
1 
 

  

 

 

 

 

Προγράμματα  

για εκπαιδευτικές επισκέψεις 

στη σχολική χρονιά 2018 -2019 

 

Τα εκπαιδευτικά, διαδραστικά και βιωματικά προγράμματα του Πολιτιστικού Κέντρου «Παιδί 

και Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ.», για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας (3 – 12 ετών), 

σχεδιασμένα από εξειδικευμένους  παιδαγωγούς και προσαρμοσμένα στην ηλικία των παιδιών, 

είναι τα ακόλουθα: 

Θεματική ενότητα: « Εκπαιδευτική Ρομποτική» 

 Εκπαιδευτική Ρομποτική για παιδιά ηλικίας 3 – 6 ετών 

 

Η  ρομποτική στην προσχολική ηλικία, μετατρέπει την εκπαίδευση σε μία 
διασκεδαστική δραστηριότητα, συνδυάζοντας  τη μάθηση με το παιχνίδι και βάζοντας τα 
θεμέλια και για την νοητική ανάπτυξη του παιδιού παράλληλα με την υπόλοιπη κοινωνική 
και συναισθηματική του ανάπτυξη.  

Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον προγραμματισμό, χωρίς χρήση Η/Υ, με την 
εκπαιδευτική σειρά Bee Bot η "έξυπνη μέλισσα", ένα προγραμματιζόμενο ρομπότ δαπέδου 

ειδικά κατασκευασμένο για να χρησιμοποιείται και από παιδιά προσχολικής ηλικίας 3 έως 6 ετών.   
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Τα παιδιά αναπτύσσουν  δεξιότητες κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης 
προβλημάτων και προσεγγίζουν βιωματικά τη λειτουργία και χρήση του ρομπότ, 
δουλεύοντας  συνεργατικά αλλά και σε ατομικό επίπεδο.  

Ο αντικειμενικός στόχος, στα παιδιά προσχολικής ηλικίας που δεν είναι εξοικειωμένα με τον 
Η/Υ και  δεν καταλαβαίνουν τον σκοπό για τον οποίο προγραμματίζουν, δεν είναι η εκμάθηση μιας 
γλώσσας προγραμματισμού (της LOGO), αλλά η χρήση των τεχνικών της.  Τα παιδιά μέσω μιας 
διαδικασίας που την αντιλαμβάνονται σαν παιχνίδι και συμμετέχουν σε αυτή με πολύ ενθουσιασμό, 
κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της λογικής ακολουθίας, μεθοδικά, και προετοιμάζονται 
για μια ομαλή και ευχάριστη μετάβαση στις σχολικές απαιτήσεις. 

 

 Εκπαιδευτική Ρομποτική LEGO WeDo για παιδιά ηλικίας 7 – 9 ετών και 
LEGO WeDo 2.0 για παιδιά ηλικίας 10 - 12 ετών 

 
 

 
 

Με στόχο την εισαγωγή του STEΑM (Science, Technology, Engineering, Art, 
Mathematics) στην εκπαίδευση, τα παιδιά αρχικά καλούνται - σαν μικροί μηχανικοί - να 
κατασκευάσουν με δομικά υλικά (lego τουβλάκια) ένα έργο (project), έπειτα - σαν μικροί 
ηλεκτρολόγοι- καλούνται να συναρμολογήσουν καλώδια και αισθητήρες, και εν συνεχεία - σαν 
μικροί προγραμματιστές- να προγραμματίσουν κατάλληλα το ρομποτάκι τους ώστε να τεθεί σε 
λειτουργία.  

Τα παιδιά αφομοιώνουν έννοιες της Φυσικής, των Μαθηματικών, της Πληροφορικής και 
γενικότερα των επιστημών, με έναν ευχάριστο, βιωματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η 
εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιώντας  τη μεθοδολογία STEΑM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics) εξοικειώνει τα παιδιά με τις επιστήμες αυτές.  

Μέσα από τη διερευνητική, βιωματική μάθηση, αναπτύσσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, 
διασκεδάζουν και μαθαίνουν να αγαπούν τις θετικές επιστήμες. 
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Θεματική ενότητα: «Χριστουγεννιάτικα» 

 

 

Με γιορτινές ιστορίες και αγαπημένα  χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ταξιδεύουμε  στην 
μαγεία  της πιο γλυκιάς και ζεστής εποχής του χρόνου. Μαθαίνουμε τα ήθη, τα έθιμα, τα κάλαντα, 
τις παραδόσεις του τόπου μας και την σημαντικότητα της διατήρησής τους, ενώ τα αναβιώνουμε με 
θεατρικό παιχνίδι. 

.Οι όμορφες και πρωτότυπες εικαστικές  δημιουργίες των παιδιών, είτε πρόκειται για 
κάρτες, γούρια ή χριστουγεννιάτικα στολίδια,  με μήλα, πορτοκάλια, ρόδια, κανέλα, γαρύφαλλα, 
κουκουνάρια, χειροποίητη ζύμη, καλλιτεχνικό γύψο και με πολλά άλλα φυσικά  υλικά,  θα τους 
χαρίσουν ένα τεράστιο χαμόγελο και μια υπέροχη ανάμνηση .  

 
Τα παιδιά θα πάρουν μαζί τους όταν φύγουν, όλες τις Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες τους. 
 

Θεματική ενότητα: «Αποκριάτικα» 
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Τα παιδιά εμπνεόμενα από τα έθιμα της Αποκριάς,  θα χορέψουν το γαϊτανάκι πλέκοντας 

κέφι και χρώματα μαζί με τις κορδέλες, σε έναν χορό αγάπης και συμφιλίωσης με ιδιαίτερους 

συμβολισμούς.  

Κρατώντας ζωντανή την ελληνική παράδοση, θα αναβιώσουμε γνωστά ή άγνωστα 

αποκριάτικα έθιμα,  «Γενίτσαροι και Μπούλες» από τη Νάουσα, «Κουδουνοφόροι» από το Σοχό 

της  Θεσσαλονίκης,  «Αρπαγή της νύφης» από το Ρέθυμνο, και άλλα πολλά. 

Τα παιδιά θα εκφρασθούν με τις  εικαστικές τους δημιουργίες στο πνεύμα του 

Καρναβαλιού. Θα ζωγραφίσουν   βενετσιάνικες μάσκες από  γύψο, αλλά και δικές τους 

χειροποίητες αποκριάτικες μάσκες, που θα πάρουν μαζί τους όταν φύγουν.  

Με αυτοσχέδιο θεατρικό παιχνίδι θα γιορτάσουν "Το καρναβάλι των ζώων" των Μάρκο 
Σίμσα και Ντόρις Αϊζενμπούργκερ, με μουσική του Καμίγ ντε Σάνς. Τα παιδιά μεταμφιεσμένα σε 
ελέφαντες, λιοντάρια, μαϊμουδάκια, καγκουρό, κύκνους κ.ά. θα παίξουν, θα γελάσουν, θα 
διασκεδάσουν, μα πάνω απ΄όλα θα χαρούν τη  μαγεία της μουσικής, συνδέοντας το καρναβάλι, τα 
ζωάκια, τα μουσικά όργανα και την κλασσική μουσική, με δημιουργικές δραστηριότητες, 
διαφορετικές από τις συνηθισμένες . 

 
 Τέλος τα παιδιά, θα τραγουδήσουν, θα χορέψουν, θα ξεφαντώσουν και θα διασκεδάσουν 

με παραδοσιακά αποκριάτικα παιχνίδια ( «καρναβαλικό παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού»,  

«αλευροπόλεμος»  κ.ά.) στον κήπο του Πολιτιστικού Κέντρου .   

 

Θεματική ενότητα: «Χελιδονίσματα – Τα κάλαντα της 
΄Ανοιξης» 
  

 
 

Η Άνοιξη είναι εδώ, τα χελιδόνια φτάνουν, και μείς τα υποδεχόμαστε  με τα «χελιδονίσματα 
– τα κάλαντα της Άνοιξης», και τους φτιάχνουμε φωλιές από πηλό. 

Με θεατρικό παιχνίδι αναβιώνουμε  έθιμα και παραδόσεις που φτάνουν ως τις μέρες μας 
από την αρχαία Ελλάδα, όπως το «χελιδόνισμα», ένα μελωδικό καλωσόρισμα της Άνοιξης με 
ειδικά τραγούδια που λένε τα παιδιά γυρίζοντας από σπίτι σε σπίτι κρατώντας στεφάνια 
λουλουδιών ή κλαδιά  από κισσό με ομοίωμα χελιδονιού, ή καλάθια γεμάτα φύλλα κισσού, ενώ οι 
νοικοκυρές τους προσφέρουν γλυκίσματα και αυγά. 

Με πολλές εικαστικές δημιουργίες τα παιδιά καλωσορίζουν την  Άνοιξη και την αναγέννηση 
της φύσης!  
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Τα παιδιά θα πάρουν μαζί τους όταν φύγουν, όλες τις δημιουργίες τους. 

 
 

Θεματική ενότητα: «Πασχαλιάτικα» 

 

Ξεκινώντας από τον συμβολισμό της ανάστασης του Λαζάρου, με αναφορά  στην 
παράδοση και στα διάφορα κατά τόπους έθιμα για τη λαμπρή αυτή μέρα νίκης της ζωής και της 
αγάπης, θα προσφέρουμε στα παιδιά τα «Λαζαράκια» (σταφιδοψωμάκια ), θα δημιουργήσουμε 
μαζί  τον «Λάζαρο», θα στολίσουμε με ολόφρεσκα λουλούδια τα καλαθάκια μας και θα 
τραγουδήσουμε τα «Κάλαντα του Λαζάρου (Λαζαρικά)». Με θεατρικό παιχνίδι  θα αναβιώσουμε  τα 
έθιμα, τραγουδώντας τα κάλαντα και   κρατώντας τα ολάνθιστα   καλαθάκια, «τον Λάζαρο»  και   τα 
«Λαζαράκια».  

Εμπνεόμενα από τα έθιμα της Πασχαλιάς και τα χρώματα της Άνοιξης, τα παιδιά  
φτιάχνουν ένα διαφορετικό πασχαλινό αυγό με κολάζ από τη φύση (με φύλλα, λουλούδια και 
πέταλα).  

Τα παιδιά  θα ζωγραφίσουν  πασχαλιάτικα στολίδια  και διακοσμητικά, φτιαγμένα  με  ζύμη 
από κορνφλάουρ και σόδα  ή  από καλλιτεχνικό γύψο. Θα στολίσουν τις λαμπάδες που θα τους 
προσφέρουμε, με πολύχρωμες κορδέλες και με τα στολίδια που δημιούργησαν.   

 
Τα παιδιά θα πάρουν μαζί τους όταν φύγουν, όλες τις δημιουργίες τους. 
 

Θεματική ενότητα: «Θέατρο Σκιών - Καραγκιόζης» 
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Τα παιδιά  παρακολουθούν  ένα παραδοσιακό θέαμα Καραγκιόζη, με τον γνωστό 
καραγκιοζοπαίχτη Αλέξανδρο Μελισσινό. Με αυτό το  εξαιρετικό είδος τέχνης και τεχνικής, τα 
παιδιά διασκεδάζουν, συμμετέχουν ενεργά και γνωρίζουν  με βιωματικό τρόπο την κίνηση, την 
κατασκευή, την εμψύχωση των πρωταγωνιστών και παίζουν στη σκηνή.  

Τα παιδιά δημιουργούν τις δικές τους φιγούρες του θεάτρου σκιών που  θα τις πάρουν μαζί 
τους   όταν φύγουν. 
 

Θεματική ενότητα: « Μια βόλτα στον κόσμο» 

 
Πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία με βιωματικό και ψυχαγωγικό τρόπο 

μεταφέρει στα παιδιά πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά στοιχεία διαφόρων χωρών από 

όλο τον κόσμο, μέσα από διασκεδαστικά και διαδραστικά παιχνίδια. Τα παιδιά λύνοντας έναν 

γρίφο ανακαλύπτουν σε ποια χώρα θα γίνει το επόμενο «ταξίδι» μας. Για κάθε χώρα παίζουμε και 

ένα παιχνίδι. Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες αφορούν σε έθιμα και χαρακτηριστικά στοιχεία του 

κάθε λαού. Ενδεικτικά «ταξιδεύουμε» στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στην Αγγλία, στη 

Γαλλία,  στη Γερμανία, στην Κίνα, στην Αυστραλία, στη Ρωσία, στην Αίγυπτο, στις ΗΠΑ, στη 

Βραζιλία, στη Μαδαγασκάρη. Τα παιχνίδια και οι δραστηριότητες που έχουν επιλεχθεί οξύνουν την 

παρατηρητικότητα και τη μνήμη, καλλιεργούν κινητικές δεξιότητες, μεταφέρουν γνώσεις και 

πληροφορίες  και χαρίζουν διασκέδαση και γέλιο.  

Οι δραστηριότητες προσαρμόζονται στην ηλικία των παιδιών και αξιοποιούν πλήθος 

εποπτικών μέσων. 

Παρακαλούμε  για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα να σημειώσετε  τα εξής: 

 Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να γίνει,  είτε στο χώρο μας, είτε  
στο χώρο σας.   
 

 Ημέρες  : καθημερινά κατόπιν συνεννόησης. 
 

 Διάρκεια  κάθε προγράμματος :  90΄. 
 

 Ώρες: 9:30 – 11:00  & 11:30 – 13:00 
 

 Υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης κατόπιν συνεννόησης. 
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 Όλα τα υλικά διατίθενται από τα πολιτιστικό κέντρο. 
 
 

 Κόστος συμμετοχής:  3 ευρώ/παιδί 
 
 

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες:  

Πολιτιστικό Κέντρο «Παιδί και Δημιουργία Κοιν.Σ.Επ.» 

Ασημακοπούλου 25 και Βάκχου 1 Αγ.Παρασκευή,  Τ.Κ. 15342 

www.paididimiourgia.gr 

Τηλ. 213 0418948, 6944582782 

e-mail : paididimiourgia@gmail.com 

 
 
Με εκτίμηση  
 
Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου "Παιδί και Δημιουργία" 
 
Μανιάτη  Μαρία 


