
 

 
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Πολυγλωσσικών και Πολυπολιτισμικών Εργαστηρίων  

για Παιδιά στις διακοπές του καλοκαιριού   

  

 

Ερευνητική ομάδα 
Pluralités 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

 

Θεματική: Από το παράθυρό μου στον κόσμο  

Ώρες 
Δευτέρα 

 18 Ιουνίου 2018 
Τρίτη 

 19 Ιουνίου 2018 
Τετάρτη 

 20 Ιουνίου 2018 
Πέμπτη 

 21 Ιουνίου 2018 
Παρασκευή 

22 Ιουνίου 2018 

8.00-8.15 Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών 

8.15-9.45 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Κατασκευές από διάφορα 
μέρη του κόσμου 

Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 

10.00-11.30 
Η δημιουργική γραφή ως 
παιχνίδι έκφρασης 

Επίσκεψη στο Α.Π.Θ. 
Η δημιουργική γραφή ως 
παιχνίδι έκφρασης 

Τραγούδια σε διάφορες 
γλώσσες (karaoke) και χοροί 
του κόσμου  

Δημιουργικό παιχνίδι  

11.45-13.15 
Μαγειρεύοντας φαγητά  
του κόσμου 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Μαγειρεύοντας φαγητά  
του κόσμου 

Θεατρικό παιχνίδι   

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

13.15-14.00 Φαγητό Φαγητό Φαγητό Φαγητό  Φαγητό 

14.00-15.30 Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 
Τραγούδια σε διάφορες 
γλώσσες (karaoke) και χοροί 
του κόσμου  

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Κατασκευές από διάφορα 
μέρη του κόσμου 

Θεατρικό παιχνίδι  

 



 

 
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Πολυγλωσσικών και Πολυπολιτισμικών Εργαστηρίων  

για Παιδιά στις διακοπές του καλοκαιριού   

  

 

Ερευνητική ομάδα 
Pluralités 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

 

Θεματική: Ο κόσμος της θάλασσας 

Ώρες 
Δευτέρα 

25 Ιουνίου 2018 
Τρίτη 

 26 Ιουνίου 2018 
Τετάρτη 

 27 Ιουνίου 2018 
Πέμπτη 

 28 Ιουνίου 2018 
Παρασκευή 

29 Ιουνίου 2018 

8.00-8.15 Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών 

8.15-9.45 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Κατασκευές από διάφορα 
μέρη του κόσμου 

Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 

10.00-11.30 
Η δημιουργική γραφή ως 
παιχνίδι έκφρασης 

Επίσκεψη στο Α.Π.Θ. 
Η δημιουργική γραφή ως 
παιχνίδι έκφρασης 

Τραγούδια σε διάφορες 
γλώσσες (karaoke) και χοροί 
του κόσμου  

Δημιουργικό παιχνίδι  

11.45-13.15 
Μαγειρεύοντας φαγητά  
του κόσμου 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Μαγειρεύοντας φαγητά  
του κόσμου 

Θεατρικό παιχνίδι   

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

13.15-14.00 Φαγητό Φαγητό Φαγητό Φαγητό  Φαγητό 

14.00-15.30 Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 
Τραγούδια σε διάφορες 
γλώσσες (karaoke) και χοροί 
του κόσμου  

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Κατασκευές από διάφορα 
μέρη του κόσμου 

Θεατρικό παιχνίδι  

  



 

 
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Πολυγλωσσικών και Πολυπολιτισμικών Εργαστηρίων  

για Παιδιά στις διακοπές του καλοκαιριού   

  

 

Ερευνητική ομάδα 
Pluralités 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

 

Θεματική: Οι γλώσσες ταξιδεύουν με το καράβι 

Ώρες 
Δευτέρα 

02 Ιουλίου 2018 
Τρίτη 

 03 Ιουλίου 2018 
Τετάρτη 

 04 Ιουλίου 2018 
Πέμπτη 

 05 Ιουλίου 2018 
Παρασκευή 

06 Ιουλίου 2018 

8.00-8.15 Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών 

8.15-9.45 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Κατασκευές από διάφορα 
μέρη του κόσμου 

Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 

10.00-11.30 Του κουτιού τα παραμύθια  Επίσκεψη στο Α.Π.Θ. Του κουτιού τα παραμύθια   
Τραγούδια σε διάφορες 
γλώσσες (karaoke) και χοροί 
του κόσμου  

Δημιουργικό παιχνίδι  

11.45-13.15 
Μαγειρεύοντας φαγητά  
του κόσμου 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Μαγειρεύοντας φαγητά  
του κόσμου 

Θεατρικό παιχνίδι   

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

13.15-14.00 Φαγητό Φαγητό Φαγητό Φαγητό  Φαγητό 

14.00-15.30 Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 
Τραγούδια σε διάφορες 
γλώσσες (karaoke) και χοροί 
του κόσμου  

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Κατασκευές από διάφορα 
μέρη του κόσμου 

Θεατρικό παιχνίδι  

 



 

 
Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Πολυγλωσσικών και Πολυπολιτισμικών Εργαστηρίων  

για Παιδιά στις διακοπές του καλοκαιριού   

  

 

Ερευνητική ομάδα 
Pluralités 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης 

 

Θεματική: Παιδικές ταινίες 

Ώρες 
Δευτέρα 

09 Ιουλίου 2018 
Τρίτη 

 10 Ιουλίου 2018 
Τετάρτη 

 11 Ιουλίου 2018 
Πέμπτη 

 12 Ιουλίου 2018 
Παρασκευή 

13 Ιουλίου 2018 

8.00-8.15 Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών Προσέλευση των παιδιών 

8.15-9.45 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Κατασκευές από διάφορα 
μέρη του κόσμου 

Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 

10.00-11.30 Του κουτιού τα παραμύθια  Επίσκεψη στο Α.Π.Θ. Του κουτιού τα παραμύθια   
Τραγούδια σε διάφορες 
γλώσσες (karaoke) και χοροί 
του κόσμου  

Δημιουργικό παιχνίδι  

11.45-13.15 
Μαγειρεύοντας φαγητά  
του κόσμου 

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Μαγειρεύοντας φαγητά  
του κόσμου 

Θεατρικό παιχνίδι   

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

13.15-14.00 Φαγητό Φαγητό Φαγητό Φαγητό  Φαγητό 

14.00-15.30 Ζωγραφίζουμε τις γλώσσες 
Τραγούδια σε διάφορες 
γλώσσες (karaoke) και χοροί 
του κόσμου  

Πολυγλωσσικές και 
πολυπολιτισμικές 
δημιουργικές δραστηριότητες 
και παιχνίδια 

Κατασκευές από διάφορα 
μέρη του κόσμου 

Θεατρικό παιχνίδι  



 

Πληροφορίες: 

στα τηλέφωνα 6976009837 και 6947825542 

στο e-mail  pluralites@gmail.com 

 

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους νερό και ένα σάντουιτς ή ένα πρόχειρο γεύμα για το μεσημέρι. 

Αν κάποιο παιδί έχει αλλεργία σε τρόφιμα ή σε κάτι άλλο παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής  

στον ιστότοπο  http://www.authplurilang.web.auth.gr/?page_id=34 

 

Για τις εγγραφές θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.  
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