EKΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡAΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ
Β’ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Με πυξίδα μασ τθν αγάπθ για τθν τζχνθ.

Σασ παρουςιάηουμε το πρόγραμμά μασ για καλλιτεχνικζσ δράςεισ, προγράμματα Β’ Βάκμιασ .
Ζμπειροι επαγγελματίεσ από το χώρο τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ τζχνθσ οργανϊςαμε κεματικζσ
δράςεισ που καλλιεργοφν τθ φανταςία, τθν αυκόρμθτθ ζκφραςθ, τθν ομαδικότθτα, τθ
ςυνεργαςία, τθν ψυχαγωγία και το ςεβαςμό ςτο άτομο και το ςφνολο.
Με μια βιωματικι δράςθ, τα παιδιά ςυμμετζχουν ςε κεατρικό αυτοςχεδιαςμό,
απολαμβάνουν τα παιχνίδια λόγου και γραφισ, μουςικισ ςφνκεςθσ και δθμιουργοφν
εικαςτικά τον δικό τουσ κθςαυρό. Παίηουν και μακαίνουν. Όλα τα προγράμματα ςυνδζονται
άμεςα με το βιβλίο, ξεκινοφν ι καταλιγουν ςε αυτό.
Για τθν ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτθ δράςθ, απαιτείται ςυνζπεια ςτθν ϊρα προςζλευςθσ.
Κατά το διάλειμμα και μετά τθ λιξθ τθσ δράςθσ, φζρουμε όλθ τθν ευκφνθ για τθν
αςυγκράτθτθ χαρά και τθν καυμάςια διάκεςθ που μζνει ςε όλουσ.
ασ καλωςορίηουμε με ζνα καλλιτεχνικό εργαςτιρι ζκφραςθσ, με εργαλεία τθν
δθμιουργικότθτα, τθν φανταςία και τθν αγάπθ για τθν τζχνθ.

comic workshop
27 Aπριλίου Παγκόςμια Ημζρα χεδίου (Design)

Μζςα από μια εντυπωςιακι παρουςίαςθ ταξιδεφουμε ςτον κόςμο των κόμικσ. Γνωρίηουμε
διαφορετικοφσ τόπουσ και κομίςτεσ. Παίηουμε με τισ λζξεισ. Επινοοφμε μοναδικζσ και
πρωτότυπεσ ιςτορίεσ. Υπάρχει ζνασ καυμαςτόσ κόςμοσ ςε κάκε λζξθ. Κάκε λζξθ ςαν πζτρα ςτο
νερό αναςφρει άλλεσ λζξεισ, γράφει ιςτορίεσ, διθγείται αναμνιςεισ. Κάνει φανταςτικζσ
υποκζςεισ . Άλλοτε ξεκινάμε από μία μουτηοφρα, άλλοτε διαλογιηόμαςτε λζξθ-λζξθ mot a mot.
Υπάρχει μια ιςτορία ςε κάκε παιχνίδι. Κυνιγι κρυμμζνου κθςαυροφ. Τι κθςαυροφσ ζχουν τα
ράφια τθσ βιβλιοκικθσ για μασ ςιμερα; Το μόνο που χρειάηεται είναι θ διάκεςθ για παιχνίδι κι
όλα γίνονται με μεγαλφτερθ επιτυχία. …storyboard, βιμα-βιμα δθμιουργοφμε το δικό μασ
ςενάριο – script, ςκιτςάρουμε τουσ ιδιαίτερουσ ιρωεσ τθσ ιςτορίασ μασ, thumbnails, μελετάμε
διαφορετικά παραδείγματα εικονογράφθςθσ . Σχεδιάηουμε…
Για παιδιά Γυμναςίου
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Yλικά: Αίκουςα προβολισ, θλεκτρονικό υλικό, κόμικσ, χαρτιά Α4-Α3 , μολφβια, μελάνια,
ακουαρζλεσ

με αςφάλεια ςτο διαδίκτυο
5 Φεβρουαρίου Παγκόςμια Ημζρα Αςφαλοφσ Πλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο

Εργαςτιρι λόγου και εικαςτικισ δθμιουργίασ. Η δράςθ περιλαμβάνει προβολι, παράςταςθ
προφορικισ αφιγθςθσ και εικαςτικό εργαςτιρι. Μελετάμε Ιςτορίεσ blogger, λαϊκζσ ιςτορίεσ,
films, αποςπάςματα ταινιϊν για τθν αξία τθσ φιλίασ και τθσ αλλθλοβοικειασ. Σφντομο
εργαςτιριο λόγου για τθν ςυλλογι ςχολίων και προβλθματιςμοφ με ςκοπό τθν ςφνδεςθ των
ιςτοριϊν με τθν κακθμερινότθτα των εφιβων και με τθν εκπαιδευτικι παρζμβαςθ για τθν
αςφάλεια ςτο διαδίκτυο. Εικαςτικό εργαςτιρι για τθν δθμιουργία ενόσ ομαδικοφ ζργου –
χάρτθ, που κα λειτουργιςει ωσ ενκφμιο τθσ ςυλλογικισ προςπάκειασ ςφραγίηοντασ με μια
πρόταςθ – λφςθ, για αςφαλι πλοιγθςθ ςτο «απζραντο διαδικτυακό ςφμπαν». “Think before
you post”
Για παιδιά Γυμναςίου
Διάρκεια υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Yλικά: Αίκουςα προβολισ, θλεκτρονικό υλικό, καμβάσ, χρϊματα, ανακυκλϊςιμα υλικά,
φανταςία, ςυνεργαςία

δε ςε φοβάμαι / μποφλινγκ
6 Μαρτίου

Παγκόςμια Ημζρα κατά του ενδοςχολικοφ εκφοβιςμοφ & ενδοςχολικισ βίασ

Εργαςτιρι λόγου και εικαςτικισ δθμιουργίασ δράςθ για εφιβουσ με ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ και
τθν υποςτιριξι τουσ. Act it out. Αςκιςεισ – παιχνίδια ςωματικοφ κεάτρου. Μφκοι και ιςτορίεσ
ενάντια ςτον εκφοβιςμό. Η τζχνθ του κεάτρου προςφζρει τθν ςοφία τθσ για να μπορζςει ο
αδφναμοσ να εκφράςει, να αντιμετωπίςει τθν βία και τισ απειλζσ του ιςχυροφ. Ο ςχολικόσ
εκφοβιςμόσ … Τα παραμφκια, motivation videos, ιρωεσ κινθματογράφου, comic heros. Ήρωεσ
που ξζρουν να προςτατεφουν και να προλαμβάνουν, να ενκαρρφνουν τον αδικθμζνο, new
motivation ways.
Για παιδιά Γυμναςίου
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Yλικά : Κοςτοφμια, μάςκεσ, χρϊματα, ανακυκλϊςιμα υλικά, φανταςία, ςυνεργαςία.

εκδρομι ςτο δάςοσ ι trash art?
20 Μαρτίου
5 Ιουνίου

Διεκνισ Ημζρα τθσ Γθσ
Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ

Με μια ςυλλογικι δράςθ ανακφκλωςθσ φοράμε γάντια μιασ χριςθσ και ςυλλζγουμε από το
κοντινό μασ φυςικό περιβάλλον, ανακυκλϊςιμα υλικά. Διαλζγουμε εκείνα που κζλουμε και
μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τα διαχωρίηουμε ανά χρϊμα και δθμιουργοφμε τθν παλζτα
μασ. Σφντομθ παρουςίαςθ φωτογραφιϊν ζργων Τζχνθσ του κινιματοσ τθσ ΤRASH ART με ςκοπό
να δθμιουργοφμε τελικά ζνα δικό μασ ςυλλογικό ζργο τζχνθσ. Πρόγραμμα ι εκδρομι για
παιδιά Γυμναςίου. Η δράςθ κλείνει με εργαςτιρι εικαςτικισ δθμιουργίασ και λόγου
ςυνκζτοντασ το δικό μασ ποίθμα – τραγοφδι.
Για παιδιά Γυμναςίου
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Υλικά: Αίκουςα προβολισ, θλεκτρονικό υλικό, καμβάσ, χρϊματα, ανακυκλϊςιμα υλικά,
χειρουργικά γάντια, κόλλεσ, φανταςία, ςυνεργαςία

γνωρίηοντασ ζναν καλλιτζχνθ
15 Απριλίου Παγκόςμια Ημζρα Σζχνθσ (θμερομθνία γζννθςθσ του Λεονάρντο Νταβίντςι)

(Ζνα ςυναίςκθμα - ζνα ζργο τζχνθσ - ζνασ καλλιτζχνθσ.) “Συςτθνόμαςτε ” κάκε φορά μ’ ζναν
καλλιτζχνθ… Μακαίνουμε για τθν ηωι του και το ζργο του, τα υλικά, τισ τεχνικζσ, τισ ςχολζσ και
τισ τάςεισ που δθμιουργικθκαν ςτθν ιςτορία τθσ τζχνθσ. Με αφορμι πίνακεσ ηωγραφικισ,
λογοτεχνικά κείμενα και εικαςτικζσ δράςεισ εκφραηόμαςτε εικαςτικά. Απολαμβάνουμε
επαγγελματικι αφιγθςθ μφκων και ιςτοριϊν, αποφκζγματα μεγάλων καλλιτεχνϊν και
δθμιουργοφμε το δικό μασ ζργο τζχνθσ. Μζςα από μια ςειρά από δραςτθριότθτεσ, παιχνίδια,
αυτοςχεδιαςμοφσ, κάκε φορά προςεγγίηουμε τον δικό μασ καλλιτζχνθ.
Ενδεικτικά:
01.”o εγκζφαλοσ” του Λεονάρντο Ντα Βίντςι:
Ζνα εμπνευςμζνο πρόγραμμα ανατομίασ για καλλιτζχνεσ. Με γλυφίδεσ πινζλα και χρϊματα,
ςχθματίηουμε ο κακζνασ τον δικό του εγκζφαλο. Ο δικόσ μου είναι λουλουδάτοσ, του Κωςτι γεμάτοσ
δρόμουσ και δρομάκια, παράδρομουσ και αυτοκίνθτα. Αςπρόμαυρθ ςκακιζρα είναι του Παφλου ενϊ τθσ
κυρά Κατίνασ τθσ «κοτςομπόλασ» είναι ζνα καλοφυτεμζνο παρτζρι με κακτάκια… Θα μασ εντυπωςιάςει
«τι μυαλά κουβαλάμε!»
02.Σαλβαδόρ Νταλί 1931"η εμμονή της μνήμης " Σε ζνα εργαςτιρι για παιδιά μελετάμε και προβάλουμε
slideshow από ζργα του Νταλί. Με ερζκιςμα το ζργο που τιτλοφορείτε ωσ “Εμμονι τθσ μνιμθσ” Ο ίδιοσ ο
Νταλί μασ λζει: Ο χρόνοσ είναι θ κατεξοχιν παραλθρθματικι και ςουρεαλιςτικι διάςταςθ! Πϊσ
αντιλαμβάνονται το χρόνο τα παιδιά; Παρατιρθςθ, ςωματοποίθςθ και αναπαράςταςθ, αποδίδουμε τθν
εικόνα αυτοςχεδιαςτικά. Ολοκλθρϊνουμε το εργαςτιρι με εικαςτικι καταςκευι και ο κακζνασ
δθμιουργεί το δικό του surreal ρολόι. Mε ερζκιςμα το ζργο του Νταλί και το κίνθμα του ςουρεαλιςμοφ
το δικό μασ ρολόι κα χτυπά αλλιϊσ … τϊρα- τϊρα,
τϊρα -τϊρα, τϊρα -τϊρα!

Για παιδιά Γυμναςίου
Διάρκεια Υλοποιιςθσ: 90 λεπτά
Yλικά: Βιβλιογραφία, αίκουςα προβολισ, ανακυκλϊςιμα υλικά, μθχανιςμοί και διάφορα υλικά
για τθν καταςκευι ρολογιϊν, χρϊματα κόλλεσ υλικά ςχεδίου

“δεσ τθν” μουςικά
21 Ιουνίου

Ευρωπαϊκι Ημζρα Μουςικισ

"θ ιδιαίτερθ δικι μασ μπάντα…’’ Πραγματικι επαφι των εφιβων με τθ μουςικι και τα μουςικά
όργανα τθσ ορχιςτρασ, τθσ φιλαρμονικισ, τα παραδοςιακά ελλθνικά κ.α. Σε κάκε επίςκεψθ
ζνασ νζοσ μεγάλοσ ι μικρόσ μουςικόσ παρουςιάηει το μουςικό του όργανο. Βιολοντςζλο,
τρομπζτα, φλάουτο, πιατίνια, κρουςτά, μπάςο, οφτι, λαοφτο, κ.α. μουςικά όργανα
παρελαφνουν ςε μια δράςθ γεμάτθ ζμπνευςθ και μελωδία. Η παρουςίαςθ ςφντομθ περιεκτικι
πολφ-αιςκθτθριακι. Και θ ζμπνευςθ γίνεται τραγοφδι: ανοίγει το κουτί και οι λζξεισ γεννάνε
μουςικι. Με βιωματικι διαδικαςία αυτοςχεδιάηουμε και δθμιουργοφμε τα δικά μασ
τραγοφδια. Mot ‘a mot! αφινουμε τθν ζμπνευςθ τθσ ςτιγμισ να μασ οδθγιςει και με
ςυναίςκθμα και μουςικι δθμιουργοφμε. Γράφουμε τουσ ςτίχουσ και ‘’ταξιδεφουμε” με τθ
μουςικι. Με circle singing και αυτοςχεδιαςμό δθμιουργοφμε τα δικά μασ τραγοφδια. Τα
μελοποιοφμε με εφκολα μουςικά οργανάκια, ςε μια ςυλλογικι παιχνιδιάρικθ διάκεςθ. Τα
θχογραφοφμε, τα ακοφμε, τα ςχολιάηουμε, τα τραγουδάμε.

Για παιδία Γυμναςίου
Διάρκεια Υλοποίθςθσ: 90 λεπτά
Yλικά: Βιβλιογραφία, αίκουςα-ςτοφντιο θχογράφθςθσ, χαρτί,

μολφβι, ζμπνευςθ

Σχεδιαςμόσ: Ελζνθ Χιωτάκθ
Στθν διάκεςι ςασ για κάκε ςυμπλθρωματικι πλθροφορία.
Για το εργαςτιρι μασ,
Πεςματηόγλου 46α, 14561 Κθφιςιά,
τθλ. Επικ : 210 62.03.586, 6938.860.173
info: www.toergastirimas.gr, mail.: toergastirimas@gmail.com,
Με εκτίμθςθ,
Ελζνθ Χιωτάκθ

fb:To ergastiri mas

