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Ο ΜΗΝΑΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ
ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ:

και στα

Θέατρο του Νέου Κόσμου
Πόσες επιλογές έχουμε στη ζωή; Έχουμε αλήθεια επιλογές; Και τι συνέπειες έχουν οι επιλογές μας; Ένα εργαστήριο που ξεκινάει από παιχνίδια ρόλων και καταλήγει
στα θέματα του θεατρικού έργου του Ευριπίδη. Ένα εργαστήριο που μπορεί να σε κάνει να δεις ένα σχολικό
βιβλίο αλλιώς.

Κυνηγώντας τον θησαυρό των λέξεων
Ελένη Δικαίου, Σπύρος Γιαννακόπουλος, Γιώργος
K. Παναγιωτάκης, Μαρία Παπαγιάννη, συγγραφείς
Τέσσερις συγγραφείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, σχεδιάζουν ένα δύσκολο παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού και σας
προ(σ)καλούν να αναμετρηθείτε περνώντας μια σειρά
περίπλοκων δοκιμασιών. Για να αντεπεξέλθετε θα πρέπει να συνεργαστείτε με την ομάδα σας, να χρησιμοποιήσετε τη φαντασία σας, να ενεργοποιήσετε τις γνώσεις
σας, να διαβάσετε κείμενα, να απαγγείλετε ποιήματα,
να ξεφυλλίσετε βιβλία, να ανατρέξετε σε έργα τέχνης,
να χειριστείτε τεχνολογικές εφαρμογές, να αποσπάσετε
πληροφορίες από μυστηριώδη πρόσωπα. Και όλα αυτά
θα γίνουν στον χώρο ενός βιβλιοπωλείου.

Γιατί – Δεν – Όλα, τρεις λόγοι για να
καταλάβουμε τον άλλο
Βαγγέλης Ηλιόπουλος, συγγραφέας, εκπαιδευτικός
Αρετή Καράμπελα, φιλόλογος, συγγραφέας
Ο σεβασμός και η αλληλοκατανόηση καλλιεργούνται;

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Δημήτρης Μελικέρτης, συγγραφέας, Dr. Δημιουργικής
Γραφής
Πρώτοι στο φεγγάρι και σε άλλους πλανήτες έφτασαν
όχι οι επιστήμονες αλλά οι συγγραφείς. Με αφορμή το
μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Ουφόψαρα Στα πέρατα του σύμπαντος» του Δημήτρη Μελικέρτη, θα
συζητήσουμε για τη σημασία της δημιουργικής σκέψης,
τη δύναμη της φαντασίας, τον ρόλο που παίζει στη ζωή
μας η απόκλιση από το σύνηθες και το κοινότοπο όταν
οραματιζόμαστε το μέλλον. Θα ακολουθήσει εργαστήρι
με στοιχεία δημιουργικής γραφής, όπου οι μαθητές θα
δουν στην πράξη πώς ο δημιουργός κατασκευάζει έναν
μύθο, πλάθει χαρακτήρες, σμιλεύει τη γλώσσα και οικοδομεί νέους κόσμους.

Απίθανες Ειδήσεις - Απίθανες Ιστορίες

Ελένη Κατσαμά, Φίλιππος Μανδηλαράς, συγγραφείς
Ανοίγεις το κινητό σου, γράφεις στην αναζήτηση «απίθανες ειδήσεις» και περιμένεις... Μια γιαγιά πάει αυτόφωρο
γιατί πέταξε μπομπάκια, ένας άντρας υποστηρίζει πως
είναι ο Θεός με σκοπό να παίρνει άδειες από τη δουλειά
του, ένα κορίτσι εφηύρε ένα γκάτζετ που κάνει τα αέριά
μας να μυρίζουν σαν λουλούδια... Κι άλλα νέα, άλλες ειδήσεις απίθανες, τρελές, φανταστικές, κωμικές ή τραγικές, δείγματα της τρέλας που κουβαλάμε, της διάθεσης
του σύμπαντος για παιχνίδια, κάποτε. Ειδήσεις που μας
οδηγούν να σκεφτούμε «τι είχε στο μυαλό του αυτός;»,
«γιατί το έκανε;», κι έτσι ξεπετάγεται μεμιάς ο ήρωας της
δικιάς μας ιστορίας στο δικό του περιβάλλον, με τα δικά
του κίνητρα και τις δικές μας ανάγκες. Να πώς θα κυλήσει το δίωρο αυτό Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής.
Και στο τέλος ο καθένας φεύγει με τη δική του απίθανη
ιστορία. Μην ξεχάσετε να φέρετε μαζί το κινητό σας και
μπόλικη ανατρεπτική φαντασία!

«Μια σκιά στο παράθυρο», παιχνίδι μυστηρίου
Λίνα Λυχναρά, συγγραφέας

Η αστυνομία βρίσκει ένα κορίτσι σε μια ερημική παραλία,
χτυπημένο και σε κατάσταση σοκ. Οι ειδικοί μάταια προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί της ώστε να καταλάβουν τι έχει συμβεί καθώς το κορίτσι δε μιλάει. Το μόνο
σίγουρο είναι ότι υπήρξε θύμα επίθεσης και ότι διατρέχει
κίνδυνο. Μια οικογένεια προσφέρεται να τη φιλοξενήσει
στο σπίτι της και εκεί θα γίνει αντιληπτό από μια ύποπτη
σκιά στο παράθυρο πως κάποιος παραμονεύει για να της
κάνει κακό. Η ιστορία της πρέπει να διαλευκανθεί άμεσα
και μόνο εσείς μπορείτε να τη βοηθήσετε. Χωρισμένοι
σε ομάδες, θα πρέπει να ανακαλύψετε τη μυστηριώδη
ιστορία του θύματος. Βασικά σας εργαλεία η φαντασία
σας, η συνδυαστική σας σκέψη, η καλή συνεργασία της
ομάδας σας και η παρατηρητικότητά σας. Ένα παιχνίδι
μυστηρίου εμπνευσμένο από το νέο βιβλίο της Λίνας Λυχναρά «Μια σκιά στο παράθυρο».

Η εφηβεία είναι η περίοδος που ο νέος άνθρωπος προσπαθεί να προσανατολιστεί μέσα στον κόσμο που τον περιβάλλει, να προσδιορίσει την ταυτότητά του, να επεξεργαστεί τα όνειρά του, να αποφασίσει ποιοι θέλει να είναι
οι στόχοι του και πώς θα ήθελε να ζήσει τη ζωή του. Αυτή
η διαδικασία έχει διακυμάνσεις, δυσκολίες, νέες ισορροπίες αλλά και ανισορροπίες που πολλές φορές οδηγούν
σε ανατροπές άλλοτε επιθυμητές κι άλλοτε ανεπιθύμητες. Αυτός είναι και ο κόσμος του «Δεκαεφτά», ένα κό-

Τι καθορίζει τον κοινό και τι τον διαφορετικό τρόπο
σκέψης των ανθρώπων; Θα μπορούσαμε όλοι να αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο στα διάφορα ερεθίσματα;
Ελάτε μέσα από ιστορίες εφήβων να διερευνήσουμε
την άλλη εκδοχή των πραγμάτων, τη διαφορετική από
τη δική μας. Να μπούμε στη θέση του άλλου που έχει
διαφορετική αντίληψη για τον κόσμο γύρω του. Πόσο
εύκολο ή πόσο δύσκολο μπορεί να είναι; Στο μικρό αυτό
βιωματικό εργαστήρι που βασίζεται στο νέο βιβλίο της
Ελένης Λούβρου και της Παναγιώτας Πλησή «Αυτισμός
- Οι άγραφοι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. Οδηγός επιβίωσης για εφήβους» θα μελετήσουμε διάφορες
περιπτώσεις νέων στο σχολικό και όχι μόνο πλαίσιο και
θα στοχεύσουμε στο να ενισχύσουμε την ενσυναίσθησή
μας, μία ικανότητα που θα μας βοηθήσει να έχουμε υγιείς σχέσεις με τους άλλους είτε τώρα είτε αργότερα σε
όλο τα φάσμα της κοινωνικής μας δραστηριότητας.
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ – Γ΄ ΛΥΚΕΊΟΥ

Στιχουργική

Αγαθή Δημητρούκα, στιχουργός, συγγραφέας
Η Αγαθή Δημητρούκα, μαθητεύοντας κοντά στον Νίκο
Γκάτσο, εμφανίστηκε στον χώρο του τραγουδιού γράφοντας στίχους για τον Μάνο Χατζιδάκι. Στη συνέχεια, και
γράφοντας πάντα ποιητικά, συνεργάστηκε τόσο με νεότερους Έλληνες συνθέτες όσο και με ξένους με σκοπό
πότε τον δίσκο, πότε τη συναυλία ή το θέατρο και πότε
την παρουσίαση κάποιου παραμυθιού της. Το εργαστήρι αυτό, βασισμένο στο πρόσφατο βιβλίο της «Κήπος με
γιασεμάκια ο ουρανός», δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν τη στιχουργική τέχνη, την τέχνη των
λέξεων που γράφονται για να μελοποιηθούν ή για να
ντύσουν μια μελωδία. Μέσα από τη διαδικασία συγγραφής στίχων, όπως εγγυάται η πολύχρονη πείρα της Αγαθής Δημητρούκα σε σχολεία και σε επαγγελματικά σεμινάρια, τα παιδιά αντιλαμβάνονται όχι μόνο τον πλούτο
της γλώσσας, της φαντασίας και της ομοιοκαταληξίας,
αλλά και τη χρησιμότητα των κανόνων της γραμματικής
και του συντακτικού, την αξία της ευρυμάθειας και την
ανάγκη των ορίων τόσο στην τέχνη όσο και στη ζωή.

Νοέμβρης, ο μήνας της δικιάς μας
(αντί)στασης

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Ελένη Λούβρου, Ψυχολόγος MSc με εξειδίκευση
στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Παναγιώτα
Πλησή, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Προσωπικότητες που άλλαξαν
τον κόσμο και πώς μπορείς
να τον αλλάξεις κι εσύ

Μιλώντας για τις σκοτεινές στιγμές της
εφηβείας

Αλεξάνδρα Μητσιάλη, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

Μια μεγάλη τρύπα άνοιξε και καταβροχθίζει τον κόσμο.
Ένα αρχαίο αντικείμενο ενεργοποίησε μια σειρά αλυσιδωτών χωροχρονικών αντιδράσεων και αυτή τη στιγμή
το μέλλον βρίσκεται στα χέρια σας. Πρέπει να συνεργαστείτε και να δουλέψετε ομαδικά για να καταφέρετε να
αποτρέψετε την καταστροφή. Όμως υπάρχει ένα μεγάλο
πρόβλημα που θα δυσκολέψει τη συνεργασία σας. Πώς
θα καταφέρετε να μοιραστείτε γνώσεις, ιδέες, να γράψετε κείμενα, να λύσετε γρίφους, να διαχειριστείτε υπεράνθρωπες δυνάμεις και να πετύχετε τον στόχο σας; Ας
το μάθουμε μαζί μέσα από ένα παιχνίδι φαντασίας και
λογοτεχνίας.

Περίπατος στην «Αθήνα του πολέμου»
μέσα από τα βιβλία της Λότης
Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Στα πέρατα του σύμπαντος

Άννα Κουππάνου, συγγραφέας, εκπαιδευτικός

KinderDocs | Όταν οι έφηβοι γίνονται
δημοσιογράφοι

Δέσποινα Καρδογέρου, εμψυχώτρια, Εκπαιδευτικός Τομέας ActionAid
Σε συνεργασία με την ActionAid Hellas

Τι ενώνει τους Έλληνες φοιτητές κάποιου Νοέμβρη
με τους Τσέχους φοιτητές ενός άλλου Νοέμβρη, τον
Μπάνκσυ με τον Προμηθέα, τη Ρέιτσελ Κόρρι με την
Αντιγόνη; Μα φυσικά ο Μήνας Εφηβείας και οι Εκδόσεις

Οι συμμετέχοντες στη διαδρομή θα έχουν την ευκαιρία
να περπατήσουν μαζί με τη Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου στην περιοχή των Εξαρχείων όπου γεννήθηκε
και έζησε τα χρόνια της Κατοχής. Ξεκινώντας από την
οδό Ακαδημίας και ανηφορίζοντας ως τον λόφο του
Στρέφη, θα σταθούν σε ιστορικά σημεία της διαδρομής
με παράλληλες αναγνώσεις από τα βιβλία «Ο καιρός της
σοκολάτας» και «Τραγούδι για τρεις».

Δήμητρα Κουζή, Δημοσιογράφος, Ιδρύτρια και Καλλ.
Διευθύντρια του διεθνούς φεστιβάλ ντοκιμαντέρ
για παιδιά και νέους KinderDocs, Μουσείο Μπενάκη
(Πειραιώς 138, Αθήνα) και Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (Θεσσαλονίκη)
2 και 4 Δεκεμβρίου 2019
Στο εργαστήρι θα προβληθούν οι βραβευμένες ταινίες
«Apollo Javakheti», «Hello Salaam» και «Ninnoc», από
το πρόγραμμα του KinderDocs και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα ομαδοσυνεργατικό δημοσιογραφικό εργαστήρι. Με αφορμή τις ταινίες θα γράψουμε μια κριτική,
θα στήσουμε μια συνέντευξη για τη σκηνοθέτη και θα
συζητήσουμε όλο το παρασκήνιο της παραγωγής ντοκιμαντέρ. Κλείνοντας κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τα
αποτελέσματα στα οποία θα έχει οδηγηθεί.

Φυσική και Τέχνη, μαζί ή χώρια;

Οι έφηβοι στην Ευρώπη

Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας, δημοσιογράφος,
εμψυχώτρια γυναικών και εφήβων
Ποιων ανθρώπων οι αποφάσεις, τα ταλέντα, το θάρρος
και οι ιδέες άλλαξαν και ξανάλλαξαν τον τρόπο με τον
οποίο ζούμε, σκεφτόμαστε, δουλεύουμε, επικοινωνούμε,
μέχρι να δημιουργηθεί ο κόσμος που ξέρουμε σήμερα και που συνεχίζει να αλλάζει; Με αφορμή ιστορίες από
τα βιβλία «30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο - και
πώς μπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ» και «Γυναίκες και
άντρες που άλλαξαν τον κόσμο», θα γνωρίσουμε βιωματικά μερικούς από τους ανθρώπους που ξεχώρισαν
με τις δημιουργίες, τις επιλογές και τις ικανότητές τους
και θα περάσουμε χρόνο, νοερά, με εκείνες και εκείνους
που δεν είχαν ως τώρα την ευκαιρία να αναδειχτούν όσο
τους αξίζει. Μέσα από τις ζωές τους, θα ανακαλύψουμε
αβίαστα τρόπους με τους οποίους μπορούμε κι εμείς,
όσο μικροί/ές ή μπερδεμένοι/ες κι αν νιώθουμε καμιά
φορά, να συμβάλουμε στο να λυθούν τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος και να τον ξαναφτιάξουμε ακόμα καλύτερο, μαζί.

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, συγγραφέας
Για 25 μαθητές

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Τζωρτζίνα Κακουδάκη, σκηνοθέτης, Θίασος της
παράστασης «Ελένη» / Η αλήθεια μέσα στις πλάνες,

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

«Ελένη» / Η αλήθεια μέσα στις πλάνες

Σκεπτόμενοι αλλιώς

Πατάκη! Μέσα σ’ ένα δίωρο βιωματικό εργαστήρι οι
παραπάνω «ήρωες» γίνονται αφορμή να αναζητήσουν
οι έφηβοι την ταυτότητά τους, να εκφράσουν ελεύθερα
ιδέες και απόψεις και να αναρωτηθούν για τη θέση
τους στον κόσμο. Στο εργαστήρι θα ακολουθηθεί
η μεθοδολογία και οι δραστηριότητες του βιβλίου
«Ενεργός Πολίτης μέσα και έξω από την τάξη», με στόχο
οι συμμετέχοντες να προσεγγίσουν την έννοια του
ενεργού πολίτη και όλοι μαζί να οραματιστούν έναν πιο
δίκαιο κόσμο και να τον διεκδικήσουν.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ

Λένε ότι η ιδιοφυΐα βρίσκεται πολύ κοντά στην παράνοια. Στη ζωή του Γιαννούλη Χαλεπά όμως, του σημαντικότερου ίσως Νεοέλληνα γλύπτη, δεν υπάρχουν μόνο
μια ελπιδοφόρα άνοιξη και μια κατάβαση στην κόλαση.
Υπάρχει και μια αναπάντεχη ανάσταση, μια απρόσμενη
επανεμφάνιση της ιδιοφυΐας, η οποία μάλιστα μας έδωσε
έργα πολύ πιο προσωπικά από τα παλιά. Στη συνάντηση
αυτή οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν
τους δημιουργούς του βιβλίου «Γιαννούλης Χαλεπάς, Ο
μύθος της νεοελληνικής γλυπτικής», να γνωρίσουν τη
διαδρομή του μεγάλου καλλιτέχνη και τη διαδικασία
καταγραφής της σε κόμικς. Να ανακαλύψουν τις λεπτομέρειες που κρατήθηκαν και ποιες όχι, ώστε να εξυπηρετηθεί η οικονομία λόγου που απαιτεί το είδος αλλά
και να αποδοθεί η σημαντικότητα της ιστορίας και να
καταλάβουν την επιλογή του σχεδιαστή για τον χαρακτήρα της εικονογράφησης. Θα δουν πρωτότυπα σχέδια
και κείμενα που γράφτηκαν ξανά και ξανά για να καταλήξουν στις σελίδες του βιβλίου. Μια συνάντηση για την
τέχνη των κόμικς.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Μόνο βιώνοντας τη Δημοκρατία μπορεί κάποιος να διαμορφώσει στάση ζωής που χαρακτηρίζεται από αξίες
όπως η ελευθερία της έκφρασης, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προάσπιση της ειρήνης, η πίστη στην ανάγκη απονομής δικαιοσύνης. Η καλλιέργεια
δημοκρατικής συνείδησης και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αναμένεται να διαθέτει ένας ενεργός πολίτης
είναι το επίκεντρο του εργαστηρίου, το οποίο θα λάβει
αφορμή για τη διαμόρφωση του περιεχομένου του από
τις σκέψεις και τις ανάγκες των μαθητών. Θα συν-διαμορφωθεί με αυτόν τον τρόπο ένα εργαστήριο δημοκρατίας, μέσα στο οποίο οι συμμετέχοντες, λαμβάνοντας
μέρος σε μια ποικιλία ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων, αναμένεται να εξερευνήσουν δεξιότητες όπως
η ενεργητική ακρόαση, η αποτελεσματική επικοινωνία, η
επίλυση συγκρούσεων, η προσαρμοστικότητα και η παραγωγή δημιουργικών ιδεών. Το εργαστήριο βασίζεται,
μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο Competences for Democratic
Culture του Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Βάλια Λουτριανάκη, φιλόλογος-εκπαιδεύτρια ρητορικής (Αρσάκεια Ψυχικού), πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην
Εκπαίδευση (www.valialoutrianaki.com)

Δημήτρης Βανέλλης, συγγραφέας- σεναριογράφος
κόμικς, Θανάσης Πέτρου, σχεδιαστής κόμικς, εικονογράφος

Τη μέρα που σπάσαμε τον κόσμο

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΦΥΛOY

Εργαστήριο δημοκρατικής παιδείας:
αναπτύσσοντας δεξιότητες ενεργού πολίτη

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Πόσο καλά γνωρίζουμε το σπουδαιότερο ίσως αρχιτεκτόνημα της αρχαιότητας, τον Παρθενώνα; Πόσο οικεία
μάς είναι η ιστορία του και οι άφθονες συσχετίσεις του
με τη μυθολογία; Ποια είναι η εξέλιξη της Ακρόπολης
από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τις ένδοξες μέρες
της εποχής του Περικλή; Στη συνάντηση αυτή με τους
εφήβους, η Κατερίνα Σέρβη, μεταφράστρια του βιβλίου
της αρχαιολόγου Joan Breton Connelly «Το αίνιγμα του
Παρθενώνα», ξεδιπλώνει περιεκτικά και μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, γνωστές και άγνωστες πτυχές του
ιερού μνημείου όπως τις προσέγγισε η Connelly στη μελέτη της, η οποία επικεντρώνεται στη θρυλική ζωφόρο,
το μήκους 160 μέτρων ανάγλυφο που περιέτρεχε εξωτερικά το ανώτερο μέρος των τοίχων του κυρίως ναού.
Σύμφωνα με τη μελέτη, μια χαμένη κάποτε τραγωδία του
Ευριπίδη, έρχεται μετά την ανακάλυψή της να φέρει στο
φως μια θαμμένη για πολύ καιρό ιστορία που τοποθετείται στα μυθικά χρόνια της ίδρυσης της πόλης και δίνει
μια άλλη διάσταση στο νόημα του Παρθενώνα.

IANOS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ
ΒΙΒΛ. ΠΑΤΑΚΗ

Κατερίνα Σέρβη, αρχαιολόγος, συγγραφέας, μεταφράστρια

Κόμικς - Γιαννούλης Χαλεπάς

σμος εφήβων και ενηλίκων μέσα στην οικογένεια, στις
παρέες, στο σχολείο. Είναι ένας κόσμος καθημερινός,
ζωντανός, τόσο μυθιστορηματικός όσο και πραγματικός,
δικός μας. Αυτός ο κόσμος θα μας δώσει την ευκαιρία
να μιλήσουμε μαζί με τη συγγραφέα του, Αλεξάνδρα
Μητσιάλη, για το φως και το σκοτάδι της ζωής και για
όλα όσα μας απασχολούν στο μεταίχμιο της ενηλικίωσης,
στην καμπή αυτού που οι μεγάλοι ονομάζουν, με ευκολία
πολλές φορές, «ένταξη στην κοινωνία».

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ & ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΈΣ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ, ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Το αίνιγμα του Παρθενώνα

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Στέλλα Κάσδαγλη, δημοσιογράφος, συγγραφέας,
συνιδρύτρια του δικτύου mentoring Women On Top

Με αφορμή το βιβλίο «Με λένε Μαλάλα», από το κορίτσι
που τόλμησε να εναντιωθεί στους Ταλιμπάν και να διεκδικήσει το δικαίωμα στη μόρφωση για όλες και όλους, ελάτε
να συζητήσουμε για το πώς πραγματικά ένας/μία έφηβος/η μπορεί να διεκδικήσει ένα καλύτερο αύριο για τον
εαυτό του και όχι μόνο. Πώς μπορείς να πάρεις τα πράγματα στα χέρια σου όταν νιώθεις ότι όλα γύρω σου καταρρέουν και τι διαφορά μπορεί να κάνει η δική σου φωνή
στα πράγματα που πιστεύεις με πάθος; Γιατί ορισμένοι/ες
έφηβοι/ες νιώθουν ότι δεν έχουν καν στόχους και άλλοι
κάνουν μια υπέρβαση που επηρεάζει, σαν ντόμινο, ολόκληρο το περιβάλλον τους; Παίρνοντας παραδείγματα
από μια κοινωνία όπου κανένα δικαίωμα δεν είναι δεδομένο, θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε πού κρύβεται η
δύναμή μας για δημιουργία, ελπίδα και πρόοδο.

ΔΩΡΕΑΝ / ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 210.36.50.024 / ekdiloseis@patakis.gr.

Μπορείς να φτιάξεις μια κοινωνία χωρίς διακρίσεις και
ρατσισμό; Μπορείς να δεις με τα μάτια του άλλου; Να
νιώσεις με την ψυχή του; Να γίνεις εκείνος; Με τις ιστορίες και τα παραμύθια για όλες τις ηλικίες μπορούμε να
παίξουμε παιχνίδια που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση,
μας βοηθούν πρώτα να κατανοήσουμε τον άλλο ώστε να
μην είναι ξένος και μετά να μπούμε στη θέση του. Έτσι
θα τον καταλάβουμε, θα τον σεβαστούμε, θα κάνουμε
την εμπειρία του δική μας. ΓΙΑΤΙ υπάρχουν παιδιά για τα
οποία ΔΕΝ μπορούμε να τα καταλάβουμε ΟΛΑ.

Με ένα βιβλίο, ας αλλάξουμε τον κόσμο

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΒΙΒΛIΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ & ΦΥΛOY

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΊΑ

Αντώνης Σαρρηγιάννης, φυσικός - ποιητής,
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, φυσικός, πρώην
Ε.Κ.Φ.Ε. Αλίμου, Στέλλα Καλέα, μαθηματικός
Η Φυσική είναι η επιστήμη μυστήριο; Με νόμους γρίφους
και γόρδιες ασκήσεις που μόνο «κόψες σπαθιών» μπορούν να διευθετούν; Όχι βέβαια! Αφού η Φυσική είναι
εκείνη από τις επιστήμες που επιτρέπει να βάλουμε το
δάχτυλό μας «επί των τύπων των ήλων». Μα πώς; Με το
πείραμα φυσικά. Έτσι οι νόμοι και οι αρχές της θα γίνουν
και δική μας διαπίστωση, δε θα μας επιβληθούν. Από
αυτή την άποψη, η Φυσική είναι η πιο δημοκρατική από
τις επιστήμες, αλλά και η πιο καλλιτεχνική. Συχνά ένα
θεαματικό της πείραμα με απλά υλικά σού έρχεται να το
κάνεις στίχο, ήχο, ακόμα και να το ζωγραφίσεις. Πολλές
φορές η διατύπωση νέων θεωριών από κάποιους επέδρασε πρώτα στους καλλιτέχνες και ύστερα στους υπόλοιπους επιστήμονες. Όταν, για παράδειγμα, ο Αϊνστάιν
με τη θεωρία της σχετικότητας διεύρυνε τις αντιλήψεις
μας για τις διαστάσεις υποδεικνύοντας για πρώτη φορά
και την τέταρτη διάσταση, αυτήν του χρόνου, προτού
καν το αντιληφθούν οι άλλοι φυσικοί, ο Σαλβαντόρ Νταλί είχε δώσει τον πίνακα με τον τετραδιάστατο Εσταυρωμένο και ο Πάμπλο Πικάσο, στις κοπέλες της Αβινιόν,
εμφανίζει τη μια από αυτές με τον τρόπο που θα τη βλέπαμε αν αντιλαμβανόμασταν τέσσερις διαστάσεις. Φυσική και τέχνη λοιπόν μαζί, όχι χώρια. Στη συνάντηση αυτή
θα κάνουμε τα πειράματα ποιήματα, αφηρημένες έννοιες
της Φυσικής εσείς θα τις σκιαγραφήσετε με εικόνες και
ποιος ξέρει, για να μην τα ξεχνάμε, μπορεί και να γοητευτούμε και από ένα ρεμπέτικο για τα Μαθηματικά!

Κέλλυ Μανούδη, Σύμβουλος νέων (youth worker) και
συντονίστρια ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε οργανισμούς νεολαίας | Σε συνεργασία με την οργάνωση
Euphoria (euphoriayouthlab.eu)
Η Euphoria αποτελείται από νέους που εργάζονται με νέους (youthworkers) χρησιμοποιώντας μεθόδους μη τυπικής μάθησης και εναλλακτικές μεθόδους προσωπικής και
επαγγελματικής ενδυνάμωσης, όπως την αλληλεπίδραση
με συνομηλίκους από άλλες χώρες και την ευαισθητοποίησή τους πάνω σε κοινωνικά θέματα (προστασία του
περιβάλλοντος, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
κ.ά.). Στοχεύει στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών που θα
είναι σε θέση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ζωής τους. Στο εργαστήρι οι συμμετέχοντες θα
έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν ενεργά σε μία προσομοίωση μίνι δίκης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) που εξετάζει μια πραγματική
υπόθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εξάλειψη των βασανιστηρίων, το δικαίωμα αίτησης ασύλου
και το δικαίωμα σε δίκαιη δημόσια ακρόαση. Στόχος της
συνάντησης είναι η ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τον
ρόλο του Ε.Δ.Α.Δ. και των παρεκκλίσεων από τη νομοθεσία για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης και λογικής επιχειρηματολόγησης
και η καλλιέργεια της αίσθησης δικαιοσύνης και του αισθήματος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Παράλληλες δράσεις

Εργαστήρι τριών συναντήσεων ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΜΈΝΗ ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ - ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΕΩΣ

ΟΙ ΝΈΟΙ ΔΕ ΣΙΩΠΟΎΝ ΠΟΤΈ
Η ιστορία του Λευκού Ρόδου
ΑΘΗΝΑ: Μάνος Κοντολέων, Μαρία Παπαγιάννη, Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Μαρία Σκιαδαρέση,
Θανάσης Τριαρίδης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αλεξάνδρα Μητσιάλη
ΧΑΝΙΑ: Άννα Κοντολέων
Εφτά συγγραφείς συναντούν μαθητές και συζητούν
μαζί τους για τη δύναμη της εφηβικής έκρηξης απέναντι στην καταστροφή, απέναντι στην αδικία, απέναντι
στον όλεθρο και στα πιο σκοτεινά σενάρια του πολιτισμού μας. Με σημείο αναφοράς την ιστορία του Λευκού Ρόδου, θα εστιάσουν σε ιστορίες νέων, ιστορικών
ή λογοτεχνικών προσώπων, που αντιτάχθηκαν με τα
ελάχιστα εφόδια που είχαν στις αποτρόπαιες στιγμές
της Ιστορίας μας.
Η ιστορία του Λευκού Ρόδου.
Το Λευκό Ρόδο ήταν μία ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου του Μονάχου, με ετερογενείς κοινωνικές, πολι-

τικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις, οι οποίοι δημιούργησαν, μεσούντος του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου,
την πλέον εμβληματική αντιναζιστική οργάνωση της
Γερμανίας. Το Λευκό Ρόδο, από τον Ιούνιο του 1942 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1943, τύπωσε και μοίρασε στο
προαύλιο του Πανεπιστημίου του Μονάχου έξι προκηρύξεις ευθείας εναντίωσης στον Χίτλερ, στο ναζιστικό
καθεστώς, στη ναζιστική ιδεολογία – και συνακόλουθα
στην ανοχή και συναίνεση του γερμανικού λαού στα
εγκλήματα του ναζισμού.
Η δράση πραγματοποιείται με αφορμή το βιβλίο «Δε θα
σιωπήσουμε ποτέ». Οι Προκηρύξεις του Λευκού Ρόδου
(1942-1943).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΟΚΟΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
Εγώ και ο ασυνήθιστος συμμαθητής μου
Γιώργος Κ. Παναγιωτάκης, συγγραφέας

Καλώς ήλθατε στη Λέσχη Αλλόκοτων Πλασμάτων. Σε
μια παρέα, δηλαδή, σχεδόν συνηθισμένων εφήβων που
ο καθένας τους έχει κι από µια ασυνήθιστη ιδιότητα.
Μια ιδιότητα που ο υπόλοιπος κόσμος φοβάται, αντιπαθεί, θαυμάζει, τη θεωρεί παράξενη, αλλόκοτη, μοναδική!
Ο Μάρκο έχει ένα πτερύγιο στην πλάτη, το κλάμα της
Αλίλα προκαλεί μικροσεισμούς, ο Κωνσταντίνος μπορεί
να στέκεται με τα πόδια στο ταβάνι και η Πέτρα-Λουίζα
να βρίσκεται σε δύο διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα.
Και αυτές είναι λίγες μόνο από τις περιπτώσεις μαθητών που θα συναντήσουμε στο ασυνήθιστο σχολείο της
Μήδειας Κρακατόα. Πριν όμως τα παιδιά αυτά βρεθούν
εκεί, φοιτούσαν σε κανονικά σχολεία. Σαν το δικό σου.
Κρύβοντας την ασυνήθιστη ιδιότητά τους με τον φόβο
μη γίνουν αντιληπτοί από τους συμμαθητές τους. Και
είναι βέβαιο πως εκεί έξω υπάρχουν πολλά ακόμη αλλόκοτα πλάσματα που οι ανιχνευτές της Μήδειας δεν
έχουν ανακαλύψει. Σας καλούμε λοιπόν να χρησιμο-

ποιήσετε τη φαντασία σας και να δημιουργήσετε έναν
από αυτούς τους άγνωστους χαρακτήρες. Σκεφτείτε
όλα του τα χαρακτηριστικά. Είναι κορίτσι ή αγόρι; Ηλικία; Ποιο είναι το όνομά του και ποια η αλλόκοτη ιδιότητά του; Μπορείτε, αν θέλετε, να του δώσετε και μια
όψη, σχεδιάζοντάς τον. Στείλτε μας τις ιδέες σας στο
allokotaplasmata@patakis.gr και οι δέκα πιο ευφάνταστες και ολοκληρωμένες ιδέες θα κερδίσουν δώρα από
τις Εκδόσεις Πατάκη. Και πού ξέρετε; Ίσως η Μήδεια
Κρακατόα να ανακαλύψει τον χαρακτήρα που σκεφτήκατε και να τον δείτε σε ένα από τα μελλοντικά βιβλία
της σειράς «Λέσχη Αλλόκοτων Πλασμάτων» του Γιώργου Κ. Παναγιωτάκη.
Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο τον συγγραφέα να δίνει πληροφορίες για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν αλλόκοτο χαρακτήρα. www.i-read.i-teen.gr/
allokotaplasmata

Οι έφηβοι μας συστήνουν τα αρχαία θέατρα
Μαίρη Μπελογιάννη, φιλόλογος, δρ. αρχαιολόγος, υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων του
σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ | Κωνσταντίνος Μπολέτης, αρχιτέκτων, αναστηλωτής του αρχαίου θεάτρου του
Διονύσου | Κατερίνα Σέρβη, αρχαιολόγος, συγγραφέας | Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγος I Δικαίος
Χατζηπλής, υπεύθ. εκδηλώσεων εφηβικού βιβλίου Εκδόσεων Πατάκη
Το ΔΙΑΖΩΜΑ, έχοντας ως επίκεντρο του ενδιαφέροντός του την ανάδειξη των αρχαίων θεάτρων, την εξεύρεση πόρων
για την αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, μοιράζεται με τους εφήβους την προσπάθειά
του για την προστασία των αρχαίων θεάτρων, αυτού του κορυφαίου επιτεύγματος της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί ακριβώς όπου συντελέσθηκε η έκρηξη των δημοκρατικών θεσμών και άνθησε η πολιτιστική και πνευματική
δημιουργία. Στο εργαστήρι αυτό που αποτελείται από τρεις φάσεις, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το
αρχαίο θέατρο του Διονύσου Ελευθερέως, να ενημερωθούν για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η
«κοινωνικοποίηση» ενός αρχαίου θεάτρου και η ένταξή του στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, να συμμετάσχουν σε επιμέρους εργαστήρια και να αναλάβουν οι ίδιοι να αναδείξουν και να παρουσιάσουν ένα αρχαίο θέατρο στη
σχολική τους κοινότητα.

Α΄ Συνάντηση
στο Βιβλιοπωλείο Πατάκη, διάρκεια 3 ώρες

Β΄ Συνάντηση
στο αρχαίο θέατρο

• Οι έφηβοι γνωρίζουν τη δράση του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ.
• Συναντούν τον αρχιτέκτονα, αναστηλωτή του αρχαίου
θεάτρου του Διονύσου και ενημερώνονται για το έργο.
• Η συγγραφέας και αρχαιολόγος Κατερίνα Σέρβη τούς
εξηγεί τη διαδικασία συγγραφικής αποτύπωσης ενός
αρχαίου γεγονότος.
• Οι μαθητές συμμετέχουν σε εργαστήρι σχετικά με την
έρευνα που θα χρειαστεί να διεξαγάγουν.

Η έρευνα γίνεται βιωματική και οι έφηβοι θα έχουν
την ευκαιρία να ανακαλύψουν όλα όσα μέχρι στιγμής
θα έχουν διαβάσει και συλλέξει από τις έντυπες και
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης.

Γ΄ Συνάντηση
στο αρχαίο θέατρο
Οι έφηβοι συστήνουν στη σχολική
τους κοινότητα το αρχαίο θέατρο.

Συνεργαζόμενοι Φορείς
• ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΟΥ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ,
Κρατίνου 9 & Αθηνάς 61, Αθήνα
www.isotita.gr/vivliothiki-thematwn-isotitas
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, www.rhetoricedu.com
• ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
ΡΟΔΟΥ (Δ.Κ.Σ.Μ.Ρ.) facebook.com/IWTCR
• ΑCTIONAID HELLAS, www.actionaid.gr
• ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΙΑΖΩΜΑ, www.diazoma.gr
• ΠΟΛΎΧΡΩΜΟ ΣΧΟΛΕΊΟ, www.rainbowschool.gr

• OΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, Δήμητρος 8, Μαρούσι.
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΒΙΟΧΑΛΚΟ» Στάδιο Τεγέας
• KINDERDOCS, www.kinderdocs.com
• ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ, Ιπποκράτους 41, Αθήνα
• ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, www.nkt.gr
• EUPHORIA, facebook.com/euphoria.youth.lab
• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ ΟΜΆΔΑ «ΣΕΊΡΙΟΣ»
facebook.com/Seirios
• IANOS ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ – Θεσσαλονίκη Αριστοτέλους 7
•Β
 ΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ, Ακαδημίας 65, Αθήνα,
τηλ.: 210.38.11.850

Ανοιχτές εκδηλώσεις για εφήβους, γονείς & εκπαιδευτικούς

Αυτισμός - Οι άγραφοι κανόνες
κοινωνικής συμπεριφοράς για
εφήβους

Ελένη Λούβρου, Ψυχολόγος MSc με εξειδίκευση στις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Παναγιώτα Πλησή, συγγραφέας, εκπαιδευτικός, γονέας

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, 18:00 – 20:00

Στο δίωρο αυτό σεμινάριο σχετικά με τις κοινωνικές δεξιότητες στην εφηβεία ατόμων με αυτισμό (άσπεργκερ) θα προσεγγιστούν θέματα που
αφορούν τους ίδιους τους εφήβους με αυτισμό,
αλλά και τους ανθρώπους στο περιβάλλον τους
όπως: • Η επικοινωνία και ειδικότερα η αποκωδικοποίηση της μη λεκτικής επικοινωνίας και ο
διάλογος, • Η έκφραση, η κατανόηση και η διαχείριση των συναισθημάτων, με έμφαση στο
άγχος, και η ενσυναίσθηση, • Η ένταξη τους στο
σχολικό πλαίσιο και ο εκφοβισμός • Η έννοια της
φιλίας και η ανάπτυξη σχέσεων με τους φίλους
και την οικογένεια • Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση • Εξαρτήσεις
Η συνάντηση αυτή θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αντιληφθούν τον διαφορετικό τρόπο
σκέψης και συμπεριφοράς νέων που βρίσκονται
στο φάσμα του αυτισμού, φαινόμενο που στις μέρες μας συναντάται όλο και πιο συχνά.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο info@unesco.gr
ή στα τηλέφωνα 210-6147002 & 212-1000-250

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ

Τριστάνος και Ιζόλδη, η λογοτεχνία
συναντάει τη μουσική
Μάνος Κοντολέων, συγγραφέας

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019, 19:00
Το μεσαιωνικό παραμύθι που μιλά για τον
μεγάλο έρωτα του ατρόμητου Τριστάνου και
της πανέμορφης Ιζόλδης ταξίδεψε από τους
τροβαδούρους του 12ου αιώνα στις μεγάλες
όπερες του κόσμου μέσα από το ομώνυμο
λυρικό δράμα του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Η ιστορία
αυτή που έχει συγκινήσει πολλές γενιές
ανθρώπων και που τώρα διασκευάζεται στα
ελληνικά για εφήβους από τον Μάνο Κοντολέων
γίνεται η αφορμή για μια συνάντηση της
μουσικής και της λογοτεχνίας όπου κείμενα και
αγαπημένες μελωδίες εφήβων θα συνυπάρξουν
σε μια βραδιά δημιουργίας και έκφρασης.

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ

Το ταξίδι της ενηλικίωσης - Από τη
Σταχτοπούτα ως τον Δακρυγιάννη

Λίλη Λαμπρέλλη, συγγραφέας, αφηγήτρια παραμυθιών

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, 19:00
Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κερδίσει ένας έφηβος την
ενηλικίωση; Ναι, υπάρχουν πολλοί τρόποι να μεγαλώσει κανείς,
όπως διδάσκουν χωρίς καμιά διδαχή τα λαϊκά παραμύθια, όμως
όχι χωρίς δοκιμασίες, όχι χωρίς πένθος. Θα κουβεντιάσουμε
για επτά λαϊκά παραμύθια που δίνουν «οδηγίες χρήσης» για
τη μετάβαση από την εφηβεία στην ουσιαστική ενηλικίωση. Οι
ήρωες και οι ηρωίδες τους κάνουν τον γύρο του κόσμου (του
δικού τους κόσμου), αναζητώντας το μεγάλωμα της ψυχής
τους μέσα από ένα ταξίδι αυτογνωσίας.
ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ, ΓΟΝΕΙΣ, ΕΙΔΙΚΟΥΣ

Εργαστήριο του Πολύχρωμου Σχολείου:
«Παράθυρα και Καθρέφτες»

Έλενα Σκαρπίδου, εκπαιδευτικός, υπ. Τομέα Εκπ/σης Πολύχρωμου Σχολείου, Μαίρη Λεοντσίνη, Αν. Καθ. Ε.Κ.Π.Α.
ΤΕΑΠH Θεωρίες Κοινωνικού Φύλου, Γιώργος
Κ. Παναγιωτάκης, συγγραφέας, μεταφραστής

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019, 12:00 – 14:00
Για τα παιδιά και τις/τους εφήβους, τα βιβλία είναι σαν σπίτια με ανοιχτά παράθυρα στην πραγματικότητα των άλλων
ανθρώπων και με καθρέφτες στη δική τους πραγματικότητα.
Επιβεβαιώνουν τη βασική διαλεκτική σχέση που υπάρχει μεταξύ του κόσμου και του εαυτού μας. Πώς να νιώθουν άραγε,
τα ΛΟΑΤΙ παιδιά όταν διαπιστώνουν ότι ο εαυτός τους και η
οικογένειά τους δεν αντικατοπτρίζονται στις δραστηριότητες,
στα παραμύθια, στα βιβλία –σχολικά και εξωσχολικά–, στις
ταινίες κ.α.; Πώς είναι να μεγαλώνεις χωρίς το αίσθημα του
«ανήκειν» και της εμπιστοσύνης και οι ιδιαίτερες ανάγκες,
εμπειρίες και περιστάσεις της ζωής σου να μην αντιμετωπίζονται ως σημαντικές και πραγματικές;

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΤΑΚΗ

ΩΔΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ

OΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 210.36.50.024-25, ekdiloseis@patakis.gr

ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΓΟΝΕΙΣ

Εργαστήριο δημοκρατικής παιδείας
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019, 12:00 – 14:00
Ελένη Αντωνίου, Γιώργος Βαγιάκης, Μαρία Καλούδη,
Γεωργία Καραμήτρου, Βάλια Λουτριανάκη, Σπυριδούλα
Τσούμπα, εκπαιδευτικοί, μέλη της Ερευνητικής Παιδαγωγικής
Ομάδας «Σείριος»
Κάθε λέξη, σκέψη, ιδέα και συναίσθημα έχει σημασία στον
κύκλο διαλόγου τόσο στην τάξη όσο και στην εργασία, στην
οικογένεια, στην παρέα... Ποιες είναι όμως οι προϋποθέσεις
ενός γόνιμου διαλόγου και ποιες δεξιότητες απαιτούνται; Οι
συμμετέχοντες εξερευνούν βασικές αρχές και εμπόδια επικοινωνίας, καθώς και ποικίλους τρόπους αποτελεσματικής
συνύπαρξης στο πλαίσιο μιας ομάδας.

