
Εκπαιδευτικά προγράμματα

στα σχολεία

Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης

Λοκρίδας για το σχολικό έτος 2010-2011

Τηλ. Επικοινωνίας : 22330 80016 www.facebook.com/atalanti.library



 Συνεργαζόμενος φορέας :
Οργανισμός Αντισεισμικής Προστασίας
(ΟΑΣΠ)

Περιγραφή : Το πρόγραμμα
περιλαμβάνει προβολή,

ενημέρωση,
διάθεση έντυπου υλικού
συζήτηση των μαθητών

με το επιστημονικό κλιμάκιο του ΟΑΣΠ

Διάρκεια: μία (1) ώρα

Τόπος δράσης: αίθουσες εκδηλώσεων
των σχολικών μονάδων που
εκδηλώνουν ενδιαφέρον

Το φυσικό φαινόμενο του σεισμού και μέτρα
προστασίας

www.facebook.com/atalanti.library


Παρατηρώ τα πουλιά και γνωρίζω την περιοχή

Υγρότοπος και νησιά του κόλπου Αταλάντης

 Συνεργαζόμενοι φορείς:
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία &
Δασαρχείο Αταλάντης.

 Εργαστήρια : Προβολή, ασκήσεις
αναγνώρισης πουλιών και
παρατήρηση στον υγρότοπο

 Διάρκεια : περίπου 2,5 ώρες

 Τόπος δράσης: παιδικό τμήμα
της βιβλιοθήκης και επίσκεψη στο
υγρότοπο.



παραΛΟΚΡΙΔΑμυθι

 Συνεργαζόμενοι φορείς: τα κατατόπους
ΚΑΠΗ & το Αρχαιολογικό Μουσείο
Αταλάντης

 Δράσεις :
α) Συγκέντρωση και καταγραφή τοπικών

μύθων και παραμυθιών μετά από
συναντήσεις με άτομα της τρίτης ηλικίας
του οικογενειακού περιβάλλοντος καθώς
και με τα μέλη του ΚΑΠΗ

β)  Εικονογράφηση

 Στόχοι του προγράμματος:
Διάσωση, & διάδοση με την έκδοση
συλλογής των τοπικών μύθων και
παραμυθιών.
Δημιουργία κοινωνικών δεσμών μέσω της
συνεργασίας των ατόμων τις τρίτης
ηλικίας και των παιδιών.



Ταξιδεύοντας στην μαγική χώρα του Βιβλίου

 Συνεργαζόμενοι φορείς: Εθνικό Κέντρο
Βιβλίου & Δ/ση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν.
Φθιώτιδας

 Δράσεις:
α) Η ιστορία του βιβλίου από την γέννηση
του μέχρι σήμερα
β) δημιουργία παιδικής λέσχης ανάγνωσης
γ) εργαστήρι «αναζητώ-πληροφορούμαι-
μαθαίνω» (εκπαιδεύοντας τον αναγνώστη)

 Στόχος: προώθηση της φιλαναγνωσίας από
την παιδική ηλικία.

 Προβολή : διοργάνωση ημερίδας τον
Απρίλιο με θέμα «Παιδική λογοτεχνία &
φιλαναγνωσία», όπου θα παρουσιαστούν
και οι δράσεις των παιδιών από το
πρόγραμμα «παραΛΟΚΡΙΔΑμυθι»



Video Art Festival

με θέμα «Βιωσιμότητα & Καταναλωτής»

 Συνεργαζόμενοι φορείς : σχολικές μονάδες
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

 Προβολή: των δημιουργιών των μαθητών από
τις σχολικές μονάδες της Λοκρίδας (διαφημιστικό
κλιπ, ταινία, σχέδιο, κατασκευή, φωτογραφία,
ζωγραφική κλπ.) που γίνονται στα πλαίσια
μαθημάτων

 Υλοποίηση : τέλος Απριλίου – αρχές Μάιου
 Διάρκεια έκθεση : Μία εβδομάδα

 Θα δοθούν βραβεία πρωτότυπων δημιουργιών

 Σημ: Θα γίνει συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν
να συμμετέχουν.


