
καλοκαιρινό πρόγραμμα 

«με Τέχμη, αυτό το καλοκαίρι» 
για παιδιά 5-10 ετϊν  

1η περίοδοσ 
Δευτζρα 15 Ιουνίου – Παραςκευή 26 Ιουνίου, 8.00-16.00  

1η εβδομάδα 
 

 

ϊρεσ 
 ΔΕΤΣΕΡΑ 

15/6/2015 
ΣΡΙΣΘ 

16/6/2015 
ΣΕΣΑΡΣΘ 

17/6/2015 
ΠΕΜΠΣΘ 

18/6/2015 
ΠΑΡΑΚΕΤΘ 
19/6/2015 

8-8.30 άφιξθ      
8.30-10.30   «Θα βγεισ  

να παίξουμε;  
Θα ‘χει… Πλάκα!» 

Υπεφκυνθ 
Κατερίνα 

Παναγιωτοποφλου 

Εικαςτικό 
εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ 
Μουςείου 

Εξερευνητζσ  
τησ Πλάκασ,  

όχι για πλάκα! 
Υπεφκυνθ 
Ακαναςία 
κλθροφ 

Θεατρικό 
εργαςτήριο  

 «To δώρο τησ 
φιλίασ»  

Υπεφκυνθ 
Φωτεινι Καπι 

 

 «Θα βγεισ  
να παίξουμε;  

Θα ‘χει… 
Πλάκα!» 

Υπεφκυνθ 
Κατερίνα 

Παναγιωτοποφ 
λου 

10.30-11.00  κολατςιό      
11.00-13.00 
 

  «Η Αλίκη  
ςτη χώρα  

των Μαρμάρων» 
 (Εκδόςεισ 
Μεταίχμιο) 
Υπεφκυνθ 

 Μαρία Σερηάκθ 
 
 

Το Μουςείο πάει 
ςε ζνα άλλο…  

Μουςείο! 
Υπεφκυνθ 

Θεανϊ Κοτταρίδου 
 
 

Γνωριμία  
& χρήςη 

μουςικών 
οργάνων 

11.00-12.00 
Υπεφκυνθ 

Νίκθ Αράπθ 

 
Ζνασ ςυγγραφζασ 

ςτο Μουςείο 
12.00-13.00 
Συγγραφζασ 

Λίνα 
ωτθροποφλου 

«Γίνε 
πράκτορασ  

του πλανήτη» 
(Εκδόςεισ 

Μεταίχμιο) 
Υπεφκυνοσ 

Μάρκοσ Ηάγκασ 
 

Ορχήςτρα  
από μπαλόνια 

Υπεφκυνθ 
Νίκθ Αράπθ 

 
 
 

 
 

Ηχοιςτορία 
12.00-13.00 
Υπεφκυνθ 

Νίκθ Αράπθ 

13.00-14.00 μεςθμεριανό      
14.00-16.00  Εικαςτικό 

εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ Μουςείου 

Θεατρικό 
εργαςτήριο  

«H Αλεποφ και ο 
μικρόσ 

Πρίγκιπασ» 
Υπεφκυνθ 

Φωτεινι Καπι 

Εικαςτικό 
εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ 
Μουςείου  

Εικαςτικό 
εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ 
Μουςείου  

Εικαςτικό 
εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ 
Μουςείου 

 

Τπεφκυνοι 
Νίκθ Αράπθ  / Μουςικόσ ‐ Μουςικοπαιδαγωγόσ  
Εφθ Γεροκϊςτα / Παραμυκοφ - υγγραφζασ  
Μάρκοσ Ηάγκα /  Περιβαλλοντολόγοσ Εκπαιδευτικόσ  
Ειρινθ Ηζρθ / Εμψυχϊτρια κεατρικοφ παιχνιδιοφ, Παιγνιοκεραπεφτρια  
Φωτεινι Καπι / Ψυχοπαιδαγωγόσ, Θκοποιόσ, Δραματοκεραπεφτρια  
* Θεανϊ Κοτταρίδου / Ιςτορικόσ Σζχνθσ ‐ Μουςειολόγοσ 
* Κατερίνα Παναγιωτοποφλου / Νθπιαγωγόσ  
* Ακαναςία κλθροφ / Εικαςτικόσ    
Λίνα ωτθροποφλου / υγγραφζασ παιδικϊν βιβλίων  
Μαρία Σερηάκθ / Θκοποιόσ, Θεατρολόγοσ 
* Χριςτίνα Σςινιςιηζλθ  /Εικαςτικόσ 
Χριςτοσ Χριςτόπουλοσ / Εμψυχωτισ Θεατρικοφ παιχνιδιοφ & Εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

* ςτζλεχοσ του εκπαιδευτικοφ τμιματοσ του Μουςείου Παιδικισ Σζχνθσ  



 
 

«με Τέχμη, αυτό το καλοκαίρι» 
για παιδιά 5-10 ετϊν  

2η εβδομάδα 
 

 
ϊρεσ 

 ΔΕΤΣΕΡΑ 
22/6/2015 

ΣΡΙΣΘ 
23/6/2015 

ΣΕΣΑΡΣΘ 
24/6/2015 

ΠΕΜΠΣΘ 
25/6/2015 

ΠΑΡΑΚΕΤΘ 
26/6/2015 

8-8.30 άφιξθ      
8.30-10.30  «Θα βγεισ  

να παίξουμε;  
Θα ‘χει… Πλάκα!» 

Υπεφκυνθ 
Κατερίνα 

Παναγιωτοποφλου 

Εικαςτικό 
εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ 
Μουςείου 

Εξερευνητζσ 
 τησ Πλάκασ,  

όχι για πλάκα! 
Υπεφκυνθ 
Ακαναςία 
κλθροφ 

«Τζλοσ ή 
καινοφρια 

αρχή;» 
Υπεφκυνθ 

Φωτεινι Καπι 

 

«Θα βγεισ  
να παίξουμε; 

Θα ‘χει… 
Πλάκα!» 

Υπεφκυνθ 
Κατερίνα 

Παναγιωτοποφ 
λου 

10.30-11.00  κολατςιό      
11.00-13.00 
 

 «Φτιάξε το δικό ςου 
βιβλίο» 

(Εκδόςεισ Μεταίχμιο) 
Ειρινθ Ηζρθ 

 

Το Μουςείο πάει 
ςε ζνα άλλο…  

Μουςείο! 
Υπεφκυνθ 

Θεανϊ Κοτταρίδου 
 

Μουςικά 
Παιχνίδια 

11.00-12.00 
Υπεφκυνθ 

Νίκθ Αράπθ 

 
 

Ζνασ 
ςυγγραφζασ ςτο 

Μουςείο  
12.00-13.00 
υγγραφζασ 

Εφθ Γεροκϊςτα 

«Ιςτορίεσ που 
τισ λζει η… 
Ιςτορία» 
(Εκδόςεισ 

Μεταίχμιο) 
Υπεφκυνοσ 

Χριςτοσ 
Χριςτόπουλοσ  

«Είναι  
το ςώμα μου 
ζνα μουςικό 

όργανο;» 
11.00-12.00 
Υπεφκυνθ 

Νίκθ Αράπθ 

 
 

Ηχοιςτορία 
12.00-13.00 
Υπεφκυνθ 

Νίκθ Αράπθ 

13.00-14.00 μεςθμεριανό      
14.00-16.00  Εικαςτικό 

εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ Μουςείου 

«Κι αν θυμώςω...  
η αλυςίδα τησ 

φιλίασ δε ςπάει» 
Υπεφκυνθ 

Φωτεινι Καπι 
 

Εικαςτικό 
εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ 
Μουςείου 

Εικαςτικό 
εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ 
Μουςείου 

Εικαςτικό 
εργαςτήριο 
Υπεφκυνοι 

*τελζχθ 

εκπαιδευτικοφ 
τμιματοσ 
Μουςείου 

 
Σο καλοκαιρινό πρόγραμμα πραγματοποιείτε ςε 2 περιόδουσ, των δφο εβδομάδων 
1θ περίοδοσ: Δευτζρα 15 - Παραςκευι 19 Ιουνίου & Δευτζρα 22 Ιουνίου - Παραςκευι 26 Ιουνίου 
2θ περίοδοσ: Δευτζρα 29 Ιουνίου - Παραςκευι 3 Ιουλίου & Δευτζρα 6 - Παραςκευι 10 Ιουλίου 
 
Παρακαλοφμε ςημειώςτε 

 Σο κολατςιό και μεςθμεριανό γεφμα των παιδιϊν είναι ευκφνθ των γονιϊν.  

 Κόςτοσ ςυμμετοχισ 250 € θ κάκε περίοδοσ και 10% ζκπτωςθ ςτα αδζλφια.  
Σα χριματα καταβάλλονται ςε δφο δόςεισ 
1θ περίοδοσ:  αϋ δόςθ 100 € μζχρι 12 Ιουνίου & βϋδόςθ 150 € μζχρι 19 Ιουνίου 
2θ περίοδοσ:  αϋ δόςθ 100 € μζχρι 26 Ιουνίου & βϋδόςθ 150 € μζχρι 3 Ιουλίου 
 
Απαραίτητη η κράτηςη θζςησ. Θ καταβολι τθσ αϋ δόςθσ αποτελεί δζςμευςθ τθσ κζςθσ.  
Γραμματεία του Μουςείου: Σρίτθ &Σετάρτθ, Παραςκευι & άββατο 10.00-14.00 
Σ. 210 33 12 621 & 33 12 750  
 
   



 
Περιγραφή δραςτηριοτήτων 

 
«Θα βγεισ να παίξουμε; Θα ‘χει… Πλάκα!»  
Θ γειτονιά τθσ Πλάκασ είναι πλθμμυριςμζνθ από πεηόδρομουσ και μικρζσ ςκιερζσ πλατείεσ που ςυνκζτουν ζνα ιδανικό μζροσ  
για παιχνίδι. Δφο ϊρεσ γεμάτεσ από ομαδικά παιχνίδια, παλιά και τωρινά, ιςυχα και ανιςυχα κα μοιάηουν  
με ϊρεσ κλεμμζνεσ από εκδρομι! 

Υπεφκυνθ: Κατερίνα Παναγιωτοποφλου, Νθπιαγωγόσ / Ακαναςία Σκλθροφ, Εικαςτικόσ 
 

Εικαςτικό εργαςτήριο 
Κάκε μζρα μια καινοφργια και διαφορετικι εικαςτικι εμπειρία.  
τα εργαςτιρια τα παιδιά κα ζχουν τθν ευκαιρία να πειραματιςτοφν με ποικίλα υλικά ηωγραφικισ και τεχνικζσ, να γνωρίςουν το ζργο 
Ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν, να «ςτακοφν» ςε βαςικοφσ ςτακμοφσ τθσ ιςτορίασ τθσ τζχνθσ, να «ταξιδζψουν» ςε άλλεσ χϊρεσ  
και να μάκουν ςτοιχεία του παγκόςμιου πολιτιςμοφ μασ… μζςω τθσ τζχνθσ.  

Υπεφκυνοι: Στελζχθ εκπαιδευτικοφ τμιματοσ Μουςείου Παιδικισ Τζχνθσ 

 

Το Μουςείο πάει ςε ζνα άλλο… Μουςείο! 
Ευτυχϊσ θ Πλάκα είναι γεμάτθ Μουςεία! Θα επιςκεφκοφμε και κα γνωρίςουμε το Μουςείο Ελλθνικϊν Λαϊκϊν Μουςικϊν Οργάνων  
και το Μουςείο χολικισ Ηωισ και Εκπαίδευςθσ μζςα από οργανωμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα.  
Γνϊςθ, εξερεφνθςθ, ανακάλυψθ και φυςικά διαςκζδαςθ γίνονται ζνα ζργο τζχνθσ παιχνιδάκι! 

Υπεφκυνοι: Θεανϊ Κοτταρίδου, Ιςτορικόσ Τζχνθσ-Μουςειολόγοσ  
 

Εξερευνητζσ τησ Πλάκασ, όχι για πλάκα! 
Θ Πλάκα είναι μια από τισ πιο όμορφεσ περιοχζσ τθσ Ακινασ που κρφβει πολλά μυςτικά.  
Περπατϊντασ ςτα ςτενά τθσ μπορεί κανείσ να ανακαλφψει νεοκλαςικά κτίρια μοναδικισ αρχιτεκτονικισ, πλατείεσ, μνθμεία  
και πολλοφσ άλλουσ μικροφσ και μεγάλουσ κθςαυροφσ!  

Υπεφκυνοι: Ακαναςία Σκλθροφ, Εικαςτικό / Κατερίνα Παναγιωτοποφλου, Νθπιαγωγόσ 
 

Ζνασ ςυγγραφζασ ςτο Μουςείο Παιδικήσ Τζχνησ 
- «Εγώ και η αδερφή μου»  
Εργαςτιρι δθμιουργικισ γραφισ.  
Με αφορμι το παραμφκι «Εγϊ και θ αδερφι μου», κα μιλιςουμε για τθ διαδικαςία ςυγγραφισ ενόσ βιβλίου μζχρι τθν ζκδοςι του. 
Μετά από αυτό, τα παιδιά, με βοικεια τθ φανταςία κα γράψουν το δικό τουσ παραμφκι. 

Συγγραφζασ: Λίνα Σωτθροποφλου 
- «Αςτζρια ςτον πάτο τησ λίμνησ»  
Ο Αςιροφ, ζνα παράξενο πλάςμα. Ο κόςμοσ του; Μια γζρικθ ελιά, μια ξφλινθ φλογζρα, τα ςφννεφα και τα αςτζρια.  
Ζνα βράδυ τα ςφννεφα ςκορπίηουν και ο Αςιροφ βλζπει για πρϊτθ φορά τι υπάρχει πζρα από αυτά. Μια λίμνθ.  
Μζςα ςτθ λίμνθ κάτι γυαλίηει. Σ' αςτζρια! Κι αν δεν ξζρουν κολφμπι; Κι αν το νερό πάρει τθ λάμψθ τουσ μακριά; 

Συγγραφζασ: Εφθ Γεροκϊςτα 
 

Θεατρικά Εργαςτήρια  
τα εργαςτιρια μζςω τθσ χριςθσ του ςωματοποιθμζνου παιχνιδιοφ, τθσ φωνθτικισ και ςωματικισ ζκφραςθσ, 
των αςκιςεων εμπιςτοςφνθσ, των ρόλων και των αυτοςχεδιαςμϊν τα παιδιά κα εξερευνιςουν τα μυςτικά και τα δϊρα  
τθσ φιλίασ ενϊ κα ανακαλφψουν τθν αξία τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ διαφορετικότθτασ. 
 - «H Αλεποφ και ο μικρόσ Πρίγκιπασ» 
Με αφορμι τθν ςχζςθ τθσ Αλεποφσ με το μικρό Πρίγκιπα κα δθμιουργιςουμε και κα παίξουμε ιςτορίεσ γνωριμίασ. 
Θα ανακαλφψουμε τα ςυςτατικά που δομοφν τθν εμπιςτοςφνθ ςε μια φιλία αλλά και τθν εμπιςτοςφνθ ςτθν ομάδα που δθμιουργείται. 
- «To δώρο τησ φιλίασ» 
Με αφορμι το παραμφκι τθσ Τοlen Jane, κα μεταμορφωκοφμε ςε ιρωεσ από διαφορετικζσ φανταςτικζσ χϊρεσ και κα ταξιδζψουμε  
ςτισ χϊρεσ των άλλων για να χαρίςουμε και να λάβουμε δϊρα, να γίνουμε φίλοι χωρίσ να χάςουμε τθ διαφορετικότθτά μασ. 
- «Κι αν θυμώςω ...η αλυςίδα τησ φιλίασ δεν ςπάει» 
Με αφορμι το παραμφκι «Ο Μεγάλοσ κυμόσ» του Mireille D'Allance κα μεταμορφϊςουμε το κυμό μασ ςε φανταςτικό ιρωα, 
αντικείμενο, ηϊο ι φυςικό φαινόμενο για να παίξουμε τθν ιςτορία του και να ανακαλφψουμε πϊσ μποροφμε να τον εκφράςουμε  
χωρίσ να ςπάςουμε τθν αλυςίδα τθσ φιλίασ μασ. 
  - «Τζλοσ ή καινοφρια αρχή;» 
Με αφορμι το παραμφκι «Θ πτϊςθ του φφλλου που το ζλεγαν Φρζντυ» του Leo Βuscaglia, με κίνθςθ και αυτοςχεδιαςμό  
κα επεξεργαςτοφμε τον κφκλο των εποχϊν και κα ανακαλφψουμε πωσ ακόμα και όταν κάτι τελειϊνει όςα βιϊςαμε χρθςιμεφουν  
ωσ αποςκευζσ για νζα ταξίδια. 

Υπεφκυνθ: Φωτεινι Καπι, Ψυχοπαιδαγωγόσ, Ηκοποιόσ, Δραματοκεραπεφτρια 
 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fmireilledallance.com%2F&ei=EZVUVeWeB4KasgGBs4CoBA&usg=AFQjCNH8fLGhwRJ5wJc-gM9cKsKEtaP9RQ


 
 

Μουςικοκινητικζσ Δραςτηριότητεσ  
- Γνωριμία και χρήςη μουςικών οργάνων 
Θα κατανοιςουμε  και κα εμπεδϊςουμε τισ ιδιότθτεσ του ιχου με τθ χριςθ των οργάνων. 
- Ορχήςτρα από μπαλόνια  
Ανακαλφπτοντασ νζουσ ιχουσ και διευκφνοντασ τθ δικι μου ορχιςτρα. 
- Ηχοιςτορία (19/06) 
Θα «ςυνκζςουμε» μια ιςτορία βαςιςμζνθ …ςτα «μουςικά» μπαλόνια. 
-  Μουςικά Παιχνίδια  
Παιχνίδια με ςτόχο τθν επικοινωνία, τθ ςυνεργαςία, τθν ανάπτυξθ κινθτικϊν δεξιοτιτων, τθσ δθμιουργικότθτασ και τθσ φανταςίασ. 
- «Είναι το ςώμα μου ζνα μουςικό όργανο;»  
Δραςτθριότθτεσ με θχθρζσ κινιςεισ (bodypercussion), ανακαλφπτω τουσ ιχουσ του ςϊματόσ μου και δθμιουργϊ ρυκμικά  
και μελωδικά κομμάτια χρθςιμοποιϊντασ το ρυκμό, τθν κίνθςθ και τθ φωνι. 
-  Ηχοιςτορία (26/06) 
Χρθςιμοποιϊντασ διάφορεσ πθγζσ ιχου, διάφορα υλικά και όργανα ι ακόμα και το ςϊμα μασ, κα φτιάξουμε μαηί με τα παιδιά  
μια ιςτορία. 

Υπεφκυνθ: Νίκθ Αράπθ, Μουςικόσ-Μουςικοπαιδαγωγόσ 
 
 

Εκπαιδευτικά προγράμματα, Εκδόςεισ «Μεταίχμιο» 
-  «Φτιάξε το δικό ςου βιβλίο» 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τθ φιλαναγνωςία και τον κόςμο των βιβλίων. το πρϊτο μζροσ του προγράμματοσ, τα παιδιά παρατθροφν 
εικόνεσ βιβλίων διαφορετικϊν εποχϊν από διάφορα μζρθ του κόςμου. το δεφτερο μζροσ τα παιδιά εμπνζονται και δθμιουργοφν τα 
δικά τουσ βιβλία: αποφαςίηουν τθ κεματολογία των βιβλίων τουσ, εφαρμόηουν απλι μζκοδο βιβλιοδεςίασ με λευκζσ ςελίδεσ και 
χρθςιμοποιοφν, ενεργοποιϊντασ τθ φανταςία τουσ, ποικιλία υλικϊν για να εικονογραφιςουν τα εξϊφυλλα των βιβλίων τουσ. 

Υπεφκυνθ: Ειρινθ Ζζρθ, Εμψυχϊτρια κεατρικοφ παιχνιδιοφ, Παιγνιοκεραπεφτρια  
«- Ιςτορίεσ που τισ λζει η… Ιςτορία» 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κζμα τθν αρχαιότθτα και τθν Ιςτορία με αφορμι τα ιςτορικά παραμφκια τθσ Μαρίασ Αγγελίδου. τόχοσ 
του προγράμματοσ είναι να δϊςει ςτα παιδιά το ερζκιςμα που κα τα οδθγιςει να ανακαλφψουν ότι θ Ιςτορία δεν είναι μόνο μάκθμα, 
αλλά ζνα υπζροχο και διαςκεδαςτικό παιχνίδι, μια μεγάλθ περιπζτεια. Μζςα από τεχνικζσ κεατρικοφ παιχνιδιοφ και μυκοπλαςίασ τα 
παιδιά ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ και εξερευνοφν τα γεγονότα που ηωντανεφουν μπροςτά τουσ, ενϊ ςτο τζλοσ του προγράμματοσ τουσ 
δίνεται θ ευκαιρία να αποτυπϊςουν εικαςτικά, με μεικτζσ τεχνικζσ, όλα όςα ζχουν βιϊςει μζςα από το παιχνίδι που ζχει προθγθκεί. 

Υπεφκυνοσ: Χριςτοσ Χριςτόπουλοσ, Εμψυχωτισ Θεατρικοφ Παιχνιδιοφ & Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων 
- «Η Αλίκη ςτη χώρα των Μαρμάρων» 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κζμα τθν Ακρόπολθ των Ακθνϊν και τα μάρμαρα του Παρκενϊνα που βρίςκονται ςτο Βρετανικό Μουςείο, 
με αφορμι το βιβλίο «Θ Αλίκθ ςτθ χϊρα των Μαρμάρων» τθσ Άλκθσ Ηζθ και τθσ οφίασ Ηαραμποφκα (εκδόςεισ Μεταίχμιο).  
Μζςα από το παιχνίδι, τα παηλ, τθν παντομίμα και τθ δραματοποίθςθ, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποκαλφπτει ςτα παιδιά τον 
πλοφςιο κόςμο που είναι ςκαλιςμζνοσ ςτα μάρμαρα του Παρκενϊνα και τα ευαιςκθτοποιεί ςχετικά με το ηιτθμα τθσ επιςτροφι τουσ 
από το Βρετανικό Μουςείο ςτθν Ελλάδα. 

Υπεφκυνθ: Μαρία Τερηάκθ, Ηκοποιόσ, Θεατρολόγοσ 
- «Γίνε πράκτορασ του πλανήτη» 
Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό παιχνίδι για τα απορρίμματα και τθν κομποςτοποίθςθ με αφορμι το βιβλίο «Γίνε πράκτορασ του 
πλανιτθ» τθσ Ελζνθσ Ανδρεάδθ (εκδόςεισ Μεταίχμιο). Τιοκετϊντασ τον ρόλο του πράκτορα του πλανιτθ, τα παιδιά λαμβάνουν 
ςτοιχεία, αποκωδικοποιοφν μθνφματα, ςυνεργάηονται πάνω ςε ςυναρπαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, μυςτιρια και παιχνίδια, μζςα από τα 
οποία εξιχνιάηουν τισ τρεισ αρχζσ Μειϊνω-Επαναχρθςιμοποιϊ-Ανακυκλϊνω, και γνωρίηουν τθν πρακτικι τθσ κομποςτοποίθςθσ. 

Υπεφκυνοσ: Μάρκοσ Ζάγκασ, Περιβαλλοντολόγοσ Εκπαιδευτικόσ  


