Πρόσκληση
|
θεατρική
παράσταση της «Αλφαβήτας»|
«Μαθαίνω
Παίζοντας
στην
μητρική
μου
γλώσσα
(αλβανικά)» | Σάββατο 17
Μαρτίου 2018 | κινηματογράφος
Studio Art Cinema
Σάββατο 17 Μαρτίου
4.00 – 6.00 το απόγευμα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας περιμένουμε όλους
στη θεατρική παράσταση της «Αλφαβήτας»,
που διοργανώνει η Δημιουργική Ομάδα
«Μαθαίνω Παίζοντας στην μητρική μου γλώσσα (αλβανικά)»
με τη δασκάλα τους Ιλίρα Ντρίο Μπακάλι,
στον κινηματογράφο Studio Art Cinema,
Σπάρτης & Σταυροπούλου 33, Πλ. Αμερικής.

«Κινηματογραφική
ΚΔΑΠ- 2017-2018

αφίσα»-

«Κινηματογραφική αφίσα»

Τι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο στην ταινία που μόλις
είδες;
Αν κλείσεις τα μάτια, ποια από τις εικόνες της,
θα σου αποτυπωθεί πρώτη στο μυαλό;
Ποιο από τα χρώματά της, σε εντυπωσίασε περισσότερο;
Τι θα ήθελες να θυμάσαι απ’ αυτήν;
Σ’ αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα,
προσπαθούμε να απαντήσουμε κάθε εβδομάδα,
μετά από την προβολή της αγαπημένης μας ταινίας.
Φτιάχνουμε τη «δική» μας,
αντιπροσωπευτική της αφίσα με καλή διάθεση και χαμόγελα!
Σε περιμένουμε να μοιραστείς μαζί μας, αυτή τη συναρπαστική
εμπειρία!

«Εικαστικές
Δημιουργίες»ΚΔΑΠ- 2017-2018
«Εικαστικές Δημιουργίες»

Το ταξίδι των «Εικαστικών Δημιουργιών» συνεχίζεται και φέτος..
Τα λιμάνια που αγκυροβολούμε,
έχει το καθένα τη δική του ομορφιά και ξεχωριστή
πραγματικότητα
να μας διηγηθεί…
Τα ρεύματα που μας κατευθύνουν
πάντα πιστά στον καλλιτεχνικό προορισμό τους
και με διάθεση όλο και πιο αναζωογονητική
( Ιμπρεσιονισμός, Μετα-Ιμπρεσιονισμός, ΝτιβιζιονισμόςΠουαντιγισμός, Ρεαλισμός.).
Οι οικοδεσπότες μας πάλι, με αμείωτη ζεστασιά και ευγενική
διάθεση
απέναντί μας..
Τι κι αν ο καθένας από εμάς δίνει τη δική του ξεχωριστή
πινελιά στα έργα τους;
Λες κι αυτό επιζητούν και οι ίδιοι..
Ένα διάλογο μαζί μας ζωντανό, προσωπικό κι ακατάπαυστα
εκφραστικό

Τμήματα
Μαθησιακής
Υποστήριξης-Κέντρο για το
Παιδί/
Δημοτικό
Ιατρείο
Πατησίων-Ιανουάριος-Μάιος
2018

Στο «Κέντρο για το Παιδί» στο Δημοτικό Ιατρείο Πατησίων,
πραγματοποιούνται τμήματα Mαθησιακής Υποστήριξης,
από τους παιδαγωγούς του Δικτύου για τα Δικαιώματα του
Παιδιού.
Τα τμήματα λειτουργούν,
Δευτέρα 14:00 – 16:00 για τους μαθητές από Α` – Γ` τάξης
Δημοτικού
και Παρασκευή 14:00 – 16:00 για τους μεγαλύτερους μαθητές Δ` –
ΣΤ` τάξης.
Για δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στο Κέντρο για το Παιδί. τηλ. 210 20.15.510-11
(εσ. 118),
ώρες λειτουργίας: 08:00 – 19:00.

Εργαστήριο Ρομποτικής και
Τεχνολογίας- Εφηβικό ΔίκτυοΝοέμβριος 2017- Ιανουάριος
2018
Εργαστήριο Ρομποτικής και Τεχνολογίας
Νοέμβριος 2017- Ιανουάριος 2018
Κάθε Σάββατο
11 με 2 το μεσημέρι

Το Εφηβικό Δίκτυο, πρόγραμμα του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
συμμετέχει στο εργαστήρι eCraft2Learn,

που διοργανώνει η ομάδα EDUMOTIVA
(Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας www.edumotiva.eu).
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι έφηβοι και οι έφηβες
θα ερευνήσουν τις νέες τεχνολογίες,
θα σχεδιάσουν αντικείμενα
και θα πειραματιστούν με τις ψηφιακές κατασκευές.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της εξατομικευμένης
μάθησης και διδασκαλίας
στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής,
των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM)
και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων
που προωθούν την ένταξη και την απασχολησιμότητα
της νέας γενιάς στον 21ο αιώνα.
Το εργαστήριο
πραγματοποιείται στον 1ο όροφο του Παρατηρητηρίου της
Τεχνόπολης

Δημιουργική
Ομάδα-«Ας
μιλήσουμε
με
εικόνες»Εφηβικό Δίκτυο- 2017
Ας μιλήσουμε με εικόνες

Στο εργαστήρι Φωτογραφίας του Alfredo Pechuan,
οι έφηβοι και οι έφηβες μιλούν διαφορετικές γλώσσες,
εκφράζονται με εικόνες.
Παράλληλα, μαθαίνουν να κατασκευάζουν τις δικές τους συσκευές
λήψης φωτογραφιών
με απλά υλικά, να πειραματίζονται με το φως και τις μορφές,
με τελικό στόχο τη δημιουργία της δικής τους εικαστικήςφωτογραφικής έκθεσης!
Το εργαστήρι πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη,
από τις 5 έως 7 το απόγευμα, στο χώρο του Εφηβικού Δικτύου
(πλατεία Τράιμπερ 8, Μεταξουργείο)
και παραμένει ανοιχτό για νέες συμμετοχές εφήβων 12-18 ετών!
Για να δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνήστε στο 210-52.47.470
ή ελάτε στο Εφηβικό Δίκτυο, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως
και τις 8 το βράδυ.
Το εργαστήρι πραγματοποιείται σε ελληνικά και αγγλικά.

Το
Δίκτυο
υποδέχεται
το
φθινόπωρο!!!!-ανανεώσεις
εγγραφώνεγγραφές
στις
Δημιουργικές Ομάδες
Το Δίκτυο
υποδέχεται το φθινόπωρο!!!!

Από 13 Σεπτεμβρίου:
ελάτε να ανανεώσετε την κάρτα μέλους
για το Εργαστήρι Πολιτισμού, το Εφηβικό Δίκτυο
και τη Δανειστική Βιβλιοθήκη

Από 25 Σεπτεμβρίου:
ελάτε να ενημερωθείτε για το νέο μας πρόγραμμα
και να δηλώσετε συμμετοχή
στις καινούργιες Δημιουργικές Ομάδες
και στα τμήματα Μαθησιακής Υποστήριξης
και Αγγλικών

Οι Δημιουργικές Ομάδες
και τα τμήματα Μαθησιακής Υποστήριξης
ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου

Καλοκαιρινό
Πρόγραμμα
Ιούνιος- Ιούλιος 2017- Κέντρο
για το Παιδί
Καλοκαιρινό Πρόγραμμα
Ιούνιος- Ιούλιος
2017

Κέντρο για το Παιδί
Δημιουργικές Ομάδες
για παιδιά 4 – 12 χρονών

Δημιουργική Ομάδα

«Μιλάμε άλλη γλώσσα… παίζουμε το ίδιο παιχνίδι»
Παιχνίδια από το Αφγανιστάν, τη Συρία, τη Νιγηρία, τη Γκάνα,
τη Ρουμανία, την Ελλάδα, την Αλβανία και με δραστηριότητες
μέσα από το θέατρο, με εικαστικά και μουσική θα αξιοποιήσουμε
τον ελεύθερο χρόνο μας δημιουργικά και θα αποκτήσουμε
καινούργιες γνώσεις διασκεδάζοντας.
Σας περιμένουμε όλους για να έρθουμε σε επαφή με όλες τις
τέχνες, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους έκφρασης στηριγμένους στο
ίδιο το παιχνίδι και όχι στη γλώσσα.

Δημιουργική Ομάδα «Μαθαίνουμε παίζοντας» για πολύ μικρά
παιδιά
Μέσα από εργαστήρια εικαστικών, θεάτρου, μουσικής, εκφραστικής
κίνησης και κατασκευών
θα εξοικειωθούμε με το χώρο, με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας
αλλά και με το σώμα μας.
Τα «εργαλεία» που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το παιχνίδι, η
κίνηση, το τραγούδι, η δραματοποίηση
και οι κατασκευές.

Πληροφορίες στο Κέντρο για το Παιδί,
καθημερινά 9πμ – 7μμ
Δομοκού 2, 1ος όροφος, Σταθμός Λαρίσης,
τηλ. 2108257667
diktio4@gmail.com

Καλοκαιρινό
Πρόγραμμα
ΙούνιοςΙούλιος
2017
–
Εφηβικό Δίκτυο
Εφηβικό Δίκτυο
Δημιουργικές Ομάδες και
Εκπαιδευτικά Προγράμματα
για εφήβους

Δημιουργική Ομάδα «THE URBAN GAME»
Σας περιμένουμε στην Ομάδα μας για να ανακαλύψουμε τα πιο
κρυφά σημεία της γειτονιάς μας
και να δημιουργήσουμε το δικό μας παιχνίδι πόλης εμπνευσμένο
από την ιστορία της πλατείας Τράιμπερ.

Δημιουργική Ομάδα
«ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ …και βόλτες στην περιοχή»
Ελάτε

να

γνωρίσουμε

την

τέχνη

της

γλυπτικής,

της

αρχιτεκτονικής και της φωτογραφίας
και να πειραματιστούμε με τις μεθόδους και τις τεχνικές του
σχεδίου. Θα κάνουμε βόλτες στη γειτονία, θα παρατηρήσουμε τον
«έξω κόσμο» και θα φτιάξουμε έναν διαφορετικό χάρτη, ένα
μωσαϊκό διαφορετικών αντιλήψεων και εμπειριών.

Δημιουργική Ομάδα «NINJUTSU»
Μέσα από αθλητικές δραστηριότητες και ασκήσεις του «NINJUTSU»
θα αναπτύξουμε τις ικανότητες και τις δεξιότητές μας. Θα
μάθουμε την ιστορία
και θα ανακαλύψουμε τη φιλοσοφία των Πολεμικών Τεχνών που κάθε
άλλο παρά πολεμική είναι.

Δημιουργική Ομάδα «SPORT BRIDGES»
Ποιά Ρεάλ,; Ποια Μπερτσελόνα; Ποια Μπάγερ; Έλα
Ποδοσφαίρου Εφήβων

στην Ομάδα

του Δικτύου! Θα γνωρίσουμε τις αγωνιστικές γραμμές του γηπέδου
και θα μάθουμε
τους Διαιτητικούς Κανόνες του ποδοσφαίρου. Θα τρέξουμε, θα
γυμναστούμε
και θα γίνουμε η πιο δυνατή ποδοσφαιρική εφηβική Ομάδα.

Δημιουργική Ομάδα «Παιχνίδια του κόσμου» για Εφήβους
Μετατρέπουμε τον προαύλιο χώρο του σχολείου σε στίβο εμποδίων
χρησιμοποιώντας
απλά

καθημερινά

υλικά

και

δοκιμασίες.

Στόχος

είναι

με

δραστηριότητες
που μας προτρέπουν να σκεφτούμε ομαδικά, να διασκεδάσουμε και
να εκτονωθούμε.
Οι ασκήσεις γίνονται σε ζευγάρια και ομάδες και στο τέλος όλοι
μαζί βραβεύουμε την προσπάθεια.
Σε περιμένουμε!

Δημιουργική Ομάδα «Λογοπαίγνια»
Είμαστε η ομάδα δημιουργικής γραφής Λογοπαίγνια. Η καλλιέργεια
της φαντασίας, η εξοικείωση
με την ποιητική λειτουργία της γλώσσας και η ενδυνάμωση της
αυτοπεποίθησης αποτελούν
μερικούς από τους στόχους των δραστηριοτήτων μας. Θα έρθουμε
σε επαφή
με τη λογοτεχνική έκφραση μέσα από ένα ελεύθερο παιχνίδι
σκέψης και λόγου.
Κάθε ποιητική δημιουργία, ατομική ή συλλογική, μεταμορφώνεται
σε κολλάζ, καρτ ποστάλ
και ζωγραφική.

Θεατρική Ομάδα 8KTAVA
Ο Οδυσσέας, οι Αχαιοί κι οι Τρώες, οι αρχαίοι φιλόσοφοι, τύποι

της Αναγέννησης,
του 19ου αιώνα, του 20ού, ο Ρωμαίος, η Ιουλιέττα, οι έφηβοι
της πλατείας Τράιμπερ,
πού μπορούν να συναντηθούν και να συνομιλήσουν; …Στη σκηνή του
θεάτρου φυσικά!
Εκεί, λοιπόν, θα τους φέρουμε, θα τους γνωρίσουμε, θα
κουβεντιάσουμε και θα παίξουμε,
θα τους «αναποδογυρίσουμε» και στο τέλος θα παίξουμε και
θέατρο!

Κατασκευάζοντας έναν 3D PRINTER
Θα ήθελες να μπορείς να εκτυπώσεις οτιδήποτε πλαστικό; από
μπρελόκ μέχρι
χερούλι κατσαρόλας; Τότε αυτή η Ομάδα είναι για σένα! Θα
κάνουμε μία εισαγωγή στον κόσμο
του 3D Printing, στις δυνατότητες και τις εφαρμογές αυτής της
τεχνολογίας.
Στη συνέχεια θα κατασκευάσουμε βήμα-βήμα τον δικό μας 3D
Printer
και θα εκτυπώσουμε ο,τι πιο τρελλό μπορούμε.
Απαραίτητα στοιχεία εργαστηρίου: βίδες, καλώδια, επεξεργαστές,
φαντασία και δημιουργικότητα!

Δημιουργική Ομάδα για Εφήβους
«Ταξίδι στην Ισπανία»
Μανδρίτη, Βαλένθια, Ανδαλουσία, φλαμένκο, παέγιες, τορτίγες.

Στην Ομάδα μας θα ανακαλύψεις
τις γνωστές ισπανικές
κοινότητες, θα χορέψεις στο ρυθμό της ισπανικής μουσικής και
θα απολαύσεις παραδοσιακά ισπανικά φαγητά. Σε περιμένουμε!
HOLA!

Μαθήματα αγγλικών
Πρωινά και απογευματινά μαθήματα αγγλικών πραγματοποιούνται
καθημερινά
στο Δίκτυο στην Τράιμπερ για όλους τους Εφήβους.

Μαθήματα πιάνου και κιθάρας
Το Εφηβικό Δίκτυο πλημμυρίζει από μουσική… Μουσικοί κανόνες
και κλίμακες
του πιάνου και συγχορδίες της κιθάρας μας κρατούν συντροφιά
τόσο με γνωστά κλασικά κομμάτια, όσο και με έντεχνα και ροκ.

Web Radio «Πικραλίδα» και Εφημερίδα « Αποδημητικά
Πουλιά»
Έφηβες και έφηβοι από το Σχιστό, από το Κέντρο της Αθήνας
και από το Δίκτυο συναντιόνται τα Σάββατα στην πλατεία
Τράιμπερ. Προετοιμάζουν τις συνεντεύξεις, κάνουν μοντάζ και
οργανώνουν τις επόμενες εκπομπές του δικού τους ιντερνετικού
ραδιοφώνου «Πικραλίδα». Επιπλέον, συντάσσουν άρθρα, συλλέγουν
πληροφορίες και προετοιμάζουν την έκδοση του δεύτερου φύλλου
της δικής τους Εφημερίδας «Αποδημητικά Πουλιά».

Θεατρικό Εργαστήριο με θέμα την πόλη σε συνεργασία
με την γαλλική εφηβική ομάδα Je Pars à Zart

Καλοκαιρινό θεατρικό εργαστήριο σε συνεργασία με την εφηβική
θεατρική ομάδα Je Pars à Zart που έρχεται από το (όχι τόσο)
μακρυνό Montpellier! Από τις 10 έως τις 14 Ιουλίου, μαζί με τη
θεατρική ομάδα 8κτάβα θα δουλέψουν από κοινού με κεντρικό θέμα
την πόλη, και θα μοιραστούν με το κοινό τα αποτελέσματα του
εργαστηρίου μας στην πλατεία Τράιμπερ το Σάββατο 15 Ιουλίου
στις 8.30μ.μ. – σας περιμένουμε!

… και εξωτερικές δραστηριότητες, στη γειτονιά, μας αλλά και
στην πόλη!!

Πληροφορίες για εγγραφές στο Εφηβικό Δίκτυο,
καθημερινά 9πμ – 8μμ
Τράιμπερ 8, τηλ. 210.52.47.470
Ε. diktio16@gmail.com

Καλοκαιρινό
Πρόγραμμα
Ιούνιος- Ιούλιος 2017- Το
Δίκτυο στην Τράιμπερ
Καλοκαιρινό Πρόγραμμα
Ιούνιος- Ιούλιος
2017

Το Δίκτυο στην Τράιμπερ
Δημιουργικές Ομάδες και τμήματα Μαθησιακής Υποστήριξης
για παιδιά 6 – 12 χρονών

Μαθήματα ελληνικών και αγγλικών
Πρωινά και απογευματινά μαθήματα ελληνικών και αγγλικών για
όλα τα παιδιά και του γονείς πραγματοποιούνται στο Δίκτυο στην
Τράιμπερ.

«Open Sesame»-εκπαιδευτικά παιχνίδια στα tablet
Πώς μπορείς
με ένα τόσο μικρό tablet να έχεις μαζί σου
πυξίδα, τηλεσκόπιο, ραδιόφωνο, φωτογραφική μηχανή, εφημερίδα,
Internet, βιβλία, εκπαιδευτικά και διαδραστικά παιχνίδια;
Δήλωσε συμμετοχή για να ανακαλύψεις
συναρπαστικό κόσμο της ταμπλέτας.

τον

Δημιουργική Ομάδα «Ο περίπατος των ζωγράφων»

μαγικό

και

Αν λατρεύεις τη ζωγραφική και θες να γνωρίσεις καλύτερα τους
μεγάλους ζωγράφους,
αυτή η Ομάδα είναι για σένα! Ελ Γκρέκο, Ανρί Ματίς, Σαλβαδόρ
Νταλί είναι κάποιοι από τους μεγάλους ζωγράφους, που θα
γνωρίσουμε το έργο τους και θα μας φανερώσουν τα μυστικά και
την τεχνοτροπία τους.

Παίζουμε Επιτραπέζια Παιχνίδια, κάνουμε πειράματα
και φτιάχνουμε STEM
Κάθε βδομάδα σας περιμένουμε για να παίξουμε αγαπημένα
επιτραπέζια παιχνίδια, σκάκι, ντάμα και να φτιάξουμε παζλ με
ευφάνταστες εικόνες , τρισδιάστατα και παζλ μοντελισμού. Θα
κάνουμε πειράματα και θα φτιάξουμε μοντέλα STEM.
Σινεμαδάκι θερινό στην πλατεία
Με δροσερό αεράκι, καρέκλες στην πλατεία, ποπ κόρν και φρέσκια
λεμονάδα
πάμε θερινό σινεμαδάκι. «Το κόκκινο μπαλόνι», «Το κινούμενο
κάστρο», «Η εποχή των παγετώνων», « Wall-Ε» και άλλες πολλές
αγαπημένες ταινίες θα προβάλλονται κάθε βδομάδα στην πλατεία
Τράιμπερ. Μην τις χάσεις!

Συναντήσεις
Βιβλιοθήκη

με

συγγραφείς

στην

Παιδική

Δανειστική

Η Παιδική Δανειστική Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Πολιτισμού
είναι για σένα ανοιχτή και σε περιμένει! Έλα να βγάλεις κάρτα
μέλους, να δανειστείς βιβλία, να συμμετέχεις στις καλοκαιρινές
ομάδες ανάγνωσης και να συναντήσεις από κοντά τους αγαπημένους
σου συγγραφείς.

Πληροφορίες στο Δίκτυο στην Τράιμπερ ,
καθημερινά 9πμ – 7μμ
Τράιμπερ 8,
τηλ. 210 52.47.470

