
Μ. Δευτέρα 
18/4/22 

 Δραστηριότητα  Δραστηριότητα Κλείσιμο    

10:00-11:30 7 έφηβοι «Street art: η φαντασία 

στην εφηβεία» 
Graffiti στην πλατεία  

11:30-13:00 «Ας δούμε και τους 
άλλους πολιτισμούς» 
Έρευνα για 
Παραδόσεις ανά τον 
Κόσμο σχετικά με το 
Πάσχα ή την Άνοιξη -
Κολάζ 

"Να σου φέγγουν τα 

φαναράκια των 

κρίνων", εργαστήριο 

ζωγραφικής  σε 

χάρτινα φαναράκια.  

   

10:00-11:30 8 έφηβοι «Ας δούμε και τους άλλους 
πολιτισμούς» 
Έρευνα για Παραδόσεις 
ανά τον Κόσμο σχετικά με 
το Πάσχα ή την Άνοιξη-
Κολάζ 

11:30-13:00 «Street art: η 

φαντασία στην 

εφηβεία»  
Graffiti στην πλατεία  

"Να σου φέγγουν τα 

φαναράκια των 

κρίνων", εργαστήριο 

ζωγραφικής  σε 

χάρτινα φαναράκια.  

   

Μ. Τρίτη 
19/4/22 

        

10:00-11:30 17 παιδιά 
Δημοτικού 

«Ψάχνω το αυγό μου» 
Πασχαλινό Κυνήγι 
Θησαυρού 

11:30-13:00 17 παιδιά Δημοτικού «Το Πάσχα στην Ελλάδα» 
Παραδοσιακές 
δραστηριότητες Βάψιμο 
αυγών και κουλουράκια 

   

         

Μ. Τετάρτη 
20/4/22 

  Δραστηριότητα   
Δραστηριότητα 

Κλείσιμο    

10:00-11:30 7 έφηβοι Γλυπτική και installation 

art: μεταμορφώνοντας 

τις φιγούρες του 

A.Giacometti  

11:30-13:00 «Φτιάχνω στολίδια 
για το 
Πρωτομαγιάτικο 
Στεφάνι» κατασκευές 
με πηλό  

«Το Δικαίωμα στην 

προσωπική 

ταυτότητα»: 

εργαστήριο 

ασπρόμαυρης 

   



φωτογραφίας και 

θεατροπαιδαγωγικής 

ευαισθητοποίησης.  

10:00-11:30 8 έφηβοι «Φτιάχνω στολίδια για το 
Πρωτομαγιάτικο Στεφάνι» 
κατασκευές με πηλό  

11:30-13:00 Γλυπτική και 

installation art: 

μεταμορφώνοντας 

τις φιγούρες του 

A.Giacometti  

«Το Δικαίωμα στην 

προσωπική ταυτότητα: 

εργαστήριο 

ασπρόμαυρης 

φωτογραφίας και 

θεατροπαιδαγωγικής 

ευαισθητοποίησης.  

   

         

Τετάρτη 
του Πάσχα 

 Δραστηριότητα   
Δραστηριότητα 

Κλείσιμο    

10:00-11:15 8 Παιδιά 
Δημοτικού 

"Το σποράκι. Μαζί 

φυτεύουμε τη βεράντα 

της Πυξίδας", 

Θεατροπαιδαγωγικό 

εργαστήριο και φύτεμα 

σπόρων σε μικρά 

γλάστρακια.  

11:30-13:00 «Το Δικαίωμα στην 
προσωπική 

Ταυτότητα» Με φως 

και σκιά 

αποτυπώνω το 

πορτρέτο μου!  

Tableau Vivant από τις 
στιγμές που μοιραστήκαμε 
μες τη μέρα.  

   

10:00-11:30 9 Παιδιά 
Δημοτικού 

“Μindfulness για παιδιά”. 
Ασκήσεις 
ενσυνειδητότητας για το 
άγχος, το στρες και το 
θυμό.  

11:30-13:00 «Ας γιορτάσουμε την 
Άνοιξη» Στολισμός 
Στεφανιών από τα 
στολίδια που 
έφτιαξαν οι μεγάλοι 
συμμαθητές 

Tableau Vivant από τις 
στιγμές που μοιραστήκαμε 
μες τη μέρα.  

   

         



Πέμπτη του 
Πάσχα 

  Δραστηριότητα   
Δραστηριότητα 

Κλείσιμο    

10:00-11:30 7 έφηβοι “Ενδυνάμωση στην 
Πρόληψη της Έμφυλης 
Βίας”. Η έννοια του φύλου 

11:30-13:00 «Πώς φυτεύω την 
Άνοιξη» 
παρακολούθηση 
ντοκυμαντέρ και 
γεωπονικές δουλειές  

Tableau Vivant από τις 
στιγμές που μοιραστήκαμε 
μες τη μέρα.  

   

10:00-11:30 8 έφηβοι «Πώς φυτεύω την Άνοιξη» 
παρακολούθηση 
ντοκυμαντέρ και 
γεωπονικές δουλειές  

11:30-13:00 “Ενδυνάμωση στην 
Πρόληψη της 
Έμφυλης Βίας”. Η 
έννοια του φύλου 

Tableau Vivant από τις 
στιγμές που μοιραστήκαμε 
μες τη μέρα.  

   

         

 


