Το πρόγραμμα ενδέχεται
να τροποποιηθεί.
Σε όλα τα προγράμματα θα τηρείται
σειρά προτεραιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες:

www.p100.gr

#Π100
#KatheMeraTexnopoli
technopolis-athens.com

www.p100.gr

TICKET
POINT

INFO
POINT

SKYWALK

FOOD
MARKET
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SPOT

#Π100
#KatheMeraTexnopoli

Ο νέος αγαπημένος πλανήτης
των παιδιών είναι η Τεχνόπολη.
Καλώς ήρθες στον Π100
– Πλανήτη Τεχνόπολη, το
μεγαλύτερο και πιο διασκεδαστικό
φεστιβάλ της πόλης για παιδιά!
Χρώματα, σχήματα, παιχνίδια,
μουσικές… Βαλ’ τα μαζί και
ανακάτεψέ τα με πολλή φαντασία
και πολλά χαμόγελα!
Τι άλλο; Μην ξεχάσεις να
προσθέσεις και μία μεγάλη δόση
χαράς και ξεγνοιασιάς, μπορεί και
δύο, κι έτοιμη η συνταγή!
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Τι φτιάχνουν όλα αυτά;
Μα, φυσικά, τον πλανήτη των
παιδιών, τον Π100!
Πού τον βρίσκεις;
Οι ακριβείς συντεταγμένες του
μας οδηγούν ανάμεσα στις
οδούς Πειραιώς 100, Ιάκχου και
Περσεφόνης.
Πώς τον αναγνωρίζεις;
Μα, φυσικά, από τις τρεις μεγάλες
καμινάδες που τον χαρακτηρίζουν!
Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας;
Προσγειώσου στις επόμενες
σελίδες κι άσε τις λέξεις να σου
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λύσουν τις απορίες: αθλητικές
δραστηριότητες για όλους,
συναρπαστικά εκπαιδευτικά
εργαστήρια με πολλές
διαφορετικές θεματικές για
όλα τα γούστα, τα αγαπημένα
εκπαιδευτικά προγράμματα
του Βιομηχανικού Μουσείου
Φωταερίου, διαδραστικές
εκθέσεις, λαχταριστά εργαστήρια
μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής,
food corner, εργαστήρια χορού,
μουσικοθεατρικές παραστάσεις,
συναυλίες και performances,
9

ομιλίες και ανοιχτές συζητήσεις
για γονείς, ένα The Meet Market
ειδικά αφιερωμένο στους μικρούς
μας φίλους και πολλές-πολλές
εκπλήξεις!
Είστε έτοιμοι για προσεδάφιση;
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Κεντρική Αυλή
11.00-12.00 → Μία βόλτα στο
Μουσείο
Σημείο συνάντησης: Καμινάδα Β

Οικογενειακή ξενάγηση |
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για γονείς και παιδιά από 0 ετών
Τι είναι το φωταέριο; Αεριο…τι;
Να κεράσουμε ένα γλυκάκι;
Μαζί με τους έμπειρους ανθρώπους
του Μουσείου ανακαλύπτουμε το
παλιό εργοστάσιο φωταερίου της
Αθήνας μέσα από 1 διαδρομή, 6
κτίρια και 13 στάσεις.
* Μπορείς να παρακολουθήσεις την
ξενάγηση μαζί με το μάρσιπο ή το
καρότσι με το μωρό σου!

Παιδική Χαρά
11.00-13.00 → Κοινωνικός
Αθλητισμός - Πετάνκ

Περιοδικό δρόμου «σχεδία»
Για γονείς και παιδιά από 4 ετών
Το πετάνκ είναι ένα πολύ απλό και
ευχάριστο άθλημα που απευθύνεται

σε όλους, ασχέτως ηλικίας, φύλου
ή φυσικής κατάστασης. Τα μόνα
που χρειάζονται είναι έξι μεταλλικές
μπάλες κι ένα πάρκο, μια αλάνα.
Όποιος πετάξει πιο κοντά τις μπάλες
του στο μπαλάκι-στόχο κερδίζει.
Παίζουμε πετάνκ για τη συντροφιά,
την άσκηση, για μια καλύτερη υγεία.

Προαύλιο
Μηχανουργείου
11.00-14.30 → Ένα παιχνίδι
για μια καλύτερη ζωή

Τουρνουά ποδοσφαίρου | Περιοδικό
δρόμου «σχεδία»
Για παιδιά 3-103 ετών
Η Τεχνόπολη μεταμορφώνεται σε
ένα φιλόξενο γήπεδο ποδοσφαίρου.
Ομάδες όλων των ηλικιών και όλων
των ταλέντων, αγόρια και κορίτσια,
θα συναντηθούμε από νωρίς στη
σέντρα για να μετρήσουμε τις
ποδοσφαιρικές μας δυνάμεις.
* Οι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα με τους
κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Αστέγων. Κάθε αγώνας έχει διάρκεια 14
λεπτά. Απαραίτητη η αθλητική ενδυμασία.
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Άνω Αυλή
11.00-18.00 → Jump & Climb
στον Π100

Αθλητικά τραμπολίνο & πίστες
αναρρίχησης | Ecomagination
Για παιδιά από 4 ετών

κατευθυνόμενο από το ίδιο το
παιδί παιχνίδι - το είδος παιχνιδιού
που σύμφωνα με τους ειδικούς
είναι κρίσιμης σημασίας για τη
νοητική, κοινωνική, σωματική και
συναισθηματική ανάπτυξή του.

Πορτοκαλί
Πλανήτης

Και για τους πιο περιπετειώδεις
τύπους στον Π100, θα έχουμε
αθλητικά τραμπολίνο για παιδιά
από 4 ετών αλλά και τοίχους
αναρρίχησης για μικρά και μεγάλα
παιδιά (4 έως 7 ετών, 7 ετών και
άνω).

(Παλαιοί Φούρνοι)
11.00-19.00 →

Πλανήτης 2030

Έκθεση και εργαστήριο | ActionAid
Για γονείς και παιδιά από 4 ετών
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη
2030! Ελάτε να ονειρευτούμε
πώς μπορούμε όλοι μαζί να
αξιοποιήσουμε τις δημιουργικές
μας δυνάμεις για να φροντίσουμε
τον πλανήτη μας ώστε να είναι πιο
όμορφος, δίκαιος και ειρηνικός.

Κεντρική Αυλή
11.30-14.00 & 15.00 -18.00 →

Ο μπλε παιδότοπος της
φαντασίας

Μία ξεχωριστή παιδική χαρά |
PlayCanDo
Για παιδιά 3-12 ετών
Ένα καινοτόμο σύστημα παιχνιδιού,
τα blue blocks, από μη-τοξικό,
αφρώδες υλικό σε έντονο μπλε
χρώμα, ειδικά σχεδιασμένο
να ενθαρρύνει το αυθόρμητο,

* Το εργαστήριο και η έκθεση φανζίν
αποτελούν μέρος της Μαθητικής Εβδομάδας
Δράσης 2018: Πλανήτης 2030 που είχε
ως θεματική τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης, ένα πλάνο που υιοθέτησαν
τα Ηνωμένα Έθνη για τον τερματισμό της
ακραίας φτώχειας, της ανισότητας και των
απειλών της κλιματικής αλλαγής έως το 2030.
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Κεντρική Αυλή
11.00-19.00 →

Γκρεμίζοντας
τους τοίχους

Σημείο συνάντησης: Καμινάδα Β

Διαδραστικό πρόγραμμα |
ActionAid
Για γονείς και παιδιά από 4 ετών
Τι μας εμποδίζει να
δημιουργήσουμε τον κόσμο έτσι
όπως τον φανταζόμαστε;
Γύρω μας υψώνονται καθημερινά
«τοίχοι» που οδηγούν στην
ανισότητα, την αδικία και τη
φτώχεια. Ένας τέτοιος τοίχος από
«εμπόδια» περιμένει μικρούς
και μεγάλους να τον γκρεμίσουν
με τις δικές τους πράξεις και να
οραματιστούν έναν κόσμο πιο
δίκαιο με τη δική τους ενεργό
συμμετοχή.

Πορτοκαλί
Πλανήτης
(Παλαιοί Φούρνοι)
11.00-19.00 →

Μαγειρεύουμε
έναν καλύτερο κόσμο
για τα παιδιά μας

Βιωματική έκθεση | WWF Ελλάς
Για παιδιά από 3 ετών
Βιωματικές δραστηριότητες
για τα παιδιά, σεμινάρια για
εκπαιδευτικούς και πρακτικές
συμβουλές προς γονείς για μία πιο
υγιεινή και οικονομική διατροφή.
Αυτά κι άλλα πολλά περιλαμβάνει η
κινητή βιωματική έκθεση του WWF,
αποκαλύπτοντας πώς μπορούμε
μέσα από το πιάτο μας να
προστατέψουμε και τον πλανήτη.
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Γαλάζιος
Πλανήτης
(Αεριοφυλάκιο 2 - INNOVATHENS)
11.00-19.00 →

Τι θα γίνω
όταν μεγαλώσω;

Διαδραστική έκθεση |
INNOVATHENS & Ινστιτούτο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
& Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά 7-17 ετών
Στη σούπερ μοναδική διαδραστική
έκθεση «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω;», θα γνωρίσουμε το vertical
farming, το weather modification,
την εικονική πραγματικότητα, τη
ρομποτική, την αστρογεωλογία, την
αστροβιολογία, τη διαστημική και
το DNA, δηλαδή επαγγέλματα που
σήμερα βρίσκονται σε πειραματικό
ή πρώιμο στάδιο -ή μας θυμίζουν
ακόμη και επιστημονική φαντασία- αλλά στο μέλλον θα είναι στην
καθημερινότητα μας.
Συμμετέχουν οι: Τμήμα Πετρολογίας
και Κοιτασμολογίας/ Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Τμήμα Φαρμακευτικής / Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τομέας
Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής / Εθνική
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Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Φυτικής
Παραγωγής / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθήνων, Τμήμα Βιολογίας /Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
ΙΑΑΔΕΤ / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
Meteo- ΙΕΠΒΑ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών, New Dexterity, City Crop, ViRA,
kmop, MOPTIL

Φούξια Πλανήτης
11.00-21.00 → Το κυνήγι του
μαύρου θησαυρού
Σημείο εκκίνησης: Πωλητήριο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα |
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για γονείς και παιδιά από 6 ετών
Ποιος προσπαθεί να κλέψει το
λιθάνθρακα και να σαμποτάρει την
παραγωγή του φωταερίου; Η Αθήνα
κινδυνεύει να μείνει στο σκοτάδι…
Βοηθήστε μας να αποκαλύψουμε
τον ένοχο και να μείνει η πόλη
φωτισμένη!
*Ελεύθερο οικογενειακό πρόγραμμα.
Ζητήστε το kit από το πωλητήριο και
αναζητήστε τους γρίφους!
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Πολύχρωμος
Πλανήτης
(Μηχανουργείο)

13.00-14.00 «Στον Πλανήτης
Κόκκινο μια φορά» της Τζένης
Κουτσοδημητροπούλου, εκδόσεις
Μεταίχμιο.

11.00-21.00 →

14.00-15.00 «Ο σκανταλιάρης

Διαβάζοντας

Έκθεση παιδικού βιβλίου | Taλκ
Διαβάζοντας. Ένα ταξίδι στον
μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας. Μια
πολύχρωμη, ευφάνταστη έκθεση, η
οποία θα φιλοξενήσει τα καλύτερα
βιβλία για παιδιά κάθε ηλικίας.
Πολλά από αυτά θα «ζωντανέψουν»
για τους μικρούς μας φίλους σε
μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα,
μέσα από ξεχωριστές παρουσιάσεις
από συγγραφείς, ηθοποιούς και
εμψυχωτές.
Βιβλιοπαρουσιάσεις | Taλκ
11.00-12.00 «Πράκτορες του

πλανήτη – Τα τέρατα των ωκεανών»
της Ελένης Ανδρεάδη, εκδόσεις
Μεταίχμιο.

12.00-13.00 «Αστρικό Χωριό» της
Κατερίνας Κρις, εκδόσεις Πατάκη.

Άλφονς!» της Γκουνίλα
Μπέργκστρομ, εκδόσεις Μάρτης.

17.00-18.00 «Σαυράιβορ» του
Γιώργου Λεμπέση, εκδόσεις
Ψυχογιός.
18.00-19.00 «Γιγαντοκυνηγός» του
Δημήτρη Μελικέρτη, εκδόσεις Πατάκη.
19.00-20.00 «Πίκο και Λόλα» της

Λίνας Σωτηροπούλου, εκδόσεις
Μεταίχμιο.

11.00-21.00 → The Meet
Market Kids Edition

The Meet Market
50 τοπικά brands με χειροποίητες
δημιουργίες, από παιδικά ρούχα
και αξεσουάρ μέχρι παιχνίδια,
θρεπτικά σνακ, είδη διακόσμησης
για το παιδικό δωμάτιο, βιβλία και
πολλά-πολλά ακόμα…
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Προαύλιο
Μηχανουργείου

Μωβ
Πλανήτης

11.00-21.00 →

(Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο)

Food market

Απόλαυσε ζαχαρωτά, νόστιμα
cupcakes, παγωτά, δροσερούς
χυμούς, υγιεινά σνακς και
λιχουδιές!
12.00-15.00 →

Διαστημικό
Facepainting

Athens Circus Performers
13.30-15.30 →

Ακροβατώντας στον
Π100
Performance | Athens Circus
Performers
Για παιδιά 0-103 ετών
Τεχνικές τσίρκο και θεάτρου
δρόμου, ξυλοπόδαροι,
ισορροπιστές και εντυπωσιακοί
ζογκλέρ δημιουργούν αυθόρμητες
ιστορίες στον πολύχρωμο πλανήτη
Π100 που κόβουν την ανάσα και
αφήνουν την φαντασία και τα
χέρια ελεύθερα για… ασταμάτητο
χειροκρότημα!

13.30-14.30 →

Καραγκιοζούπολη:
Ο Καραγκιόζης
αστρονόμος

Θέατρο σκιών | Θίασος Ηλία
Καρελλά
Για παιδιά από 3 ετών
Ο Χατζηαβάτης συναντά τον
τρομερό επιστήμονα Κατσαβίδη,
ο οποίος του ανακοινώνει πως το
φεγγάρι εδώ και πολλές νύχτες έχει
χαθεί από τον ουρανό. Ψάχνουν
για κάποιον που να γνωρίζει
καλά τι γίνεται στο διάστημα κι
έτσι ο Καραγκιόζης, παραδόξως,
αναλαμβάνει καθήκοντα
αστρονόμου. Μαζί με την παρέα
του, θα μας μιλήσει για όλους τους
πλανήτες και το ηλιακό σύστημα.
Τι θα γίνει όμως όταν ανακαλύψει
τα σχέδια του Κατσαβίδη και του
άρχοντα Καραμπαμπούμ; Ποιος
έχει κλείσει συμφωνία με τον
πλανήτη Άρη; Ποιος τελικά έχει
απαγάγει την όμορφη Σελήνη; Η
συνέχεια στον μπερντέ…
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Καφέ
16.00-17.00

ψέματα

Για παιδιά 0-103 ετών

→ Αστεία

Magic Show | Magic Tolto
Για παιδιά 0-103 ετών
Μια διασκεδαστική παράσταση
γεμάτη γέλιο και μαγεία για
μικρούς αλλά και για μεγάλους
που νιώθουν παιδιά… Τα παιδιά
συμμετέχουν στην παράσταση
και βιώνουν τη μαγεία μέσα από
το ιδιαίτερο χιούμορ της… μωβ
προσωπικότητας που ακούει στο
όνομα Magic Tolto!

Η βραβευμένη θεατρική ομάδα
Τόπι διασκευάζει δύο ιστορίες
του διάσημου Αργεντίνου
ψυχοθεραπευτή και συγγραφέα
Χόρχε Μπουκάι και φτιάχνουν
μία μοναδική παράσταση με
πολύ κέφι διάδραση και φαντασία
που μιλά για τις αξίες της ζωής,
όπως η αγάπη, το μίσος, η
ταπεινοφροσύνη, η ματαιοδοξία, η
αυτοεκτίμηση και το θάρρος.
Διασκευή-Σκηνοθεσία:
Πλειώνης Δημήτρης
Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος:
Μυρτώ Κοσμοπούλου
Βοηθός σκηνογράφου:
Λήνα Σταυροπούλου

Μωβ
Πλανήτης

Κίνηση-Χορογραφίες:
Αγνή Παπαδέλη-Ρωσσέτου

(Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο)

Φώτα: Στέφανος Κοπανάκης

→Ο
τρομερός εχθρός
και ο αλυσοδεμένος
ελέφαντας

Κατασκευή σκηνικού:
Άγγελος Καρύδας

17.00-18.00

Θεατρική παράσταση | Θεατρική
ομάδα Τόπι

Πρωτότυπη μουσική: Νάσος Σωπύλης
Βοηθός Σκηνοθέτη:
Αναστασία Φλεμοτόμου

Design: Φώτης Πολίτης
Παίζουν: Κωνσταντίνος Δανίκας, Μαρίνα
Πανηγυράκη, Στέλιος Ξανθουδάκης,
Δημήτρης Πλειώνης
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Προαύλιο
Μηχανουργείου
18.00-19.00 →

Κεντρική Αυλή

Ο γαϊγλάρος

Παράσταση κουκλοθέατρου |
Ομάδα κουκλοθέατρου Τα Πάντα
Φι
Για γονείς και παιδιά από 4 ετών
Η παράσταση εμπνέεται από
τρεις διαφορετικές ιστορίες: Το
Ασχημόπαπο, τον Γλάρο Ιωνάθαν
Λίβινκγστον και τη Φάρμα των
Ζώων. Δανειζόμενη δραματικά
στοιχεία και ήρωες από τις
τρεις ιστορίες καταλήγει σε
ένα νέο παραμύθι το οποίο
όμως βασίζεται σε κλασικά και
διαχρονικά θέματα.
Σενάριο: Kική Μαλτσάκη,
Ειρήνη Μάστορα, Κώστας Μακρής
Σκηνοθεσία: Ειρήνη Μάστορα,
Κική Μαλτσάκη, Francisco Britto
Κατασκευές, Εμψύχωση:
Kική Μαλτσάκη, Ειρήνη Μάστορα
Πρωτότυπη Μουσική: Φωτεινή Τσακνάκη,
Αλέξης Γραμματικός, Background
Projection
Φωτογραφία: Κώστας Κωστόπουλος
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→ Μικρή
ορχήστρα του δρόμου

18.00-19.00

Μετακινούμενη παράσταση
σαπουνόφουσκας Bubble Parade
| La Petite Marguerite Bubble
Performing & Play
Για παιδιά 0-103 ετών
Δυο πλανόδιοι ειρηνοποιοί
καταφθάνουν σε μια χώρα γεμάτη
γκρίνια και φασαρία. Ο ήλιος και
το φεγγάρι κλαίνε διαρκώς, τα
σύννεφα ανασαίνουν λυπημένα
και τα δάση χορεύουν μόνα δίχως
μουσικές. Στα βουνά η φύση
αρρωσταίνει και στις πόλεις
τα παιδιά δεν μοιράζονται πια
αγκαλιές. Πως είπατε; Τα παιδιά
δεν μοιράζονται πια αγκαλιές…;
Μα τι συμβαίνει;
Πρόκειται για μια παρέλαση (μαζί
με ένα άρμα) δυο περιπλανόμενων
πλασμάτων που δημιουργούν μια
ατμόσφαιρα γιορτής σκορπίζοντας
εκατομμύρια σαπουνόφουσκες και
δημιουργώντας πηγαία διάδραση
με το κοινό.
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Ένα walkabout tour που ενισχύει το
αίσθημα χαράς, του ονείρου, του
πραγματικού και του παραμυθιακού
ταυτόχρονα.
Ιδέα, σύλληψη, χορογραφία, κατασκευές,
τεχνικές χειρισμού και ερμηνεία: La Petite
Marguerite (Βάσια Τσώτσου, Καριοφύλλης
Γκροζούδης)

19.30-21.00 →

Aνάποδα

Ο Kόσμος

Μουσικοθεατρική παράσταση |
Ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ
Για παιδιά 3-103 ετών
Ένας λάθος υπολογισμός φέρνει
δύο περίεργους αλλά αξιαγάπητους
χαρακτήρες, τον «αφελή»
Λουδοβίκο και τον «ξερόλα»
Φρειδερίκο, ανάμεσα στους θεατές
μιας μουσικοθεατρικής παιδικής
παράστασης.
Με το ιδιαίτερο ταμπεραμέντο
τους, οι δύο πρωταγωνιστές
προκαλούν αλλεπάλληλες γκάφες
και παρεξηγήσεις που οδηγούν
σιγά-σιγά την παράσταση σε μια
ανεξέλεγκτη πορεία!
Η νέα παράσταση της ομάδας

ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ, βασισμένη
στο ομώνυμο παιδικό cd «Ο
Κόσμος Ανάποδα» αλλά και σε
ανέκδοτο μουσικό υλικό των δύο
δημιουργών της, μετά από 3 sold
out παραστάσεις στο Μέγαρο
Μουσικής, έρχεται στην Τεχνόπολη
μαζί με μια εντυπωσιακή ομάδα
τραγουδιστών, ηθοποιών και
μουσικών.
Κείμενα-Στίχοι: Έμη Σίνη
Μουσική-Ενορχήστρωση:
Άγγελος Αγγέλου
Σκηνοθεσία: Γκάυ Στεφάνου
Επιμέλεια κίνησης-Χορευτικά:
Θάνος Δασκαλόπουλος
Σκηνική επιμέλεια:
Ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ
Οργάνωση Παραγωγής: Ομάδα
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ & Μαρία Ξυδάκη
Πρωταγωνιστούν: Ορέστης Τζιόβας,
Γιάννης Δρακόπουλος
Τραγούδι: Θάνος Δασκαλόπουλος, Μαρία
Παπαγεωργίου, Παντελής Ραβδάς
Πιάνο: Άγγελος Αγγέλου
Κλαρινέτο: Μαρίνος Γαλατσινός
Βιολί: Διονύσης Βερβιτσιώτης
Κοντραμπάσο: Δημήτρης Τσεκούρας
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Μωβ
Πλανήτης

της Φάρμας του πλανήτη Π100
είναι καλύτερες; Τα παιδιά της
φάρμας με τη βοήθεια της σοφής
κουκουβάγιας θα καταφέρουν να
προστατεύσουν τα ζώα από τους
λύκους του διαδικτύου;

(Αεριοφυλάκιο1 - Αμφιθέατρο)
11.00-12.00 → Η Φάρμα
του Διαδικτύου στον
πλανήτη Π100

Η σοφή κουκουβάγια έχει όλα
τα εργαλεία και την εκπαίδευση
που χρειάζονται οι γονείς, για να
μεγαλώνει κάθε παιδί στον του
internet με ασφάλεια.

Με την υποστήριξη της Cosmote
Θεατρική παράσταση | Θεατρική
ομάδα «Χιλιοδέντρι»
Για παιδιά 3-103 ετών

H βραβευμένη Πανευρωπαϊκά
θεατρική ομάδα «Χιλιοδέντρι»
φέρνει για πρώτη φορά στην
Ελλάδα μια παράσταση
που μαθαίνει στα παιδιά να
προφυλάσσονται από τους
κινδύνους του Διαδικτύου.

Μέσα στον Μωβ πλανήτη του
Π100 υπάρχει μία φάρμα. Σε αυτή
ζουν ο Νικόλας και η Νίκη με το
σκύλο τους τον Ηρακλή. Τα ζώα
της φάρμας περνούν αρκετές ώρες
σερφάροντας στο internet και
συχνά πέφτουν σε παγίδες.

Διασκευή-σκηνοθεσία: Σοφία Τσινάρη

Ο νέος διαδικτυακός φίλος της
Τούλας της κοτούλας από τον
γειτονικό πλανήτη είναι όντως
αυτός που λέει; Ο Ρούντυ και η
Ρόζα, τα γουρουνάκια, παίζοντας
διαδικτυακά παιχνίδια στάθηκαν
τόσο τυχερά και κέρδισαν πλούσια
δώρα και εισιτήρια για όλα τα
παιχνίδια του πλανήτη Π100; Τελικά
οι άσπρες χήνες ή οι μαύρες χήνες

Παίζουν: Αλεξίου Θάνος, Κουτσού Σία,
Πορφύρη Άννα
Μουσική: Δημήτρης Παπαγεωργίου
Σκηνικά: Αριστοτέλης Καρανάνος,
Αλεξάνδρα Σιάφκου
Κινησιολογία: Μόνικα Κολοκοτρώνη
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Κεντρική Αυλή

σε όλους, ασχέτως ηλικίας, φύλου
ή φυσικής κατάστασης. Τα μόνα
που χρειάζονται είναι έξι μεταλλικές
μπάλες κι ένα πάρκο, μια αλάνα.
Όποιος πετάξει πιο κοντά τις
μπάλες του στο μπαλάκι-στόχο
κερδίζει. Παίζουμε πετάνκ για τη
συντροφιά, την άσκηση, για μια
καλύτερη υγεία.

11.00-12.00 → Μία βόλτα
στο Μουσείο
Σημείο συνάντησης: Καμινάδα Β

Οικογενειακή ξενάγηση |
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για γονείς και παιδιά από 0 ετών
Τι είναι το φωταέριο; Αέριο…τι;
Να κεράσουμε ένα γλυκάκι;
Μαζί με τους έμπειρους ανθρώπους
του Μουσείου ανακαλύπτουμε το
παλιό εργοστάσιο φωταερίου της
Αθήνας μέσα από 1 διαδρομή, 6
κτίρια και 13 στάσεις.

11.00-14.30 → Ένα παιχνίδι
για μια καλύτερη ζωή

* Μπορείς να παρακολουθήσεις την
ξενάγηση μαζί με το μάρσιπο ή το καρότσι
με το μωρό σου!

Τουρνουά ποδοσφαίρου |
Περιοδικό δρόμου «σχεδία»
Για παιδιά 3-103 ετών

Προαύλιο
Μηχανουργείου

Η Τεχνόπολη μεταμορφώνεται σε
ένα φιλόξενο γήπεδο ποδοσφαίρου.
Ομάδες όλων των ηλικιών και όλων
των ταλέντων, αγόρια και κορίτσια,
θα συναντηθούμε από νωρίς στη
σέντρα για να μετρήσουμε τις
ποδοσφαιρικές μας δυνάμεις.

Παιδική χαρά
11.00-13.00 → Κοινωνικός
Αθλητισμός - Πετάνκ

Περιοδικό δρόμου «σχεδία»
Για γονείς και παιδιά από 4 ετών
Το πετάνκ είναι ένα πολύ απλό και
ευχάριστο άθλημα που απευθύνεται

* Οι αγώνες θα γίνουν σύμφωνα με τους
κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Αστέγων. Κάθε αγώνας έχει διάρκεια 14
λεπτά. Απαραίτητη η αθλητική ενδυμασία.
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Άνω Αυλή
11.00-18.00 → Jump & Climb
στον Π100

Αθλητικά τραμπολίνο & πίστες
αναρρίχησης | Ecomagination
Για παιδιά από 4 ετών
Και για τους πιο περιπετειώδεις
τύπους στον Π100, θα έχουμε
αθλητικά τραμπολίνο για παιδιά
από 4 ετών αλλά και τοίχους
αναρρίχησης για μικρά και μεγάλα
παιδιά (4 έως 7 ετών, 7 ετών και
άνω).

αξιοποιήσουμε τις δημιουργικές
μας δυνάμεις για να φροντίσουμε
τον πλανήτη μας ώστε να είναι πιο
όμορφος, δίκαιος και ειρηνικός.
* Το εργαστήριο και η έκθεση φανζίν
αποτελούν μέρος της Μαθητικής Εβδομάδας
Δράσης 2018: Πλανήτης 2030 που είχε
ως θεματική τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης, ένα πλάνο που υιοθέτησαν
τα Ηνωμένα Έθνη για τον τερματισμό της
ακραίας φτώχειας, της ανισότητας και των
απειλών της κλιματικής αλλαγής έως το
2030.

Κεντρική Αυλή
11.00-19.00 →

Γκρεμίζοντας
τους τοίχους

Πορτοκαλί
Πλανήτης
(Παλαιοί Φούρνοι)
11.00-19.00 →

2030

Πλανήτης

Έκθεση και εργαστήριο | ActionAid
Για γονείς και παιδιά από 4 ετών
Καλώς ήρθατε στον πλανήτη
2030! Ελάτε να ονειρευτούμε
πώς μπορούμε όλοι μαζί να

Σημείο συνάντησης: Καμινάδα Β

Διαδραστικό πρόγραμμα |
ActionAid
Για γονείς και παιδιά από 4 ετών
Τι μας εμποδίζει να
δημιουργήσουμε τον κόσμο έτσι
όπως τον φανταζόμαστε;
Γύρω μας υψώνονται καθημερινά
«τοίχοι» που οδηγούν στην

24

3 → 103 ετών
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 . 0 9

ανισότητα, την αδικία και τη
φτώχεια. Ένας τέτοιος τοίχος από
«εμπόδια» περιμένει μικρούς
και μεγάλους να τον γκρεμίσουν
με τις δικές τους πράξεις και να
οραματιστούν έναν κόσμο πιο
δίκαιο με τη δική τους ενεργό
συμμετοχή.

Πορτοκαλί
Πλανήτης

11.30-14.00 και 15.00-17.30 →

Βιωματική έκθεση | WWF Ελλάς
Για παιδιά από 3 ετών

(Παλαιοί Φούρνοι)
11.00-19.00 →

Μαγειρεύουμε
έναν καλύτερο κόσμο
για τα παιδιά μας

Ο μπλε παιδότοπος της
φαντασίας

Μία ξεχωριστή παιδική χαρά |
PlayCanDo
Για παιδιά 3-12 ετών
Ένα καινοτόμο σύστημα
παιχνιδιού, τα blue blocks, από
μη-τοξικό, αφρώδες υλικό σε έντονο
μπλε χρώμα, ειδικά σχεδιασμένο
να ενθαρρύνει το αυθόρμητο,
κατευθυνόμενο από το ίδιο το
παιδί παιχνίδι - το είδος παιχνιδιού
που σύμφωνα με τους ειδικούς
είναι κρίσιμης σημασίας για τη
νοητική, κοινωνική, σωματική και
συναισθηματική ανάπτυξή του.

Βιωματικές δραστηριότητες
για τα παιδιά, σεμινάρια για
εκπαιδευτικούς και πρακτικές
συμβουλές προς γονείς για μία πιο
υγιεινή και οικονομική διατροφή.
Αυτά κι άλλα πολλά περιλαμβάνει η
κινητή βιωματική έκθεση του WWF,
αποκαλύπτοντας πώς μπορούμε
μέσα από το πιάτο μας να
προστατέψουμε και τον πλανήτη.
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Γαλάζιος
Πλανήτης

Σχολή Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Φυτικής
Παραγωγής / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθήνων, Τμήμα Βιολογίας /Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
ΙΑΑΔΕΤ / Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών,
Meteo- ΙΕΠΒΑ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών, New Dexterity, City Crop, ViRA,
kmop, MOPTIL

(Αεριοφυλάκιο 2 - INNOVATHENS)
11.00-19.00 →

Τι θα γίνω
όταν μεγαλώσω;

Διαδραστική έκθεση |
INNOVATHENS & Ινστιτούτο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
& Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά από 7 ετών
Στη σούπερ μοναδική διαδραστική
έκθεση «Τι θα γίνω όταν
μεγαλώσω;», θα γνωρίσουμε
το vertical farming, το weather
modification, την εικονική
πραγματικότητα, τη ρομποτική, την
αστρογεωλογία, την αστροβιολογία,
τη διαστημική και το DNA, δηλαδή
επαγγέλματα που σήμερα
βρίσκονται σε πειραματικό ή
πρώιμο στάδιο -ή μας θυμίζουν
ακόμη και επιστημονική φαντασίααλλά στο μέλλον θα είναι στην
καθημερινότητα μας.

Φούξια Πλανήτης
11.00-21.00 → Το κυνήγι του
μαύρου θησαυρού
Σημείο εκκίνησης: Πωλητήριο

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα |
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για γονείς και παιδιά από 6 ετών
Ποιος προσπαθεί να κλέψει το
λιθάνθρακα και να σαμποτάρει την
παραγωγή του φωταερίου; Η Αθήνα
κινδυνεύει να μείνει στο σκοτάδι…
Βοηθήστε μας να αποκαλύψουμε
τον ένοχο και να μείνει η πόλη
φωτισμένη!

Συμμετέχουν οι: Τμήμα Πετρολογίας
και Κοιτασμολογίας/ Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Τμήμα Φαρμακευτικής / Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Τομέας
Επιδημιολογίας και Βιοστατιστικής / Εθνική
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Πολύχρωμος
Πλανήτης
(Μηχανουργείο)
11.00-21.00 →

Διαβάζοντας

Έκθεση παιδικού βιβλίου | Taλκ
Διαβάζοντας. Ένα ταξίδι στον
μαγικό κόσμο της λογοτεχνίας.
Μια πολύχρωμη, ευφάνταστη
έκθεση, η οποία θα φιλοξενήσει
τα καλύτερα βιβλία για παιδιά
κάθε ηλικίας. Πολλά από αυτά
θα «ζωντανέψουν» για τους
μικρούς μας φίλους σε μια ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα, μέσα
από ξεχωριστές παρουσιάσεις
από συγγραφείς, ηθοποιούς και
εμψυχωτές.

14.00-15.00 «Παραμύθια με την
Ξένια λίγο φοβιστικά», εκδόσεις
Μάρτης.
17.00-18.00 «Πριγκίπισσα Αθηνά»

της Στέλλας Κάσδαγλη, εκδόσεις
Πατάκη.

11.00-21.00 → The Meet
Market Kids Edition

The Meet Market
50 τοπικά brands με χειροποίητες
δημιουργίες, από παιδικά ρούχα
και αξεσουάρ μέχρι παιχνίδια,
θρεπτικά σνακ, είδη διακόσμησης
για το παιδικό δωμάτιο, βιβλία και
πολλά-πολλά ακόμα…

Βιβλιοπαρουσιάσεις | Taλκ
12.00-13.00 «Τι άκουσε η
πασχαλίτσα» και «Ο Ζαχαρής
και ο μονόκερος» της Τζούλια
Ντόναλντσον, εκδόσεις Μεταίχμιο.
13.00-14.00 «Η μελω-δική
μου ορθογραφία» της Ράνιας
Μπουμπουρή, εκδόσεις Πατάκη.
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Προαύλιο
Μηχανουργείου

Μωβ
Πλανήτης

11.00-21.00 →

(Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο)

Food market

Απόλαυσε ζαχαρωτά, νόστιμα
cupcakes, παγωτά, δροσερούς
χυμούς, υγιεινά σνακς και
λιχουδιές!

13.30-14.30 →

Καραγκιοζούπολη: Οι
τρεις απίθανοι μαθητές

Θέατρο σκιών | Θίασος Ηλία
Καρελλά
Για παιδιά από 3 ετών

12.00-15.00 →

Διαστημικό
Facepainting

Athens Circus Performers
12.00-14.00 →

Ακροβατώντας στον Π100

Performance | Athens Circus
Performers
Για παιδιά 0-103 ετών
Τεχνικές τσίρκο και θεάτρου
δρόμου, ξυλοπόδαροι,
ισορροπιστές και εντυπωσιακοί
ζογκλέρ δημιουργούν αυθόρμητες
ιστορίες στον πολύχρωμο πλανήτη
Π100 που κόβουν την ανάσα και
αφήνουν την φαντασία και τα
χέρια ελεύθερα για… ασταμάτητο
χειροκρότημα!
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Το καλοκαίρι τελείωσε και τα
σχολεία ετοιμάζονται να ανοίξουν.
Ο Καραγκιόζης και η γυναίκα του
Αγλαΐα πρέπει να προετοιμάσουν
τα παιδιά τους για την έναρξη της
σχολικής χρονιάς. Έτσι καλούν τα
παιδιά για να τους ανακοινώσουν
ότι οι διακοπές τελείωσαν και, την
επόμενη μέρα, θα σηκωθούν όλοι
μαζί και θα πάνε στο σχολείο. Ο
Μπάρμπαγιώργος, ο Σταύρακας,
ο Μορφονιός και όλη η παρέα
έρχεται στην παράγκα με δώρα
για τον Μπιρικόκο, τον Κολλητήρη
και τον Κοπρίτη. Φέρνουν
μολύβια, τετράδια, τσάντες και
μπλοκ ζωγραφικής. Στο τέλος,
καταφτάνει και ο Χατζηαβάτης και
τους ανακοινώνει ότι ο Πασάς είναι
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πολύ λυπημένος γιατί η κόρη του η
Βεζυροπούλα αρνείται να πάει στο
σχολείο. Πρέπει να καταστρώσουν
όλοι μαζί ένα καλό σχέδιο για να
πείσουν την κόρη του Πασά να
ξεκινήσει και εκείνη το σχολείο. Τι
θα γίνει τελικά; Ποιοι είναι οι τρεις
απίθανοι μαθητές; Η συνέχεια στο
μπερντέ…

να θυμηθούμε, επιστρέφοντας
στην παιδική μας ηλικία, πώς θα
καταφέρουμε να επιλέξουμε έναν
πιο ισορροπημένο τρόπο διατροφής.
Γονείς, ήρθε η ώρα για αποκαλύψεις!
Στη συνέχεια, μοιραζόμαστε και
ετοιμάζουμε στα «γρήγορα» σχολικό
κολατσιό και σνακ, συνταγές και
λαχταριστά tips.

Skywalk

Καφέ

16.00-17.00 →
Εκπαιδεύοντας τους
γονείς & Τα παιδιά μας
γίνονται ό,τι τρώνε

16.00-17.00

Funky Cook & WWF Ελλάς
Για γονείς και παιδιά από 3 ετών
Πριν ξεκινήσουμε να
αναρωτιόμαστε για τις διατροφικές
συνήθειες των παιδιών μας, ας
κάνουμε πρώτα μία αξιολόγηση της
δικής μας διατροφής ως γονείς! Η
food blogger Funky Cook, μέσα από
ένα session υγιεινής διατροφής,
μας καλεί να οδηγηθούμε σε
μία ειλικρινή προσέγγιση των
διατροφικών μας συνηθειών και

Γιοβάν

→ Ο ρεμπέτης

Παράσταση κουκλοθέατρου | Bufos
puppet theatre
Για παιδιά από 3 ετών
Ο Γιοβάν είναι ένας μικροκαμωμένος
ρεμπέτης 52 εκατοστών, με
παχύ μουστάκι και καφέ καπέλο.
Λατρεύει το μπουζούκι του, τον
γλυκό καφέ, την Τιτή και το κρασί.
Τον προβληματίζουν οι δύο
μαυροντυμένες φιγούρες που τον
ακολουθούν σε κάθε του κίνηση και
που όσα χρόνια και να τις αγνοεί
παραμένουν κοντά του, γι’ αυτό
ξεσπάει για να διεκδικήσει την
ελευθερία έκφρασής του.
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Μωβ
Πλανήτης

Κείμενο –Σκηνοθεσία: Δημήτρης Μπασλάμ

(Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο)

Χορογραφίες: Δημήτρης Σωτηρίου

17.00-18.00 →

Κούκλες-Σκηνικά: Δήμητρα Γιοβάνη
Μουσική: Δημήτρης Μπασλάμ
Σχεδιασμός Φωτισμών:
Αθηνά Μπανάβα

Αγησίλαγος

Παράσταση με κούκλες και ζωντανή
μουσική | Δημήτρης Μπασλάμ
Για παιδιά από 3 ετών

Κοστούμια: Νίκος Δάλλας

Ο Αγησίλαγος είναι ένας
χαριτωμένος λαγός-σεφ. Ζει στο
σπίτι του στο δάσος, μαγειρεύοντας
ευφάνταστες συνταγές. Όμως, μια
μέρα ξυπνά με μαγουλάδες!

Μουσικοί: Γιάννης Παπαγεωργίου-Λουίζα
Σοφιανοπούλου

Μια «χαρούμενη πολύχρωμη
γιορτή», ένα μουσικοθεατρικό
παραμύθι που δημιούργησε
ο Δημήτρης Μπασλάμ. Ο
«Αγησίλαγος» αναπτύσσεται σε
πρώτο επίπεδο γύρω από το θέμα
της ισορροπημένης διατροφής
και του υγιεινού τρόπου ζωής.
Ο συγγραφέας, μέσα από τις
περιπέτειες του καλοφαγά μάγειρα
λαγού, μας κάνει ένα ευχάριστο
μάθημα διατροφής, δίχως όμως
τη διάθεση για διδακτισμό και
ηθικολογία. Παράλληλα, σε ένα
δεύτερο επίπεδο μας μιλάει για την
πολυπολιτισμικότητα της κοινωνίας
και τη θέση του καθένα σε αυτήν.
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Ερμηνεία – Εμψύχωση: Βασίλης ΛιάκοςΜαριέττα Σπηλιοπούλου– Χρήστος
Χρηστόπουλος

Μπλε
Πλανήτης
(Αποθήκη)
17.00-18.00 →
Ο μαθητευόμενος μάγος

Παράσταση Κουκλοθέατρου |
Κουκλοθέατρο ΑΦΟΥ
Για παιδιά από 3 ετών
Ο ανίατος βήχας του Φοω-βιξ βάζει
όλη την πολιτεία σε μπελάδες…
Ο πιστός του φίλος Τσουρουφλής
αποφασίζει να πάει να βρει τον
καλοσυνάτο μάγο Μερκούριο που
βοηθάει όλο τον κόσμο για να
του δώσει το μαγικό φίλτρο του
Δρακόβηχα. Ο Μερκούριος ζητά

3 → 103 ετών
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 . 0 9

από τους δύο μαθητές του, Μάρκο
και Φρόσω, να συνεργαστούν για
να φτιάξουν το σιρόπι. Ο μικρός
μαθητευόμενος μάγος όμως
τα κάνει όλα –στην κυριολεξίαμούσκεμα!
Μία διασκευή πάνω στο ομώνυμο
παραμύθι «Ο μαθητευόμενος
μάγος» του Γκαίτε.
Διασκευή, σκηνοθεσία:
Δήμητρα Πεμούση
Κατασκευές: ομάδα ΑΦΟΥ
Εμψύχωση: Δήμητρα Πεμούση, Χριστινα
Τσάτσου, Βασιλική Μαλτσάκη
Μουσική: Μανώλης Μανουσάκης
Φωτογραφία/ Φωτισμοί:
Κώστας Κωστόπουλος

Προαύλιο
Μηχανουργείου

Με στοιχεία από το θέατρο,
το χορό και την τέχνη του
θεάτρου δρόμου, η καλλιτεχνική
ομάδα La Petite Marguerite
δημιουργεί μια συμμετοχική
performance σαπουνόφουσκας,
ένα θεαματικό show γεμάτο
τεράστιες σαπουνόφουσκες που
ζωντανεύει και ενεργοποιεί το
παραμύθι, την φαντασία, το όνειρο.
Ένα διαδραστικό παιχνίδι που
εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια
του show ανάμεσα σε κοινό και
ερμηνευτές και σκορπά άπειρη
μαγεία, χαμόγελα και φυσικά
εκατομμύρια σαπουνόφουσκες.
Ιδέα, σύλληψη, χορογραφία, κατασκευές,
τεχνικές χειρισμού και ερμηνεία: La Petite
Marguerite (Βάσια Τσώτσου, Καριοφύλλης
Γκροζούδης)

18.00-19.00 → Ο πλανήτης
που φτιάχτηκε από
φούσκες

Παράσταση σαπουνόφουσκας
| La Petite Marguerite Bubble
Performing & Play
Για παιδιά 0-103 ετών
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Κεντρική Αυλή
18.30-19.30 →

one love

One drum,

Batalá Atenas
Για παιδιά 0-103 ετών
Η αγαπημένη πολυμελής μπάντα
κρουστών σε ένα μοναδικό show
με έντονους ρυθμούς, δυναμικούς
ήχους και χορό που θα μας
ταξιδέψει στη μακρινή Βραζιλία!
19.00-21.00 →

Παρατήρηση
του ουρανού με
τηλεσκόπια

Με όχημα τα τραγούδια των Burger
Project, γρήγορα μουσικοκινητικά
παιχνίδια και χιουμοριστικούς
αυτοσχεδιασμούς, μικροί και
μεγάλοι θεατές ενεργοποιούν τη
φαντασία τους και αλληλεπιδρούν
με ρυθμούς και ήχους. Αφού
γνωρίσουμε τα μουσικά όργανα
της μπάντας, περιπλανιόμαστε στα
καινούργια τους τραγούδια από
το δίσκο Μουσική και Φίλοι αλλά
και πιο παλιές επιτυχίες τους
από το Μαμά θα κάνω μπάντα,
τραγουδάμε όλοι μαζί παρέα,
παίζουμε μουσικό καθρέφτη,
ακολουθούμε τους στίχους...
Στο τέλος, ο χορός κερδίζει μικρούς
και μεγάλους!

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
19.30-21.00 →

κοντσέρτο

Ένα τρελό

Παιχνιδο-συναυλία | The Burger
Project
Για παιδιά 0-103 ετών
Το «Τρελό Κοντσέρτο» είναι μια
διαδραστική συναυλία για παιδιά
αλλά και ευφάνταστους ενήλικες.

* Το Σάββατο και την
Κυριακή 11.00 – 19.00
θα λειτουργεί rest area
by IKEA στον Κίτρινο
Πλανήτη.

έως 5 ετών

έως 5 ετών
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Πολύχρωμος
Πλανήτης

Κεντρική Αυλή
11.00-14.00 → Μικροί
ποδηλάτες!

(Μηχανουργείο)
11.00-12.00 → Κοίτα! Ένα
φύλλο έπεσε!

Παιχνίδια με ποδήλατο | MBike
Για παιδιά 2-4 ετών

Σημείο συνάντησης: Baby room

Αισθητηριακό workshop με
εικαστικά ερεθίσματα | Δήμητρα
Νικολοπούλου
Για γονείς και βρέφη 18-30 μηνών
Φυσικά υλικά, φύλλα, πέτρες, ξύλα
και «θησαυροί» που συλλέξαμε στις
διακοπές γίνονται ερεθίσματα και
ιδέες αισθητηριακού, εικαστικού
παιχνιδιού και θεατρικών
ερεθισμάτων σε ένα workshop για
πολύ μικρά παιδιά με τους γονείς
τους.

Η ιδανική ηλικία για να μάθει ένα
παιδί ποδήλατο είναι από 2 έως 4
ετών. Ο Πλανήτης Τεχνόπολη σας
δίνει την ευκαιρία να φέρετε τους
μικρούς σας ποδηλάτες και να
κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε
ένα ποδήλατο χωρίς βοηθητικές!
Έμπειροι εκπαιδευτές τους δίνουν
όλες τις απαραίτητες συμβουλές
και φροντίζουν ώστε τα παιδιά να
κατανοήσουν τι σημαίνει «κάνω
ποδήλατο».
* Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Το κάθε παιδί θα παραμένει στην πίστα για
10 περίπου λεπτά. Στην πίστα μπορούν να
ποδηλατούν έως 3 παιδιά ταυτόχρονα.
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Προαύλιο
Μηχανουργείου

Παιδική
Xαρά

12.00-13.00 →

Ο κύκλος και
η γραμμή στη ζωγραφική

12.00-13.00 →

Εικαστικό εργαστήριο με στοιχεία
θεατρικού παιχνιδιού | Ροδάκινο
- Εργαστήριο Συστημικής
Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής
Για γονείς και παιδιά 3-6 ετών

Υπαίθριο εικαστικό εργαστήριο
κηπουρικής | Βιομηχανικό Μουσείο
Φωταερίου
Για γονείς και παιδιά 3-8 ετών

Πόσοι κύκλοι βρίσκονται το σώμα
μας; Και πόσες γραμμές; Πόσοι
κύκλοι άραγε υπάρχουν στον
κόσμο; Και πόσες γραμμές μπορώ
να σχεδιάσω σε ένα τεράστιο χαρτί;
Το σώμα μας μεταμορφώνεται σε
πινέλο, τα χρώματα είναι έτοιμα
και όλοι μαζί δημιουργούμε ένα
εικαστικό περιβάλλον γεμάτο
πολύχρωμους κύκλους και γραμμές
σε μεγάλες και μικρές επιφάνειες.

Μικροί
κηπουροί με πινέλα

Το αγαπημένο εργαστήριο
μικρών και μεγάλων επιστρέφει!
Τα παιδιά εμπνέονται από το
παλιό εργοστάσιο φωταερίου,
παίρνουν τα πινέλα τους και
ζωγραφίζουν μικρές κεραμικές
γλάστρες. Στη συνέχεια, γίνονται
«μικροί κηπουροί», φυτεύουν
στα γλαστράκια τους πολύχρωμα
λουλούδια της εποχής ενώ
μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα για τη
φροντίδα τους.
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Φούξια
Πλανήτης

Πορτοκαλί
Πλανήτης

(Νέο Υδαταέριο)

(Παλαιοί Φούρνοι)

13.30-14.30 →

13.30-14.30 →

ψηλά

Η Αθήνα από

Ό,τι ακούω…
το χρωματίζω

Σημείο συνάντησης: Παρατηρητήριο

Σημείο συνάντησης: Πατάρι

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα |
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για παιδιά 3-5 ετών

Εικαστικό εργαστήριο | Ελληνικό
Παιδικό Μουσείο
Για παιδιά 3-5 ετών

Τι βλέπουμε από το ψηλότερο
κτίριο της Τεχνόπολης;
Μπορούμε να το ζωγραφίσουμε;

Ποια σχέση έχουν τα χρώματα
με τους ήχους; Μπορούμε να
δούμε τη μουσική; Να ακούσουμε
τη ζωγραφική; Παίζουμε με το
ηχόχρωμα με τη βοήθεια διάφορων
υλικών, κατασκευάζουμε τα δικά
μας μουσικά όργανα, ζωγραφίζουμε
τη δική μας παρτιτούρα και
παρουσιάζουμε το έργο μας με την
ορχήστρα μας!

Τα παιδιά ανεβαίνουν στο
Παρατηρητήριο, στον Πύργο
του Νέου Υδαταερίου και
ανακαλύπτουν την Αθήνα, το
Γκαζοχώρι και το παλιό εργοστάσιο.
Ακούν ιστορίες για τις γειτονιές
γύρω από το εργοστάσιο,
εμπνέονται απ’ αυτές και φτιάχνουν
τις δικές τους. Στη συνέχεια,
παρατηρούν την πόλη από ψηλά,
σχεδιάζουν και ζωγραφίζουν τα
κτίρια και το τοπίο που απλώνεται
μπροστά τους.
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Κίτρινος
Πλανήτης

Πράσινος
Πλανήτης

(Δεξαμενές Καθαρισμού)

(Νέοι Φούρνοι)

15.00-16.00 → Μπάρες
δημητριακών από… τα
χεράκια μας

17.00-18.00 → Το μικρό και
το μεγάλο

Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής |
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο
Για παιδιά 3-6 ετών
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, η ανάγκη για ένα υγιεινό
δεκατιανό ή απογευματινό σνακ
μεταξύ των γευμάτων είναι σημαντική. Τα παιδιά ανακαλύπτουν την
πυραμίδα της ισορροπημένης διατροφής και, με βάση τις δικές τους
συνήθειες, διαμορφώνουν τη δική
τους προσωπική πυραμίδα. Τέλος,
πραγματοποιούν τις δικές τους
γευστικές δημιουργίες μαγειρεύοντας μπάρες δημητριακών… από τα
χεράκια τους!

Αρχιτεκτονική, μαθηματικά και
χορός | Ροδάκινο – Εργαστήριο
Συστημικής Ψυχολογίας και
Παιδαγωγικής
Για παιδιά 3-5 ετών
Όγκοι χαρτιού, χαρτοταινίες,
μεγάλες και μικρές αποστάσεις,
σχήματα. Δημιουργούμε διαδρομές,
ανακαλύπτουμε παράξενες κινήσεις
με το σώμα μας, συγκρίνουμε
μεγέθη και δημιουργούμε μια
εφήμερη κατασκευή σύγχρονης
τέχνης.
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Κεντρική Αυλή

Πολύχρωμος
Πλανήτης

11.00-14.00 → Μικροί
ποδηλάτες!

(Μηχανουργείο)
11.00-12.00 → Οι ήχοι, τα
αντικείμενα κι εγώ

Παιχνίδια με ποδήλατο| MBike
Για παιδιά 2-4 ετών

Σημείο συνάντησης: Baby room

Εργαστήριο αισθητηριακού
παιχνιδιού | Εργαστήριο
Συστημικής Ψυχολογίας &
Παιδαγωγικής Ροδάκινο
Για γονείς και βρέφη 18-36 μηνών
Η φωνή μας είναι το πρώτο μουσικό
όργανο! Οι ήχοι που ακούμε γύρω
μας, μας οδηγούν σε εικόνες.
Ήχοι, κίνηση και παιχνίδι, σε ένα
εργαστήριο που έχει στόχο την
επικοινωνία γονιού και παιδιού
μέσα από τον ρυθμό και την
μουσική που παράγει το σώμα μας
και τα αντικείμενα γύρω μας.

Η ιδανική ηλικία για να μάθει ένα
παιδί ποδήλατο είναι από 2 έως 4
ετών. Ο Πλανήτης Τεχνόπολη σας
δίνει την ευκαιρία να φέρετε τους
μικρούς σας ποδηλάτες και να
κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε
ένα ποδήλατο χωρίς βοηθητικές!
Έμπειροι εκπαιδευτές τους δίνουν
όλες τις απαραίτητες συμβουλές
και φροντίζουν ώστε τα παιδιά να
κατανοήσουν τι σημαίνει «κάνω
ποδήλατο».
* Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Το κάθε παιδί θα παραμένει στην πίστα για
10 περίπου λεπτά. Στην πίστα μπορούν να
ποδηλατούν έως 3 παιδιά ταυτόχρονα.
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Πράσινος
Πλανήτης
(Νέοι Φούρνοι)
17.00-18.00 → Ο Δράκος
των χρωμάτων

Παράσταση-παιχνίδι | Μορφές
Έκφρασης
Για παιδιά 3-5 ετών
«Ο δράκος των χρωμάτων» μας
παρασύρει σε ένα κινητικό και
θεατρικό παιχνίδι, όπου οι μικροί
μας φίλοι γίνονται οι ίδιοι ήρωες
του έργου και, με μία κιθάρα, μία
φλογέρα και κρουστά, φέρνουν
πίσω τα χρώματα στο δάσος και
ξανακάνουν τον κόσμο όμορφο και
χαρούμενο!
Ιδέα, κείμενο, στίχοι και παιχνίδι:
Άννα Σεβαστή Τζίμα
Μουσική: Άννα Σεβαστή Τζίμα,
Αντώνης Βαρθαλίτης
Παίζουν: Άννα Σεβαστή Τζίμα,
Δημήτρης Σκούρτης
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Προαύλιο
Μηχανουργείου
11.00-12.00 →

παιδιά

Για γονείς και παιδιά από 5 ετών
Οι ειδικά προσαρμοσμένες στάσεις
asanas στις ανάγκες των μικρών
αλλά και των μεγάλων κάνουν τη
yoga να μοιάζει παιχνιδάκι.

Capoeira για

Εργαστήριο Capoeira | Abada
Capoeira
Για παιδιά 6-11 ετών

* Μην ξεχάσετε το στρωματάκι σας!

Μέσα από παιχνίδια, μιμήσεις
κινήσεων ζώων, ακροβασίες και
χορευτικές κινήσεις που συνδυάζει
η αφροβραζιλιάνικη τέχνη της
capoeira, μαθαίνουμε να ελέγχουμε
και να συντονίζουμε το σώμα και τις
κινήσεις μας, να αλληλεπιδρούμε,
να συνεργαζόμαστε και να
σεβόμαστε τους κανόνες των
παιχνιδιών και τους συναθλητές μας.

Φούξια
Πλανήτης
(Νέο Υδαταέριο)
11.00-12.00 →

Skywalk
11.00-12.30 →

Kids

Hoop Dance

Εργαστήριο hula hoop | Hoopit
Για παιδιά 6-11 ετών
Στο εργαστήριο HoopDanceKids,
τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία
να πειραματιστούν με ποικίλους
τρόπους με το αγαπημένο τους
παιχνίδι, να παίξουν ομαδικά
παιχνίδια, να χορέψουν και να
γυμνάσουν σώμα και πνεύμα
διασκεδάζοντας!

Family yoga

Σημείο συνάντησης: Παρατηρητήριο

Εργαστήριο yoga | Artfygio
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Κεντρική Αυλή
11.00-14.00 → Με ποδήλατο
στον πλανήτη
Τεχνόπολη

Παιχνίδια με ποδήλατο | MBike
Για παιδιά 5-10 ετών
Στον Πλανήτη Τεχνόπολη μπορείς
να κάνεις τα πάντα. Και ποδήλατο!
Σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα
και με την παρουσία έμπειρων
εκπαιδευτών, παιδιά ηλικίας 5 έως
10 ετών μπορούν να χαρούν το
ποδήλατο και να βελτιώσουν τη
δεξιοτεχνία τους.
* Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Το κάθε παιδί θα παραμένει στην πίστα για
10 περίπου λεπτά. Στην πίστα μπορούν να
ποδηλατούν έως 5 παιδιά ταυτόχρονα.

Γαλάζιος
Πλανήτης
(Αεριοφυλάκιο 2 - INNOVATHENS)
11.00-11.45 → Χμ… ώρα να
με γνωρίσω καλύτερα!
Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Εργαστήριο | Ινστιτούτο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
& Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά 9-11 ετών
Τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τον
εαυτό τους, τις δεξιότητες και τα
ενδιαφέροντα τους. Έρχονται σε
επαφή με όλα αυτά τα στοιχεία της
προσωπικότητάς που συνθέτουν
τη μοναδικότητα κάθε ατόμου και
που μαζί με άλλους παράγοντες
επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές τους προτιμήσεις.
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11.00-12.30 → Ο γύρος των
μουσείων του κόσμου
σε 45 λεπτά!

Πορτοκαλί
Πλανήτης
(Παλαιοί Φούρνοι)

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Εικαστικό τεχνολογικό εργαστήριο |
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου
ΟΤΕ
Για παιδιά 6-11
Tablets, περιέργεια και ο γύρος
των μουσείων του κόσμου ξεκινά!
Οι μικροί επισκέπτες με τα tablets
καθοδηγούνται από την ομάδα των
εκπαιδευτικών για να σερφάρουν
στις ψηφιακές συλλογές άλλων
μουσείων του κόσμου. Μέσα σε
45 λεπτά, μικροί και μεγάλοι θα
διαλέξουν από το διαδίκτυο τα
δύο αγαπημένα τους εκθέματα,
από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών
και από κάποιο άλλο μουσείο του
κόσμου. Θα διαβάσουν, θα τα δούν
360 , θα συζητήσουν για αυτά και
θα δημιουργήσουν εικαστικά ένα
κολάζ που θα συνδυάζει και τα 2
εκθέματα που έχουν επιλέξει. Καλό
μας ταξίδι!

12.00-13.00 →

Ό,τι ακούω…
το χρωματίζω

Σημείο συνάντησης: Πατάρι

Εικαστικό εργαστήριο | Ελληνικό
Παιδικό Μουσείο
Για παιδιά 8-11 ετών
Ποια σχέση έχουν τα χρώματα
με τους ήχους; Μπορούμε να
δούμε τη μουσική; Να ακούσουμε
τη ζωγραφική; Παίζουμε με το
ηχόχρωμα με τη βοήθεια διάφορων
υλικών, κατασκευάζουμε τα δικά
μας μουσικά όργανα, ζωγραφίζουμε
τη δική μας παρτιτούρα και
παρουσιάζουμε το έργο μας με την
ορχήστρα μας!
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Μπλε
Πλανήτης

Πράσινος
Πλανήτης

(Αποθήκη)

(Νέοι Φούρνοι)

12.00-13.00 →

12.00-13.00 →

Η μεγάλη του
Μουσείου κλοπή

Παιχνίδι μυστηρίου | CSI Kids
Για παιδιά 8-11 ετών
Όλοι στην Τεχνόπολη είναι
αναστατωμένοι! Μόλις ανακάλυψαν
ότι τα χρήματα που προορίζονταν
για τη συντήρηση του Βιομηχανικού
Μουσείου Φωταερίου έχουν κάνει
φτερά… Παιδιά, πείτε στους
μεγάλους να μην ανησυχούν. Γιατί
θα γίνουμε ντετέκτιβ του CSI Kids
και θα εξιχνιάσουμε τη μεγάλη
του… Μουσείου κλοπή!
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Ταξίδι στα
αστέρια: η έναστρη
νύχτα του Van Gogh

Εικαστικό εργαστήριο | Novel Vox
Για παιδιά 5-10 ετών
Με όχημα την περίσσια φαντασία
μας, ταξιδεύουμε στην «Έναστρη
Νύχτα» του διάσημου Ολλανδού
ζωγράφου και σμίγουμε με λογήςλογής αστέρια. Γινόμαστε φίλοι με
αυτά, ακούμε τα μυστικά τους και
παρατηρούμε τον κόσμο από ψηλά!

5 -11 ετών
Σ Α Β Β ΑΤΟ 15 . 0 9

Κίτρινος
Πλανήτης

Γαλάζιος
Πλανήτης

(Δεξαμενές Καθαρισμού)

(Αεριοφυλάκιο 2 - INNOVATHENS)

12.00-13.00 →

13.00-14.30 →

Φέρτε μου
ένα μαντολίνο

Μουσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
| Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Ν.
Λάβδας»
Για παιδιά 8-13 ετών
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία,
με τρόπο διαδραστικό, να έρθουν
σε επαφή με το κλασικό μαντολίνο,
να ακούσουν ζωντανά μουσικά
παραδείγματα από την ορχήστρα,
να πειραματιστούν με τη μουσική
ορολογία και να μάθουν την ιστορία
του οργάνου μέσα από εικόνες και
παιχνίδι.

Μπορώ
να γίνω ό,τι θέλω;
Μαθαίνω καλύτερα τα
επαγγέλματα!

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Εργαστήριο | Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά 7-9 ετών (2 ομάδες)
Τα παιδιά κατανοούν πώς οι
εξελίξεις στην επιστήμη, την
τεχνολογία και την κοινωνία
φέρνουν αλλαγές και στον
κόσμο της εργασίας. Ορισμένα
επαγγέλματα εξαφανίζονται, άλλα
ασκούνται με διαφορετικό τρόπο,
ενώ νέα κάνουν την εμφάνισή τους.
Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα
στοχεύει στην αποδόμηση
στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά
με τα επαγγέλματα και το φύλο.
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Skywalk

Πράσινος
Πλανήτης

13.30-14.30 →

Χορεύω και
παίζω ταξιδεύοντας

(Νέοι Φούρνοι)
13.30-14.30 →

Ο πλανήτης
των ανθρώπων με τις
μάσκες

Εργαστήριο χορού και κίνησης |
Artfygio
Για γονείς και παιδιά από 5 ετών
Ένα όμορφο ταξίδι με μουσική,
χορό και παιχνίδι μέσα από το
σώμα και τη φαντασία που ενώνει
γονείς και παιδιά. Ταξιδεύουμε
χορεύοντας και παίζοντας στη Νέα
Υόρκη, τη Γερμανία, την Αργεντινή,
την Κούβα, το Μεξικό, τη Βραζιλία,
την Ιταλία και την Αίγυπτο με τελικό
προορισμό την Ελλάδα.

Εικαστικό εργαστήριο κατασκευής
αφρικάνικης μάσκας | Novel Vox
Για παιδιά 7-11 ετών
Μα ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι;
Μπορεί να μας φαίνονται λίγο
περίεργοι, αλλά ο διάσημος
ζωγράφος Πάμπλο Πικάσο
εμπνεύστηκε από τις περίτεχνες
αφρικάνικες μάσκες και
δημιούργησε μια σειρά ζωγραφικών
έργων της Μαύρης Περιόδου.
Σας περιμένουμε να ταξιδέψουμε
μαζί στην μαγευτική Αφρική, και
να δημιουργήσουμε τη μάσκα
της δικής μας φυλής: αυτής του
πλανήτη Π100!
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Μπλε Πλανήτης
(Αποθήκη)
15.00-16.00 → Το νησί του
Παππού

Βιβλιοπαιχνίδια | Ομάδα θεάτρου
Ανεμόμυλοι
Για παιδιά 5-9 ετών
Σε πρώτη ανάγνωση, ο Σιντ πάει
επίσκεψη στον παππού του, και
μαζί ανακαλύπτουν μια πόρτα στην
σοφίτα του σπιτιού που οδηγεί…
στο κατάστρωμα ενός πλοίου!
Σαλπάρουν και βρίσκονται σε ένα
μαγευτικό νησί. Το εξερευνούν
από άκρη σ’ άκρη, κάνουν μπάνιο
στους καταρράκτες, βρίσκουν μια
καλύβα και ο Παππούς αποφασίζει
να εγκατασταθεί στο νησί. Ο
Σιντ επιβιβάζεται στο πλοίο και
γυρίζει πίσω. Σε δεύτερο επίπεδο,
το βιβλίο αυτό με εξαιρετικά
διακριτικό τρόπο, τρυφερότητα και
ευαισθησία, αντιμετωπίζει το θέμα
της απώλειας ενός αγαπημένου
προσώπου. Ο Σιντ αγαπάει τον
Παππού. Ο Παππούς αγαπάει τον
Σιντ. Και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ,
ούτε όταν ο Σιντ δεν θα μπορεί πια
να επισκεφτεί τον παππού.

Σας περιμένουμε να ανακαλύψουμε
μαζί την πιο τρυφερή ιστορία
για τη δύναμη της αγάπης σε
μια διαδραστική παρουσίαση με
πολύ παιχνίδι, εμπνευσμένο από
το βιβλίο του βραβευμένου Benji
Davies, το οποίο κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Ίκαρος.

Πράσινος
Πλανήτης
(Νέοι Φούρνοι)
15.00-16.00 → Αλμυρός
πλανήτης: γαλλικές
κρέπες

Εργαστήριο μαγειρικής | Novel Vox
Για παιδιά 7-11 ετών
Σε αυτόν τον πλανήτη τα πάντα
είναι αλμυρά: τα δέντρα, τα λουλούδια, τα σπίτια, τα πουλιά! Οι κάτοικοι μας καλούν χαμογελαστά και
μαγειρεύουν α λα… γαλλικά! Ένα
αλλιώτικο εργαστήρι μαγειρικής
όπου μαθαίνουμε τη διατροφική
αξία των γαλακτοκομικών και των
λαχανικών και φτιάχνουμε τις πιο
νόστιμες αλμυρές κρέπες.
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Κίτρινος
Πλανήτης

17.30-18.30 → Swing… από
την αρχή!

(Δεξαμενές Καθαρισμού)

Μάθημα χορού | Rhythm Hoppers
Για παιδιά 7-11 ετών

→ Μπάρες
δημητριακών από… τα
χεράκια μας

16.00-17.00

Οι Rhythm Hoppers προσγειώνονται στον Π100 και καλούν τους
μικρούς μας φίλους να συμμετέχουν
Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής | Ελ- στο πρώτο τους μάθημα swing χορού! Όλοι μαζί θα ακούσουμε jazz
ληνικό Παιδικό Μουσείο
μουσική, θα μιλήσουμε για την ιστοΓια παιδιά 7-11 ετών
ρία και την προέλευση του swing
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, και, φυσικά, θα μάθουμε τα πρώτα
η ανάγκη για ένα υγιεινό δεκατιανό
μας χορευτικά βήματα και φιγούρες!
ή απογευματινό σνακ μεταξύ των
γευμάτων είναι σημαντική. Τα παιδιά
ανακαλύπτουν την πυραμίδα της
ισορροπημένης διατροφής και, με
βάση τις δικές τους συνήθειες, διαμορφώνουν τη δική τους προσωπική
πυραμίδα. Τέλος, πραγματοποιούν
τις δικές τους γευστικές δημιουργίες
μαγειρεύοντας μπάρες δημητριακών… από τα χεράκια τους!
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Φούξια
Πλανήτης
(Νέο Υδαταέριο)

πορεία του εργοστασίου στο χρόνο
και μια νέα οπτική της νεότερης
ιστορίας της πόλης.

18.00-19.00 → Ένας
ποντικός τρύπωσε στο
Γκάζι
Σημείο εκκίνησης: Αίθουσα
προβολών

Θεατρική ξενάγηση | Βιομηχανικό
Μουσείο Φωταερίου
Για γονείς και παιδιά 5-10 ετών
Θέλεις να μεταμορφωθείς για λίγο
σε μικρό τρωκτικό; Να τρυπώσεις
σε κάθε κρυφή γωνιά του παλιού
εργοστασίου φωταερίου;
Στη θεατρική ξενάγηση «Ένας
ποντικός τρύπωσε στο Γκάζι»,
σχεδιασμένη με βάση την τεχνική
του museum theatre, φοράμε τα
μουστάκια μας (!) και ακολουθούμε
έναν… παράξενο ξεναγό, τον Ορέστη τον ποντικό, ο οποίος θυμάται
και μας διηγείται την ιστορία του.
Μέσα από τις αναμνήσεις του γνωρίζουμε την ιστορία του Γκαζιού, την
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Γαλάζιος
Πλανήτης
(Αεριοφυλάκιο 2 - INNOVATHENS)
11.00-11.45 →

Χμ… ώρα να
με γνωρίσω καλύτερα!
Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Εργαστήριο | Ινστιτούτο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
& Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά 9-11 ετών
Τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τον
εαυτό τους, τις δεξιότητες και τα
ενδιαφέροντα τους. Έρχονται σε
επαφή με όλα αυτά τα στοιχεία της
προσωπικότητάς που συνθέτουν
τη μοναδικότητα κάθε ατόμου και
που μαζί με άλλους παράγοντες
επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές τους προτιμήσεις.
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11.00-12.30 → Ο γύρος των
μουσείων του κόσμου
σε 45 λεπτά!
Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Εικαστικό τεχνολογικό εργαστήριο |
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου
ΟΤΕ
Για παιδιά 6-11
Tablets, περιέργεια και ο γύρος
των μουσείων του κόσμου ξεκινά!
Οι μικροί επισκέπτες με τα tablets
καθοδηγούνται από την ομάδα των
εκπαιδευτικών για να σερφάρουν
στις ψηφιακές συλλογές άλλων
μουσείων του κόσμου. Μέσα σε
45 λεπτά, μικροί και μεγάλοι θα
διαλέξουν από το διαδίκτυο τα
δύο αγαπημένα τους εκθέματα,
από το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών
και από κάποιο άλλο μουσείο του
κόσμου. Θα διαβάσουν, θα τα δούν
360 , θα συζητήσουν για αυτά και
θα δημιουργήσουν εικαστικά ένα
κολάζ που θα συνδυάζει και τα 2
εκθέματα που έχουν επιλέξει. Καλό
μας ταξίδι!

5 -11 ετών
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Προαύλιο
Μηχανουργείου

Skywalk

11.00-12.00 →

Kids

παιδιά

Capoeira για

Εργαστήριο Capoeira | Abada
Capoeira
Για παιδιά 6-11 ετών
Μέσα από παιχνίδια, μιμήσεις
κινήσεων ζώων, ακροβασίες και
χορευτικές κινήσεις που συνδυάζει η αφροβραζιλιάνικη τέχνη της
capoeira, μαθαίνουμε να ελέγχουμε
και να συντονίζουμε το σώμα και τις
κινήσεις μας, να αλληλεπιδρούμε,
να συνεργαζόμαστε και να σεβόμαστε τους κανόνες των παιχνιδιών
και τους συναθλητές μας.

11.00-12.00 →

Hoop Dance

Εργαστήριο hula hoop | Hoopit
Για παιδιά 6-12 ετών
Στο εργαστήριο HoopDanceKids,
τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να
πειραματιστούν με ποικίλους τρόπους με το αγαπημένο τους παιχνίδι, να παίξουν ομαδικά παιχνίδια,
να χορέψουν και να γυμνάσουν
σώμα και πνεύμα διασκεδάζοντας!

Φούξια
Πλανήτης
(Νέο Υδαταέριο)
11.00-12.00 →

Family yoga

Σημείο συνάντησης: Παρατηρητήριο

Εργαστήριο yoga | Artfygio
Για γονείς και παιδιά από 5 ετών
Οι ειδικά προσαρμοσμένες στάσεις
asanas στις ανάγκες των μικρών
αλλά και των μεγάλων κάνουν τη
yoga να μοιάζει παιχνιδάκι.
* Μην ξεχάσετε το στρωματάκι σας!
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Κεντρική Αυλή
11.00-14.00 → Με ποδήλατο
στον πλανήτη Τεχνόπολη

Παιχνίδια με ποδήλατο | MBike
Για παιδιά 5-10 ετών
Στον Πλανήτη Τεχνόπολη μπορείς
να κάνεις τα πάντα. Και ποδήλατο!
Σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα
και με την παρουσία έμπειρων
εκπαιδευτών, παιδιά ηλικίας 5 έως
10 ετών μπορούν να χαρούν το
ποδήλατο και να βελτιώσουν τη
δεξιοτεχνία τους.
* Θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Το κάθε παιδί θα παραμένει στην πίστα για
10 περίπου λεπτά. Στην πίστα μπορούν να
ποδηλατούν έως 5 παιδιά ταυτόχρονα.

Skywalk
12.00-13.00 →

Οι όρνιθες
του Αριστοφάνη στον
Π100

Εικαστικό εργαστήριο | Novel Vox
Για παιδιά 5-8 ετών
Οι Όρνιθες του Αριστοφάνη το
’σκασαν και ζητούν καταφύγιο στον
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πλανήτη Π100! Κατάφθασαν με τα
πολύχρωμα φτερά τους και αναστάτωσαν ευχάριστα τους κατοίκους.
Ταξίδεψαν όμως πολύ και τώρα αναζητούν τροφή… Μπορείς άραγε να
τις βοηθήσεις;

Παιδική Xαρά
12.00-13.00 →

Στην αυλή του
εργοστασίου

Υπαίθρια εικαστικά παιχνίδια |
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για γονείς και παιδιά 5-10 ετών
Κάτω απ’ τον ζεστό φθινοπωρινό
ήλιο, θα φτιάξουμε ένα πελώριο
έργο τέχνης με τα χέρια μας και
τέμπερες, που, όμως, δεν θα μοιάζει
πολύ διαφορετικό, άμα το κόψουμε
σε μικρά-μικρά κομμάτια… Θα
αναρωτηθούμε «Ζωγραφίζουμε
μ’ αυτό;» διαλέγοντας μεταλλικά
αλλά και ανακυκλώσιμα υλικά ενώ
θα πάρουμε τους μαρκαδόρους
και τις ξυλομπογιές μας για να
σχεδιάσουμε τί βλέπουμε από το
SkyWalk, το υπερσύγχρονο action
park που βρίσκεται στην Τεχνόπολη,
παίζοντας με το φως και τις σκιές.
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Πράσινος
Πλανήτης

Πορτοκαλί
Πλανήτης

(Νέοι Φούρνοι)

(Παλαιοί Φούρνοι)

12.00-13.00 →

Μια χάρτινη
πόλη συναντά το
χάρτινο φεγγαράκι της
Αθήνας

12.00-13.30 →

Project installation art,
αρχιτεκτονικής και εικαστικού
πειραματισμού | Δήμητρα
Νικολοπούλου
Για παιδιά 7-11 ετών

Εργαστήριο animation | Μπάμπης
Αλεξιάδης
Για παιδιά 7-11 ετών

Τα παιδιά γίνονται installation
artists και αρχιτέκτονες με
συμβολικά «οικοδομικά» υλικά
χαρτόκουτες , τεράστια χαρτόνια
και χαρτιά του μέτρου. Συνθέτουν
το δικό τους χάρτινο-αστικό τοπίο
με μπόλικη φαντασία, παιδικές
ιδέες και ύλη ονείρων.

Χάρτινα
ταξίδια στον Πλανήτη
Π100

Σημείο συνάντησης: Πατάρι

Είστε έτοιμοι για ένα συναρπαστικό
ταξίδι στη χώρα του Μικρού
Πρίγκιπα; Όλοι μαζί φτιάξουμε
χάρτινους πλανήτες, χάρτινα
αστέρια, χάρτινα περιστέρια,
χάρτινες αλεπούδες και χάρτινα
τριαντάφυλλα, ηχογραφούμε τους
δικούς μας ήχους και, μέσα από την
τεχνική του stop-motion, δίνουμε
πνοή και κίνηση στους χαρακτήρες
του βιβλίου και ζωντανεύουμε
μικρές στιγμές.
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Κίτρινος
Πλανήτης

και, μέσα από πολλαπλές τεχνικές
και συμβολικά παιχνίδια, να
φυτέψουμε θετικούς σπόρους στα
παιδιά, ώστε να καλλιεργήσουμε
ένα κλίμα αποδοχής σε μια
κοινωνία παιδιών, εφήβων και
ενηλίκων.

(Δεξαμενές Καθαρισμού)
12.00-13.30 →

παίξουμε;

Θες να

Εκπαιδευτικό βιωματικό
πρόγραμμα ενάντια στο bullying
και σε κάθε μορφή βίας | ΧρόνοςΔράσεις Πολιτισμού
Για παιδιά από 7 ετών

Κείμενα-Σκηνοθεσία:
Δέσποινα Μαραγκουδάκη

Με αφορμή το νέο βιβλίο του
βραβευμένου από την Ελλάδα
και την Ευρωπαϊκή Ένωση
συγγραφέα Νίκου Μιχαλόπουλου,
με τίτλο «Θες να παίξουμε;
Όμως όλα τα πράγματα στη ζωή
δεν είναι παιχνίδι», η εταιρεία
Χρόνος-Δράσεις Πολιτισμού
μας παρουσιάζει ένα βιωματικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
ευαισθητοποιεί τα παιδιά σε
τέσσερις βασικούς τομείς που
σχετίζονται με τη διαφορετικότητα.

Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Βασίλης Χαλακατεβάκης

Σκηνικά-Κοστούμια:
Ελευθερία Μπέμπελου
Μουσική επιμέλεια: Μαρία Μπεθάνη

Με τη δύναμη του θεάτρου και
ιδιαίτερα του θεατρικού παιχνιδιού
έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα
βήμα μπροστά στη θεατρική τέχνη
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Γαλάζιος
Πλανήτης

Μπλε
Πλανήτης

(Αεριοφυλάκιο 2 - INNOVATHENS)

(Αποθήκη)

13.00-14.30 →

Μπορώ
να γίνω ό,τι θέλω;
Μαθαίνω καλύτερα τα
επαγγέλματα!

13.30-14.30 →

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Παιχνίδι μυστηρίου | Novel Vox
Για παιδιά 7-11 ετών

Εργαστήριο | Ινστιτούτο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
& Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά 7-9 ετών (2 ομάδες)
Τα παιδιά κατανοούν πώς οι
εξελίξεις στην επιστήμη, την
τεχνολογία και την κοινωνία
φέρνουν αλλαγές και στον
κόσμο της εργασίας. Ορισμένα
επαγγέλματα εξαφανίζονται, άλλα
ασκούνται με διαφορετικό τρόπο,
ενώ νέα κάνουν την εμφάνισή τους.
Ταυτόχρονα, η δραστηριότητα
στοχεύει στην αποδόμηση
στερεοτυπικών αντιλήψεων σχετικά
με τα επαγγέλματα και το φύλο.

Ο μυστικός
πράκτορας της τέχνης:
ποιος έκλεψε
τη Μόνα Λίζα;

Κάτι περίεργο συμβαίνει στο
Λούβρο… Εξαφανίστηκε ο
σπουδαιότερος πίνακας όλων των
εποχών! Μπορείς να βοηθήσεις να
βρεθεί ο ένοχος;
Μάθε την ιστορία της Μόνα Λίζα,
γνώρισε τον δημιουργό της,
ακολούθησε τα βήματα, λύσε
γρίφους, αποκάλυψε ανεξιχνίαστα
μυστικά και γίνε κι εσύ ένας
μυστικός πράκτορας της τέχνης
μέσα από ένα μοναδικό βιωματικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα ιστορίας
της τέχνης.
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Skywalk
13.30-14.30 →

γνώση

Αρρώστησες; Ο γιατρός του
εργοστασίου σε αναγκάζει να
ξεκουραστείς για δύο γύρους…

Βουτιά στη

Εσύ θα το τολμήσεις;

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα |
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Για παιδιά 6-10 ετών

* Στο πλαίσιο της Αθήνα 2018 – Παγκόσμια
Πρωτεύουσα Βιβλίου

Αφετηρία: το εργοστάσιο
φωταερίου της Αθήνας. Στόχος:
να φωτιστεί η πόλη όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα. Τι κάνουμε;
Χωριζόμαστε σε τέσσερις ομάδες,
μεταμορφωνόμαστε για λίγο
σε παίκτες και σε πιόνια μαζί,
ακολουθούμε τέσσερις διαφορετικές
διαδρομές και προσπαθούμε να
δώσουμε ενέργεια και φως σε
τέσσερα διαφορετικά σπίτια. Θα
τα καταφέρουμε άραγε; Κάθε
ομάδα ακολουθεί άλλη πορεία στις
οδούς Κολοκυνθούς, Συγγρού,
Πειραιώς και Ερμού ενώ οι σωστές
απαντήσεις είναι αυτές που μας
επιτρέπουν να συνεχίζουμε! Το
μόνο σίγουρο όμως είναι ότι θα
συναντήσουμε πολλά εμπόδια στο
δρόμο μας. Έπεσες σε διαρροή;
Πρέπει να γυρίσεις δύο θέσεις
πίσω! Δεν φτυάρισες αρκετό κωκ;
Γράφεσαι αμέσως στο ποινολόγιο!
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Πράσινος
Πλανήτης
(Νέοι Φούρνοι)
13.30-14.30 →

Το δέντρο
της ζωής, το κίτρινο του
φθινοπώρου, το χρυσό
του Klimt

Workshop εικαστικού παιχνιδιού,
ιστορίας της τέχνης & physical
theatre | Δήμητρα Νικολοπούλου
Για παιδιά 4-7 ετών
Γνωρίζουμε τους πίνακες του
Gustav Klimt και δημιουργούμε
τα δικά μας «δέντρα της ζωής»
μέσα από το physical theatre και
το εικαστικό παιχνίδι. Τα παιδιά θα
συνθέσουν το δικό τους τοπίο με
πολυάριθμα, τρισδιάστατα «δέντρα
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της ζωής», θα συναντήσουν τα
μοτίβα του αγαπημένου καλλιτέχνη
και θα δημιουργήσουν μέσα από τα
patterns του.
* Στο τέλος του εργαστηρίου, τα παιδιά
θα δημιουργήσουν ένα photobooth με
έμπνευση από τα μοτίβα του Gustav
Klimt στο οποίο θα έχουν την ευκαιρία να
φωτογραφηθούν μαζί με τους γονείς τους.

Κίτρινος
Πλανήτης
(Δεξαμενές Καθαρισμού)

παιχνίδια, αξιοποιούμε το φως, την
τεχνική glow in the dark, optical
illusions, κρυμμένες λέξεις και
εικόνες και φτιάχνουμε τη δική μας
μοναδική ιστορία…
Σχεδιασμός προγράμματος:
Ανέζα Κολόμβου, Μαίρη Μπιρμπίλη,
Απόστολος Πάππος

Μπλε
Πλανήτης
(Αποθήκη)

13.30-14.30 →

15.00-16.00 → Ένα παιδί
από βιβλία

Σημείο συνάντησης: Υπόγειο

Βιβλιοπαιχνίδια | Ομάδα Θεάτρου
Ανεμόμυλοι
Για παιδιά 5-9 ετών

Με φως και
φαντασία, φτιάξε μια
ιστορία

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
φιλαναγνωσίας | Elniplex
Για παιδιά 5-8 ετών
Ένας διαπλανητικός, διαφορετικός
ήρωας βρίσκεται κατά λάθος
μαζί μας… Σε μία σκοτεινή σκηνή
μυστηρίου, μέσα από βιωματικές
δραστηριότητες, γρίφους και

Ο δημοφιλής και πολυβραβευμένος
Oliver Jeffers και ο εικαστικός Sam
Winston ένωσαν τις δυνάμεις τους
και δημιούργησαν ένα εικονογραφημένο βιβλίο βαθιά συμβολικό, που
θα αφήσει το ανεξίτηλο σημάδι του
στην παιδική λογοτεχνία. Οι χαρακτήρες του Jeffers ξεκινούν μαζί το
ταξίδι τους, κινούνται και ανιχνεύ-
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ουν τον δρόμο τους στο ιδιόμορφο
τυπογραφικό τοπίο του Winston σε
ένα βιβλίο-ύμνο στη δύναμη της
αφήγησης.

Κίτρινος
Πλανήτης

* Το βιβλίο «Ένα παιδί από βιβλία» των
Oliver Jeffers και Sam Winston κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Ίκαρος.

15.00-16.00

(Δεξαμενές Καθαρισμού)

→
Ο φρουτώδης πλανήτης

Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής |
Novel Vox
Για παιδιά 4-8 ετών

Πράσινος
Πλανήτης
(Νέοι Φούρνοι)
15.00-16.00 → Ο πιπεράτος
πλανήτης

Εργαστήριο μαγειρικής | Novel Vox
Για παιδιά 7-11 ετών
Τα πάντα είναι κόκκινα σαν το
καυτό πιπέρι, πράσινα σαν την
πιπεριά και λευκά σαν τον αλεύρι!
Στην πλανήτη της μεξικάνικης
κουζίνας, ακούμε μόνο μαράκες,
κιθάρες και βιολιά, μαγειρεύουμε
τορτίγιες, φαχίτας και άλλα πολλά!
* Οι συνταγές είναι προσαρμοσμένες για
παιδιά (χωρίς πιπέρι).
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Σε αυτόν τον πλανήτη, τα φρούτα
και η ζάχαρη συνυπάρχουν αρμονικά! Η ζαχαρένια διαστημική βάση
χτισμένη από λευκά κρυστάλλινα
κυβάκια, μαζί με την πολυχρωμία
και τ’ αρώματα των φρούτων, συνθέτουν τον πιο λαχταριστό και δελεαστικό πλανήτη για να επισκεφτεί
κανείς…
Ένα αλλιώτικο εργαστήρι ζαχαροπλαστικής για παιδιά με πρωταγωνιστές τις πιο ευφάνταστες γλυκοφρουτέδες δημιουργίες τους.
* Παρακαλούνται οι γονείς να ενημερώσουν
τους εισηγητές για τυχόν αλλεργίες των
παιδιών. Κάποια υλικά ενδέχεται να
περιέχουν γλουτένη και ίχνη από ξηρούς
καρπούς.
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17.00-18.00

γαλαξία

→ Στη σκιά του

Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμαθέατρο σκιών | Τέχνες στο μίξερ
Για παιδιά 6-10 ετών
Το ήξερες ότι οι αστροναύτες
τραγουδούν ραπ; Έχεις μπει σε
διαστημόπλοιο; Με τη βοήθεια
απλών υλικών και θεατρικών
μέσων, διανύουμε μαζί ένα
ταξίδι ανάμεσα από πλανήτες
και κομήτες, αστέρια και μαύρες
τρύπες.
Προσοχή! Κυκλοφορούν εξωγήινοι.

Φούξια
Πλανήτης
(Νέο Υδαταέριο)
18.00-19.00 →

Ένας ποντικός
τρύπωσε στο Γκάζι

Σημείο συνάντησης:
Αίθουσα προβολών

Θεατρική ξενάγηση | Βιομηχανικό
Μουσείο Φωταερίου
Για γονείς και παιδιά 5-10 ετών
Θέλεις να μεταμορφωθείς για λίγο
σε μικρό τρωκτικό; Να τρυπώσεις
σε κάθε κρυφή γωνιά του παλιού
εργοστασίου φωταερίου;
Στη θεατρική ξενάγηση «Ένας
ποντικός τρύπωσε στο Γκάζι»,
σχεδιασμένη με βάση την τεχνική
του museum theatre, φοράμε τα
μουστάκια μας (!) και ακολουθούμε
έναν… παράξενο ξεναγό, τον Ορέστη
τον ποντικό, ο οποίος θυμάται και
μας διηγείται την ιστορία του. Μέσα
από τις αναμνήσεις του γνωρίζουμε
την ιστορία του Γκαζιού, την πορεία
του εργοστασίου στο χρόνο και μια
νέα οπτική της νεότερης ιστορίας της
πόλης.
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Γαλάζιος
Πλανήτης
(Αεριοφυλάκιο 2 - INNOVATHENS)
11.45-12.30 → Χμ… ώρα να
με γνωρίσω καλύτερα!

Κατά την διάρκεια του workshop, οι
συμμετέχοντες μαθαίνουν να τηλεχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο
ένα βιομηχανικό, ανθρωπομορφικό
ρομποτικό χέρι και να εκτελέσουν
επιδέξιους χειρισμούς καθημερινών
αντικειμένων.

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Εργαστήριο | Ινστιτούτο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
& Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά και εφήβους 11-15 ετών

Κίτρινος
Πλανήτης

Τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τον
εαυτό τους, τις δεξιότητες και τα
ενδιαφέροντα τους. Έρχονται σε
επαφή με όλα αυτά τα στοιχεία της
προσωπικότητάς που συνθέτουν
τη μοναδικότητα κάθε ατόμου και
που μαζί με άλλους παράγοντες
επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές τους προτιμήσεις.

12.00-13.30 →

12.00-13.30 →

Μάθε πώς να
οδηγείς ένα ρομποτικό
χέρι!

Σημείο συνάντησης:
Samsung Lab – 2ος όροφος

Εργαστήριο τηλεχειρισμού
ρομποτικού χεριού | New Dexterity
Για παιδιά και εφήβους από 11 ετών

(Δεξαμενές Καθαρισμού)

Φέρτε μου
ένα μαντολίνο

Μουσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
| Αθηναϊκή Μαντολινάτα «Ν.
Λάβδας»
Για παιδιά 8-13 ετών
Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία,
με τρόπο διαδραστικό, να έρθουν
σε επαφή με το κλασικό μαντολίνο,
να ακούσουν ζωντανά μουσικά
παραδείγματα από την ορχήστρα,
να πειραματιστούν με τη μουσική
ορολογία και να μάθουν την ιστορία
του οργάνου μέσα από εικόνες και
παιχνίδι.
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Γαλάζιος
Πλανήτης

12.00-13.00 →

Θες να γίνεις
game developer;

(Αεριοφυλάκιο 2 - INNOVATHENS)

Σημείο συνάντησης: Samsung Lab –
2ος όροφος

11.45-12.30 → Χμ… ώρα να
με γνωρίσω καλύτερα!

Multiplayer παιχνίδι | Vira
Για παιδιά και εφήβους από 11 ετών

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Εργαστήριο | Ινστιτούτο
Επαγγελματικού Προσανατολισμού
& Σταδιοδρομίας (ΙΕΠΑΣ)
Για παιδιά και εφήβους 12-15 ετών
Τα παιδιά γνωρίζουν καλύτερα τον
εαυτό τους, τις δεξιότητες και τα
ενδιαφέροντα τους. Έρχονται σε
επαφή με όλα αυτά τα στοιχεία της
προσωπικότητάς που συνθέτουν
τη μοναδικότητα κάθε ατόμου και
που μαζί με άλλους παράγοντες
επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές και
επαγγελματικές τους προτιμήσεις.

Το εργαστήριο έχει στόχο την
εξοικείωση των παιδιών με το
επάγγελμα του game developer
και τις αρμοδιότητες κάποιων
χαρακτηριστικών μελών μιας ομάδας
game developers (προγραμματιστής,
3D artist, level designer και sound
designer), μέσα από ένα multiplayer
παιχνίδι, τα παιδιά καλούνται να
συνεργαστούν για να φέρουν εις
πέρας μια αποστολή.
13.30-14.30 →

Μπορεί
η ενέργεια να είναι
πράσινη;

Σημείο συνάντησης: 1ος όροφος

Εργαστήριο | Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας
Για παιδιά και εφήβους 11-15 ετών
Μαθαίνουμε για τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας μέσα από ένα
συναρπαστικό παιχνίδι ρόλων.
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Φούξια
Πλανήτης
(Νέο Υδαταέριο)
12.00-17.00 →

Συζητώντας

12:00-13:00 «Πρώτη φορά στο
διαδίκτυο – Πώς να καθοδηγήσω
το παιδί μου;»

Με την υποστήριξη της Cosmote

Ομιλήτρια: Κατερίνα Ψαρουδάκη,
δημοσιογράφος – υπεύθυνη
επικοινωνίας Ελληνικού Κέντρου
Ασφαλούς Διαδικτύου

Ομιλίες | Taλκ
13:00-14:00 «Παιδίατρέ μου, γιατί
πρέπει να κάνω τόσα εμβόλια;»

Όλοι οι μύθοι και οι αλήθειες για
τα εμβόλια Ομιλητής: Δρ. Σπύρος
Μαζάνης, παιδίατρος

14:00-15:00 «Εγώ ξέρω τι είναι σεξ.
Εσύ;» Συζητώντας με τα παιδιά

προσχολικής ηλικίας για το σεξ.

Ομιλήτρια: Κατερίνα Ανωγιαννάκη,
παιδαγωγός προσχολικής
αγωγής, συγγραφέας, δημιουργός
του Εργαστηρίου Συστημικής
Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής
«Ροδάκινο»

15:00-16:00 «Συνομιλώντας με
τις 1000 πρώτες μέρες ζωής.
Η ηλικία 0-3»
Ομιλήτρια: Ντίνα Νομικού,
νηπιαγωγός με ειδίκευση στην
μοντεσσοριανή παιδαγωγική για
παιδιά έως 6 ετών
16:00-17:00 «Προάγοντας την
υγιή ανάπτυξη του εγκεφάλου
του παιδιού μας» Σκέψεις με

αφορμή το βιβλίο Τι συμβαίνει στον
εγκέφαλό του - 12 επαναστατικές
στρατηγικές για να μεγαλώσετε
παιδιά με ολοκληρωμένη νοητική
και συναισθηματική ανάπτυξη
(εκδόσεις Πατάκη)
Ομιλήτρια: Σουζάνα Παπαφάγου,
κλινική ψυχολόγος, ομαδικήοικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια
17:00-18:00 «Ενσυνειδητότητα
(mindfulness) για παιδιά»

Παρουσίαση του προγράμματος
και workshop για γονείς και
εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο
του φεστιβάλ Π100 - Πλανήτης
Τεχνόπολη.

Ομιλήτρια: Λαμπρινή-Λύντια
Πετροπούλου, Ιστορικός ΤέχνηςΕικαστικός, Art Educator-Mindfulness
Coach.
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Σ Α Β Β ΑΤΟ 15 . 0 9

18.00-19.30 →

Speed
Dating- Μαθησιακές
δυσκολίες

5 λεπτά για τις μαθησιακές σας
απορίες | Τaλκ
Η Ελένη Ψαθά, φιλόλογος-ειδική
παιδαγωγός MEd, ειδικευμένη
στις μαθησιακές δυσκολίες,
συνομιλεί τετ-α-τετ με τους γονείς
και τους απαντά σε κάποια
πρώτα ερωτήματα σχετικά με
τα μαθησιακά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.
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Για ενήλικες
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Φούξια
Πλανήτης
(Νέο Υδαταέριο)
12.00-17.00 →

Συζητώντας

12:00-13:00 «Υπερβολική χρήση
Διαδικτύου: Πώς αναγνωρίζουμε τα
σημάδια εθισμού και ποιος ο ρόλος
μας ως γονείς;»

Με την υποστήριξη της Cosmote

Ομιλητής: Δρ. Κωνσταντίνος Σιώμος,
ψυχίατρος παιδιών & εφήβων,
πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας
Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο
Διαδίκτυο

Ομιλίες | Taλκ
13:00-14:00 «Δύναμη, βία και
ιπποτισμός: Τι πρέπει να ξέρουν
και τι μπορούν να κάνουν οι
γονείς» Ομιλία με αφορμή τα βιβλία

Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο.
Γονείς θέλουν! και Bullying: Και
όμως νικιέται! (εκδόσεις Μεταίχμιο

Ομιλητής: Νίκος Σιδέρης, ψυχίατρος,
ψυχαναλυτής, συγγραφέας

14:00-15:00 «Εντάσεις μεταξύ
μαθητών στο σύγχρονο σχολείο
και επιθετικές συμπεριφορές
ως μέσο «έκφρασης»: Κατάθεση
προτάσεων για την αντιμετώπιση
εκφοβιστικών συμπεριφορών στο
σχολικό περιβάλλον»
Ομιλήτρια: Αγγελική Καρδαρά, Δρ.
Τμήματος Επικοινωνίας & ΜΜΕ
Πανεπιστημίου Αθηνών, φιλόλογος,
συγγραφέας, τακτική επιστημονική
συνεργάτιδα Κέντρου Μελέτης του
Εγκλήματος
15:00-16:00 «Πριγκίπισσες και
ιππότες: Γίνεται να μεγαλώσουμε
παιδιά χωρίς στερεότυπα;»
Ομιλήτρια: Στέλλα Κάσδαγλη,
συγγραφέας, μεταφράστρια και
συνιδρύτρια του Women On Top
16:00-17:00 «Όταν οι μητέρες
συνομιλούν... Μία νέα μητέρα και
μια μητέρα ενηλίκων διδύμων
με αυτισμό συνομιλούν για τη
μητρότητα»
Ομιλήτριες: Γεωργία Τσούμπα,
ψυχολόγος, συγγραφέας &
Κατερίνα Τζωρτζακάκη, ψυχολόγος,
συγγραφέας
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Για ενήλικες
Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η 16 . 0 9

17.00-18.30 →

Speed
Dating- Μαθησιακές
δυσκολίες

5 λεπτά για τις μαθησιακές σας
απορίες | Τaλκ
Η Ελένη Ψαθά, φιλόλογος-ειδική
παιδαγωγός MEd, ειδικευμένη
στις μαθησιακές δυσκολίες,
συνομιλεί τετ-α-τετ με τους γονείς
και τους απαντά σε κάποια
πρώτα ερωτήματα σχετικά με
τα μαθησιακά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους.
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www.talcmag.gr

Τιμές εισιτηρίων
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

ΤΑΜΕΙΟ

Παιδί (ημερήσιο εισιτήριο): 8,00 €
Συνοδός (ημερήσιο εισιτήριο): 6,00 €
Παιδί (διήμερο εισιτήριο): 14,00 €
Συνοδός (διήμερο εισιτήριο): 10,00 €

Παιδί (ημερήσιο εισιτήριο): 10,00 €
Συνοδός (ημερήσιο εισιτήριο): 7,00 €
Παιδί (διήμερο εισιτήριο): 17,00 €
Συνοδός (διήμερο εισιτήριο): 12,00 €
Ομαδικό ημερήσιο (6 άτομα και πάνω):
6€/άτομο
*Ανέργων / ΑΜΕΑ: 50% έκπτωση
*Απαραίτητη επίδειξη κάρτας

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ

Οργάνωση - Παραγωγή - Επικοινωνία
Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
Innovathens powered by Samsung
Επιμέλεια προγράμματος
Αναστασία Καραδήμου
Ελίνα Λινοξυλάκη
Επιμέλεια προγράμματος Innovathens
Ολυμπία Εξάρχου
Γιώργος Δέτσης
Οπτική ταυτότητα του φεστιβάλ
Σχεδιασμός εντύπου
Κατερίνα Αντωνάκη
Σχεδιασμός χάρτη & γραφικών χώρου
Διονύσης Σιαμάγκας
Εκτύπωση
Cloud print
© Tεχνόπολη Δήμου Αθηναίων 2018

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Πειραιώς 100, Γκάζι 11854, Αθήνα
Τ. (+30) 213 0109300
info@athens-technopolis.gr
ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»
Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια)
στάση «Φωταέριο»
Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18
στάση «Φωταέριο»

#Π100
#KatheMeraTexnopoli

p100.gr
technopolis-athens.com

