
Δξγαζηήξηα / Γεκηνπξγνί 
 

 

Για θανηάζος… Τα μαξιλάπια ηων ονείπων μος / Γεσξγία Γακνπνύινπ, Δηθαζηηθόο, 

Παηδαγσγόο, ΜΑ / Για παιδιά 8-14 εηών 
 

Η παηδηθή θαη ε εθεβηθή ειηθία είλαη νη πεξίνδνη ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ όπνπ ην παξειζόλ 

θαη νη αλακλήζεηο θαηαιακβάλνπλ ζπγθξηηηθά ιηγόηεξν «ρώξν» ζε ζρέζε κε ην κέιινλ θαη 

ηα όλεηξα. Απηό όκσο ην κέιινλ γίλεηαη ζπρλά πεγή άγρνπο, όζν θαη ειπίδσλ. 

 

Για θανηάζος… Ταξίδι ζηα μςζηικά ηος νος / Γεκήηξεο Παππάο, Φπζηθόο, Υπνςήθηνο 

Γηδάθησξ ΔΚΠΑ / Για παιδιά 10-14 εηών 
 

Τε λύρηα, θάησ απ’ ηα άζηξα γηα ηελ άλνημε, λα θάλεηο ηε  ζησπή θσλή θαη ηε θσλή 

ηξαγνύδη αλάκεζα ζηα ινπινύδηα, λα θάζεζαη θαη λα ζηνράδεζαη ζαλ ηη λα ‘λαη; Πώο ε ζησπή 

γίλεηαη θσλή θαη ε θσλή ηξαγνύδη; Πώο νη ήρνη απνθηνύλ λόεκα; Τη είλαη απηό πνπ καο 

αξέζεη, πνπ καο ζπγθηλεί; Πώο ηειηθά κπνξνύκε λα ζηνραδόκαζηε; Ο εγθέθαιόο καο είλαη ε 

απάληεζε.  

 

Για θανηάζος… Να εξεπεςνούζαμε ηον Πλανήηη Άπη! / Δύα Λέθα, Φπζηθόο, Γξ. 

Αζηξνθπζηθήο, Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ / Για παιδιά 10-14 εηών 

 
 Έλα καγηθό ηαμίδη ζηνλ Πιαλήηε Άξε, έλα ηαμίδη κε ηε θαληαζία θαη ην λνπ, κηα θιεθηή 

καηηά ζην κέιινλ, έλα ηαμίδη γλώζεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ θόθθηλνπ πιαλήηε. Σην 

πξόγξακκα απηό ηα παηδηά ζα αλαθαιύςνπλ ηηο ζπλζήθεο ηνπ γεηηνληθνύ καο πιαλήηε, ηελ 

επηζηεκνληθή δηεξεύλεζε απηώλ θαη ζα αλαξσηεζνύλ γηα ην πώο ζα κπνξνύζακε λα 

επηβηώζνπκε εθεί!  

 

Για θανηάζος… Να μαρ μιλούζαν ηα άζηπα και να μαρ έλεγαν ηην ιζηοπία ηοςρ / Δύα 

Λέθα, Φπζηθόο, Γξ. Αζηξνθπζηθήο, Δζληθό Αζηεξνζθνπείν Αζελώλ / Για παιδιά 5-8 εηών 
 

Έλα εξγαζηήξην γηα ηνπο αζηεξηζκνύο θαη ηνπο κύζνπο ηνπο, έλα ηαμίδη ζηνλ νπξαλό θαη ζηα 

αζηέξηα.  

 

Για θανηάζος… Να ήζοςν μάγορ! / Μηράιεο Γθέθνο, MSc Γηδαθηηθήο ηεο Φεκείαο, MSc 

Αλαιπηηθήο Φεκείαο, Δθπαηδεπηηθόο / Για παιδιά 4-14 εηών 
 

Η Βηβιηνζήθε κεηαηξέπεηαη ζε ζρνιή καγείαο. Ο βηβιηνζεθνλόκνο ζε ζπνπδαίν κάγν θαη 

δηεπζπληή ηεο ζρνιήο. Τα παηδηά-επηζθέπηεο ζε καζεηεπόκελνπο κάγνπο. Πείηε ηε καγηθή 

ιέμε «Αινρνκνύξα» γηα λα μεθιεηδώζεηε ηελ πόξηα ηεο θαη  αλαθαιύςηε ηνλ πξαγκαηηθό, 

αιιά εμίζνπ καγηθό, θόζκν! 

 

Για θανηάζος… Όηι ηαξιδεύειρ ζηο παπελθόν, ζηην απσαία Αθήνα, ζηην Αθήνα ηος 

Πεπικλή! / Αξγπξώ Πηπίλε, Σπγγξαθέαο, Ηζνπνηόο / Για παιδιά 5-8 εηών, 10-14 εηών 
 

Σε ιέλε Αζπαζία,ηε γάηα ζνπ ηε ιέλε θη εθείλε Αζπαζία, θη έρεηο κηα θίιε θνπθνπβάγηα, ηε 

Γιαύθα. Παίξλεηε κέξνο ζηηο γηνξηέο ηεο πόιεο, επηζθέθηεζηε ηα κλεκεία ηεο πόιεο, βιέπεηε  

κηα παξάζηαζε ζην ζέαηξν, πάηε ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ. Ξεθύιιηζε ηα βηβιία, κάδεςε ην 

πιηθό ζνπ, θνπβέληηαζε κε ηνπο θίινπο ζνπ θαη πέζε κε ηα κνύηξα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

 



Για θανηάζος… Το καλοκαίπι «ηην ώπα πος ηα ονείπαηα αληθεύοςν» (ζηίρνο από πνίεκα 

ηνπ Γ. Σεθέξε από ηε ζπιινγή Θερινό Ηλιοζηάζιο) / Αξγπξώ Πηπίλε, Σπγγξαθέαο, Ηζνπνηόο 

/ Για παιδιά 5-10 εηών, 7-14 εηών 
 

Αο δηαβάζνπκε ηα πνηήκαηα, αο δηαβάζνπκε ηα παξακύζηα, γηα λα βξνύκε θαη λα 

ζρεδηάζνπκε ην δηθό καο δξόκν κέζα ζην θαινθαίξη. 

 

Για θανηάζος… Τα κείμενα και οι εικόνερ,  οι ήπωερ και οι ηίηλοι  να ξέθεςγαν από ηα 

βιβλία! / Γηθαίνο Φαηδεπιήο, Παηδαγσγόο, Δκςπρσηήο, Σπγγξαθέαο / Για παιδιά 9-11 εηών 
 

Πξσί ζηε Βηβιηνζήθε, νη πόξηεο μεθιεηδώλνπλ θαη ν ππεύζπλνο κπαίλεη ζηγά ζηγά. Αλνίγεη 

ηηο θνπξηίλεο θαη ηόηε… Τξεραιεηά, ζπξζίκαηα, ρακειόθσλεο νκηιίεο ηξηγύξσ. Πίζσ από ηα 

ξάθηα, από ηα έπηπια, παληνύ. Λίγα βηβιία πεζκέλα ζην πάησκα, αλνηρηά. Οη ιέμεηο ηνπο, νη 

ήξσέο ηνπο, νη εηθόλεο ηνπο, νη ηίηινη ηνπο, νη ζειίδεο ηνπο, όια έπεζαλ από κέζα θαη 

ράζεθαλ ζηνλ ρώξν ηεο Βηβιηνζήθεο. Αλ δελ ηα βνεζήζνπκε λα επηζηξέςνπλ, νη ηζηνξίεο ζα 

ραζνύλ γηα πάληα. Πξνζνρή όκσο, ην θάζεηη ζην δηθό ηνπ βηβιίν. Αιιηώο...  

 

Για θανηάζος… Μικπά ξςπνήμαηα / Δύε Γεξνθώζηα, Σπγγξαθέαο, Αθεγήηξηα, 

Δκςπρώηξηα / Για παιδιά 6-12 εηών 
 

Τα κηθξά μππλήκαηα είλαη έλαο θύθινο. Έλαο θύθινο από εηθόλεο γηα ηνλ ύπλν θαη ηνλ 

μύπλην. Έλαο θύθινο από κηθξέο κπνπθηέο, κε δηαθνξεηηθή γεύζε ε θάζε κηα. Έλαο θύθινο 

από ήρνπο, δπλαηνύο θαη ζηγαλνύο. Έλαο θύθινο από ζηηγκέο, κηθξέο θαη κεγάιεο, κεγάιεο 

θαη κηθξέο. Όπσο ν θύθινο ηεο δσήο. Ο θύθινο πνπ νλεηξεύηεθε απηόο πνπ έγξαςε κηα 

ηζηνξία θη απηόο πνπ ηε δσγξάθηζε. Όκσο ηα όλεηξα δελ είλαη ίδηα γηα όινπο. Καλείο δελ 

θνηκάηαη θαη δελ μππλά κε ηνλ ίδην ηξόπν, θαλείο δελ αθνύεη ηνπο ήρνπο κε ηνλ ίδην ηξόπν,  

θαλείο δε ληώζεη ηηο γεύζεηο κε ηνλ ίδην ηξόπν, θαλείο δελ δεη ηηο ζηηγκέο κε ηνλ ίδην ηξόπν. 

 

Για θανηάζος… Φύζα, θύζα ηο θεγγάπι / Δύε Γεξνθώζηα, Σπγγξαθέαο, Αθεγήηξηα, 

Δκςπρώηξηα / Για παιδιά 4-8 εηών 
 

Τν θεγγάξη, αηώλην ζύκβνιν ζηνπο κύζνπο, ηηο παξαδόζεηο, ηα ηξαγνύδηα, ηελ πνίεζε θαη ηελ 

πεδνγξαθία, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηε δσγξαθηθή. Τν θεγγάξη, πνπ αθνινπζεί ηνλ θύθιν ηνπ 

ρξόλνπ θαη ηεο δσήο. Τν θεγγάξη, πνπ εκθαλίδεηαη, ράλεηαη, κεηακνξθώλεηαη, κηιάεη, γειάεη 

θαη θιαίεη ζηα παξακύζηα θαη ζε πνιιά βηβιία γηα παηδηά. Έλα ηαμίδη ζην θεγγάξη κέζα από 

παξακύζηα ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο θαη ηεο ινγνηερλίαο. 

 

Για θανηάζος… Ανακαλύπηονηαρ ηα ςλικά και ηον ήσο ηηρ γλώζζαρ μος / Θνδσξήο 

Οηθνλόκνπ, Σπλζέηεο, Royal College of Music London / Για παιδιά 4-14 εηών 
 

Σθνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα θαηαιάβνπλ ηα παηδηά ηελ έλλνηα ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο 

κνπζηθόηεηαο ηεο γιώζζαο καο κε ηξόπν νξγαληθό, λα αλαπηύμνπλ ηελ θαληαζία ηνπο κέζσ 

ησλ ήρσλ θαη ηεο κνπζηθήο θαη κέζα από απηή ηε δξάζε λα κάζνπλ θαη λα πξνρσξήζνπλ 

παίδνληαο. 

 

Για θανηάζος… Τι μποπούμε να επιηύσοςμε σπηζιμοποιώνηαρ ηα μαθημαηικά / 

Καιιηόπε Μπισλά, Λέθηνξαο King's College London / Για παιδιά 6-12 εηών 
 

Δίλαη γεγνλόο: Όινη ρξεζηκνπνηνύκε ηα καζεκαηηθά ζε θαζεκεξηλέο εθαξκνγέο είηε ην 

γλσξίδνπκε είηε όρη. Αλ ςάμνπκε αξθεηά, ζα δνύκε όηη ηα καζεκαηηθά ζπλδένληαη κε 

πνιινύο ηνκείο ηεο δσήο καο. Τα καζεκαηηθά είλαη ε παγθόζκηα γιώζζα ηνπ θόζκνπ καο, 

θαη από ηελ αξραηόηεηα αθόκα βνεζνύλ ηελ αλζξσπόηεηα λα εμεγήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη. 



Τα καζεκαηηθά είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα ηειεηνπνηήζνπλ ηε 

δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο. 

 

Για θανηάζος… Ταξίδια ηος νος: όλη η γη ζηα σέπια ζος / Μαξία Παπαγηάλλε, 

Σπγγξαθέαο / Για παιδιά 4-14 εηών 
 

Τα βηβιία είλαη παξάζπξα απ’όπνπ βιέπνπκε ηνλ θόζκν. Καη ζπρλά νη ήξσεο καο 

πξνζθέξνπλ καγηθά ηαμίδηα. Όρη απιώο ζε άιινπο ηόπνπο αιιά θαη ζε άιινπο πνιηηηζκνύο 

θαη ζε άιιεο επνρέο . Θα αλνίμνπκε πνιιά παξάζπξα. Γηα λα δνύκε πόζν καθξηά θηάλεη ν 

θόζκνο θη άιια παξάζπξα γηα λα δνύκε πόζν κηθξόο κπνξεί λα γίλεη ν θόζκνο. Τν ζπίηη καο- 

ε Βηβιηνζήθε-  έρεη δπν κεγάια παξάζπξα. Κη όηαλ δεζηαηλόκαζηε ή όηαλ ζέινπκε θαζαξό 

αέξα ή … ή  

 

Για θανηάζος… Τη δική ζος ιζηοπία / Μαξηάλλα Κάικπαξε, Σθελνζέηηο, Σπγγξαθέαο, 

Καζεγήηξηα Υπνθξηηηθήο, Καιιηηερληθή Γηεπζύληξηα Θεάηξνπ Τέρλεο Κάξνινπ Κνπλ / Για 

παιδιά 8-14 εηών 
 

Η αλάγλσζε είλαη κηα δηαδηθαζία κνλαρηθή, ην ζέαηξν είλαη κηα εμσζηξεθήο δηαδηθαζία πνπ 

πξνϋπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζπιινγηθόηεηα: κνηξάδνκαη κε ηελ νκάδα ηηο ζθέςεηο, ηηο 

ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά πνπ κνπ πξνθαιεί έλα θείκελν/ θαινύκαη λα θαληαζηώ από 

θνηλνύ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ην θείκελν απηό ζα κπνξνύζε λα παξαζηαζεί. 

 

Για θανηάζος… Μια βαλίηζα με ειζιηήπιο μια ζελίδα / Νίθνο Νίθαο, Φηιόινγνο, 

Καζεγεηήο Υπνθξηηηθήο, Ηζνπνηόο / Για παιδιά 6-14 εηών 
 

Έλα πξόγξακκα θηηαγκέλν γηα θαινθαίξη αιιά ηδαληθό γηα όπνηα επνρή ζειήζεη θαλείο όπσο 

άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ηα ηαμίδηα.  

 

Για θανηάζος… Το μςζηήπιο ηος σπςζού ελέθανηα / Φνίβνο Παπαραηδήο, Δηθνλνγξάθνο /  

Για παιδιά 6-14 εηών 
 

«Τν κπζηήξην ηνπ ρξπζνύ ειέθαληα» είλαη έλα παηρλίδη ζηε ινγηθή ηνπ θξπκκέλνπ 

ζεζαπξνύ. Σθνπόο ηνπ παηρληδηνύ είλαη ε εμνηθείσζε ησλ κηθξώλ θίισλ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

Βηβιηνζήθεο θαη ε εκπέδσζε ηεο ηδέαο όηη ηα βηβιία είλαη ε κνλαδηθή ππάξρνπζα 

«ρξνλνκεραλή» ζηηο κέξεο καο, κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνύκε λα «ηαμηδέςνπκε» θαη λα γίλνπλ 

αθεηεξία γηα ζπλαξπαζηηθέο πεξηπέηεηεο κε ηε βνήζεηα ηνπ λνπ.  

 


