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διαδικτυακά εργαστήρια

δωρεάν 
για παιδιά και εφήβους
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Β Ο Ρ Ε Ε Ι ΟΒ Ο Ρ Ε Ε Ι Ο

www.maroussi.gr

www.facebook.com/dhmos.amarousiou

από τον ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ



σχεδίαση
εκτέλεση 

εργααστηρίων

για εφήβους
13-15 ετών

Μέσα στα 3 διαδικτυακά εργαστήρια, θα
δοθούν καλές πρακτικές
κινηματογράφησης και storytelling
δίνοντας τα εργαλεία στoυς εφήβους να
δημιουργήσουν τα πρώτα τους βίντεο.
Μια διασκεδαστική και δημιουργική
δραστηριότητα, η οποία μέσα από την
χρήση της τεχνολογίας, θα
κινητοποιήσει τα παιδιά να εκφραστούν
και να δουν με μια φρέσκια ματιά τον
κόσμο γύρω τους.

22/1/2022

29/1/2022

12/2/2022
ώρα 11.00 – 12:00

T e e n - c a m e r a  
εργαστήριο καλών πρακτικών
κινηματογράφησης

Ένα διαδικτυακό εργαστήριο
κίνησης και φαντασίας με κύριο
άξονα την μεταμόρφωση. Οι έφηβοι
θα ανακαλύψουν μέσα από
ασκήσεις και παιχνίδια τα
διαφορετικά τους πρόσωπα, θα
εκφραστούν και θα φτιάξουν
ενδιαφέροντες ιστορίες δίνοντας
αφορμή για διάλογο και
επικοινωνία. 

19/3/2022
ώρα 11.00 – 12.00

M o v i n g  P e r s o n Α
εργαστήριο κίνησης & έκφρασης

για παιδιά
8-12 ετών

 Μια διασκεδαστική και δημιουργική συνάντηση
γνωριμίας με την ζωή και το έργο του Klee που
θα  δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να
ταξιδέψουν μέσα στους πίνακες του μεγάλου
ζωγράφου, να τους αποδομήσουν και να
δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες.

15/1/2022 
ώρα 17.00 – 18:00

Klee-μια βόλτα με το
Σημείο  και  την Γραμμή

εργαστήριο εικαστικών

Ένα ταξίδια σε χώρες της Ασίας μέσα από το
πρίσμα της ενδυματολογίας που θα φέρνει τα
παιδιά σε επαφή με πολύ διαφορετικούς
πολιτισμούς, θα τα διασκεδάσει και θα δείξει τις
χίλιες μορφές και χρήσεις που μπορεί να δώσει ένα
κομμάτι παιχνιδιάρικου ύφασματος.

26/2/2022
ώρα 17.00 – 18:00

Με το βλέμμα στην Ανατολή
εργαστήριο εικαστικών

Ναι, οι μαγνήτες ειναι φανταστικοί, μοναδικοί,
ΥΠΕΡΟΧΟΙ! Ελάτε να τους γνωρίσουμε και να
χρησιμοποιήσουμε τις...ιδιοτροπίες τους στα
παιχνίδια μας !

5/3/2022
ώρα 17.00 – 18:00

Φανταστ ικοί  μαγνήτες
εργαστήριο εικαστικών

Εορταστικό πασχαλινό εργαστήριο για παιδιά
κάθε ηλικίας. Ιστορίες, πειράματα,
μεταμορφώσεις , έθιμα και κατασκευές από
όλο τον κόσμο με θέμα, ποιο άλλο... το ΑΥΓΟ! 

16/4/2022 
ώρα 17.00 – 18:00

ΑΧ,  ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΥΓΟ!  (πριν
το τσουγκρίσεις ,  γνώρισέ
το! . . . )
πασχαλινό εργαστήριο 

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε 
στο τηλέφωνο 2106147181


