
 

 
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Πολυγλωςςικών και Πολυπολιτιςμικών Εργαςτηρίων  

για Παιδιά ςτισ διακοπζσ του καλοκαιριοφ   

 
Ερευνθτικι ομάδα 

Pluralités 
Αριςτοτζλειο 
Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ 

 

Ώρεσ 
Δευτζρα 

 19 Ιουνίου 2017 
Τρίτη 

 20 Ιουνίου 2017 
Τετάρτη 

 21 Ιουνίου 2017 
Πζμπτη 

 22 Ιουνίου 2017 
Παραςκευή 

23 Ιουνίου 2017 

8.00-8.15 Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν 

8.15-9.45 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Καταςκευζσ από διάφορα 
μζρθ του κόςμου 

Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 

10.00-11.30 
Η δθμιουργικι γραφι ωσ 
παιχνίδι ζκφραςθσ 

Επίςκεψθ ςτο Α.Π.Θ. 
Η δθμιουργικι γραφι ωσ 
παιχνίδι ζκφραςθσ 

Τραγοφδια ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ (karaoke) και χοροί 
του κόςμου  

Δθμιουργικό παιχνίδι  

11.45-13.15 
Μαγειρεφοντασ φαγθτά  
του κόςμου 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Μαγειρεφοντασ φαγθτά  
του κόςμου 

Θεατρικό παιχνίδι   

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

13.15-14.00 Φαγθτό Φαγθτό Φαγθτό Φαγθτό  Φαγθτό 

14.00-15.30 Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 
Τραγοφδια ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ (karaoke) και χοροί 
του κόςμου  

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Καταςκευζσ από διάφορα 
μζρθ του κόςμου 

Θεατρικό παιχνίδι  

 



 

 
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Πολυγλωςςικών και Πολυπολιτιςμικών Εργαςτηρίων  

για Παιδιά ςτισ διακοπζσ του καλοκαιριοφ   

 
Ερευνθτικι ομάδα 

Pluralités 
Αριςτοτζλειο 
Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ 

 

Ώρεσ 
Δευτζρα 

26 Ιουνίου 2017 
Τρίτη 

 27 Ιουνίου 2017 
Τετάρτη 

 28 Ιουνίου 2017 
Πζμπτη 

 29 Ιουνίου 2017 
Παραςκευή 

30 Ιουνίου 2017 

8.00-8.15 Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν 

8.15-9.45 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Καταςκευζσ από διάφορα 
μζρθ του κόςμου 

Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 

10.00-11.30 
Η δθμιουργικι γραφι ωσ 
παιχνίδι ζκφραςθσ 

Επίςκεψθ ςτο Α.Π.Θ. 
Η δθμιουργικι γραφι ωσ 
παιχνίδι ζκφραςθσ 

Τραγοφδια ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ (karaoke) και χοροί 
του κόςμου  

Δθμιουργικό παιχνίδι  

11.45-13.15 
Μαγειρεφοντασ φαγθτά  
του κόςμου 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Μαγειρεφοντασ φαγθτά  
του κόςμου 

Θεατρικό παιχνίδι   

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

13.15-14.00 Φαγθτό Φαγθτό Φαγθτό Φαγθτό  Φαγθτό 

14.00-15.30 Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 
Τραγοφδια ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ (karaoke) και χοροί 
του κόςμου  

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Καταςκευζσ από διάφορα 
μζρθ του κόςμου 

Θεατρικό παιχνίδι  

  



 

 
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Πολυγλωςςικών και Πολυπολιτιςμικών Εργαςτηρίων  

για Παιδιά ςτισ διακοπζσ του καλοκαιριοφ   

 
Ερευνθτικι ομάδα 

Pluralités 
Αριςτοτζλειο 
Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ 

 

Ώρεσ 
Δευτζρα 

03 Ιουλίου 2017 
Τρίτη 

 04 Ιουλίου 2017 
Τετάρτη 

 05 Ιουλίου 2017 
Πζμπτη 

 06 Ιουλίου 2017 
Παραςκευή 

07 Ιουλίου 2017 

8.00-8.15 Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν 

8.15-9.45 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Καταςκευζσ από διάφορα 
μζρθ του κόςμου 

Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 

10.00-11.30 Του κουτιοφ τα παραμφκια  Επίςκεψθ ςτο Α.Π.Θ. Του κουτιοφ τα παραμφκια   
Τραγοφδια ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ (karaoke) και χοροί 
του κόςμου  

Δθμιουργικό παιχνίδι  

11.45-13.15 
Μαγειρεφοντασ φαγθτά  
του κόςμου 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Μαγειρεφοντασ φαγθτά  
του κόςμου 

Θεατρικό παιχνίδι   

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

13.15-14.00 Φαγθτό Φαγθτό Φαγθτό Φαγθτό  Φαγθτό 

14.00-15.30 Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 
Τραγοφδια ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ (karaoke) και χοροί 
του κόςμου  

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Καταςκευζσ από διάφορα 
μζρθ του κόςμου 

Θεατρικό παιχνίδι  

  



 

 
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Πολυγλωςςικών και Πολυπολιτιςμικών Εργαςτηρίων  

για Παιδιά ςτισ διακοπζσ του καλοκαιριοφ   

 
Ερευνθτικι ομάδα 

Pluralités 
Αριςτοτζλειο 
Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ 

 

Ώρεσ 
Δευτζρα 

10 Ιουλίου 2017 
Τρίτη 

 11 Ιουλίου 2017 
Τετάρτη 

 12 Ιουλίου 2017 
Πζμπτη 

 13 Ιουλίου 2017 
Παραςκευή 

14 Ιουλίου 2017 

8.00-8.15 Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν Προςζλευςθ των παιδιϊν 

8.15-9.45 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Καταςκευζσ από διάφορα 
μζρθ του κόςμου 

Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 

10.00-11.30 Του κουτιοφ τα παραμφκια  Επίςκεψθ ςτο Α.Π.Θ. Του κουτιοφ τα παραμφκια   
Τραγοφδια ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ (karaoke) και χοροί 
του κόςμου  

Δθμιουργικό παιχνίδι  

11.45-13.15 
Μαγειρεφοντασ φαγθτά  
του κόςμου 

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Μαγειρεφοντασ φαγθτά  
του κόςμου 

Θεατρικό παιχνίδι   

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

13.15-14.00 Φαγθτό Φαγθτό Φαγθτό Φαγθτό  Φαγθτό 

14.00-15.30 Ζωγραφίηουμε τισ γλϊςςεσ 
Τραγοφδια ςε διάφορεσ 
γλϊςςεσ (karaoke) και χοροί 
του κόςμου  

Πολυγλωςςικζσ και 
πολυπολιτιςμικζσ 
δθμιουργικζσ 
δραςτθριότθτεσ και 
παιχνίδια 

Καταςκευζσ από διάφορα 
μζρθ του κόςμου 

Θεατρικό παιχνίδι  

 



 

Πληροφορίεσ: 

ςτα τθλζφωνα 6976009837 και 6947825542 

ςτο e-mail  pluralites@gmail.com 

 

Τα παιδιά κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ νερό και ζνα ςάντουιτσ ι ζνα πρόχειρο γεφμα για το μεςθμζρι. 

Αν κάποιο παιδί ζχει αλλεργία ςε τρόφιμα ι ςε κάτι άλλο παρακαλοφμε να μασ το γνωςτοποιιςετε. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να ςυμπλθρϊςουν τθ φόρμα εγγραφισ  

ςτον ιςτότοπο  http://www.authplurilang.web.auth.gr/?page_id=34 

 

Για τισ εγγραφζσ κα τθρθκεί αυςτθρά ςειρά προτεραιότθτασ.  
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