
  



 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

 

 

 

Η ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ με αφορμή τη διεξαγωγή του εργαστηρίου «H μουσική αγαπάει τον 

αυτισμό», θα πραγματοποιήσει βιωματικό μουσικό εργαστήριο ενηλίκων την Πέμπτη 10/3/2016 από 15.00-

17.00, στο 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο.Το εργαστήριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε άτομα που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης και αποτελείται από μια σειρά μουσικών δραστηριοτήτων 

που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Η μουσική αγαπάει τον αυτισμό». Έννοιες 

της μουσικής όπως η ταχύτητα, η παύση, ο ρυθμός, το ηχόχρωμα αποτελούν τα βασικά συστατικά του 

εργαστηρίου και οι συμμετέχοντες καλούνται να παίξουν και να αναλάβουν τον ρόλο του παιδιού και του 

γονέα. 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής: ☎: 210 - 72.40.687 

✉: chpanagiotakou.contact@onassis.org 

 

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ προσφέρει, Σάββατο 12, 19 και 26 Μαρτίου, 10.00 - 11.00, δωρεάν σε 

άτομα με νοητική υστέρηση μια δημιουργική γνωριμία με τα εκθέματα που παρουσιάζει στο χώρο του, με 

θέμα «Μόνος ή μοναδικός; διαφορετικότητα & ρατσισμός». Η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου, μέλος του 

Εκπαιδευτικού Τμήματος του Μουσείου, Παιδαγωγός θα αναλάβει να «συζητήσει μέσω της Τέχνης» θέματα 

σχετικά με τη διαφορετικότητα και το ρατσισμό που βιώνουν τα Άτομα με Αναπηρίες με αφορμή τα 114 

έργα ζωγραφικής, τις κατασκευές και τα comics των παιδιών 3-14 ετών που παρουσιάζονται στην έκθεση. 

Τα έργα της έκθεσης, αποτελούν κίνητρο και ερέθισμα για μια διαφορετική προσέγγιση, που βασίζεται 

στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Η δράση στο Μουσείο πραγματοποιείται με την υποστήριξη του 

προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες». 

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής τηλεφωνικά, το αργότερο έως την Τετάρτη που προηγείται της 

επίσκεψης, από τους υπεύθυνους των ομάδων στη Γραμματεία του Μουσείου, Άννα Μαρία Μπακή, Τρίτη 

& Τετάρτη, Παρασκευή & Σάββατο, 10.00 - 14.00. 

 

Για δηλώσεις συμμετοχής: ☎: 210 - 33.12.621 & 210 - 33.12.750 

✉: contact@childrensartmuseum.gr 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση:             Κόδρου 9 προέκταση οδού Βουλής, Πλάκα 

Πλησιέστεροι σταθμοί μετρό:     Σύνταγμα – Ακρόπολη - Μοναστηράκι 

Ωράριο λειτουργίας Μουσείου:  Τρίτη - Σάββατο : 10:00 - 14:00 & Κυριακή 11:00-14:00 

 

http://www.childrensartmuseum.gr/view_sub_subpage/13/monos-i-monadikos-diaforetikotita--ratsismos 
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ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΠΡΩΗΝ ΚΑΠΑΨ)  - ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ & ΛΑΜΨΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 
 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος «Ένα παραμύθι για πολλά 

ταλέντα» για παιδιά ηλικίας 5-8 χρόνων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Πόσα διαφορετικά ταλέντα υπάρχουν; Τι θα γινόταν αν όλοι οι άνθρωποι ήταν ίδιοι; Οι ήρωες ενός 

παραμυθιού ζωντανεύουν με κουκλοθέατρο με στόχο τα παιδιά να ανακαλύψουν τη μοναδικότητα 

των ανθρώπων αλλά και τα ιδιαίτερα ταλέντα τους. Δημιουργούν ένα ομαδικό κολάζ με πρωτότυπα 

υλικά που παρουσιάζει τα ταλέντα όλων των παιδιών της ομάδας. 

Χώρος: Παιδική Βιβλιοθήκη ΟΠΑΝΔΑ, ώρα: 9:15 – 10:30 π.μ. & 10:45-12:00 π.μ. 

 

2. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 
 

α) «Δώσε νόημα στην επικοινωνία»: εργαστήρι νοηματικής με την Θάλεια 

Κιούση (εκπαιδευόμενη διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας)  

« ΜΥΡΤΙΛΛΟ» καφέ 

6 - 7 μ.μ. 

β) Κάνω extreme sports... κινούμαιμεαναπηρικόαμαξίδιοστηνΑθήνα 

 ανοιχτός διάλογος με τον Παναγιώτη Πιτσίνιαγκα (άτομο με κινητική 

αναπηρία) 

«  ΜΥΡΤΙΛΛΟ»καφέ 

7 - 8 μ.μ.   

 

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (Ε.Ε.Π.Α.Α.) 

 

α) Bazaar βιβλίων & περιοδικών σχετικά με την αναπηρία 11:00 π.μ. - 8:00 μ.μ. 

β) Παιχνίδι που αναπτύσσεται στον χώρο του Πάρκου (ποδόσφαιρο ή παιχνίδι 

στην παιδική χαρά. 

11:00 π.μ. - 8:00 μ.μ. 

 

γ) Κοινωνικοποίηση ατόμων με αυτισμό, με συμμετοχή πολιτών «ΜΥΡΤΙΛΛΟ» καφέ 

11:00 π.μ. - 8:00 μ.μ. 

δ) Δημιουργική απασχόληση με τη συμμετοχή εργαζομένων και εκπαιδευτών 

του Κέντρου Ημέρας «ΣΕΙΡΙΟΣ» και της δομής Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

11:00 π.μ. - 1:00 μ.μ. 

ε) Δημιουργική απασχόληση των παιδιών με τη συνδρομή εθελοντών 

Εργοθεραπευτών που συμμετέχουν στη δράση «ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ» 

5:00 - 7:00 μ.μ. 

στ) Συνεχής προβολή σε κάποιο χώρο σχετικά με τον Αυτισμό από το Κέντρο 

Ημέρας «ΣΕΙΡΙΟΣ» & του Οικοτροφείου Στέγης Αυτιστικών Ατόμων «ΕΛΕΝΗ 

ΓΥΡΑ» 

6:00 - 8:00 μ.μ. 

ζ) Προβολή της ταινίας μικρού μήκους «Η ΡΟΥΤΙΝΑ» στην Αίθουσα 

Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

8:15 μ.μ. 

 

 

4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΜΕΑ - VERY SPECIAL ARTS HELLAS 
 

α) Έκθεση: Η ομάδα εικαστικών της Very Special Arts Hellas - Ελληνικής Εταιρείας Καλλιτεχνικών 

Προγραμμάτων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες παρουσιάζει έκθεση έργων των μελών της. Παράλληλα 

παρουσιάζει έργα της Χριστίνας Βασίλογλου και της Χριστίνης Γεωργανά, μελών της 

Μουσικοθεατρικής ομάδας της VSA Hellas, οι οποίες ταυτόχρονα ασχολούνται με την ζωγραφική 

ατομικά. Η έκθεση θα διαρκέσει από Κυριακή 20 έως Κυριακή 27 Μαρτίου 2016, «ΜΥΡΤΙΛΛΟ» καφέ 

β) Θεατρικό εργαστήρι «Πώς γεννιέται μια ιδέα από ένα παπούτσι» της ομάδας θεατρικού παιχνιδιού 

της VSA με συντονίστρια την Αριστέα Κοντραφούρη. 

Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά και νέους με και χωρίς αναπηρίες, ηλικίας 7-20 ετών. 

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12 άτομα, Διάρκεια: 90 λεπτά. 

Οι συμμετέχοντες να φοράνε άνετα ρούχα. 

Συμβουλευτικός Σταθμός Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, ώρα : 1:00- 2:30μ.μ. 
  



 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50 

 

 
Προβολές: 

 του ντοκιμαντερ «Η Γκρίζα Περιοχή» της Βαλερυ Κοντακου 

 της ταινίας “Η Ρουτίνα”της Βίλλυς Κωτούλα 

 

Τις προβολές θα παρακολουθήσουν μαθητές της ΣΤ΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου 

Αθηναίων και θα ακολουθήσει συζήτηση στην οποία θα συμμετάσχουν οι δημιουργοί, η 

Αντιδήμαρχος για το Παιδί κα Μαρία Ηλιοπούλου, Ψυχολόγος- Ψυχοπαιδαγωγός & Πρόεδρος του 

Εληνικού Συλλόγου για το Σύνδρομο Asperger (ΕΛ.Σ.Σ.Α.) και η κα Μάρθα Φλωράτου, Δασκάλα 

Ειδικής Αγωγής, πρώην Σχολική Σύμβουλος & Μέλος του Δ.Σ. του ΟΠΑΝΔΑ  

 

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016 & Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, ώρα: 10:00-13:00 

 

 

 

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ «ΜΕΛΙΝΑ» - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ, ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ 66 & ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΘΗΣΕΙΟ 

 

 

Ημερίδα με θέμα: “Πρώιμη Παρέμβαση” - Ανάδειξη Πρότυπων Προσεγγίσεων. 

Αναζητώντας τη θεσμική διασύνδεση των υπηρεσιών Υγείας και Εκπαίδευσης. 

 

Η ημερίδα, συνδιοργάνωση του Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου Αθηναίων, θα 

πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία και των 

δράσεων εξοικείωσης με την αναπηρία. 

 

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, ώρα 6:00 μ.μ. 

 

 


