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Κάντζα, 5 Νοεμβρίου 2015 

 
Μια κυριακάτικη βόλτα στη…  Βιβλιοθήκη του Λατσείου 

 
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 (Λάτσειο) 

 
Αγαπητοί γονείς, 

 

Και φέτος η βιβλιοθήκη διοργανώνει και προσφέρει στα παιδιά ένα πρωινό γεμάτο 

γνώση, χαρά και δημιουργία με δραστηριότητες που στοχεύουν στην καλλιέργεια της 

φιλαναγνωσίας και της δημιουργικότητας. 

 

Πρόγραμμα 1ης, 2ης, 3ης  τάξης 

(11.00 – 13.00) 

 

11:00 - 12:15 :  «Πού γεννιούνται τα παιχνίδια;»  

Ο μικρός Άγγελος έχει πολλά παιχνίδια μα δεν είναι ευτυχισμένος. 

Έτσι όταν φθάνουν τα γενέθλιά του δεν χαίρεται για το καινούριο του παιχνιδοτσίρκο. 

Θυμώνει και πέφτει λυπημένος για ύπνο. Στο όνειρό του όμως τα παιχνιδοζωάκια 

ζωντανεύουν και τον οδηγούν σε μια άλλη χώρα που Γεννιούνται τα Παιχνίδια. Θα 

γνωρίσει άραγε εκεί τους αληθινούς κατασκευαστές των παιχνιδιών του και θα μπορέσει 

να βοηθήσει τους καινούριους του φίλους; 

Η εικαστική παράσταση συνδυάζει το θέατρο με τις μαριονέτες και τις επιτραπέζιες 

κούκλες. 
 

12:15 - 13:00 : Την παράσταση ακολουθεί διαδραστική δραστηριότητα με αφορμή τα 

μηνύματα του έργου και τις τεχνικές κουκλοθέατρου που παρακολούθησαν τα παιδιά. 

 

Πρόγραμμα 4ης, 5ης, 6ης  τάξης 

(11.00- 13.00) 

 

11.00 - 13.00 :  «Τέλος στα Απορρίμματα με Τρεις λέξεις»  

Πσσσττ. Εσύ! Ναι σ' εσένα μιλάω. 

Οι Πράκτορες του Πλανήτη σε χρειάζονται! 

Θέλουμε να αναλάβεις μια άκρως απόρρητη Αποστολή: «Τέλος στα Απορρίμματα με 

Τρεις Λέξεις». Τολμάς; 

Αν δεχτείς την αποστολή, θα πρέπει να αποκρυπτογραφήσεις μηνύματα, να 

συναρμολογήσεις περίεργα αντικείμενα, να χρησιμοποιήσεις ένα ειδικό μικροκάδο, να 

συλλέξεις στοιχεία, να επιλέξεις το καλύτερο γιαούρτι... Σε μπέρδεψα έ;  

Δεν μπορώ όμως να σου αποκαλύψω περισσότερα! 

Έλα στις 22 Νοεμβρίου, στις 11:00  στη βιβλιοθήκη του σχολείου σου και θα 

αποκαλυφτούν όλα. 

Η Διοικητής Δ. 

 

 



 

Πρόγραμμα για τους γονείς 

(11.00- 13.00) 

 

11:00-13:00 :Οι γονείς των μαθητών που θα παραβρεθούν στην εκδήλωσή μας θα 

μπορέσουν να παρακολουθήσουν διάλεξη  από τον καθηγητή Αλέκο Παπάγο με θέμα: 

«Εισαγωγή στις Δεξιότητες Gordon». 

Στόχος της συνάντησης είναι να παρουσιάσουμε στους γονείς τους εναλλακτικούς 

τρόπους πειθαρχίας του μοντέλου Gordon, που όχι μόνο καθιστούν την τιμωρία άσκοπη 

και άχρηστη, αλλά θέτουν γερά θεμέλια ώστε τα παιδιά μας να γίνονται πιο υπεύθυνα, 

αυτόνομα, αυτο-πειθαρχημένα και συνεργάσιμα· να σέβονται τον εαυτό τους αλλά και 

τους άλλους, να επιδεικνύουν κοινωνικό ενδιαφέρον και να επιδιώκουν να γίνουν 

«χρήσιμοι» ενήλικες. Αυτά δεν επιτυγχάνονται με μια διαπαιδαγώγηση αυταρχική ή 

υποχωρητική, αλλά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες που ενισχύουν τα έμφυτα θετικά 

στοιχεία που έχει κάθε παιδί και με το χτίσιμο μιας ουσιαστικής και ζεστής σχέσης γονέα-

παιδιού. 

Στην εκδήλωση αυτή θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση των δεξιοτήτων που προτείνει ο 

Gordon – που είναι και το αντίδοτο της σχολής που πρεσβεύει ότι ενίοτε η τιμωρία είναι 

χρήσιμη και απαραίτητη. Οι δεξιότητες αυτές, σε αντίθεση με τις τιμωρίες, βοηθούν τα 

παιδιά να αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης και ασφάλειας, να είναι λειτουργικά, 

χαρούμενα και ψυχικά υγιή. 

 

Για να πραγματοποιηθεί το κάθε πρόγραμμα, θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή 

τουλάχιστον 60 παιδιών. 

 

Η προσέλευση και αναχώρηση των παιδιών θα γίνει με ευθύνη των γονέων. 

Δεκτά αδελφάκια σχολικής ηλικίας. 
 

Δηλώστε τη συμμετοχή σας  μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 

δε θα δοθεί καμία παράταση στην ημερομηνία δηλώσεων. 
 

 

 

Λίγα λόγια για τους συντελεστές : 

Αλέκος Παπάγος  

Σπούδασε αρχικά οικονομικά στο Sussex University και αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της 

ζωής του στον επιχειρηματικό τομέα. Στη συνέχεια οδηγούμενος από την αγάπη του για 

την Ψυχολογία, σπούδασε Προσωποκεντρική Συμβουλευτική στο Τμήμα Συμβουλευτικής 

του ICPS (Σύμβουλος PCA, University of Strathclyde) και στη συνέχεια απέκτησε από το 

ίδιο πανεπιστήμιο Master’s στη συμβουλευτική (MSc in Person Centred Counseling). 

Σήμερα προεδρεύει του οργανισμού «Gordon Hellas», που εκπροσωπεί τον «Gordon 

Training International» στην Ελλάδα και έχει κύριο στόχο την διάδοση ανά την Ελλάδα των 

εργαστηρίων «αποτελεσματικής» επικοινωνίας κατά τα πρότυπα του Thomas Gordon. Η 

φιλοσοφία που διακατέχει τα εργαστήρια γονέων, δασκάλων και εφήβων βασίζεται στο 

σεβασμό στον άνθρωπο, την ευαισθησία και την καλλιέργεια αρμονικών σχέσεων.  

 

 

 



Οι Πράκτορες του Πλανήτη  

Είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2009, με στόχο τη δημιουργία ενός 

αειφόρου μέλλοντος μέσα από την εκπαίδευση και δράση των παιδιών.  

Δραστηριοποιούνται σε σχολεία αλλά και σε εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα καλώντας τα 

παιδιά να γίνουν Πράκτορες του Πλανήτη, και να φέρουν σε πέρας άκρως απόρρητες 

αποστολές, με στόχο την προστασία του πλανήτη.  

 

Θέατρο Σκάλα της Κυριακής Δοξαρά και του Βασίλη Ροδίτη 

Η Κυριακή Δοξαρά και ο Βασίλης Ροδίτης σπούδασαν στην Κεντρική Βασιλική Σχολή 

Λόγου και Δράματος του Λονδίνου (Central Royal School of Speech and Drama / BA 

Honoured of Dramatic and Puppetry Arts) καθώς και σε πολλά στούντιο καλών τεχνών και 

κουκλοθέατρου. Ίδρυσαν το Θέατρο Σκάλα το 2004. Με τις παραστάσεις τους έχουν 

συμμετάσχει και εκπροσωπήσει την χώρα μας σε θέατρα, παγκόσμια φεστιβάλ και 

διεθνείς θεσμούς στην Αγγλία, την Αυστρία και την Τσεχία. Στην Ελλάδα έχουν παιχτεί 

παραστάσεις τους σε κεντρικά αθηναϊκά θέατρα (Θέατρο Πολιτεία, Από Μηχανής 

Θέατρο, Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη ) και σε φεστιβάλ. Έχουν εργαστεί ως γλύπτες 

στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004. Έχουν γράψει και 

εικονογραφήσει παραμύθια και παιδικά βιβλία για το Θέατρο Σκάλα και για τις εκδόσεις 

Πατάκη, Σμυρνιωτάκη, Δαμιανού. Έχουν διδάξει «Εικαστικό θέατρο και Μαριονέτα» στην 

Δραματική Σχολή «Θέατρο των Αλλαγών», στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, στη ΧΕΝ και 

στο Διεθνές Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και «Παιδική Λογοτεχνία», 

«Κουκλοθέατρο» και «Θεατρικό Παιχνίδι» στον τομέα Προσχολικής Αγωγής των ΙΕΚ 

ΔΕΛΤΑ. 

 

--------------------------------------------------------------------- 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

«ΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΒΟΛΤΑ ΣΤΗ…  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΑΤΣΕΙΟΥ» 

 

 
 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος……………………………………………………………… γονέας 

τ…….. μαθητή/τριας ………………………………………………………………………… που 

φοιτά στην ……… τάξη, τμήμα……….. επιθυμώ ο γιος μου/κόρη μου να λάβει μέρος στην 

εκδήλωση της Βιβλιοθήκης που θα γίνει στο Λάτσειο την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015. 

 
 
         
Τηλ. Επικοινωνίας: …………………………….    Ο γονέας,    

 
 
 
 

(Υπογραφή) ………………………… 
 

 
Η Δήλωση συμμετοχής να παραδοθεί στην αντίστοιχη γραμματεία της τάξης του παιδιού (1η-2η, 3η-4η, 5η-6η) 


