύκλο

Land Art
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

∆ηµιουργία ενός µεγάλου οµαδικού έργου µε υλικά από το πάρκο (πέτρες, χώµα, 
ξύλα, φύλλα κλπ) στη λογική των έργων της land art. 

Υλοποίηση
Mulo Creative Lab

Πλανόδια Βιβλιοθήκη

Αφήγηση και παιχνίδι
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων 

Μια Βιβλιοθήκη ξεφυτρώνει µέσα στο Πάρκο και αφηγείται ιστορίες που φέρνουν 
τα παιδιά σε επαφή µε τα δικαιώµατά τους καθώς και µε τα δικαιώµατα 
των κατοίκων του Πάρκου.

Υλοποίηση
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού

Το δέντρο της ζωής

Οµαδική εικαστική δράση
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

∆ηµιουργία του προσωπικού δέντρου της ζωής.

Υλοποίηση 
∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού, Κούλα Πανάγου

Σύγχρονος χορός

Χορός
για όλες τις ηλικίες
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων

Ποιος είπε πως ο χορός είναι µόνο µπαλέτο; Σας προσκαλούµε να περάσουµε 
µία δηµιουργική ώρα µουσικοκινητικής έκφρασης ενεργοποιώντας τις δυνατότητες 
του σώµατός µας πλησιάζοντας παράλληλα την καλλιτεχνική µας φύση!

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Θεόνη Περάκη

Εικαστικές δηµιουργίες

Εργαστήρι πηλού
για όλες τις ηλικίες  
συνεχόµενη δράση 
µε εναλλαγή συµµετεχόντων  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή µε την τέχνη 
µέσω της χρήσης ανακυκλώσιµων υλικών, θα ζωγραφίσουν και θα δηµιουργήσουν 
µε θέµα το περιβάλλον. Μέσα από το εργαστήρι, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία 
να αλληλεπιδράσουν και να κατανοήσουνν τη σηµαντικότητα της συνύπαρξης 
µε τον κόσµο γύρω τους και τους άλλους, αλλά και τη σηµασία του να φροντίζουµε 
το περιβάλλον για ένα βιώσιµο µέλλον.

Υλοποίηση
Εφηβικό ∆ίκτυο, Βάλια Παρασκευά

Ραντεβού
19:00 - 20:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εκπαιδευτική αίθουσα)

Ραντεβού
16:00 - 17:00 
στην Οθωνική αυλή 
(εξωτερικός χώρος)



∆ράσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος
Ώρες 16:00 - 20:00

 Τ: 210 2323163 & 2313990 • Ε: edu@parkotritsis.gr

Συµµετοχή ελεύθερη, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

 Για την είσοδο σε όλους τους εσωτερικούς χώρους θα τηρηθούν τα ισχύοντα πρωτόκολλα

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


