
Κω
στ

άν
τι

α 
Κα

λα
ντ

ίδ
η 

(‘9
2)

www.humanbeinghuman.org

     Αγ. Δημητρίου & Παπαναστασίου, Π. Ψυχικό



Οι οργανώσεις που συμμετέχουν: 

Γιατί όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε, αυτό που μας ενώνει, σε οτιδήποτε 
κάνουμε, σκεφτόμαστε, αγαπάμε και ονειρευόμαστε από την ώρα 
που γεννιόμαστε… είναι η λέξη «άνθρωπος».  
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Με στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού, η Κοινότητα της Σχολής 
Μωραΐτη και 25 Κοινωφελείς Οργανώσεις προσφέρουν, την Κυριακή 
15 Φεβρουαρίου 2015, περισσότερες από 40 δωρεάν βιωματικές, 
εκπαιδευτικές & ψυχαγωγικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους!

Παραστάσεις, εργαστήρια, εκθέσεις, ομιλίες, προβολές και παιχνίδια 
με απώτερο σκοπό την ισότιμη κοινωνική προσφορά από όλους προς 
όλους, μέσω της ενσυναίσθησης.
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Εργαστήρι Δημιουργικότητας
Ζωγραφική με διαφορετικά υλικά και τεχνικές, αλλά 
και πρωτότυπες δημιουργικές κατασκευές για παιδιά 
από 3 χρονών και πάνω, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων «ΑΛΜΑ». 

Τα Δικαιώματα του Παιδιού
Ένα επιδαπέδιο παιχνίδι για παιδιά σχολικής ηλικίας, 
σχεδιασμένο από την εικονογράφο Βάσω Ψαράκη, 
όπου μέσα από το παιχνίδι και με τη βοήθεια ηρώων 
και ηρωίδων παιδικών βιβλίων, θα μάθουν τα 
δικαιώματά τους απαντώντας σε ερωτήσεις.

Συναυλία (Α’ Μέρος)
Η χορωδία του Σωματείου «Φίλοι του Θεοτόκος» 
μαζί με τον Όμιλο Μουσικής της Σχολής Μωραΐτη, 
μας προσκαλούν όλους, μικρούς και μεγάλους, σε 
μια διαφορετική συναυλία και υπόσχονται να μας 
ταξιδέψουν με τα τραγούδια τους.

Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο (Β’ Μέρος)
Η ομάδα Πληροφορικής του Σωματείου «Φίλοι του 
Θεοτόκος» παρουσιάζει σε παιδιά Γ’ Δημοτικού και 
άνω τους κινδύνους της κακής χρήσης του Διαδικτύου, 
αξιοποιώντας την τέχνη του
θεάτρου με πρωτότυπους τρόπους.  

Σ.Κ.Ε.Π…σου Διαφορετικά 
Βιωματική ομιλία και ανοικτός διάλογος για την 
αναπηρία από τους motivational speakers του 
Σ.Κ.Ε.Π., οι ίδιοι άτομα με αναπηρία. 

10:00-12:00
Εργαστήρι

10:30-12:15 
Playroom

11:00-12:00
Θέατρο

11:00-11:45
Αίθουσα Μουσικής

Για όλη την οικογένεια!

Πρόγραμμα
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Παιδαγωγικά Παιχνίδια
Σκυταλοδρομίες, μήλα, μουσικά φρούτα, χαλασμένο 
τηλέφωνο και πολλά άλλα διασκεδαστικά παιχνίδια 
που προωθούν τη φυσική δραστηριότητα και 
διευρύνουν τις γνώσεις για τη σωστή διατροφή, για 
παιδιά 5-10 χρονών, από το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ.

Παίζω και κατασκευάζω 
Η ομάδα της «Παιδικής Στέγης» προσκαλεί όλα τα 
παιδιά σε ένα εργαστήρι κατασκευών, όπου θα 
έρθουν σε επαφή με την τέχνη της ζωγραφικής, 
θα καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και θα 
πειραματιστούν με υλικά και χρώματα.

Ζωγραφίζω το αγαπημένο μου φαγητό
Ζωγραφική σε ειδικά σχεδιασμένα σουπλά από  
το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, με στόχο να αντιληφθούν τόσο  
τα παιδιά όσο και οι γονείς την ποσότητα  
του φαγητού που χρειάζονται, ώστε να μην  
χρειάζεται να πετιέται και να πηγαίνει χαμένο. 

Όταν μεγαλώσω, μπορώ να γίνω και... 
Το Library4all σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Ίκαρος 
παρουσιάζουν το βιβλίο «Όταν μεγαλώσω, μπορώ να 
γίνω και...». Ψάχνεις τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις; 
Έλα να γνωρίσεις μαζί με τον Αντώνη Παπαθεοδούλου 
και την Μυρτώ Δεληβοριά, μερικές χιλιάδες αστεία, 
παράξενα και πρωτότυπα επαγγέλματα που δεν 
είχες φανταστεί ποτέ. Ύστερα θα φροντίσουν να 
σπουδάσεις κάποια από αυτά με τους καλύτερους 
δασκάλους και να φύγεις με πτυχίο!

Εργαστήρι Ειδών Δώρου & Κοσμήματος
Με χάντρες και σύρμα φτιάχνουμε διακοσμητικά 
δεντράκια, με κορδόνια πλέκουμε βραχιόλια μακραμέ 
και κατασκευάζουμε χειροποίητα δακτυλίδια! 
 

11:00-13:00
Κερκίδες

11:00-17:00 
Εργαστήρι

12:00-18:00
Εργαστήρι

12:00-13:00 
Αίθουσα 112 
1ος όροφος

12:00-14:00
Εργαστήρι

Για όλη την 
οικογένεια!
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Για όλη την 
οικογένεια!

Εργαστήρι Υφαντικής
Γνωριμία με την τέχνη του παραδοσιακού ξύλινου 
αργαλειού, μία παρουσίαση από τους σπουδαστές του 
Εργαστηριού Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα.

Σλάλομ στο Σχολείο 
Είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Σ.Κ.Ε.Π. να ζήσουμε 
μια μοναδική εμπειρία, να κινηθούμε με αναπηρικό 
αμαξίδιο στο Σχολείο. Μια δράση που μας βοηθά να 
εξοικειωθούμε με την έννοια της αναπηρίας και να 
αλλάξουμε νοοτροπία.

Η Υπόσχεση
Μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ’ Δημοτικού της Σχολής 
Μωραΐτη θα παρουσιάσουν σκηνές από το βιβλίο των 
Anna Conomos & Ντανιέλας Σταματιάδη “Η Υπόσχεση”. 
Θέμα του βιβλίου είναι η παιδική αθωότητα, η φιλία, 
η ηθική δέσμευση πέρα από τα σύνορα που χωρίζουν 
τους λαούς…

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει 
«Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Κακός Λύκος. Ο Κοντορε-
βιθούλης και η αδελφή του χαμένοι στο δάσος.  
Ο Πινόκιο και ο Τζεπέτο μέσα στην κοιλία της φάλαινας. 
Όμορφες φούσκες που από μόνες τους σκάνε. Οι σει- 
ρήνες μας προειδοποιούν. Μ’ αγαπά, δεν μ’ αγαπά, 
μ’ αγαπά; Οι κούκλες ζωντανεύουν, περπατάνε, 
χαμογελάνε, αγαπιούνται. Είδανε πιο πέρα. Εμείς;», 
από τον θίασο του ΕΕΑ Μαργαρίτα.

Ελάτε να παίξουμε Boccia  
Ο Χρυσός Έλληνας Παραολυμπιονίκης και Πρέσβης του 
MDA Ελλάς, Γρηγόρης Πολυχρονίδης θα μας μυήσει 
στον κόσμο ενός αθλήματος που έχει σχεδιαστεί 
ώστε να παίζεται από άτομα με κινητική αναπηρία, 
τα οποία χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο και που 
απαιτεί αυτοσυγκέντρωση, συντονισμό, ακρίβεια, 
ομαδικότητα, συνεργασία και στρατηγική.

12:00-14:00
Εργαστήρι

12:00-14:00
Κερκίδες

12:30-13:00 
Playroom

12:30-13:30
Θέατρο

13:00-15:00
Κερκίδες
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Παιδιά και Γονείς διαβάζουν μαζί
Βιωματικό εργαστήρι για παιδιά από 5-12 χρονών, 
όπου παιδιά και γονείς διαβάζουν παρέα και την 
εμπειρία τους.

Παίζω και μαθαίνω με τον Καπετάν Υγεία  
και τη Νόστιμη Συμμαχία
Μπλοκ ζωγραφικής, παζλ, βιβλία και επιτραπέζια 
παιχνίδια είναι μέρος του εκπαιδευτικού υλικού 
που έχει αναπτύξει το Ινστιτούτο Prolepsis για το 
Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ, με στόχο την προώθηση  
της υγιεινής διατροφής, για παιδιά 5-12 χρονών.

Ελληνικοί Χοροί
Η ομάδα δημοτικών χορών του ΑΛΜΑ και  
ο Όμιλος του Λυκείου της Σχολής Μωραΐτη 
παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή μουσικοχορευτική 
παράσταση, την οποία θα πλαισιώσουν με τις  
ομιλίες τους η πρόεδρος του ΑΛΜΑ, αλλά και  
μέλη της επιστημονικής τους ομάδας. 

Σπάνιος ναι, μόνος όχι!
Εργαστήρι ζωγραφικής από την Πανελλήνια Ένωση 
Σπάνιων Παθήσεων για παιδιά όλων των ηλικιών,  
με στόχο την ανάδειξη της διαφορετικότητας και  
της μοναδικότητας κάθε ανθρώπου. 

Λάβετε θέσεις, έτοιμοι, πυρ!
Ήρθε η ώρα για δράση με αθλητικές δραστηριότητες 
και διασκεδαστικά ομαδικά παιχνίδια για όλα  
τα γούστα, από τον ΑΛΜΑ, για παιδιά από 
5 χρονών και πάνω.  

Για όλη την 
οικογένεια!

13:15-14:00
Playroom

13:00-14:30
Αίθουσα 112 
1ος όροφος

14:00-15:00 
Θέατρο

14:00-15:30 
Εργαστήρι

14:00-16:00 
Κερκίδες
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Για όλη την 
οικογένεια!

Ο Χορός του Δάσους
Ένα διαδραστικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης  
για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής  
ηλικίας. Μέσα από το παραμύθι «Ο χορός του 
Δάσους» τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την 
διαφορετικότητα ενώ διασκεδάζουν!  
Δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος 
ευαισθητοποίησης του MDA Ελλάς «PlayTogether» 
σε συνεργασία με την ομάδα κουκλοθεάτρου 
«ΦτουΞελεφτερία».    

Αποκριάτικες Κατασκευές 
Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας προσκαλεί τα παιδιά 3 
ετών και πάνω να ζωγραφίσουν, να κατασκευάσουν 
αποκριάτικες μάσκες, μουσικά όργανα και να 
δημιουργήσουν εντυπωσιακές φιγούρες του 
καραγκιόζη!

Ασπίδα Ψυχής
Στο εργαστήρι «Ασπίδες Ψυχής» η Μέριμνα καλεί 
τα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες να 
δημιουργήσουν τη δική τους ασπίδα προστασίας 
απέναντι στις προκλήσεις της ζωής, βάζοντας μέσα 
σε αυτήν «όλα όσα μας κάνουν να αισθανόμαστε 
πιο δυνατοί και φωτίζουν την καρδιά μας, όσα είναι 
σημαντικά και δεν τα βλέπουμε επειδή τα θεωρούμε 
δεδομένα και όσα απαλύνουν τον πόνο και μας 
γεμίζουν ελπίδα και αισιοδοξία...». Δημιουργώντας  
την προσωπική μας ασπίδα δημιουργούμε  
την ασπίδα της ψυχής μας.

Σουσάμι άνοιξε
Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο της τεχνολογίας, 
μέσα από ένα διαδραστικό εργαστήρι ψηφιακής 
δημιουργίας, με τη χρήση tablet, για παιδιά από 6-12 
χρονών.

15:00-15:45 
Playroom

15:30-16:30 
Εργαστήρι

   
15:00-18:00 
Αίθουσα 112 
1ος όροφος

16:00-17:00 
Playroom
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Για όλη την 
οικογένεια!

Λέλο και Στρουθ
Μια εντυπωσιακή συμμετοχική παράσταση της 
ομάδας «Μαρμελάδα», με τρεις ερμηνευτές, κούκλες, 
μάσκες και ζωντανή μουσική, για παιδιά από 3-8 
χρονών, μια προσφορά από τους Μικρούς Γίγαντες.

Ανακυκλώνω-Κατασκευάζω
Με ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτί και κόλλα φτιάχνουμε 
χρήσιμα και διακοσμητικά αντικείμενα, όπως κουτιά, 
καπέλα, βάρκες κ.ά.

Εργαστήρι Υφαντικής
Γνωριμία με την τέχνη του παραδοσιακού ξύλινου 
αργαλειού, μία παρουσίαση από τους σπουδαστές του 
Εργαστηριού Ειδικής Αγωγής Μαργαρίτα.

Λάχανα & Χάχανα - Τραγουδώ & Μαθαίνω
Οι Μικροί Γίγαντες προσκαλούν παιδιά 3-6 χρονών σε 
ένα διαδραστικό, δημιουργικό παιχνίδι, βασισμένο 
στη σειρά «Λάχανα και Χάχανα», για να αναπτύξουν 
τη συναισθηματική τους νοημοσύνη τραγουδώντας, 
χορεύοντας και παίζοντας με κρουστά όργανα.

Κλείσιμο Εκδήλωσης

16:00-17:00 
Θέατρο

17:00-19:00  
Εργαστήρι

17:00-19:00  
Εργαστήρι

17:30-19:00 
Playroom

20:00 
Θέατρο

Τα παιχνίδια εξωτερικού χώρου σε περίπτωση 
άστατου καιρού, αντί στις Κερκίδες θα γίνουν 
στο Υπόστεγο.*
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12:00-12:45 
Αίθουσα Μουσικής

13:00-13:30 
Αίθουσα Μουσικής

13:45-14:15 
Αίθουσα Μουσικής

 

14:30-15:15
Αίθουσα Μουσικής

Για Ενήλικες & Εφήβους!
Παρουσίαση της Hellenic Hope
Μια πρωτοβουλία νέων ανθρώπων, με σκοπό να 
καλύψει ανάγκες και να δώσει εφόδια σε παιδιά  
από υποβαθμισμένα κοινωνικοοικονομικά 
περιβάλλοντα, γεννιέται με αφορμή  
την οικονομική κρίση στη χώρα μας. 

Γιατί να προσφέρεις και πως μπορείς  
να το κάνεις αποτελεσματικά.
Σίγουρα έχεις αισθανθεί την ικανοποίηση της 
προσφοράς. Πώς όμως μπορείς να είσαι σίγουρος ότι 
η προσφορά σου πιάνει τόπο; Στην παρουσίαση του 
Themelia, θα μάθουμε πως να κάνουμε την προσφορά 
μας πιο αποτελεσματική και να αντλήσουμε ακόμα 
μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτήν. 

Saving Food - Saving Lives
Μια ελληνική καινοτομία ως απάντηση στη σπατάλη 
τροφίμων. Παρουσίαση της δράσης του ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
με στόχο την ενημέρωση και αλλαγή νοοτροπίας γύρω 
από την προσφορά περισσευούμενου και μη φαγητού 
στους κατάλληλους αποδέκτες. Ελάτε να συνθέσουμε 
ένα αισιόδοξο μήνυμα προς όφελος των ανθρώπων  
και του περιβάλλοντος.

Εθελοντικό Ταξίδι Αναδόχων - Κένυα
Προβολή ντοκιμαντέρ με στόχο την ενημέρωση  
και την ευαισθητοποίηση του κοινού για  
το πρόγραμμα αναδοχής παιδιού  
και τη χαρά του εθελοντισμού.
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Για Ενήλικες 
& Εφήβους!

15:15-16:00 
Αίθουσα Μουσικής

16:15-17:00 
Αίθουσα Μουσικής

17:15-18:00
Αίθουσα Μουσικής

Αλλάζοντας τον κόσμο,  
κινητοποιώντας τους νέους
Αλλάζοντας τον κόσμο, κινητοποιώντας τους νέους
Παρουσίαση της GloVo, μιας παγκόσμιας πλατφόρμας 
εθελοντισμού, που συνδέει εθελοντές με κάθε είδους 
εκδηλώσεις,ανάλογα με τις ικανότητες και τις προτι-
μήσεις τους, με στόχο τη διάδοση και προώθηση του 
εθελοντισμού ως κάτι παραπάνω από την ανιδιοτελή 
προσφορά της ανθρώπινης ενέργειας.

Διατροφικός Οδηγός για Παιδιά & Εφήβους
Παρουσίαση των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών, 
που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Προληπτικής, 
Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis, 
στόχος των οποίων αποτελεί η μείωση της συχνότητας 
των χρόνιων νοσημάτων, όπως οι καρδιοπάθειες, 
ο σακχαρώδης διαβήτης, κ.α. Νοσήματα που είτε 
άμεσα είτε έμμεσα, συνδέονται με τη διατροφή. 
Συγκεκριμένα για τα παιδιά και τους εφήβους, 
έμφαση δίνεται στη μεγιστοποίηση της σωματικής και 
πνευματικής τους ανάπτυξης.

Σπάνιες Παθήσεις
Η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Σπάνιων 
Παθήσεων κ. Μαριάννα Λάμπρου, μέσα από  
μια ενημερωτική ομιλία, θα εμπλουτίσει  
τις γνώσεις μας σχετικά με τις σπάνιες  
παθήσεις, όπως και για το έργο  
της οργάνωσης.
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Για Ενήλικες 
& Εφήβους!

Για σένα, που φροντίζεις τους άλλους
Διάλογοι | Διαλογισμοί | Αναπνοές. Ένα workshop 
από την Softening&Healing αφιερωμένο σε όλους εσάς 
που βοηθάτε με οποιοδήποτε τρόπο έναν  άρρωστο, 
ένα φίλο, ένα άστεγο, το παιδί σας, τον οποιοδήποτε 
συνάνθρωπο (και πλάσμα) που έχει ανάγκη. Ελάτε να 
μάθετε πως να φροντίζετε εσάς που φροντίζετε τους 
άλλους. Ελάτε να κατανοήσετε τι σημαίνει και τι δεν 
σημαίνει βοήθεια, καθώς και να μάθετε πολύ απλές 
πρακτικές αναπνοής και διαλογισμού για να εκπέμπετε 
έμπνευση, ηρεμία, και δύναμη, κοινώς να εκπέμπετε 
την λύση και όχι να επιζητάτε να επιβάλετε τη λύση.

Κινητή Εγκυκλοπαίδεια για το Alzeimer
Το επιστημονικό προσωπικό της Ψυχογηριατρικής 
Εταιρείας «ο Νέστωρ», απαντά σε ερωτήσεις παιδιών 
και ενηλίκων σχετικά με τη νόσο του Altzheimer,  
τη διάγνωση και τη θεραπεία της, καθώς και  
τη φροντίδα των ασθενών.

Από το εγώ στο Εμείς. 
Τι σημαίνει να είμαι Άνθρωπος;
Σε αυτό το εργαστήρι που θα συντονίσει το Ψ-Δίκτυο 
θα δουλέψουμε με δημιουργικό τρόπο το νόημα που 
έχει για τον καθένα να λειτουργεί μέσα σε μια ομάδα 
ως ο εαυτός του. Τι σημαίνει είμαι-με-τους-άλλους και 
εμπλέκομαι αλληλέγγυα μαζί τους;

Εσείς όχι;
Πρόκειται για μία «μαύρη» κωμωδία, βασισμένη 
στο βιβλίο «Παραδειγματικοί φόνοι» του Ισπανού 
συγγραφέα MaxAub. Εφτά άνθρωποι συναντιούνται 
κάθε Σάββατο, κάτω από μία «ιδιαίτερη» σύμβαση 
και αφηγούνται τις ιστορίες τους. Οι ηθοποιοί της 
παράστασης είναι όλοι μέλη του MDA. Καθισμένοι 
στα αμαξίδιά τους, μας δίνουν μαθήματα σκηνικής 
παρουσίας και χιούμορ. Οποιαδήποτε περαιτέρω 
πληροφορία ενδέχεται να αποβεί μοιραία...για σας!

Κλείσιμο Εκδήλωσης

17:30-18:30 
Θέατρο

18:15-19:00 
Αίθουσα Μουσικής

18:15-19:15 
Αίθουσα 112 
1ος όροφος

19:00-20:00  
Θέατρο

20:00 
Θέατρο



Εκθέσεις!

Έκθεση φωτογραφίας  
αφιερωμένη στις γυναίκες

Έκθεση φωτογραφίας  
με θέμα τη σπατάλη τροφίμων

Έκθεση ζωγραφικής, σε συνεργασία με  
την Πανελλήνια Ένωση Σπάνιων Παθήσεων,  
της καλλιτέχνιδος και συμμαθήτριάς μας Κατερίνας 
Λάμπρου, η ίδια ασθενής σπάνιου νοσήματος.

Στιγμιότυπα από τις εθελοντικές κοινωφελείς  
δράσεις των μαθητών και μαθητριών  
της Σχολής Μωραΐτη.
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Συγκεντρώνουμε 
όλη την ημέρα:

Συλλογή Βιβλίων 
Την Κυριακή φέρνουμε μαζί μας από ένα  
παιδικό βιβλίο (για παιδιά 5-12 ετών), με σκοπό  
να συγκεντρώσουμε βιβλία (καινούργια ή σχεδόν 
καινούργια) για τον εμπλουτισμού σχολικών 
βιβλιοθηκών σε απομακρυσμένες περιοχές  
της Ελλάδος, μέσω του Library4all.

Συλλογή Τροφίμων  
Μακράς Διαρκείας 
Μακαρόνια, γάλα εβαπορέ, μπισκότα, κ.α  
τα οποία μέσω του Δεσμός Direct θα προωθηθούν  
σε πιστοποιημένες κοινωφελείς οργανώσεις  
που τα έχουν ανάγκη. 
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Συγκεντρώνουμε 
όλη την ημέρα:

Χορηγοί

Ευχαριστούμε τη Σχολή Μωραί̈τη, και το προσωπικό της για τη φιλοξενία 
και την αμέριστη συμπαράστασή τους.

Νoτιοανατολικά
            όλη η ενημέρωση με ένα κλικ!
 
            www.notioanatolika.gr

3BΑΡΗ
ΟΥΛΑ
ΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Κορωπί
Λαύριο
Κερατέα
Μαρκόπουλο
Πόρτο Ράφτη
Καλύβια
Ανάβυσσος
Σαρωνίδα
Π. Φώκαια
Παιανία
Γλυκά Νερά
Παλλήνη
Γέρακας
Ανθούσα
Σπάτα
Αρτέμιδα

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
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Αγίου Δημητρίου & Παπαναστασίου, Ψυχικό 154 52 

T 2106756970 e info@sasm.gr 

facebook.com/moraitis.alumni 

twitter.com/moraitis_alumni 

youtube.com/sasmadmin 

flickr.com/sasm_photos

www.sasm.gr




