
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του PCAI συνεχίζει τη δράση

του στους Δελφούς

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος εστιάζει στην ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία, την εμπλοκή της δημιουργικότητας
με τις καθημερινές πρακτικές των παιδιών, το παιχνίδι και την κινούμενη εικόνα.

ΠΑΙΔΙ (/CHILD/)

Ο πολιτιστικός οργανισμός Polygreen Culture & Art Initiative εγκαινιάζει το νέο του εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές από
6 έως 12 ετών, αυτή τη φορά στους Δελφούς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας και το
Δημοτικό Σχολείο Δελφών.

ΓΡΑΦΕΙ: ATHINORAMA TEAM (/author/athinorama-team/)
08 Νοεμβρίου , 2022 /sharer ntent/torama.g

©PCAI

Οδηγός Παιδιού ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

(/)

We're hiring!
(https://www.athinorama.gr/plus/3009030/3009030-
we-are-hiring/)

Παιδί
(https://members.athinorama.gr/)

(/tv/programma/simera)Ταινίες
ΣΙΝΕΜΑ ΘΕΑΤΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ BARS & CLUBS NIGHTLIFE ΤΕΧΝΕΣ ΠΑΙΔΙ TECH Περισσότερα

Απόρρητο
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Στο πλαίσιο της έκθεσης "Keeping Time", σε επιμέλεια των Patricia Dellorfano, Lexi Lee Sullivan και Κίκας Κυριακάκου, με
έργα των συλλογών τέχνης PCAI και Fidelity Art Collection, ο οργανισμός διοργανώνει μια σειρά διαδραστικών εργαστηρίων
για μαθητές δημοτικού με επίκεντρο την τέχνη και το περιβάλλον.

Το πρώτο μέρος του νέου κύκλου εργαστηρίων πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου με άξονα μια ξενάγηση γύρω από τα
έργα της έκθεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας οι νεαροί συμμετέχοντες εισήχθησαν στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Μέσω
του εργαστηρίου οι μαθητές εξοικειώθηκαν με πρακτικές ενσωμάτωσης της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης
στην καθημερινή ζωή τόσο από καλλιτεχνική όσο και από οικολογική άποψη.

©PCAI

©PCAI

Απόρρητο



Το δεύτερο μέρος του προγράμματος, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο, εστιάζει στην ανακύκλωση, την κυκλική
οικονομία, την εμπλοκή της δημιουργικότητας με τις καθημερινές πρακτικές των παιδιών, το παιχνίδι και την κινούμενη
εικόνα. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάζεται και υλοποιείται από την εκπαιδευτική ομάδα του PCAI, Βίκυ Τσίρου και Βάσια
Μαγουλά.

©PCAI

©PCAI

Απόρρητο



Διαβάστε Επίσης

(/texnes/3008662/sheltered-gardens-
ena-katafugio-texnis-ston-agnosto-
stous-pollous-botaniko-kipo-
diomidous-mas-bgazei-apo-ta-
perioristika-plaisia-tis-tautotitas)

Η Αθήνα στο επίκεντρο της παγκόσμιας bar σκηνής

Ad removed.
Show details

"Sheltered Gardens": Ενα καταφύγιο τέχνης στον άγνωστο στους
πολλούς Βοτανικό Κήπο Διομήδους μας βγάζει από τα περιοριστικά
πλαίσια της ταυτότητας (/texnes/3008662/sheltered-gardens-ena-
katafugio-texnis-ston-agnosto-stous-pollous-botaniko-kipo-
diomidous-mas-bgazei-apo-ta-perioristika-plaisia-tis-tautotitas)

Απόρρητο

https://www.athinorama.gr/texnes/3008662/sheltered-gardens-ena-katafugio-texnis-ston-agnosto-stous-pollous-botaniko-kipo-diomidous-mas-bgazei-apo-ta-perioristika-plaisia-tis-tautotitas
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvZnHWF24Is0MbkfHxg0BDUyA3bLsjA6T4UQ7FwP_Ky8aiwv3RWVA9J3tQjkKVpXuDPPCzIk8yOYVfZhWWbXMqtsG3hKtqWVggmrqvc455QzA7eKuuZ0WIwDOeLiUF1irS-Jtkbi7jw1Vz8Gs64hBFHFG0vphGUwCm6fY5CvkaF99PdgY0bsu90efGZlMpaGXIOCIoX7cPbqjPk-fuFjEeX-RM-EdJScY5QBVnXfOf0_wxiJR4SMjBLtQU7Rx1p-YrsoUILJPEdPj9xs8KMyJlFnuhFabYh0kmuejhJjtOIiEs1qC9lVX_FizSqCQkcH3dm1SOxKWvSIScWXR8&sai=AMfl-YTsD48reUqMRih0g558mpx5ivyoOvG3ON-BqotkmpwVIhHwhTiBwga88Uz5SKclDvMB85tLzOoEIVPbCfoiEoYrcQgNK8Pq8hNlHEvHiVntqJRB2eW0ClJSKa8zJVuOMVfTyhofahM&sig=Cg0ArKJSzJpZt2mDrog3EAE&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.athinorama.gr/clubbing/3010113/urban-alchemies/?preview=true
https://www.athinorama.gr/texnes/3008662/sheltered-gardens-ena-katafugio-texnis-ston-agnosto-stous-pollous-botaniko-kipo-diomidous-mas-bgazei-apo-ta-perioristika-plaisia-tis-tautotitas


ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (/tags/draseis-gia-paidia/) ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (/tags/paidikes-ekdiloseis/)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (/tags/periballon/) ΤΕΧΝΗ (/tags/texni/)

Tags

Διαβάστε ακόµα

Απόρρητο

https://www.athinorama.gr/tags/draseis-gia-paidia/
https://www.athinorama.gr/tags/paidikes-ekdiloseis/
https://www.athinorama.gr/tags/periballon/
https://www.athinorama.gr/tags/texni/
https://talos.adman.gr/click?webspace=61588&auto=1


(https://talos.adman.gr/click?webspace=61588&auto=1)
Realestateonline.gr

Online επίσκεψη στο ακίνητο που σας ενδιαφέρει;

(https://www.athinorama.gr/child/3010118/pio-dunatos-ki-apo-ton-souperman-mia-parastasi-a�eromeni-sta-atoma-me-anapiria)
'Πιο Δυνατός κι από τον Σούπερµαν': Μια παράσταση αφιερωµένη στα άτοµα µε αναπηρία

Απόρρητο

https://talos.adman.gr/click?webspace=61588&auto=1
https://www.athinorama.gr/child/3010118/pio-dunatos-ki-apo-ton-souperman-mia-parastasi-afieromeni-sta-atoma-me-anapiria
http://www.amvyx.gr/nea/urban-alchemies/


(http://www.amvyx.gr/nea/urban-alchemies/)
Urban Alchemies

Το Urban Alchemies σερβίρει τα πιο ξεσηκωτικά parties. Είσαι καλεσµένος!

Απόρρητο

http://www.amvyx.gr/nea/urban-alchemies/
https://www.athinorama.gr/child/3010143/aima-sto-mouseio-to-ekpaideutiko-diadiktuako-programma-gia-paidia-10-13-eton


(/child/3010277/paramuthi-xoris-onoma-apo-tin-paidiki-skini-karmen-rouggeri/)

(https://www.athinorama.gr/child/3010143/aima-sto-mouseio-to-ekpaideutiko-diadiktuako-programma-gia-paidia-10-13-eton)
'Αίµα στο Μουσείο': Το εκπαιδευτικό διαδικτυακό πρόγραµµα για παιδιά 10-13 ετών

(https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=-VU4GANoW5BRqyH25fBgs7I9VphAVHsE8qbC3CoNUdrs4KTj8fmuAEoNQEHGDh
O3eLGbRF8BmocklRYzhkfTTgeccAQxZNeZuiwi5G5LjkYIzgJzck7Mq48Q3kmXPHL8B4d7tZoP9QKiy0wj8IjzCsBelCB4a3zTJJV0eJRgQFTQT3EBcU
erG0wFyy5kKAniI2ANfNujiQwIOpCnXV6hy6nlA6qNb0SNXWDO537ZdtTL5fbx9lDspUvu_Ff991sj_WC6iaiSuOnmI2BoaJm-lz4HrYwCrfvj7Gp_6xTX
pYeFFCkriDiv2afD9xWe3V5XHk6lLHgS5Q1V_R4d-9YjuvCSgwx8-TAuCp2x-hGzXxePpGwesv0sw_OgGXP6VfT0feXjZ5PNm32C0YWySon07d_Besn
kajDFv_n0c&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.plaisio.gr%2Fanavathmisi-diktia%2Fdiktiaka%2Facc-points-repeaters-extenders%2Ftp-link-de
_3186792%3Futm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dretargeting%26cm_mmc%3DCriteo-_-Ad-_-display-

plaisio.gr

Παράγγειλε δωρεάν και ξεκούραστα από το σπίτι, τη δουλειά ή και το δρόµο, για αγορές άνω των 85€!

Τελευταία άρθρα Παιδί

Απόρρητο

https://www.engageya.com/
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(/child/3010299/edo-lilipoupoli-
ta-tragoudia-sto-megaro-
mousikis-athinon/)

(/child/3010262/o-raftakos-ton-
lexeon-epistrefei/)

(/child/3010260/o-maik-o-
fasolakis-se-nees-theatrikes-
peripeteies/)

(/child/3010029/to-
goneotrofeio-tou-xristou-
daskalaki-sto-theatro-nous/)

(/child/3010255/ta-paidia-kataskeuazoun-me-pilo-sta-xeria-
opos-o-pikasso/)

(/child/3010265/i-proti-plus-size-iroida-tis-disney-xoreuei-
mpaleto-kai-paradidei-mathimata-autoektimisis/)

ΠΑΙΔΙ (/child/)

Το έργο είναι εμπνευσμένο από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Πηνελόπης Δέλτα, που αν και γράφτηκε 100 χρόνια πριν, παραμένει
επίκαιρο.

ΓΡΑΦΕΙ: ATHINORAMA TEAM (/AUTHOR/ATHINORAMA-TEAM/)
08/11/2022

"Παραµύθι χωρίς όνοµα" από την Παιδική Σκηνή Κάρµεν Ρουγγέρη

(/child/3010277/paramuthi-xoris-onoma-apo-tin-paidiki-skini-karmen-

rouggeri/)

ΠΑΙΔΙ (/child/)

Δύο παραμυθένιες βραδιές
γεμάτες όνειρα και αναμνήσεις
από την εποχή του Μάνου
Χατζιδάκι

"Εδώ Λιλιπούπολη: Τα

τραγούδια" στο Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών

(/child/3010299/edo-

lilipoupoli-ta-tragoudia-

sto-megaro-mousikis-

athinon/)

ΠΑΙΔΙ (/child/)

Η μεγάλη επιτυχία της ομάδας
Μικρός Νότος που μεταφέρει στη
σκηνή το σύγχρονο τρυφερό
παραμύθι του Αντώνη
Παπαθεοδούλου για την ανάγκη
της ανθρώπινης επικοινωνίας
επαναλαμβάνεται τον Δεκέμβριο
και τον Ιανουάριο.

Ο "Ραφτάκος των

λέξεων" επιστρέφει στο

Ίδρυµα Μιχάλης

Κακογιάννης

(/child/3010262/o-

raftakos-ton-lexeon-

epistrefei/)

ΠΑΙΔΙ (/child/)

Σε σκηνοθεσία και χορογραφίες
Σοφίας Σπυράτου και μουσική
Θοδωρή Μαραντίνη ανεβαίνει στη
σκηνή η νέα ιστορία της
επιτυχημένης σειράς βιβλίων της
Μαρί Κωνσταντάτου με τον Ρένο
Ρώτα στον ομώνυμο ρόλο.

Ο Μάικ ο Φασολάκης σε

νέες θεατρικές

περιπέτειες

(/child/3010260/o-

maik-o-fasolakis-se-

nees-theatrikes-

peripeteies/)

ΠΑΙΔΙ (/child/)

Η μεγάλη εκδοτική επιτυχία του
παιδικού βιβλίου "Το
γονεοτροφείο", που έδωσε την
ευκαιρία στα παιδιά να μιλήσουν
για τη δική τους "ιδανική"
οικογένεια, ζωντανεύει στη σκηνή
του θεάτρου Nous.

Ένα "Γονεοτροφείο"

µόνο για παιδιά στο νέο

θέατρο Nous

(/child/3010029/to-

goneotrofeio-tou-

xristou-daskalaki-sto-

theatro-nous/)

Απόρρητο
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ΠΑΙΔΙ (/child/)

Το "Μικρό Εργαστήρι της Τέχνης" καλεί τους μικρούς καλλιτέχνες να
δοκιμάσουν αυτή τη μαγική λάσπη παίρνοντας ιδέες από τα κεραμικά
γλυπτά ενός σπουδαίου ζωγράφου που θαύμαζε τα έργα των
παιδιών, του Πάμπλο Πικάσο.

Τα παιδιά κατασκευάζουν "Με πηλό στα χέρια,

όπως ο Πικάσσο" (/child/3010255/ta-paidia-

kataskeuazoun-me-pilo-sta-xeria-opos-o-

pikasso/)

ΠΑΙΔΙ (/child/)

Οταν το πάθος, το ταλέντο και η αγάπη για την δημιουργία
υπερνικούν τα κοινωνικά στερεότυπα.

Η πρώτη plus size ηρωίδα της Disney χορεύει

µπαλέτο και παραδίδει µαθήµατα αυτοεκτίµησης

(/child/3010265/i-proti-plus-size-iroida-tis-

disney-xoreuei-mpaleto-kai-paradidei-

mathimata-autoektimisis/)

(/)

Ο οδηγός διασκέδασης
και ψυχαγωγίας της
Αθήνας. Ολες οι
πληροφορίες που
χρειάζεσαι για να
προγραμματίσεις την
έξοδό σου.

ΣΙΝΕΜΑ (/CINEMA)
ΘΕΑΤΡΟ (/THEATRE)
ΜΟΥΣΙΚΗ (/MUSIC)

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ (/RESTAURANTS)
BARS & CLUBS (/CLUBBING)
NIGHTLIFE (/NIGHTLIFE)

ΤΕΧΝΕΣ (/TEXNES)
ΠΑΙΔΙ (/CHILD)
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (/TV)

Capital(https://www.capital.gr) TheTOC(https://www.thetoc.gr) Askmen(https://gr.askmen.com)

Harper's BAZAAR(https://www.harpersbazaar.gr) Madame Figaro(https://www.madame�garo.gr) Shape(https://www.shape.gr)

Yupiii(http://www.yupiii.gr) Esquire(https://esquire.com.gr) Missbloom(https://www.missbloom.gr)

Tasty Guide(https://www.tasty-guide.gr)
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