
Ο ΜΉΝΑΣ ΕΦΉΒΕΊΑΣ 
ΤΕΛΕΊ ΥΠΟ ΤΉΝ ΑΊΓΊΔΑ:

2016

Εργαστήριο             Για τάξεις σχολείων. Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου 

Από τη δημιουργία του λογοτεχνικού ήρωα στην τρισδιάστατη μοντελοποίησή του  
και στην οπτικοακουστική του αναπαράσταση  
Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφέας 

Το εργαστήρι αποτελείται από τρεις τρίωρες συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθούν στη βιβλιοθήκη και στον υπερσύγ-
χρονο χώρο τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθώς και από μία συνάντηση προετοιμασίας που θα έχει προηγηθεί 
στον χώρο του σχολείου. Τρεις διαφορετικές ομάδες μαθητών σε διαφορετικούς χρόνους θα συμβάλουν σταδιακά στη 
δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους που ως ερέθισμα θα έχει το βιβλίο της Μαρίας Παπαγιάννη Παπούτσια με φτερά.

Στάδιο 1ο: Εργαστήρι δημιουρ-
γικής γραφής, δημιουργίας του 
ήρωα και του σεναρίου
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 
09.30 π.μ.-12.30 μ.μ.

•  Μια ματιά στο βιβλίο  
Παπούτσια με φτερά

•  Ανάλυση βασικών στοιχείων  
ενός λογοτεχνικού χαρακτήρα.

•    Βασικές αρχές του κινηματογράφου.
•  Δημιουργία ενός νέου ήρωα και 

τρισδιάστατος σχεδιασμός του.
•  Ομαδική συγγραφή ιστορίας  

της ταινίας.

Στάδιο 2ο: Γύρισμα
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
09.30 π.μ.-12.30 μ.μ.

•  Εισαγωγή στην τέχνη  
του κινηματογράφου.

•  Βασικά στοιχεία κινηματογραφικής 
σκηνοθεσίας (ρυθμός,  
πλάνο, σκηνή, άξονας, μοντάζ).

•   Έναρξη γυρισμάτων της ταινίας 
σύμφωνα με το σενάριο  
της προηγούμενης ομάδας.

•   Δημιουργία εφέ της ταινίας  
για greenscreen.

Στάδιο 3ο: Γύρισμα / Μοντάζ / 
Μιξάζ / Τίτλοι
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2016
09.30 π.μ.-12.30 μ.μ. 

•  Εισαγωγή στην τέχνη  
του κινηματογράφου.

•   Βασικά στοιχεία κινηματογραφικής 
σκηνοθεσίας.

•  Ολοκλήρωση γυρισμάτων και  
εφέ της ταινίας σε greenscreen.

•  Δημιουργία των ηχητικών  
τμημάτων της ταινίας, voiceover, 
μουσική επένδυση κτλ.

•  Σχεδιασμός τίτλων ταινίας.
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εφηβικό s ite . 

Είσαι μέσα;

Συνεργαζόμενοι Χώροι - Φορείς
• WWW.VISITGREECE.GR
•   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ,  

www.eugenfound.edu.gr, Λ. Συγγρού 387,  
τηλ. 210.94.69.631-32 

•   ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ,
     Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, Πειραιάς,  

τηλ. 210.42.97.540, www.laskaridou.gr
•  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥ-

ΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-  
ΒΙΟΧΑΛΚΟ», Στάδιο Τεγέας 

•  ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, (πρόγραμμα  
Μικροί Ηγέτες©), www.herakleidon-art.gr

•  «CINEμάθεια» μαθητικό κινηματογραφικό  
Φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου, drasischiou.weebly.com 
(ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 2013, 2014, 2015), fb: Σχολικές Δραστηριότη-
τες Δ.Δ.Ε. Χίου (ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016)

•  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟ-
ΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, www.rhetoricedu.com

•  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, Υψηλαντών 31, 
τηλ. 28213.41663, www.librarychania.gr 

•  PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, Καραγεώργη Σερβίας 1,  
τηλ. 2108181333

•  IANOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αριστοτέλους 7,  
τηλ. 2310.27.7004

•   KUDU “The Workshop”, Βουτάδων 28, Κεραμεικός, 
τηλ. 210.34.22.850, www.kuduworkshop.gr

•   ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ,  
Ακαδημίας 65, Αθήνα, τηλ.: 210.38.11.850
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Η ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Νέοι σε κρίση: Διλήμματα και επιλογές
Μαθητές του Γενικού Λυκείου Λυκόβρυσης
Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, 19.00

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενώνουν την αγάπη τους για τη 
λογοτεχνία, το θέατρο, τα εικαστικά και τη μουσική και με 
αφορμή θεματικές που θίγει ο Μάνος Κοντολεών στο βι-
βλίο του Αμαρτωλή πόλη παρουσιάζουν μια πολυσύνθετη 
καλλιτεχνική προσέγγιση. Με κεντρικούς άξονες την οικο-
γένεια σε περίοδο κρίσης, τις διαπροσωπικές – ερωτικές 
σχέσεις, τη στάση απέναντι στην πολιτική πραγματικότητα 
και τις επιλογές απέναντι στα αδιέξοδα, δουλεύουν ομαδι-
κά, καταθέτουν σκέψεις και προβληματισμούς, εκφράζο-
νται και δημιουργούν. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κολύβα Κ., Λώλα Ι., Μητσού Κ., 
Οικονομίδου Α.Μ. και Μαρμαγγιόλης Ιωάννης
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Η Ο εύθραυστος κι αθάνατος λόγος του λαϊκού παρα-
μυθιού και με ποιους τρόπους (μας) «μεγαλώνει»

Λίλη Λαμπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, 19.00 μ.μ.

Σε μια συνάντηση γύρω από το λαϊκό παραμύθι και τη μυστική 
του γλώσσα, μέσα από τη συμβολική προσέγγιση της σκιαθί-
τικης παραλλαγής του «Καημού», θα κουβεντιάσουμε τα ζη-
τήματα: Τι είναι μύθος, τι είναι παραμύθι – και ειδικά μαγικό 
παραμύθι; Ποια η συμβολική γλώσσα του μαγικού παραμυθιού 
και πώς μπορούμε να την προσεγγίσουμε; Σε ποιους απευ-
θύνεται το μαγικό παραμύθι; Γιατί οι έφηβοι είναι οι φυσικοί 
αποδέκτες του; Πώς αφηγούμαστε ένα παραμύθι; Με ποιους 
τρόπους το παραμύθι (μας) «μεγαλώνει»; Η συνάντηση θα 
κλείσει με την αφήγηση παραμυθιών από τη Λίλη Λαμπρέλλη 
συνοδεία του μουσικού Γιάννη Ψαριώτη.

Ανοιχτές εκδηλώσεις για εφήβους, γονείς & εκπαιδευτικούς Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (ΛΥΚΕΙΟΥ), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 
ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ, ΓΟΝΕΙΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παιχνίδια λόγου και σκέψης και τρόποι 
αξιοποίησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ζωής και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα 
δικαιώματα

Σε συνεργασία με το Μουσείο Ηρακλειδών 
(πρόγραμμα Μικροί Ηγέτες©)

Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος, πρόεδρος της 
Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρη-
τορικής στην Εκπαίδευση, υποψήφια διδάκτωρ, 
Μαίρη Μαρίν, καθηγήτρια Αγγλικής και MUN 
Mentor, υποψήφια διδάκτωρ

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016, 17.00-20.00
με κράτηση θέσης

Οι δεξιότητες ζωής περιλαμβάνουν δεξιότη-
τες ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας, δια-
προσωπικής επικοινωνίας και αντιμετώπισης 
προβλημάτων. Μπορούν να αποκτηθούν μέσω 
της μάθησης και της εμπειρίας και βοηθούν τα 
άτομα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ζητή-
ματα της καθημερινότητας, να προσαρμόζονται 
με επιτυχία σε διάφορες καταστάσεις και να 
έχουν μια παραγωγική και γεμάτη ικανοποίηση 
ζωή. Στο εισαγωγικό αυτό εργαστήριο, μέσα 
από βιωματικά παιχνίδια, ομαδικές προκλήσεις 
και προσομοιώσεις πολιτικών θεσμών, θα δο-
θεί έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία 
και στις δεξιότητες ηγεσίας με στόχο την καλ-
λιέργεια της ομαδικότητας, της ενσυναίσθησης, 
του αλληλοσεβασμού και της υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα αξιοποιηθεί ιδι-
αίτερα το debate ως ομαδικό παιχνίδι λόγου 
και σκέψης.

Roots and Shoots 
Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριο-
τήτων Δ.Δ.Ε. Χίου, Φίλιππος Μανδηλαράς, συγγραφέας

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, 19.00, με κράτηση θέσης

Ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς σε συνεργασία με την 
υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Χίου κ. Στέλλα Τσι-
ροπινά, φιλόλογο, υλοποιούν με ομάδα εκπαιδευτικών και εφή-
βων της Χίου πρόγραμμα «Roots and Shoots», στο πλαίσιο της 
επίσκεψης της διεθνώς αναγνωρισμένης πρωτευοντολόγου, 
ανθρωπολόγου και Πρέσβειρας Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών 
δρος Τζέιν Γκούντολ. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Αθήνα συνάντηση για εκπαιδευτικούς που 
θέλουν να ενεργοποιήσουν ομάδες εφήβων μαθητών σε πρό-
γραμμα «Roots and Shoots». Στη συνάντηση αυτή θα κατατεθεί 
η εμπειρία που θα έχει έως τότε υπάρξει από τις εργασίες της 
παραπάνω ομάδας, έτσι ώστε να εμπνευσθούν και να δραστηρι-
οποιηθούν και άλλες ομάδες εφήβων. Οι εκπαιδευτικοί που θα 
συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Jane Β
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Παράλληλες εκδηλώσεις - Έκθεση 

Από την τέχνη του δρόμου στα εξώφυλλα των βιβλίων: Οι έφηβοι κατακτούν την τέχνη του 
δημόσιου χώρου 

Έργα εφήβων που συμμετείχαν στο εργαστήρι του streetartist, ζωγράφου και εικονογράφου STMTS / Σταμάτη Μή-
τσιου «Από την τέχνη του δρόμου στα εξώφυλλα των βιβλίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τον Μήνα Εφη-
βείας 2015, θα εκτεθούν στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη για όλο τον μήνα Νοέμβριο, δίνοντας τη σκυτάλη στις φετινές 
δημιουργικές δράσεις. 

Goodall από κοντά, στην εκδήλωση για εκπαιδευτικούς η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2016. Μάθετε για τα προ-
γράμματα Roots and Shoots στη σελίδα: www.rootsandshoots.
org και www.facebook.com/Rootsandshootsgreece ή επικοινω-
νήστε στο email: rsgreece@janegoodall.org με την κ. Άννα Κατο-
γυρίτη, υπεύθυνη Roots and Shoots Greece, εκπρόσωπο-εθελό-
ντρια του Jane Goodall Institute. 

Καβουρδίζοντας κόκκους ιδεών
Νίκος Φέρρας, υπεύθυνος KUDU Coffee Roasters

Πώς μια παρέα φίλων χρησιμοποιούν δημιουργικά τις 
εμπειρίες που έχουν ζήσει, τα κοινά τους όνειρα και όλα 
όσα μοιράστηκαν μαζί για να γεννήσουν μια επιχειρηματι-
κή ιδέα; Ποιοι είναι οι κώδικες επικοινωνίας που χρησι-
μοποιούν και πώς καταφέρνουν να επιτύχουν παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες; Η ομάδα δημιουργίας της KUDU Coffee 

Roasters, μιας από τις πιο ελπιδοφόρα ανερχόμενες ελ-
ληνικές εταιρείες ροφημάτων, συναντά τους εφήβους και 
παρουσιάζει τα βήματα της δημιουργικής τους πορείας, τη 
διαδικασία γέννησης της επιχειρηματικής τους ιδέας, και 
φυσικά όλα όσα τους καθιστούν ένα δυνατό όνομα στον 
χώρο που επιχειρούν. Η δράση είναι βιωματική, μιας και 
οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γευθούν, να μυρίσουν, 
να μπουν στη φιλοσοφία κάποιων προϊόντων και στη συ-
νέχεια να σχεδιάσουν ομαδικά μια νέα ιδέα.

VisitGreece
Σπύρος Γιαννακόπουλος, μέλος της ομάδας του Visit-
Greece, συγγραφέας 

Ο ελληνικός ήλιος και η θάλασσα είναι γνωστά σε όλο τον 
κόσμο. Τα νησιά, οι παραλίες, τα μοναστήρια, κάθε μικρή 
έκπληξη του τόπου μας που περιμένει να εξερευνηθεί από 
τους επισκέπτες που καταφθάνουν κάθε χρόνο. Έχετε ανα-
ρωτηθεί ποτέ ποιες διαδικασίες έχουν προηγηθεί, ποια 

αναπτυξιακά τουριστικά πλάνα έχουν εφαρμοστεί και με 
πόσα μέσα, ώστε η Ελλάδα να αποτελεί ένα δυνατό παγκό-
σμιο brandname στον χώρο του τουρισμού; Ελάτε μέσα 
από οπτικοακουστικό υλικό να συζητήσουμε για καμπάνιες 
που έχουν αναδείξει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτε-
ρικό και να γνωρίσουμε το visitgreece.gr, το επίσημο site 
προβολής της που συνεχώς κερδίζει έδαφος στον διεθνή 
χώρο των socialmedia.

Επαγγελματικός προσανατολισμός – Επιχειρηματικότητα – Ανάπτυξη
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Ο ΜΉΝΑΣ ΕΦΉΒΕΊΑΣ 
ΤΕΛΕΊ ΥΠΟ ΤΉΝ ΑΊΓΊΔΑ:

2016

Εργαστήριο             Για τάξεις σχολείων. Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου 

Από τη δημιουργία του λογοτεχνικού ήρωα στην τρισδιάστατη μοντελοποίησή του  
και στην οπτικοακουστική του αναπαράσταση  
Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφέας 

Το εργαστήρι αποτελείται από τρεις τρίωρες συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθούν στη βιβλιοθήκη και στον υπερσύγ-
χρονο χώρο τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθώς και από μία συνάντηση προετοιμασίας που θα έχει προηγηθεί 
στον χώρο του σχολείου. Τρεις διαφορετικές ομάδες μαθητών σε διαφορετικούς χρόνους θα συμβάλουν σταδιακά στη 
δημιουργία μιας ταινίας μικρού μήκους που ως ερέθισμα θα έχει το βιβλίο της Μαρίας Παπαγιάννη Παπούτσια με φτερά.

Στάδιο 1ο: Εργαστήρι δημιουρ-
γικής γραφής, δημιουργίας του 
ήρωα και του σεναρίου
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016 
09.30 π.μ.-12.30 μ.μ.

•  Μια ματιά στο βιβλίο  
Παπούτσια με φτερά

•  Ανάλυση βασικών στοιχείων  
ενός λογοτεχνικού χαρακτήρα.

•    Βασικές αρχές του κινηματογράφου.
•  Δημιουργία ενός νέου ήρωα και 

τρισδιάστατος σχεδιασμός του.
•  Ομαδική συγγραφή ιστορίας  

της ταινίας.

Στάδιο 2ο: Γύρισμα
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016
09.30 π.μ.-12.30 μ.μ.

•  Εισαγωγή στην τέχνη  
του κινηματογράφου.

•  Βασικά στοιχεία κινηματογραφικής 
σκηνοθεσίας (ρυθμός,  
πλάνο, σκηνή, άξονας, μοντάζ).

•   Έναρξη γυρισμάτων της ταινίας 
σύμφωνα με το σενάριο  
της προηγούμενης ομάδας.

•   Δημιουργία εφέ της ταινίας  
για greenscreen.

Στάδιο 3ο: Γύρισμα / Μοντάζ / 
Μιξάζ / Τίτλοι
Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2016
09.30 π.μ.-12.30 μ.μ. 

•  Εισαγωγή στην τέχνη  
του κινηματογράφου.

•   Βασικά στοιχεία κινηματογραφικής 
σκηνοθεσίας.

•  Ολοκλήρωση γυρισμάτων και  
εφέ της ταινίας σε greenscreen.

•  Δημιουργία των ηχητικών  
τμημάτων της ταινίας, voiceover, 
μουσική επένδυση κτλ.

•  Σχεδιασμός τίτλων ταινίας.
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παραπάνω από 

εφηβικό s ite . 

Είσαι μέσα;

Συνεργαζόμενοι Χώροι - Φορείς
• WWW.VISITGREECE.GR
•   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ,  

www.eugenfound.edu.gr, Λ. Συγγρού 387,  
τηλ. 210.94.69.631-32 

•   ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ,
     Πραξιτέλους 169 & Μπουμπουλίνας, Πειραιάς,  

τηλ. 210.42.97.540, www.laskaridou.gr
•  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥ-

ΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-  
ΒΙΟΧΑΛΚΟ», Στάδιο Τεγέας 

•  ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, (πρόγραμμα  
Μικροί Ηγέτες©), www.herakleidon-art.gr

•  «CINEμάθεια» μαθητικό κινηματογραφικό  
Φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου, drasischiou.weebly.com 
(ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 2013, 2014, 2015), fb: Σχολικές Δραστηριότη-
τες Δ.Δ.Ε. Χίου (ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016)

•  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟ-
ΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, www.rhetoricedu.com

•  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, Υψηλαντών 31, 
τηλ. 28213.41663, www.librarychania.gr 

•  PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, Καραγεώργη Σερβίας 1,  
τηλ. 2108181333

•  IANOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αριστοτέλους 7,  
τηλ. 2310.27.7004

•   KUDU “The Workshop”, Βουτάδων 28, Κεραμεικός, 
τηλ. 210.34.22.850, www.kuduworkshop.gr

•   ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ,  
Ακαδημίας 65, Αθήνα, τηλ.: 210.38.11.850
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Η ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Νέοι σε κρίση: Διλήμματα και επιλογές
Μαθητές του Γενικού Λυκείου Λυκόβρυσης
Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016, 19.00

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενώνουν την αγάπη τους για τη 
λογοτεχνία, το θέατρο, τα εικαστικά και τη μουσική και με 
αφορμή θεματικές που θίγει ο Μάνος Κοντολεών στο βι-
βλίο του Αμαρτωλή πόλη παρουσιάζουν μια πολυσύνθετη 
καλλιτεχνική προσέγγιση. Με κεντρικούς άξονες την οικο-
γένεια σε περίοδο κρίσης, τις διαπροσωπικές – ερωτικές 
σχέσεις, τη στάση απέναντι στην πολιτική πραγματικότητα 
και τις επιλογές απέναντι στα αδιέξοδα, δουλεύουν ομαδι-
κά, καταθέτουν σκέψεις και προβληματισμούς, εκφράζο-
νται και δημιουργούν. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κολύβα Κ., Λώλα Ι., Μητσού Κ., 
Οικονομίδου Α.Μ. και Μαρμαγγιόλης Ιωάννης
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Η Ο εύθραυστος κι αθάνατος λόγος του λαϊκού παρα-
μυθιού και με ποιους τρόπους (μας) «μεγαλώνει»

Λίλη Λαμπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016, 19.00 μ.μ.

Σε μια συνάντηση γύρω από το λαϊκό παραμύθι και τη μυστική 
του γλώσσα, μέσα από τη συμβολική προσέγγιση της σκιαθί-
τικης παραλλαγής του «Καημού», θα κουβεντιάσουμε τα ζη-
τήματα: Τι είναι μύθος, τι είναι παραμύθι – και ειδικά μαγικό 
παραμύθι; Ποια η συμβολική γλώσσα του μαγικού παραμυθιού 
και πώς μπορούμε να την προσεγγίσουμε; Σε ποιους απευ-
θύνεται το μαγικό παραμύθι; Γιατί οι έφηβοι είναι οι φυσικοί 
αποδέκτες του; Πώς αφηγούμαστε ένα παραμύθι; Με ποιους 
τρόπους το παραμύθι (μας) «μεγαλώνει»; Η συνάντηση θα 
κλείσει με την αφήγηση παραμυθιών από τη Λίλη Λαμπρέλλη 
συνοδεία του μουσικού Γιάννη Ψαριώτη.

Ανοιχτές εκδηλώσεις για εφήβους, γονείς & εκπαιδευτικούς Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (ΛΥΚΕΙΟΥ), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, 
ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΟΜΑΔΩΝ, ΓΟΝΕΙΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παιχνίδια λόγου και σκέψης και τρόποι 
αξιοποίησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ζωής και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα 
δικαιώματα

Σε συνεργασία με το Μουσείο Ηρακλειδών 
(πρόγραμμα Μικροί Ηγέτες©)

Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος, πρόεδρος της 
Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρη-
τορικής στην Εκπαίδευση, υποψήφια διδάκτωρ, 
Μαίρη Μαρίν, καθηγήτρια Αγγλικής και MUN 
Mentor, υποψήφια διδάκτωρ

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2016, 17.00-20.00
με κράτηση θέσης

Οι δεξιότητες ζωής περιλαμβάνουν δεξιότη-
τες ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας, δια-
προσωπικής επικοινωνίας και αντιμετώπισης 
προβλημάτων. Μπορούν να αποκτηθούν μέσω 
της μάθησης και της εμπειρίας και βοηθούν τα 
άτομα να διαχειρίζονται αποτελεσματικά ζητή-
ματα της καθημερινότητας, να προσαρμόζονται 
με επιτυχία σε διάφορες καταστάσεις και να 
έχουν μια παραγωγική και γεμάτη ικανοποίηση 
ζωή. Στο εισαγωγικό αυτό εργαστήριο, μέσα 
από βιωματικά παιχνίδια, ομαδικές προκλήσεις 
και προσομοιώσεις πολιτικών θεσμών, θα δο-
θεί έμφαση στην αποτελεσματική επικοινωνία 
και στις δεξιότητες ηγεσίας με στόχο την καλ-
λιέργεια της ομαδικότητας, της ενσυναίσθησης, 
του αλληλοσεβασμού και της υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα αξιοποιηθεί ιδι-
αίτερα το debate ως ομαδικό παιχνίδι λόγου 
και σκέψης.

Roots and Shoots 
Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριο-
τήτων Δ.Δ.Ε. Χίου, Φίλιππος Μανδηλαράς, συγγραφέας

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016, 19.00, με κράτηση θέσης

Ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς σε συνεργασία με την 
υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Χίου κ. Στέλλα Τσι-
ροπινά, φιλόλογο, υλοποιούν με ομάδα εκπαιδευτικών και εφή-
βων της Χίου πρόγραμμα «Roots and Shoots», στο πλαίσιο της 
επίσκεψης της διεθνώς αναγνωρισμένης πρωτευοντολόγου, 
ανθρωπολόγου και Πρέσβειρας Ειρήνης των Ηνωμένων Εθνών 
δρος Τζέιν Γκούντολ. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Αθήνα συνάντηση για εκπαιδευτικούς που 
θέλουν να ενεργοποιήσουν ομάδες εφήβων μαθητών σε πρό-
γραμμα «Roots and Shoots». Στη συνάντηση αυτή θα κατατεθεί 
η εμπειρία που θα έχει έως τότε υπάρξει από τις εργασίες της 
παραπάνω ομάδας, έτσι ώστε να εμπνευσθούν και να δραστηρι-
οποιηθούν και άλλες ομάδες εφήβων. Οι εκπαιδευτικοί που θα 
συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Jane Β

ΙΒ
Λ

ΙΟ
Π

Ω
Λ

ΕΙ
Ο

 Π
Α

ΤΑ
Κ

Η
 

Παράλληλες εκδηλώσεις - Έκθεση 

Από την τέχνη του δρόμου στα εξώφυλλα των βιβλίων: Οι έφηβοι κατακτούν την τέχνη του 
δημόσιου χώρου 

Έργα εφήβων που συμμετείχαν στο εργαστήρι του streetartist, ζωγράφου και εικονογράφου STMTS / Σταμάτη Μή-
τσιου «Από την τέχνη του δρόμου στα εξώφυλλα των βιβλίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τον Μήνα Εφη-
βείας 2015, θα εκτεθούν στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη για όλο τον μήνα Νοέμβριο, δίνοντας τη σκυτάλη στις φετινές 
δημιουργικές δράσεις. 

Goodall από κοντά, στην εκδήλωση για εκπαιδευτικούς η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2016. Μάθετε για τα προ-
γράμματα Roots and Shoots στη σελίδα: www.rootsandshoots.
org και www.facebook.com/Rootsandshootsgreece ή επικοινω-
νήστε στο email: rsgreece@janegoodall.org με την κ. Άννα Κατο-
γυρίτη, υπεύθυνη Roots and Shoots Greece, εκπρόσωπο-εθελό-
ντρια του Jane Goodall Institute. 

Καβουρδίζοντας κόκκους ιδεών
Νίκος Φέρρας, υπεύθυνος KUDU Coffee Roasters

Πώς μια παρέα φίλων χρησιμοποιούν δημιουργικά τις 
εμπειρίες που έχουν ζήσει, τα κοινά τους όνειρα και όλα 
όσα μοιράστηκαν μαζί για να γεννήσουν μια επιχειρηματι-
κή ιδέα; Ποιοι είναι οι κώδικες επικοινωνίας που χρησι-
μοποιούν και πώς καταφέρνουν να επιτύχουν παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες; Η ομάδα δημιουργίας της KUDU Coffee 

Roasters, μιας από τις πιο ελπιδοφόρα ανερχόμενες ελ-
ληνικές εταιρείες ροφημάτων, συναντά τους εφήβους και 
παρουσιάζει τα βήματα της δημιουργικής τους πορείας, τη 
διαδικασία γέννησης της επιχειρηματικής τους ιδέας, και 
φυσικά όλα όσα τους καθιστούν ένα δυνατό όνομα στον 
χώρο που επιχειρούν. Η δράση είναι βιωματική, μιας και 
οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γευθούν, να μυρίσουν, 
να μπουν στη φιλοσοφία κάποιων προϊόντων και στη συ-
νέχεια να σχεδιάσουν ομαδικά μια νέα ιδέα.

VisitGreece
Σπύρος Γιαννακόπουλος, μέλος της ομάδας του Visit-
Greece, συγγραφέας 

Ο ελληνικός ήλιος και η θάλασσα είναι γνωστά σε όλο τον 
κόσμο. Τα νησιά, οι παραλίες, τα μοναστήρια, κάθε μικρή 
έκπληξη του τόπου μας που περιμένει να εξερευνηθεί από 
τους επισκέπτες που καταφθάνουν κάθε χρόνο. Έχετε ανα-
ρωτηθεί ποτέ ποιες διαδικασίες έχουν προηγηθεί, ποια 

αναπτυξιακά τουριστικά πλάνα έχουν εφαρμοστεί και με 
πόσα μέσα, ώστε η Ελλάδα να αποτελεί ένα δυνατό παγκό-
σμιο brandname στον χώρο του τουρισμού; Ελάτε μέσα 
από οπτικοακουστικό υλικό να συζητήσουμε για καμπάνιες 
που έχουν αναδείξει την εικόνα της χώρας μας στο εξωτε-
ρικό και να γνωρίσουμε το visitgreece.gr, το επίσημο site 
προβολής της που συνεχώς κερδίζει έδαφος στον διεθνή 
χώρο των socialmedia.

Επαγγελματικός προσανατολισμός – Επιχειρηματικότητα – Ανάπτυξη

K
U

D
U

 “
TH

E 
W

O
R

K
SH

O
P”

Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

Π
Ω

Λ
ΕΙ

Ο
 Π

Α
ΤΑ

Κ
Η

 



Roots and Shoots 

Στέλλα Τσιροπινά, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη Σχολ. 
Δραστ. Δ.Δ.Ε. Χίου
Φίλιππος Μανδηλαράς, συγγραφέας 

Ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς σε συνεργασία 
με την υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. 
Χίου κ. Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογο, και ομάδα εκπαι-
δευτικών και εφήβων σχεδιάζουν πρόγραμμα «Roots 
and Shoots» στη Χίο, στο πλαίσιο της επίσκεψης της 
διεθνώς αναγνωρισμένης πρωτευοντολόγου, ανθρω-
πολόγου και Πρέσβειρας Ειρήνης των Ηνωμένων 
Εθνών δρος Τζέιν Γκούντολ. Το πρόγραμμα αυτό θα 
έχει ως εναρκτήριο ερέθισμα τη φράση: «Όχι κάποιοι 
κάποτε, αλλά εμείς και αμέσως!...».
Η όλη προσπάθεια, η οποία θα ακολουθήσει τα στά-
δια εξέλιξης των προγραμμάτων «Roots and Shoots» 
όπως τα έχει ορίσει το Jane Goodall Institute, θα εντα-
χθεί στο πλαίσιο του μαθητικού κινηματογραφικού 
Φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου «CINEμάθεια», με σκοπό 
να παραχθεί στο τέλος ένα μικρό ντοκιμαντέρ που θα 
εμπνεύσει και άλλους εφήβους. 
Μάθετε για τα προγράμματα Roots and Shoots στη 
σελίδα: www.rootsandshoots.org και www.facebook.
com/Rootsandshootsgreece ή επικοινωνήστε στο 
email: rsgreece@janegoodall.org με την κ. Άννα Κατο-
γυρίτη, υπεύθυνη Roots and Shoots Greece, εκπρόσω-
πο-εθελόντρια του Jane Goodall Institute. 
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Η Πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν

Κατερίνα Σέρβη, αρχαιολόγος, συγγραφέας, μεταφρά-
στρια

Η αρχαιολόγος και συγγραφέας Κατερίνα Σέρβη συνα-
ντά τους εφήβους σε μια ανοιχτή ανασκαφή. Μαζί θα 
έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν τη στιγ-
μή που εμφανίζει τα κρυμμένα μυστικά του. Σε συνερ-
γασία με τους αρχαιολόγους της ανασκαφής θα γνω-
ρίσουν στους εφήβους τη διαδικασία που ακολουθούν 
οι επιστήμονες για να εντοπίσουν και να φέρουν στο 
φως τα υλικά κατάλοιπα περασμένων εποχών. Εργα-
λεία, τεχνικές, βιβλιογραφικές αναφορές, θρύλοι και 
παραδόσεις θα ξεδιπλωθούν, για να αποκαλύψουν τη 
μαγεία της συνάντησης του τώρα με το τότε.
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Από το βιβλίο στις οθόνες:  
διασκευάζοντας ένα μυθιστόρημα

Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, συγγραφέας, κινηματο-
γραφιστής

Ποια είναι η αίσθηση που μας αφήνει μια ταινία βασισμέ-
νη στο αγαπημένο μας βιβλίο; Ανατρέπει, αναδεικνύει ή 
καταρρίπτει τη μαγεία που μας άφησαν οι σελίδες του;
Πώς μπορεί ένα μυθιστόρημα να γίνει αφορμή για 
videogame, application και άλλες ψηφιακές εφαρμο-
γές; O συγγραφέας και κινηματογραφιστής Γιώργος 
Κ. Παναγιωτάκης συναντά τους εφήβους και με πα-
ράλληλες προσεγγίσεις σε γνωστά μυθιστορήματα της 
εφηβικής - νεανικής λογοτεχνίας και στις αντίστοιχες 
ταινίες που βασίστηκαν σε αυτά, ανακαλύπτουν μαζί 
όλα εκείνα τα στοιχεία που συνέβαλαν σε μια επιτυχη-
μένη ή μη μεταφορά. Δραματουργικές δυσκολίες, αφη-
γηματικές μεθόδους και κινηματογραφικές τεχνικές. 
Στη συνέχεια και με μελέτη της περίπτωσης του online 
ψηφιακού παιχνιδιού χαρακτήρων που σχεδιάστηκε με 
αφορμή το βιβλίο Αλάστρα, το βιβλίο των δύο κόσμων 
οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, θα κληθούν 
να σχεδιάσουν τις δικές τους ιδέες για νέες εφαρμο-
γές, παιχνίδια κ.ά. με αφορμή ένα βιβλίο.
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Διώξε τον φόβο της αποτυχίας - πιάσε τον 
ρυθμό της επιτυχίας
Δρ Σμαρούλα Παντελή, συγγραφέας, ψυχολόγος

Ο φόβος της αποτυχίας λειτουργεί σαν παραμορφωτι-
κός καθρέφτης που κάνει το δρόμο προς την επιτυχία 
να φαντάζει πολύ μακρινός. Τα πράγματα είναι πολύ 
πιο απλά και η συγγραφέας και ψυχολόγος δρ Σμα-
ρούλα Παντελή, με αφορμή το βιβλίο που έγραψε με 
τη Χριστίνα Ρασιδάκη Σχολείο και εξετάσεις σε πρώτο 
πλάνο, έχει τον δικό της τρόπο να οδηγήσει τους εφή-
βους μαθητές στο ξέφωτο απ’ όπου μπορούν να αντι-
κρίσουν την επιτυχία. Εκεί που όλα φαίνονται χαμένα, 
υπάρχει τρόπος για να κερδηθεί το παιχνίδι. Η συγγρα-
φέας θα κουβεντιάσει με τους εφήβους και μέσα από 
διαδραστικές ασκήσεις θα ξεδιπλώσει τον χάρτη της 
επιτυχίας.
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Ρεπορτάζ: από την έρευνα  
στο γυαλί ή στο χαρτί...

Σοφία Παπαϊωάννου, δημοσιογράφος, συγγραφέας

Τι σημαίνει ρεπορτάζ και ποια είναι η έρευνα που 
χρειάζεται να κάνει κανείς για να καταφέρει να φτά-
σει στην αλήθεια που κρύβει ένα καλά φυλαγμένο 
μυστικό; Ποιες τεχνικές θα χρησιμοποιήσει και ποιο 
είναι το πλάνο που χρειάζεται να αναπτύξει για να 
μπορέσει να συλλέξει τις σωστές πληροφορίες και 
να μην αποπροσανατολιστεί; Πώς θα καταφέρει να 
μεταδώσει τη συναισθηματική φόρτιση από τα ευρή-
ματά του χωρίς να επηρεαστεί η αμεροληψία του; Η 
δημοσιογράφος και συγγραφέας Σοφία Παπαϊωάν-
νου συζητάει για όλα αυτά μαζί με τους εφήβους και 
με αφορμή το βιβλίο της Κρυμμένο στο Αιγαίο, μια 
αληθινή ιστορία σαν μυθιστόρημα τους αποκαλύπτει 
την άλλη διάσταση των πραγμάτων, αυτή που κρύβε-
ται πίσω από το χαρτί ή το γυαλί.
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Εργαστήρι δημιουργικού texting
Στέλλα Κάσδαγλη, blogger, συγγραφέας, 
δημοσιογράφος 

Ποιος θα σου το ’λεγε ότι θα πρέπει να μετράς τις λέ-
ξεις σου για να πεις επιτέλους αυτό που θες; Σε μια 
εποχή όπου κανείς δε διαβάζει μακρόσυρτα κείμενα 
στα social media και, ακόμα και μεγάλα πανεπιστή-
μια, αξιολογούν την ικανότητά σου να πεις αυτά που 
χρειάζεται με απόλυτη οικονομία, το να μπορείς να 
γράφεις αποτελεσματικά και με ελάχιστους χαρακτή-
ρες γίνεται πρόκληση από τις λίγες. Έλα, λοιπόν, να 
την εξερευνήσουμε μαζί! Το πρώτο εργαστήρι δημι-
ουργικής γραφής σε 160 (ή λιγότερους) χαρακτήρες 
είναι εδώ, στον Μήνα Εφηβείας, και σε περιμένει για 
τα πιο ευφάνταστα sms, tweets, facebook posts και 
ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Με τη βοήθεια της 
Στέλλας Κάσδαγλη, blogger, συγγραφέα και δημοσι-
ογράφου, τα μηνύματά σου δε θα είναι ποτέ πια ίδια.
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2016 - Έτος Σαίξπηρ. Mια γνωριμία με 
τους εφήβους 
Αργυρώ Πιπίνη, συγγραφέας, ηθοποιός, καθηγήτρια 
υποκριτικής 

Με αφορμή τη συμπλήρωση, φέτος, 400 χρόνων από 
τον θάνατο του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, ο Μήνας Εφηβείας 
καλεί τους εφήβους να συναντήσουν την Αργυρώ Πι-
πίνη σε μια εκδήλωση αφιέρωμα στον κλασικό Άγγλο 
δραματουργό. Με αναφορές στα κείμενά του, μέσα από 
φωτογραφίες και σύγχρονες παραστάσεις που βασίζο-
νται στα έργα του, θα ανακαλύψουν τη διαχρονικότη-
τα όσων άφησε παρακαταθήκη ο συγγραφέας που με 
απόλυτη δεξιοτεχνία χειρίστηκε τόσο το δράμα και την 
κωμωδία όσο και την τραγωδία. Αφορμή για δημιουρ-
γική δράση θα αποτελέσουν τα έργα του, αλλά και πολύ 
γνωστές σαιξπηρικές φράσεις: Να ζει κανείς, να μη ζει; 
Ιδού το ερώτημα. / Βγάλε, Ρωμαίε, τ’ όνομά σου, κι αντί 
για τ’ όνομά σου το παράταιρο, πάρε ολόκληρη εμένα. / 
Ένα άλογο, ένα άλογο, το βασίλειό μου για ένα άλογο! / 
Υπάρχει κάτι σάπιο στο βασίλειο της Δανίας κ.ά.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ 
    ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Η αποτυχία ως κινητήρια δύναμη 
Ελένη Δικαίου, συγγραφέας
Ανδρέας Αρματάς MA., DCH., MISCPaccred, συγγρα-
φέας, κλινικός ψυχολόγος & coach 

Πόσες αποτυχίες χρειάζεται άραγε να αντιμετωπίσει 
κανείς μέχρι να νιώσει επιτυχημένος; Πόση απόρριψη, 
απογοήτευση ή αμφισβήτηση; Πώς διαχειρίστηκαν τις 
στιγμές αποτυχίας τους εκείνοι που κατάφεραν με τα 
χρόνια να πετύχουν; Η Ελένη Δικαίου και ο Ανδρέας 
Αρματάς αξιοποιούν οπτικοακουστικό υλικό, παρα-
δείγματα από τη ζωή των λογοτεχνικών ηρώων της 
συγγραφέα, αλλά και από προσωπικές τους αναμνή-
σεις και συζητούν με τους εφήβους για τις στιγμές 
απογοήτευσης που συνεχώς προκύπτουν στον δρόμο 
προς την ενηλικίωση. Μια συνάντηση που στοχεύει να 
επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι 
αντιλαμβάνονται την αποτυχία και να τους βοηθήσει να 
αναλογιστούν πως κάποιες φορές είναι απαραίτητο να 
αποτύχεις για να καταφέρεις να οδηγηθείς στην επιτυχία.
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«Επικίνδυνη» εκδήλωση
Λίνα Λυχναρά, συγγραφέας 

Η Λίνα Λυχναρά με αφορμή το βιβλίο της Επικίνδυ-
νη αναζήτηση καλεί τους εφήβους σε μια εκδήλω-
ση όπου τα πάντα μπορούν να συμβούν! Οι μαθητές, 
χωρισμένοι σε ομάδες, θα κληθούν, με τη βοήθεια 
της συγγραφέως, να δημιουργήσουν μια αστυνομική 
ιστορία χρησιμοποιώντας μια σειρά από ερεθίσματα 
που θα τους δοθούν, όπως φωτογραφίες οι οποίες 
απεικονίζουν κτίρια, υπηρεσίες, τοποθεσίες κ.ά. που 
περιβάλλουν το σημείο της εκδήλωσης. Πώς όλα 
αυτά τα σημεία μπορούν να οδηγηθούν σε μια ιστο-
ρία μυστηρίου όπου τα παιδιά έχουν πρωταγωνιστι-
κό ρόλο; Στην «Επικίνδυνη» εκδήλωση οι έφηβοι 
καλούνται να αναπτύξουν τη φαντασία τους, σε ένα 
παιχνίδι συνεργασίας, δημιουργικής σκέψης, έξυ-
πνης γραφής και εφευρετικότητας.  
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ΕφημερΕΙΔΑ τον κόσμο αλλιώς 

Χριστίνα Φραγκεσκάκη, συγγραφέας, εκπαιδευτι-
κός κοινωνικών και πολιτικών επιστημών

Διαβάζουμε εφημερίδες; Είμαστε εξοικειωμένοι με τη 
χρήση τους; Γιατί, παρά το ότι το διαδίκτυο ενσωμα-
τώθηκε στην καθημερινότητά μας, οι εφημερίδες θε-
ωρούνται ακόμη ως το σημαντικότερο μέσο έγκυρης 
ενημέρωσης; Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τον Τύπο ως εργαλείο δουλειάς και έρευνας; Ελάτε 
σε ένα μικρό εργαστήριο με τη Χριστίνα Φραγκεσκά-
κη, που για πολλά χρόνια εφάρμοσε εκπαιδευτικές 
πρακτικές στην τάξη χρησιμοποιώντας εφημερίδες 
ως εργαλείο. Ελάτε να ψάξουμε, να διαβάσουμε, να 
συγκρίνουμε πληροφορίες και ειδήσεις και να δούμε 
πώς η εφημερίδα μπορεί ακόμα και σήμερα, στην επο-
χή της καλωδιωμένης ζωής, να παραμένει ένας προ-
νομιακός τόπος επικοινωνίας και απόλαυσης, πώς 
μπορεί να μας κάνει να δούμε τα πράγματα αλλιώς.
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Εσύ τι χρώμα ζώνη άνεσης έχεις; 
Πολυχρόνης Κουτσάκης, συγγραφέας, Καθηγητής 
Murdoch University, Australia

Ο Νικ με τις εκπληκτικές ικανότητες στις πολεμικές 
τέχνες, τις γνώσεις ποίησης και την ακαταμάχητη γοη-
τεία νιώθει σαν ψάρι έξω από τα νερά του. Το ίδιο και 
ο Γιώργος, ο λιγότερο γοητευτικός – τουλάχιστον έτσι 
νομίζει– και χωρίς εντυπωσιακές ικανότητες πέρα από 
το ατέλειωτο πείσμα του κολλητός του. Το ίδιο και η 
Ρέα, η αγαπημένη του Γιώργου, που προσπαθεί να στα-
θεί στα πόδια της έχοντας να αντιμετωπίσει την αδιά-
φορη, μισοδιαλυμένη οικογένειά της. Οι λογοτεχνικοί 
ήρωες της εφηβικής αστυνομικής «Τριλογίας της Κρή-
της» του Πολυχρόνη Κουτσάκη άλλοτε καταφέρνουν 
και άλλοτε όχι να διευρύνουν τη Ζώνη Άνεσής τους. 
Στη συνάντηση αυτή οι έφηβοι με τη βοήθεια του συγ-
γραφέα θα ακολουθήσουν τους τρεις χαρακτήρες και 
την παρέα τους εντός και εκτός των comfort zones. 
Θα συζητήσουν για το πόσο σημαντικό είναι να κά-
νουμε πράγματα που μας δημιουργούν ανησυχία, για 
το τι σημαίνει επιτυχία/ αποτυχία/ απόρριψη και θα 
δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για όσα σημαντικά 
τούς απασχολούν και για όσα λιγότερο σημαντικά τούς 
ταλαιπωρούν.
Η «Τριλογία της Κρήτης»: Καιρός για ήρωες / Μια ανά-
σα μόνο / Δεν είσαι εδώ 
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Μικρά μαθήματα πολιτικής  
για αυριανούς πολίτες
σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Προώθη-
ση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση

Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος-εκπαιδεύτρια ρητορι-
κής, μέλος ΔΣ  της  Ένωσης
Γιώργος Μπίκος, δρ διδακτικής των πολιτικών επιστη-
μών, μέλος ΔΣ  της  Ένωσης

Τι θα συνέβαινε, αν δεν υπήρχε η πολιτική; Πώς μπο-
ρεί να αποδείξει σήμερα τη χρησιμότητά της; Με ποιον 
τρόπο μπορεί να συμβάλει στην ευημερία των πολιτών; 
Πώς νιώθει ένας ηγέτης και πώς βρίσκει ισορροπία 
ανάμεσα στο να είναι «καλός» και «κακός»; Ποιος είναι 
ο ρόλος της καχυποψίας, του ανταγωνισμού, της ανα-
σφάλειας, της συναίνεσης και του καταναγκασμού σε 
μια πολιτική κοινωνία; Το σίγουρο είναι ότι η πολιτική 
έχει σημασία. Χτίζει και γκρεμίζει, μεταμορφώνει και 
παραμορφώνει, φορτίζει και αποφορτίζει... Με αφορ-
μή τις παραπάνω σκέψεις του David Runciman (2015), 
καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Cambridge, στο 
βιβλίο του Πολιτική. Μια μικρή Ιστορία, και με θέα στο 
κοινοβούλιο θα αναπτυχθεί ένα μικρό εργαστήριο βα-
σισμένο σε τρία ερωτήματα: 1. Πώς η πολιτική ελέγχει 
τη βία; 2. Πώς ελέγχουν οι πολιτικοί την τεχνολογία; 
3. Γιατί η πολιτική δεν μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα 
μεταξύ των επιτυχημένων και των λιγότερο επιτυχημέ-
νων κρατών; Οι έφηβοι θα διερευνήσουν βιωματικά, 
μέσα από ατομικά και ομαδικά παιχνίδια σκέψης και λό-
γου, ρητορικά αγωνίσματα, θεατρικές δραστηριότητες 
και προσομοιώσεις πολιτικών θεσμών, τη σημασία της 
πολιτικής και τον ρόλο του ενεργού, συνειδητοποιημέ-
νου πολίτη που θέλει να αποφύγει την απολιτικοποίηση. 
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Περίπατος στην «Αθήνα του πολέμου» μέσα 
από τα βιβλία της Λότης Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου  

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, συγγραφέας 
Μπάμπης Μπαλτάς, δάσκαλος 
Για 25 μαθητές / Διάρκεια: 3 ώρες 

Η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου συναντάει τους 
μαθητές και περπατάει μαζί τους στη γειτονιά της Αθή-
νας όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και την οποία στη συ-
νέχεια περιέγραψε στα μυθιστορήματά της. Με κεντρικό 
θέμα ξενάγησης «Η Αθήνα στα χρόνια του πολέμου» θα 
τους οδηγήσει σε ιστορικά σημεία της πόλης, όπως το 
διαμέρισμα της Σοφίας Βέμπο στην μπλε πολυκατοι-
κία, τον λόφο του Στρέφη, τους δρόμους των Εξαρχεί-
ων κ.ά. Ο περίπατος θα πλαισιωθεί με αφηγήσεις της 
ίδιας. Θα συνοδεύσει ο δάσκαλος Μπάμπης Μπαλτάς, 
εμπνευστής της ιδέας αυτής.
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Το αίνιγμα του Παρθενώνα
Κατερίνα Σέρβη, αρχαιολόγος, συγγραφέας,  
μεταφράστρια

Πόσο καλά γνωρίζουμε το σπουδαιότερο ίσως αρχιτε-
κτόνημα της αρχαιότητας, τον Παρθενώνα; Πόσο οικεία 
μάς είναι η ιστορία του και οι άφθονες συσχετίσεις του 
με τη μυθολογία; Ποια είναι η εξέλιξη της Ακρόπολης 
από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τις ένδοξες μέρες 
της εποχής του Περικλή; Στη συνάντηση αυτή με τους 
εφήβους η Κατερίνα Σέρβη, μεταφράστρια του βιβλί-
ου της αρχαιολόγου Joan Breton Connelly Το αίνιγμα 
του Παρθενώνα, ξεδιπλώνει περιεκτικά και μέσα από 
οπτικοακουστικό υλικό γνωστές και άγνωστες πτυχές 
του ιερού μνημείου όπως τις προσέγγισε η Connelly 
στη μελέτη της, στην οποία επικεντρώνεται στη θρυ-
λική ζωφόρο, το μήκους 160 μέτρων ανάγλυφο που 
περιέτρεχε εξωτερικά το ανώτερο μέρος των τοίχων 
του κυρίως ναού. Σύμφωνα με τη μελέτη μια χαμένη 
κάποτε τραγωδία του Ευριπίδη έρχεται μετά την ανα-
κάλυψή της να φέρει στο φως μια θαμμένη για πολύ 
καιρό ιστορία που τοποθετείται στα μυθικά χρόνια της 
ίδρυσης της πόλης και δίνει μια άλλη διάσταση στο νό-
ημα του Παρθενώνα.
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Εγώ ως πρόσφυγας

Λίτσα Ψαραύτη, συγγραφέας
Δρ Ελένη Πολυμενοπούλου, Λέκτορας της Νομικής 
Σχολής του Παν/μίου Brunel (Λονδίνο), συγγραφέας

Η συγγραφέας Λίτσα Ψαραύτη υπήρξε πρόσφυγας. Ως 
παιδί μαζί με την οικογένειά της αναγκάστηκαν στην 
Κατοχή να φύγουν από τη Σάμο περνώντας κρυφά 
μέσα σε μια βάρκα τα νερά του Αιγαίου φτάνοντας 
στο Κουσάντασι της Τουρκίας. Στη συνέχεια με τρένο 
κατευθύνθηκαν, μετά από πολλές μέρες, στην Παλαι-
στίνη, σε ένα προσφυγικό στρατόπεδο στη μέση της 
ερήμου. Οι γονείς της είκοσι χρόνια νωρίτερα έζησαν 
τη Μικρασιατική Καταστροφή και διωγμένοι βρήκαν 
καταφύγιο στον νησί του Πυθαγόρα. Εμπειρίες που η 
ίδια καταθέτει στα πολυβραβευμένα βιβλία της. Στη 
συνάντηση αυτή οι έφηβοι θα έχουν την ευκαιρία να 
συνομιλήσουν μαζί της για όλα αυτά που νιώθει κα-
νείς διωγμένος από τον τόπο του, τους φόβους, τις 
ελπίδες, τις δυσκολίες, το μετά. Με τη δρα Ελένη 
Πολυμενοπούλου, ειδική σε θέματα προσφύγων και 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα αναζητήσουν απλου-
στευμένες απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Τι ση-
μαίνει πρόσφυγας; Τι διαφορά έχει ο πρόσφυγας από 
τον μετανάστη; Ποια διεθνή όργανα προστατεύουν τον 
πρόσφυγα; Ποια είναι τα δικαιώματα του; Πώς μπορεί 
να βοηθήσει ένας έφηβος;
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Αναζητώντας τα χνάρια των «Ξυπόλυτων 
Ηρώων»
Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Για μαθητές Β΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου
Διάρκεια: 3 ώρες

Με αφορμή το μυθιστόρημα της Αλεξάνδρα Μητσιάλη 
Ξυπόλυτοι Ήρωες οι έφηβοι θα έχουν τη δυνατότητα 
να περπατήσουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης ακολου-
θώντας μια συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία περιλαμ-
βάνει ιστορικά μνημεία γνωστά και άγνωστα που απο-
τελούν σημεία αναφοράς του βιβλίου και γύρω από τα 
οποία ξετυλίγεται η ιστορία της Θεσσαλονίκης την πε-
ρίοδο της γερμανικής κατοχής. Τα κρυμμένα πρόσωπα 
της πόλης, τα χνάρια της ιστορίας του Β΄ Παγκοσμίου 
πολέμου, η ζωή διαφορετικών ανθρώπων που έζησαν 
εκείνη την εποχή και είτε ύψωσαν το ανάστημά τους 
στον κατακτητή είτε συνεργάστηκαν μαζί του θα ξετυ-
λιχτούν μέσα από αυτή την περιήγηση. Το παρόν και το 
παρελθόν συναντιούνται ακολουθώντας μυθιστορη-
ματικές διαδρομές που στηρίζονται σε πραγματικά γε-
γονότα. Ο χρόνος ζωντανεύει αποκαλύπτοντας το ένα 
μετά το άλλο τα κοστούμια της πόλης και τα μυστικά 
των ανθρώπων που την κατοίκησαν πριν από μας δια-
μορφώνοντας τη σημερινή της προσωπικότητα.
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Για οργανωμένες ομάδες εφήβων & μαθητών (τάξεις σχολείων, ομάδες λογοτεχνίας, καλλιτεχνικές ομάδες, μαθητές φροντιστηρίων, συλλόγους κ.ά.)
Κλείστε τώρα μία εκδήλωση για την τάξη σας και δώστε μια άλλη διάσταση στο θέμα που δουλεύετε με τους μαθητές σας. 
Πληροφορίες / Κρατήσεις: Τμήμα Εκδηλώσεων Εκδόσεων Πατάκη: 210.36.50.024, 210.36.50.025, ekdiloseis@patakis.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Η εκπαίδευση που θέλω και η εκπαίδευση 
που έχω 
Με αφορμή το έργο του Αριστοφάνη Νεφέλες 

Τζωρτζίνα Κακουδάκη, σκηνοθέτρια της παράστασης 
Νεφέλες, Ηρώ Ποταμούση, θεατροπαιδαγωγός 
Διάρκεια: 3 ώρες

H Τζωρτζίνα Κακουδάκη και το Θέατρο του Νέου Κό-
σμου συμμετέχουν ξανά στον Μήνα Εφηβείας με ένα 
εργαστήριο θεάτρου.
Τι θεωρεί ένας νέος ότι πρέπει να μάθει και τι θεω-
ρεί ένας μεγάλος ότι πρέπει ένας νέος να ξέρει. Ένα 
εργαστήριο για το δίκαιο και το άδικο, το απαραίτητο 
και το άχρηστο, για τον συντηρητισμό και την προο-
δευτικότητα, για το σύστημα της εκπαίδευσης, για την 
ανάγκη απόκτησης δεξιοτήτων οξυδέρκειας, κριτικής 
ικανότητας, κοινωνικής χειραφέτησης ως κύριων μο-
χλών της λειτουργικής μας ένταξης στην κοινωνία του 
μέλλοντος.



Ο ΜΗΝΑΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ 
ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

2016

Εργαστήριο             Για τάξεις σχολείων. Σε συνεργασία µε τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος Ευγενίδου
Με κράτηση θέσης: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr

 

Από τη δηµιουργία του λογοτεχνικού ήρωα στην τρισδιάστατη µοντελοποίησή του  
και στην οπτικοακουστική του αναπαράσταση 

Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφέας 

Το εργαστήρι αποτελείται από τρεις τρίωρες συναντήσεις, που θα πραγµατοποιηθούν στη βιβλιοθήκη και στον υπερσύγ-
χρονο χώρο τεχνολογίας του Ιδρύµατος Ευγενίδου, καθώς και από µία συνάντηση προετοιµασίας που θα έχει προηγηθεί 
στον χώρο του σχολείου. Τρεις διαφορετικές οµάδες µαθητών σε διαφορετικούς χρόνους θα συµβάλουν σταδιακά στη 
δηµιουργία µιας ταινίας µικρού µήκους που ως ερέθισµα θα έχει το βιβλίο της Μαρίας Παπαγιάννη Παπούτσια µε φτερά.

Στάδιο 1ο: Εργαστήρι δηµιουρ-
γικής γραφής, δηµιουργίας του 
ήρωα και του σεναρίου
Τετάρτη 9 Νοεµβρίου 2016 
09.30 π.µ.-12.30 µ.µ.

•  Μια µατιά στο βιβλίο  
Παπούτσια µε φτερά

•  Ανάλυση βασικών στοιχείων  
ενός λογοτεχνικού χαρακτήρα.

•    Βασικές αρχές του κινηµατογράφου.
•  ∆ηµιουργία ενός νέου ήρωα και 

τρισδιάστατος σχεδιασµός του.
•  Οµαδική συγγραφή ιστορίας  

της ταινίας.

Στάδιο 2ο: Γύρισµα
Τετάρτη 23 Νοεµβρίου 2016
09.30 π.µ.-12.30 µ.µ.

•  Εισαγωγή στην τέχνη  
του κινηµατογράφου.

•  Βασικά στοιχεία κινηµατογραφικής 
σκηνοθεσίας (ρυθµός,  
πλάνο, σκηνή, άξονας, µοντάζ).

•   Έναρξη γυρισµάτων της ταινίας 
σύµφωνα µε το σενάριο  
της προηγούµενης οµάδας.

•   ∆ηµιουργία εφέ της ταινίας  
για greenscreen.

Στάδιο 3ο: Γύρισµα / Μοντάζ / 
Μιξάζ / Τίτλοι
Τετάρτη 7 ∆εκεµβρίου 2016
09.30 π.µ.-12.30 µ.µ. 

•  Εισαγωγή στην τέχνη  
του κινηµατογράφου.

•   Βασικά στοιχεία κινηµατογραφικής 
σκηνοθεσίας.

•  Ολοκλήρωση γυρισµάτων και  
εφέ της ταινίας σε greenscreen.

•  ∆ηµιουργία των ηχητικών  
τµηµάτων της ταινίας, voiceover, 
µουσική επένδυση κτλ.

•  Σχεδιασµός τίτλων ταινίας.
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Κάτι 

παραπάνω από 

εφηβικό s ite . 

Είσαι μέσα ;

Συνεργαζόµενοι Χώροι - Φορείς
• WWW.VISITGREECE.GR
•   ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙ∆ΟΥ,  

www.eugenfound.edu.gr, Λ. Συγγρού 387,  
τηλ. 210.94.69.631-32 

•   Ι∆ΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙ∆Η,
     Πραξιτέλους 169 & Μπουµπουλίνας, Πειραιάς,  

τηλ. 210.42.97.540, www.laskaridou.gr
•  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ Ι∆ΡΥ-

ΜΑΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-  
ΒΙΟΧΑΛΚΟ», Στάδιο Τεγέας 

•  ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ, (πρόγραµµα  
Μικροί Ηγέτες©), www.herakleidon-art.gr

•  «CINEµάθεια» µαθητικό κινηµατογραφικό  
Φεστιβάλ Βορείου Αιγαίου, drasischiou.weebly.com 
(ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΩΝ 
ΕΤΩΝ 2013, 2014, 2015), fb: Σχολικές ∆ραστηριότη-
τες ∆.∆.Ε. Χίου (ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ 
ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016)

•  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟ-
ΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, www.rhetoricedu.com

•  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ, Υψηλαντών 31, 
τηλ. 28213.41663, www.librarychania.gr 

•  PUBLIC ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, Καραγεώργη Σερβίας 1,  
τηλ. 2108181333

•  IANOS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Αριστοτέλους 7,  
τηλ. 2310.27.7004

•   KUDU “The Workshop”, Βουτάδων 28, Κεραµεικός, 
τηλ. 210.34.22.850, www.kuduworkshop.gr

•   ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ,  
Ακαδηµίας 65, Αθήνα, τηλ.: 210.38.11.850
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Η ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ

Νέοι σε κρίση: ∆ιλήµµατα και επιλογές
Μαθητές του Γενικού Λυκείου Λυκόβρυσης
Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας

Τετάρτη 30 Νοεµβρίου 2016, 19.00

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενώνουν την αγάπη τους για τη 
λογοτεχνία, το θέατρο, τα εικαστικά και τη µουσική και µε 
αφορµή θεµατικές που θίγει ο Μάνος Κοντολεών στο βι-
βλίο του Αµαρτωλή πόλη παρουσιάζουν µια πολυσύνθετη 
καλλιτεχνική προσέγγιση. Με κεντρικούς άξονες την οικο-
γένεια σε περίοδο κρίσης, τις διαπροσωπικές – ερωτικές 
σχέσεις, τη στάση απέναντι στην πολιτική πραγµατικότητα 
και τις επιλογές απέναντι στα αδιέξοδα, δουλεύουν οµαδι-
κά, καταθέτουν σκέψεις και προβληµατισµούς, εκφράζο-
νται και δηµιουργούν. 

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Κολύβα Κ., Λώλα Ι., Μητσού Κ., 
Οικονοµίδου Α.Μ. και Μαρµαγγιόλης Ιωάννης
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Η Ο εύθραυστος κι αθάνατος λόγος του λαϊκού παρα-
µυθιού και µε ποιους τρόπους (µας) «µεγαλώνει»

Λίλη Λαµπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια παραµυθιών

Πέµπτη 10 Νοεµβρίου 2016, 19.00 µ.µ.

Σε µια συνάντηση γύρω από το λαϊκό παραµύθι και τη µυστική 
του γλώσσα, µέσα από τη συµβολική προσέγγιση της σκιαθί-
τικης παραλλαγής του «Καηµού», θα κουβεντιάσουµε τα ζη-
τήµατα: Τι είναι µύθος, τι είναι παραµύθι – και ειδικά µαγικό 
παραµύθι; Ποια η συµβολική γλώσσα του µαγικού παραµυθιού 
και πώς µπορούµε να την προσεγγίσουµε; Σε ποιους απευ-
θύνεται το µαγικό παραµύθι; Γιατί οι έφηβοι είναι οι φυσικοί 
αποδέκτες του; Πώς αφηγούµαστε ένα παραµύθι; Με ποιους 
τρόπους το παραµύθι (µας) «µεγαλώνει»; Η συνάντηση θα 
κλείσει µε την αφήγηση παραµυθιών από τη Λίλη Λαµπρέλλη 
συνοδεία του µουσικού Γιάννη Ψαριώτη.

Ανοιχτές εκδηλώσεις για εφήβους, γονείς & εκπαιδευτικούς Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ (ΛΥΚΕΙΟΥ), ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ, 
ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΩΝ, ΓΟΝΕΙΣ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Παιχνίδια λόγου και σκέψης και τρόποι 
αξιοποίησης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
ζωής και την εκπαίδευση στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα

Σε συνεργασία µε το Μουσείο Ηρακλειδών 
(πρόγραµµα Μικροί Ηγέτες©)

Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος, πρόεδρος της 
Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρη-
τορικής στην Εκπαίδευση, υποψήφια διδάκτωρ, 
Μαίρη Μαρίν, καθηγήτρια Αγγλικής και MUN 
Mentor, υποψήφια διδάκτωρ

Τετάρτη 9 Νοεµβρίου 2016, 17.00-20.00
µε κράτηση θέσης

Οι δεξιότητες ζωής περιλαµβάνουν δεξιότη-
τες ανάπτυξης προσωπικής ταυτότητας, δια-
προσωπικής επικοινωνίας και αντιµετώπισης 
προβληµάτων. Μπορούν να αποκτηθούν µέσω 
της µάθησης και της εµπειρίας και βοηθούν τα 
άτοµα να διαχειρίζονται αποτελεσµατικά ζητή-
µατα της καθηµερινότητας, να προσαρµόζονται 
µε επιτυχία σε διάφορες καταστάσεις και να 
έχουν µια παραγωγική και γεµάτη ικανοποίηση 
ζωή. Στο εισαγωγικό αυτό εργαστήριο, µέσα 
από βιωµατικά παιχνίδια, οµαδικές προκλήσεις 
και προσοµοιώσεις πολιτικών θεσµών, θα δο-
θεί έµφαση στην αποτελεσµατική επικοινωνία 
και στις δεξιότητες ηγεσίας µε στόχο την καλ-
λιέργεια της οµαδικότητας, της ενσυναίσθησης, 
του αλληλοσεβασµού και της υπεράσπισης των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Θα αξιοποιηθεί ιδι-
αίτερα το debate ως οµαδικό παιχνίδι λόγου 
και σκέψης.

Roots and Shoots 
Στέλλα Τσιροπινά, φιλόλογος, υπεύθυνη Σχολικών ∆ραστηριο-
τήτων ∆.∆.Ε. Χίου, Φίλιππος Μανδηλαράς, συγγραφέας

Πέµπτη 24 Νοεµβρίου 2016, 19.00, µε κράτηση θέσης

Ο συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς σε συνεργασία µε την 
υπεύθυνη Σχολικών ∆ραστηριοτήτων ∆.∆.Ε. Χίου κ. Στέλλα Τσι-
ροπινά, φιλόλογο, υλοποιούν µε οµάδα εκπαιδευτικών και εφή-
βων της Χίου πρόγραµµα «Roots and Shoots», στο πλαίσιο της 
επίσκεψης της διεθνώς αναγνωρισµένης πρωτευοντολόγου, 
ανθρωπολόγου και Πρέσβειρας Ειρήνης των Ηνωµένων Εθνών 
δρος Τζέιν Γκούντολ. Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, θα πραγ-
µατοποιηθεί στην Αθήνα συνάντηση για εκπαιδευτικούς που 
θέλουν να ενεργοποιήσουν οµάδες εφήβων µαθητών σε πρό-
γραµµα «Roots and Shoots». Στη συνάντηση αυτή θα κατατεθεί 
η εµπειρία που θα έχει έως τότε υπάρξει από τις εργασίες της 
παραπάνω οµάδας, έτσι ώστε να εµπνευσθούν και να δραστηρι-
οποιηθούν και άλλες οµάδες εφήβων. Οι εκπαιδευτικοί που θα 
συµµετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την Jane Β
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Παράλληλες εκδηλώσεις - Έκθεση 

Από την τέχνη του δρόµου στα εξώφυλλα των βιβλίων: Οι έφηβοι κατακτούν την τέχνη του 
δηµόσιου χώρου 

Έργα εφήβων που συµµετείχαν στο εργαστήρι του streetartist, ζωγράφου και εικονογράφου STMTS / Σταµάτη Μή-
τσιου «Από την τέχνη του δρόµου στα εξώφυλλα των βιβλίων», το οποίο πραγµατοποιήθηκε κατά τον Μήνα Εφη-
βείας 2015, θα εκτεθούν στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη για όλο τον µήνα Νοέµβριο, δίνοντας τη σκυτάλη στις φετινές 
δηµιουργικές δράσεις. 

Goodall από κοντά, στην εκδήλωση για εκπαιδευτικούς η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί στις 16 ∆εκεµβρίου 2016. Μάθετε για τα προ-
γράµµατα Roots and Shoots στη σελίδα: www.rootsandshoots.
org και www.facebook.com/Rootsandshootsgreece ή επικοινω-
νήστε στο email: rsgreece@janegoodall.org µε την κ. Άννα Κατο-
γυρίτη, υπεύθυνη Roots and Shoots Greece, εκπρόσωπο-εθελό-
ντρια του Jane Goodall Institute. 

Καβουρδίζοντας κόκκους ιδεών
Νίκος Φέρρας, υπεύθυνος KUDU Coffee Roasters

Πώς µια παρέα φίλων χρησιµοποιούν δηµιουργικά τις 
εµπειρίες που έχουν ζήσει, τα κοινά τους όνειρα και όλα 
όσα µοιράστηκαν µαζί για να γεννήσουν µια επιχειρηµατι-
κή ιδέα; Ποιοι είναι οι κώδικες επικοινωνίας που χρησι-
µοποιούν και πώς καταφέρνουν να επιτύχουν παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες; Η οµάδα δηµιουργίας της KUDU Coffee 

Roasters, µιας από τις πιο ελπιδοφόρα ανερχόµενες ελ-
ληνικές εταιρείες ροφηµάτων, συναντά τους εφήβους και 
παρουσιάζει τα βήµατα της δηµιουργικής τους πορείας, τη 
διαδικασία γέννησης της επιχειρηµατικής τους ιδέας, και 
φυσικά όλα όσα τους καθιστούν ένα δυνατό όνοµα στον 
χώρο που επιχειρούν. Η δράση είναι βιωµατική, µιας και 
οι συµµετέχοντες θα κληθούν να γευθούν, να µυρίσουν, 
να µπουν στη φιλοσοφία κάποιων προϊόντων και στη συ-
νέχεια να σχεδιάσουν οµαδικά µια νέα ιδέα.

VisitGreece
Σπύρος Γιαννακόπουλος, µέλος της οµάδας του Visit-
Greece, συγγραφέας 

Ο ελληνικός ήλιος και η θάλασσα είναι γνωστά σε όλο τον 
κόσµο. Τα νησιά, οι παραλίες, τα µοναστήρια, κάθε µικρή 
έκπληξη του τόπου µας που περιµένει να εξερευνηθεί από 
τους επισκέπτες που καταφθάνουν κάθε χρόνο. Έχετε ανα-
ρωτηθεί ποτέ ποιες διαδικασίες έχουν προηγηθεί, ποια 

αναπτυξιακά τουριστικά πλάνα έχουν εφαρµοστεί και µε 
πόσα µέσα, ώστε η Ελλάδα να αποτελεί ένα δυνατό παγκό-
σµιο brandname στον χώρο του τουρισµού; Ελάτε µέσα 
από οπτικοακουστικό υλικό να συζητήσουµε για καµπάνιες 
που έχουν αναδείξει την εικόνα της χώρας µας στο εξωτε-
ρικό και να γνωρίσουµε το visitgreece.gr, το επίσηµο site 
προβολής της που συνεχώς κερδίζει έδαφος στον διεθνή 
χώρο των socialmedia.

Επαγγελµατικός προσανατολισµός – Επιχειρηµατικότητα – Ανάπτυξη

K
U

D
U

 “
TH

E 
W

O
R

K
SH

O
P”

Β
ΙΒ

Λ
ΙΟ

Π
Ω

Λ
ΕΙ

Ο
 Π

Α
ΤΑ

Κ
Η

 


