
 
 

 
 

Δθλϊςτε υμμετοχι ςτισ καλοκαιρινζσ δράςεισ των Ανοιχτϊν χολείων! 
το πλαίςιο του προγράμματοσ «Ανοιχτά χολεία», ο διμοσ Ακθναίων κα διοργανϊςει τισ παρακάτω καλοκαιρινζσ δράςεισ για τα παιδιά και τουσ νζουσ τθσ πόλθσ μασ, οι 
οποίεσ κα λάβουν χϊρα ςε ςχολεία τθσ Ακινασ. Παρακαλοφνται οι ενδιαφερόμενοι γονείσ/κθδεμόνεσ να ςτείλουν άμεςα email ςτο athensopenschools@gmail.com 
αναφζροντασ το όνομα του ωφελοφμενου, τθν θλικία και τθ δράςθ ςτθν οποία επικυμεί να ςυμμετζχει μαηί με ςτοιχεία επικοινωνίασ του γονζα/κθδεμόνα, τθλζφωνο και 
email. Για κράτθςθ κζςθσ, εκτόσ από email οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επικοινωνιςουν τισ ϊρεσ 10:00-16:00 ςτο τθλζφωνο 210 - 5277089.  

 
   Η ςυμμετοχι ςτισ δράςεισ είναι δωρεάν. Σο πρόγραμμα Ανοιχτά χολεία υλοποιείται με τθν αποκλειςτικι δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ. 
 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το πρόγραμμα «Ανοιχτά χολεία» ςτο http://athensopenschools.weebly.com/ 
 

ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / 
ΔΡΑΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΟΛΕΙΑ ΗΜΕΡΕ ΗΛΙΚΙΕ 

ΕΛΙΞ, προγράμματα 
εκελοντικισ εργαςίασ 
Διακοπζσ ςτο χολείο 

Πρόκειται για κακθμερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, 8:00 - 14:00,  με 
διάρκεια 2 εβδομάδεσ. Ειδικευμζνοι παιδαγωγοί και ομάδεσ εκελοντϊν τθσ ΕΛΙΞ από όλο 
τον κόςμο, κα αναπτφξουν δραςτθριότθτεσ και κα περάςουν μζροσ των διακοπϊν τουσ 
δθμιουργικά, ςτον οικείο χϊρο του ςχολείου. 

26ο Δ 8:00 -14:00, Δευτζρα-Παραςκευι 
4-15 Ιουλίου ι 18-29 Ιουλίου 

6-12 

135ο Δ, 
39ο/141ο Δ 

8:00 -14:00, Δευτζρα-Παραςκευι 
11-22 Ιουλίου ι 25 Ιουλίου - 5 Αυγ.  

6-12 

ΕΛΙΞ, προγράμματα 
εκελοντικισ εργαςίασ 
Δθμιουργικι απαςχόλθςθ 
των παιδιϊν προςφφγων 
και μεταναςτϊν  

Περιλαμβάνει ψυχαγωγικζσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ 
απαςχόλθςθσ μζςω τθσ μουςικισ, του κεάτρου, τθσ ηωγραφικισ και των παιχνιδιϊν. 
τόχοσ είναι θ προετοιμαςία των παιδιϊν ςτθν ομαλι ζνταξθ ςτο ελλθνικό εκπαιδευτικό 
ςφςτθμα, και θ προςφορά υποςτθρικτικισ επίδραςθσ ςτον πλθκυςμό των προςφφγων. 

87ο Δ, 35ο Δ 9:30 -14:30 κακθμερινά για το 
μινα Ιοφλιο & Αφγουςτο 

6-12 

ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 
ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ 
χολεία χωρίσ ςφνορα 

Μια εξειδικευμζνθ ομάδα εκπαιδευτικϊν, κα προετοιμάηουν κακθμερινά 9:00-12:00, τα 
παιδιά πρόςφυγεσ για τθν ζνταξι τουσ ςτο ελλθνικό ςχολείο: Εκμάκθςθ τθσ ελλθνικισ και 
αγγλικισ γλϊςςασ. Παράλλθλθ διδαςκαλία τθσ ελλθνικισ ςτουσ ςυνοδοφσ ενιλικεσ μαηί 
με δράςεισ ενθμζρωςθσ, ακλθτιςμοφ, ψυχαγωγίασ, ςυναντιςεων κοινωνικοποίθςθσ. 

51ο Δ 9:00-12:00 κακθμερινά για το μινα 
Ιοφλιο 

6-12 

ΔΙΚΣΤΟ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 
ΣΟΤ ΠΑΙΔΙΟΤ 
Δθμιουργικό Παιχνίδι 

Ψυχαγωγικζσ και εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ από 
εξειδικευμζνθ ομάδα εκπαιδευτικϊν του Δικτφου για τα δικαιϊματα του παιδιοφ. 
Ομαδικά παιχνίδια που υποςτθρίηουν τα «ςχολεία χωρίσ ςφνορα», κακθμερινά 12:00-
14:00. 

51ο Δ 12:00-14:00, για 1 ι 2 εβδομάδεσ 
για το μινα Ιοφλιο 

6-12 

Η ΟΡΧΗΣΡΑ ΣΩΝ 
ΧΩΜΑΣΩΝ 
Η ορχιςτρα του 
καλοκαιριοφ 

Πρόκειται για κακθμερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, 7:45-15:15,  με 
διάρκεια 2 εβδομάδεσ, που περιλαμβάνει βιωματικζσ δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ 
καλοκαιρινισ απαςχόλθςθσ γφρω από τουσ άξονεσ των εικαςτικϊν, τθσ μουςικισ, και τθσ 
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. 

76ο Δ, 17ο 
ΓΤΜΝ. 

7:45-15.15  
Δευτζρα-Παραςκευι 
4-15 Ιουλίου ι 18-29 Ιουλίου 

6-12 

GRIEGO LATINO 
Παρουςίαςθ χορϊν από τθ 
Λατινικι Αμερικι 

Διδαςκαλία και παρουςίαςθ ςτο κοινό λάτιν χορϊν από μεικτό χορευτικό ςυγκρότθμα: 
ΑΜΕΑ και άτομα τυπικισ ανάπτυξθσ από όλθ τθν Ακινα. Κάκε άββατο 19:00-20.30, 
ανοικτι δραςτθριότθτα για κάκε ενδιαφερόμενο κάκε θλικίασ: χορογραφίεσ ομαδικζσ ι 
ςε ηευγάρια, με ςτόχο τθ δθμιουργία ακαδθμίασ χοροφ και τθν ανάπτυξθ ταλζντων. 

76ο Δ 19:00-20.30 *κάκε άββατο για το 
μινα Ιοφλιο  

ΟΛΕ  

Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
ΣΕΑΠΗ, Σα Μουςεία 
ταξιδεφουν ςτα χολεία 

Σα μουςεία κα μεταφζρουν τισ μουςειοςκευζσ τουσ και κα δθμιουργοφν ςυνκικεσ 
διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ. Οι δράςεισ αυτζσ  είναι ανοιχτζσ ςε ομάδεσ παιδιϊν από τθ 
γειτονιά ϊςτε να υπάρξει αλλθλεπίδραςθ με τα παιδιά τθσ Ακινασ και με τα παιδιά τθσ 
Ανοιχτισ Δομισ φιλοξενίασ προςφφγων του Ελαιϊνα.  

132ο Δ Σρίτθ  17.30-19:00 & Πζμπτθ 
11:00-12:30 για το μινα Ιοφλιο 

7-13 

Επιςτιμθ-Eπικοινωνία SciCo 
 
Γνωριμία με τθν 
εκπαίδευςθ STEM, μάκε 
παίηοντασ με τθ SciCo  

Οι ςυμμετζχοντεσ κα εξοικειωκοφν με δφο από τουσ πυλϊνεσ του όρου «εκπαίδευςθ 
STEM» και ςυγκεκριμζνα με τθν Επιςτιμθ (Science) και τθν Μθχανολογία (Engineering). 
Μζςα από κεατρικό παιχνίδι και τθ διερευνθτικι μάκθςθ τα παιδιά κα ανακαλφψουν 
βαςικζσ ζννοιεσ επιςτιμθσ (με ζμφαςθ ςτθ βιολογία και τθν ιατρικι) και 
προγραμματιςμοφ/ ρομποτικισ, τισ οποίεσ κα κλθκοφν να χρθςιμοποιιςουν για να 
δθμιουργιςουν ζνα τελικό προϊόν.  

132ο Δ 10:00-13:00 Δευτζρα-Παραςκευι 
4-8 Ιουλίου ι 
11-15 Ιουλίου ι 
18-22 Ιουλίου ι 
25-29 Ιουλίου 

11-15 

Οργανιςμό Εκπαίδευςθσ 
Ρομποτικισ, Σεχνολογίασ & 
Μακθματικϊν STEM 
education,  Λιλιποφτειοι 
Μθχανικοί & Ρομποτικι 

Πρόκειται για κακθμερινό πρόγραμμα δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ, 9:00 - 14:30,  για 1 
εβδομάδα. Μζςα από μια ςειρά από ειδικά ςχεδιαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ, οι 
ςυμμετζχοντεσ μακαίνουν τα βαςικά δομικά υλικά μιασ καταςκευισ, ανακαλφπτουν τισ 
Απλζσ Μθχανζσ (τροχαλίεσ, γρανάηια, ρόδεσ, άξονεσ, μοχλοί) και εξερευνοφν τουσ 
διάφορουσ τρόπουσ λειτουργίασ τουσ. 

1
ο
 ΠΕΙΡ. ΓΤΜΝ. 9:00 - 14:30, κακθμερινά για 1 

εβδομάδα για το μινα Ιοφλιο 
6-9,  

10-12 

 ωματείο .Κ.Ε.Π. – 
«φνδεςμοσ Κοινωνικισ 
Ευκφνθσ για Παιδιά και 
Νζουσ», Ανοιχτόσ διάλογοσ 
εξοικείωςθσ με τθν 
αναπθρία   

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και ςυνειδθτοποίθςθσ για τθν 
πραγματικότθτα τθσ αναπθρίασ το οποίο απευκφνεται ςε μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ 
κοινωνικοφσ λειτουργοφσ κλπ. τόχοσ: Η δθμιουργία «αντανακλαςτικϊν» και αντιλιψεων 
κοινωνικισ ευκφνθσ και θ προϊκθςθ τθσ ίςθσ ςυμμετοχισ ςτθν κοινωνία όλων των 
πολιτϊν - με και χωρίσ αναπθρία.  

 
 
 

τα ςχολεία 
που 

αναγράφονται 
ςτο κάτω μζροσ 

τθσ αφίςασ. 

Οι θμερομθνίεσ κα ανακοινωκοφν. ΟΛΕ 

ΠΑΡΑΜΤΘΙ ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ  
 
Δράςθ ψυχαγωγίασ: 
Αφιζρωμα ςτθν τζχνθ και 
τθν μουςικι 

Σα ανκρϊπινα ςυναιςκιματα, τα ταξίδια και θ φφςθ παρουςιάηονται μζςα από γνωςτοφσ 
πίνακεσ ηωγραφικισ. Πολλοί από τουσ πίνακεσ προβάλλονται με τθν τεχνικι του 
animation, ϊςτε να κινοφνται και να ηωντανεφουν ςτα μάτια των παιδιϊν. Η παρουςίαςθ 
ςυνοδεφεται με τραγοφδια και μουςικι. Η δράςθ διαρκεί μία ϊρα και κα ανακοινωκοφν 
οι θμερομθνίεσ προςεχϊσ. 

Θα  πραγματοποιθκεί 1 
παράςταςθ ςε κάκε ςχολείο το 
χρονικό διάςτθμα 11-22 Ιουλίου. Η 
ακριβισ θμερομθνία κα 
ανακοινωκεί. 

3-8 

 
ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΧΟΛΕΙΩΝ:  1Η Δ.Κ: 51ο Ακομινάτου 40 10438 Πλ. Βάκθσ, 35ο Κωλζττθ 34 10682 Εξάρχεια, 1ο ΠΕΙΡ.ΓΤΜΝ. Αδριανοφ 114, Πλάκα 10557  

2Η Δ.Κ.: 17ο ΓΤΜΝ. Κυνίςκασ 29 Παγκράτι 11636   
3Η Δ.Κ.: 87ο Ορφζωσ 58 Βοτανικόσ 11854, 76ο Κυκλϊπων 6 Άνω Πετράλωνα 11852   
5Η Δ.Κ. 39ο/141ο Αχαρνϊν 399 και Σςοφντα Σζρμα Αχαρνϊν 11143, 132ο Σαχγζτου 60 Γκράβα 11255  
6Η Δ.Κ. 26ο Φωκ. Νζγρθ 63 Κυψζλθ 11361 
7Η Δ.Κ. 135ο Μομφεράτου 94 Γκφηθ 11474 

mailto:athensopenschools@gmail.com
http://athensopenschools.weebly.com/

