
ΙΔΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΙ ΓΗΜΗΣΡΙΑΓΟ ΚΑΙ ΑΛΜΤΡΟΤ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΝΔΟΣΗΣΟ 

 
1

ο
 ΓΙΗΜΔΡΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙ 

ΚΑΤΗΧΗΤΩΝ & ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΑΒΒΑΣΟ 4 & ΚΤΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

 
ΤΝΔΓΡΙΑΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΑΛΙΑ 

 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

 

ΑΒΒΑΣΟ 4 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

 

 9. 00 π.κ : Δγγξαθή πλέδξσλ-πκπιήξσζε Απνγξαθηθνύ Γειηίνπ πκκεηνρήο. 

 9:30 π.κ : Σέιεζε Αγηαζκνύ ελάξμεσο ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ από ηνλ 

εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θαη Αικπξνύ θ. Ιγλάηην. 

 Κήξπμε έλαξμεο εξγαζηώλ πλεδξίνπ 

 

 

Α΄  Σςνεδπία 
 10:00-10:20 π.κ    Α΄ Δησήγεσε 

Οκηιετής: Γξ. Πελειόπε Μσξαΐηνπ,  Δθπαηδεπηηθόο - πγγξαθέαο 

Θέκα: Παξνπζίαζε ησλ Καηερεηηθώλ Βνεζεκάησλ Πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη    

Γεκνηηθνύ. 

 

 10:20-10:40 π.κ    Β΄ Δησήγεσε 

Οκηιετής: Γξ. Ηιίαο Ληακήο, Θενιόγνο – Μνπζηθόο-πγγξαθέαο 

Θέκα: Παξνπζίαζε Βηβιίσλ Καηερεηώλ γηα Πξνζρνιηθή ειηθία θαη Γεκνηηθό. 

 

 10:40-11:10 π.κ  Δρφτήσεης – σδήτεσε  

 

11:30-12:00 ΓΙΑΛΔΙΜΜΑ 

ΓΗΛΩΔΙ ΓΙΑ ΣΑ ΒΙΩΜΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 

 

 

 
 



 12:00 – 14:00 ΒΙΩΜΑΣΙΚΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑ 

 

 

1
ο
 Βηφκατηθό εργαστήρη 

 
 Θέκα: Θεαηπικά παισνίδια και ηεσνικέρ εκπαιδεςηικού δπάμαηορ ζηο καηησηηικό. 

Τπεύζσλε: Θάιεηα Καιιηαλτά. 

 ην βησκαηηθό απηό  εξγαζηήξη ζα γλσξίζνπκε από θνληά ζεαηξηθά παηρλίδηα γλσξηκίαο, 

επηθνηλσλίαο, θηλεηνπνίεζεο θαη ζσκαηηθήο έθθξαζεο θαη ηνπο ηξόπνπο αμηνπνίεζήο ηνπο ζην 

θαηερεηηθό. Με αθνξκέο παξκέλεο από ην βνήζεκα ηνπ θαηερεηηθνύ, θαιώληαο ηε δηάζεζή καο 

γηα παηρλίδη, ζα δνύκε πώο κπνξνύκε κέζα από ηε δηαζθέδαζε πνπ πξνζθέξνπλ νη ζεαηξηθέο 

ηερληθέο λα ελεξγνπνηήζνπκε ηόζν ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ όζν θαη ηνπ θαηερεηή  ζηελ 

αλαδήηεζε ηεο γλώζεο ηεο Βίβινπ. 

 

2
ο
 Βηφκατηθό εργαστήρη 

 

 Θέκα: Τα μοςζικά παισνίδια πάνε ζηο Καηησηηικό. 

Τπεύζσλε: Διησσάβετ Περαθάθε 

Από ηα πξώηα ρξόληα ηεο δσήο ηνπ ην παηδί ρηίδεη αβίαζηα κηα δεκηνπξγηθή ζρέζε κε ηνπο 

ήρνπο θαη ηε κνπζηθή. Σα κνπζηθά παηρλίδηα ζα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα ζπλεξγαζηνύλ κεηαμύ 

ηνπο, λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα απνδερηνύλ ηα  ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

πξνζσπηθόηεηαο. Μέζσ κνπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο νη θαηαζθεπέο απηνζρέδησλ 

κνπζηθώλ νξγάλσλ, ε δεκηνπξγία ερντζηνξίαο, ε ελνξρήζηξσζε, ην παίμηκν κνπζηθώλ νξγάλσλ 

θαη ην ηξαγνύδη, ην άηνκν γίλεηαη πξόζσπν θαη ην πξόζσπν νκάδα. Μόλν ρηίδνληαο ηηο βάζεηο 

επηθνηλσλίαο κε ην δηπιαλό καο, κπνξνύκε λα πξνζεγγίζνπκε ην πξόζσπό Σνπ. 

 

 

3
ο
 Βηφκατηθό εργαστήρη 

 

 Θέκα: Μικπά σεπάκια-Μεγάλα έπγα 

Τπεύζσλε: Ιφάλλα Βγόλτδα 

Μέζα από αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο ζα επηδηώμνπκε κηα πξώηε γλσξηκία κε πιηθά 

θαη ηερληθέο. Καηαζθεπέο κε απιά πιηθά αιιά θαη πην εμεηδηθεπκέλα αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηόηεηα. 

Σα κηθξά καο θαηερεηόπνπια κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππέξνρεο πξσηόηππεο ζπλζέζεηο 

ζρεηηθέο κε ην ζέκα πνπ ζπδεηάκε θάζε θνξά. ’απηό ην εξγαζηήξην  ηνικάκε λα δνθηκάζνπκε 

πξώηα εκείο! 

 

 

 



4
ο
 Βηφκατηθό εργαστήρη 

 

 Θέκα: Γιασείπιζη ηάξηρ πποζσολικήρ και ππώηηρ ζσολικήρ ηλικίαρ και Σσέδιο 

επγαζίαρ. 

Τπεύζσλε: Πελειόπε Μφραΐτοσ 

Κάζε ηάμε είλαη κηα κηθξή θπςέιε θαη ηα παηδηά κε νδεγό ηελ  θαληαζία ηνπο καο 

θαηαπιήηηνπλ κε ηηο πνιύρξσκεο δεκηνπξγίεο. Πώο όκσο θηάλνπκε ζε απηό ην επηζπκεηό 

απνηέιεζκα; Πώο δηαρεηξηδόκαζηε ηνλ ζρνιηθό ρξόλν; Πώο ζρεδηάδνπκε ην θαηερεηηθό κάζεκα 

έηζη, ώζηε λα πεηύρνπκε ηελ ζπκκεηνρή θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ησλ παηδηώλ; Ση είλαη ην ζρέδην 

εξγαζίαο θαη πώο κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ δηδαθηηθνύ καο ζηόρνπ; Σν 

εξγαζηήξη απηό ζθνπό έρεη λα απαληήζεη όια απηά ηα εξσηήκαηα κέζα από ζεσξεηηθή 

πξνζέγγηζε θαη πξαθηηθή εθαξκνγή. 

 

 

5
ο
 Βηφκατηθό εργαστήρη 

 

 

 Θέκα: "Οςκ αν λάβοιρ παπά ηος μη έσονηορ" 

Τπεύζσλος: Γεκήτρες Καραβασίιες 

Σν εξγαζηήξη απηό ζα δηεξεπλήζεη ηξόπνπο πξνζέγγηζεο ηεο ςπρνζύλζεζεο ηνπ λένπ θαη 

ηνπ εθήβνπ κέζα από ζενινγηθά κελύκαηα. 

 

6
ο
 Βηφκατηθό εργαστήρη 

 

 Θέκα:  Βοηθώνηαρ ηον καηησηηή 

Τπεύζσλος: Ηιίας Ληακής 

ηόρνη θαη ηξόπνη αμηνπνίεζεο ησλ θαηερεηηθώλ βνεζεκάησλ 

Ο ζπγγξαθέαο ησλ θαηερεηηθώλ βνεζεκάησλ ζα παξνπζηάζεη ηε δνκή θαη ηε 

ζηνρνζεζία ησλ βνεζεκάησλ ηνπ θαηερεηή, κε ζθνπό ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε αιιά 

θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηνπο. 

 

 14:00-15:00 Παξάζεζε γεύκαηνο ζην πλεδξηαθό Κέληξν Θεζζαιίαο. 

 

 15:00-17:00 Δπαλάιευε τφλ Βηφκατηθώλ Δργαστερίφλ.  

 

Σα βησκαηηθά εξγαζηήξηα ζα επαλαιεθζνύλ έηζη, ώζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζε όζνπο 

επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ  ηηο εξγαζίεο ελόο αθόκα εξγαζηεξίνπ. 

 



  

ΚΤΡΙΑΚΗ  5 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 

 

 

 10:30-11:00 Παξάζεζε Πξσηλνύ ζην πλεδξηαθό Κέληξν Θεζζαιίαο. 

 

 11:00-12:00 Δπαλάιευε τφλ Βηφκατηθώλ Δργαστερίφλ.  

 

Σα βησκαηηθά εξγαζηήξηα ζα επαλαιεθζνύλ έηζη, ώζηε λα δνζεί ε επθαηξία ζε όζνπο 

επηζπκνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο εξγαζίεο ελόο αθόκα εξγαζηεξίνπ. 

 

 

 

 

 Β΄  Σςνεδπία 
 12:00-12:30 Κατήτεσε: Από τε γλώσε στο βίφκα 

πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ησλ βησκαηηθώλ εξγαζηεξίσλ θαη ηεο ζπκβνιήο 

ηνπο ζην θαηερεηηθό έξγν. 

 

 Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Φξνληηζηεξίνπ Καηερεηώλ θαη ηνπ Βησκαηηθνύ 

εκηλαξίνπ Δπηκόξθσζεο Καηερεηώλ. 

 Αλαθνίλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο εθδειώζεσλ ηνπ Γξαθείνπ Νεόηεηνο γηα ην ηξίκελν 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ-ΝΟΔΜΒΡΙΟ-ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2014. 

 Καηαιεθηήξηνο Οκηιία ηνπ εβαζκησηάηνπ Μεηξνπνιίηνπ Γεκεηξηάδνο θαη Αικπξνύ θ.θ. 

Ιγλαηίνπ. 

 Αθνινπζία ρεηξνζεζίαο ησλ Νέσλ Καηερεηώλ από ηνλ εβαζκηώηαην Μεηξνπνιίηε 

Γεκεηξηάδνο θαη Αικπξνύ θ. Ιγλάηην. 

  Δπίδνζε Γηνξηζκώλ & Βεβαηώζεσλ παξαθνινύζεζεο  ζηνπο Τπεπζύλνπο Νεόηεηνο θαη 

ζηνπο Καηερεηέο. 

 14:00-15:00 Παξάζεζε Καηαιεθηεξίνπ Γεύκαηνο ζην εζηηαηόξην ηνπ πλεδξηαθνύ 

Κέληξνπ Θεζζαιίαο.  

 

ΛΗΞΗ ΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ  


