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 πλεξγαδόκελνο θνξέαο :  

Οργαληζκός Αληηζεηζκηθής Προζηαζίας 

(ΟΑΣΠ)

Πεξηγξαθή : Το πρόγρακκα 

περηιακβάλεη προβοιή, 

ελεκέρφζε, 

δηάζεζε έλησποσ σιηθού  

ζσδήηεζε ηφλ καζεηώλ 

κε ηο επηζηεκοληθό θιηκάθηο ηοσ ΟΑΣΠ

Γηάξθεηα:  κία (1) ώρα

Σόπνο δξάζεο:  αίζοσζες εθδειώζεφλ 

ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ ποσ 

εθδειώλοσλ ελδηαθέρολ

Το θσζικό θαινόμενο ηοσ ζειζμού και μέηρα 

προζηαζίας



Παραηηρώ ηα ποσλιά και γνωρίζω ηην περιοτή 

Υγρόηοπος και νηζιά ηοσ κόλποσ Αηαλάνηης

 πλεξγαδόκελνη θνξείο: 
Διιεληθή Ορληζοιογηθή Δηαηρία & 
Γαζαρτείο Αηαιάληες.

 Δξγαζηήξηα : Προβοιή, αζθήζεης 
αλαγλώρηζες ποσιηώλ θαη 
παραηήρεζε ζηολ σγρόηοπο

 Γηάξθεηα : περίποσ 2,5 ώρες

 Σόπνο δξάζεο: παηδηθό ηκήκα 
ηες βηβιηοζήθες θαη επίζθευε ζηο 
σγρόηοπο.



παξαΛΟΚΡΙΓΑκπζη 

 πλεξγαδόκελνη θνξείο: ηα θαηαηόποσς

ΚΑΠΗ & ηο Αρταηοιογηθό Μοσζείο 
Αηαιάληες

 Γξάζεηο :

α) Σσγθέληρφζε θαη θαηαγραθή ηοπηθώλ 
κύζφλ θαη παρακσζηώλ κεηά από 
ζσλαληήζεης κε άηοκα ηες ηρίηες ειηθίας 
ηοσ οηθογελεηαθού περηβάιιοληος θαζώς 
θαη κε ηα κέιε ηοσ ΚΑΠΗ 

β)  Δηθολογράθεζε 

 ηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο:

Γηάζφζε, & δηάδοζε κε ηελ έθδοζε 
ζσιιογής ηφλ ηοπηθώλ κύζφλ θαη 
παρακσζηώλ.  

Γεκηοσργία θοηλφληθώλ δεζκώλ κέζφ ηες 
ζσλεργαζίας ηφλ αηόκφλ ηης ηρίηες 
ειηθίας θαη ηφλ παηδηώλ. 



Σαμηδεύνληαο ζηελ καγηθή ρώξα ηνπ Βηβιίνπ

 πλεξγαδόκελνη θνξείο: Δζληθό Κέληρο 
Βηβιίοσ & Γ/ζε Πρφηοβάζκηας Δθπ/ζες Ν. 
Φζηώηηδας 

 Γξάζεηο:

α) Η ηζηορία ηοσ βηβιίοσ από ηελ γέλλεζε

ηοσ κέτρη ζήκερα

β) δεκηοσργία παηδηθής ιέζτες αλάγλφζες

γ) εργαζηήρη «αναζητώ-πληρουορούμαι-
μαθαίνω» (εθπαηδεύοληας ηολ αλαγλώζηε)

 ηόρνο: προώζεζε ηες θηιαλαγλφζίας από 
ηελ παηδηθή ειηθία. 

 Πξνβνιή : δηοργάλφζε εκερίδας ηολ 
Απξίιην κε ζέκα «Παηδηθή ινγνηερλία & 
θηιαλαγλωζία», όποσ ζα παροσζηαζηούλ 
θαη οη δράζεης ηφλ παηδηώλ από ηο 
πρόγρακκα «παξαΛΟΚΡΙΓΑκπζη»



2011 Εσρωπαϊκό έηος εθελονηιζμού

 Σσλεργαδόκελοη θορείς: Τοπηθά Σσκβούιηα Νέφλ & Europe 

Direct – Λακίας 

 Γράζεης 

α) Δθπαηδεσηηθές ελεκερώζεης ζτεηηθά κε ηα προγράκκαηα:  
Δσρφπαχθής Γηθησαθής Πύιες ηες Νεοιαίας, ηες Γέθσρας 
Σσλεργαζίας ηοσ Δζειοληή θαη  Δζειοληηζκός θαη Γηαθοπές. 

β) Γεκηοσργία κελύκαηος γηα ηολ εζειοληηζκό κε ηελ τρήζε ηφλ 

λέφλ ηετλοιογηώλ (π.τ. δηαθεκηζηηθό θιηπ, ηαηλία θιπ.)

γ) Προβοιή ηφλ εργαζηώλ ηφλ παηδηώλ ζηο Video Art Festival

• Σόπνο δξάζεο : Αίζοσζες εθδειώζεφλ ζτοιείφλ 

• Γηάξθεηα : κηα ώρα 

• Τινπνίεζε : Ιαλοσάρηος – Απρίιηος 



Video Art Festival 

κε ζέκα «Βιωσιμότητα & Καταναλωτής»

 πλεξγαδόκελνη θνξείο : ζτοιηθές κολάδες 
δεσηεροβάζκηας εθπαίδεσζες

 Πξνβνιή: ηφλ δεκηοσργηώλ ηφλ καζεηώλ από 
ηης ζτοιηθές κολάδες ηες Λοθρίδας (δηαθεκηζηηθό 
θιηπ, ηαηλία, ζτέδηο, θαηαζθεσή, θφηογραθία, 
δφγραθηθή θιπ.) ποσ γίλοληαη ζηα πιαίζηα 
καζεκάηφλ 

 Τινπνίεζε : ηέιος Απρηιίοσ – αρτές Μάηοσ

 Γηάξθεηα έθζεζε : Μία εβδοκάδα

 Θα δοζούλ βξαβεία πρφηόησπφλ δεκηοσργηώλ

 Σημ: Θα γίνει ζσνεννόηζη με ηοσς εκπαιδεσηικούς οι οποίοι θέλοσν 

να ζσμμεηέτοσν. 


