Open Day Δημιουργικότητας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων &
Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού σχολείου Νέου Ψυχικού:

CiNEMATHESIS
Δημιουργική Εκπαίδευση & Παιχνίδι μέσα από τον Κινηματογράφο
www.cinemathesis.com

“Παίζουμε κινηματογράφο;”
Μπορεί μια ταινία να μας βοηθήσει να αναπτυχθούμε, να
καλλιεργήσουμε τη δημιουργική μας σκέψη, να αποκτήσουμε κριτική
αντίληψη, να αισθανθούμε και να αναπτύξουμε τη δική μας ματιά;
To CiNEMATHESIS προτρέπει τα παιδιά να «δουν» τις ταινίες μέσα από το
«παιχνίδι» και με αφορμή το σινεμά να έρθουν σε επαφή με τις καλές τέχνες, να
γίνουν οι σινεφίλ του σήμερα και του αύριο. Με θέματα όπως η φιλία το
περιβάλλον, η οικογένεια, η ειρήνη, η μετανάστευση, η διαπολιτισμικότητα, η
διαφορετικότητα, το διαδίκτυο, η ασφάλεια μέσα σε αυτό, ο σεβασμός στον εαυτό
μας και η αντίδραση στον εκφοβισμό, δοσμένα μέσα από την τέχνη του
κινηματογράφου, τα παιδιά προβληματίζονται, εμπλέκονται σε δημιουργικό
διάλογο με τη φαντασία τους και τον εσωτερικό εαυτό τους.

«Σινεμά+Πόλη | Παιδί+Γειτονιά»
Για παιδιά 6-11 ετών
Ομάδες 10-15 ατόμων
Με ερέθισμα την κινηματογραφημένη πόλη, ξεδιπλώνουμε την εικόνα των παιδιών
για τη γειτονιά τους, την πόλη τους, όσα παρατηρούν, όσα αγαπούν ή θα ήθελαν να
αλλάξουν. Ταξιδεύουμε σε τόπους μακρινούς που έχουν επισκεφθεί ή που θα
ήθελαν να δουν από κοντά και ανοίγουμε ένα μονοπάτι για τον ιδανικό τόπο των
ονείρων τους.
Ημερομηνία: Κυριακή 12 Μαΐου 2019
Ώρα:11:00-12:30

ARKKI
www.arkki.gr
Τι είναι το Arkki
Tο Arkki (School of Architecture for children and Youth) είναι το πιο πρωτοποριακό,
μοναδικό στο είδος του εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Ευρώπης.
Ακολουθώντας το επιτυχημένο παιδαγωγικό μοντέλο του Arkki που βασίζεται σε
πολυετή εμπειρία εφαρμογής στη Φινλανδία, η ελληνική ομάδα του Arkki ξεκινάει
από το καλοκαίρι του 2014 τις δράσεις της σε σχολεία, μουσεία, χώρους πολιτισμού
αλλά και στις εγκαταστάσεις του ΑΚΤΟ.
Παιδιά ηλικίας 4 έως 13 ετών, μέσα από παιχνίδια και κατασκευές, εξερευνούν με
όλες τους τις αισθήσεις τον κόσμο και με τη φαντασία τους τον δημιουργούν από
άλλη οπτική, έξω και πέρα από τα συνηθισμένα. Τα παιδιά ανακαλύπτουν τα
ταλέντα και τις κλίσεις μέσα από δραστηριότητες που τους μαθαίνουν να
πειραματίζονται, να σχεδιάζουν και να βλέπουν άμεσα το αποτέλεσμα της
προσπάθειάς τους, που πάντα είναι πολύ εντυπωσιακό.
Ένας Δούρειος ίππος, φανταστικοί πύργοι, μαγικά νησιά, φωλιές πουλιών
και πολιτείες φτιαγμένες από Lego ή ζαχαρωτά, είναι μόνο μερικά από τα
μοντέλα που καλούνται να φτιάξουν τα παιδιά με την καθοδήγηση
Ελλήνων αρχιτεκτόνων ειδικά εκπαιδευμένων στη Φινλανδία.
Όλα τα προγράμματα του Arkki καλλιεργούν την τρισδιάστατη αντίληψη, τη
μαθηματική σκέψη και τις δεξιότητες επικοινωνίας.
Κι όσο για την αρχιτεκτονική; Χρησιμοποιείται ως μέσο για να δώσει στα παιδιά τα
δεκάδες ερεθίσματα που από τη φύση της έχει η επιστήμη αυτή, ώστε να τα
βοηθήσει στη συγκρότηση της σκέψης, να τονώσει τη φαντασία, τη
δημιουργικότητά τους και τελικά να τα κάνει να πιστέψουν στον εαυτό τους, για να
γίνουν οι «αρχιτέκτονες» του μέλλοντός τους.

Ομάδες των 10-15 παιδιών
Ημερομηνία: Κυριακή 12 Μαΐου 2019
Ώρα:12:30-14:00

