
 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 159Α/546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
www.teloglion.gr 
Γραφείο Τύπου: Λάζαρος Θεοδωρακίδης 
e-mail:  teloglion.press@gmail.com 
Τ: 2310 991616, 991610        M: 6944647071       F: 2310 991610 

 

 

 

 
Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2012  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
 

7ήμερο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για παιδιά 
στη διάρκεια  των φετινών γιορτών 

στο Τελλόγλειο 
 

«…   
 
κάθε μέρα και μια διαφορετική χριστουγεννιάτικη ιστορία από πολλές χώρες θα ζωντανεύει 
μέσα από την αφήγηση παραμυθιών με μεγάλες κούκλες. Το παιδί θα έχει την ευκαιρία να 
δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο έργο. Να ζωγραφίσει τις ιστορίες, να παίξει θέατρο σκιών, 
να κατασκευάσει τους ήρωες  χρησιμοποιώντας πληθώρα υλικών (υφάσματα, papier mache, 
πηλό), ακόμη και να γνωρίσει μέσα από λαϊκά παραμύθια  τα χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα 
της Ελλάδας. Όμως όχι μόνο αυτά, μιας και οι μικροί «μεγάλοι»  δημιουργοί θα επιδοθούν 
και στη ζαχαροπλαστική!  Για μερικές ώρες τα καλλιτεχνικά εργαστήρια θα μετατραπούν σε 
εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, γεμίζοντας αντί σελίδων μπλοκ ζωγραφικής, δίσκους με 
χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα. Στο τέλος του 7ημέρου, τα παιδιά θα έχουν δημιουργήσει τα 
δικά τους βιβλιαράκια, τη δική τους εικονογράφηση, το δικό τους ηρώα. Θα αξιοποιήσουν με 
τον ιδανικότερο τρόπο την ομορφιά της λογοτεχνίας, τη μετατροπή της σε εικόνα, γλυπτό, 
θέατρο σκιών. Θα έχουν ανακαλύψει για άλλη μια φορά τη χαρά της δημιουργίας, που είναι η 
μεγαλύτερη χαρά       

                                                                                                                                        …» 

                                                                                                                          
Όλα αυτά πρόκειται να συμβούν για επτά ημέρες στο Τελλόγλειο με πρωταγωνιστές τα παιδιά 
και… δράστες τους υπευθύνους των Δημιουργικών Εργαστηρίων του Τελλογλείου σε ένα 
ιδιαίτερο πρόγραμμα που θα «τρέξει» στη διάρκεια των φετινών εορτών.  
Καθημερινά στις  27, 28,29, 30 Δεκεμβρίου και στις 3, 4, 5 Ιανουαρίου, από τις 10 το πρωί 
μέχρι τις 13.30 τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να  διασκεδάσουν δημιουργικά με έναν 
διαφορετικό τρόπο στο πρόγραμμα που σχεδιάστηκε με γνώση και μεράκι για τους μικρούς 
φίλους του Τελλογλείου.   
 
 
 



Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής: 2310991615 – 2310994878 – 2310247111 
 
Ι Ημερομηνίες Διεξαγωγής 
 
Δεκέμβριος Ιανουάριος 
27, 28, 29, 30 3, 4, 5 
 
Ι Δίδακτρα 
 
10 ευρώ την ημέρα για κάθε παιδί. 
 
Ι Ώρες Διεξαγωγής Προγράμματος 
 
10:00 – 13:30 (συνολική διάρκεια ημέρας 3 ώρες και 30 λεπτά). 
 
 Ι Συνοπτική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
 
  Τεχνικές Διδασκαλίας 
 
 Αφήγηση παραμυθιού 
 Κατασκευές (γλυπτική ,μικτή τεχνική) 
 Παίζουμε …με την τέχνη 
 (διάλειμμα 30 λεπτών) 
 Ζωγραφική 
 Θεατρικό παιχνίδι 
 Ζαχαροπλαστική 
 Στο τέλος του προγράμματος τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους παραμύθι, 

βασισμένο σε κείμενα τα οποία θα αφηγούνται οι εκπαιδευτές.  
Στο τέλος του προγράμματος μαζί με το παραμύθι που θα είναι σε εικαστική μορφή οι γονείς 
παραλαμβάνουν CD με βίντεο και φωτογραφίες με το σύνολο των δραστηριοτήτων. 
 

 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

1   Συνεχίζεται η έκθεση «Ευρώπη και Ελληνικοί Μύθοι: 16ος-19ος αιώνας» στην οποία 
φιλοξενούνται στο Τελλόγλειο  τα 82 συνολικά έργα μεγάλων δημιουργών  από το Λούβρο. 
Υπενθυμίζεται πως με την εν λόγω έκθεση συμμετέχει το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ στο 
πρόγραμμα της διοργάνωσης «Έργα τέχνης από το Λούβρο στη Θεσσαλονίκη», από τις 
12 Οκτωβρίου έως τις 27 Ιανουαρίου. Η διοργάνωση «Έργα τέχνης από το Λούβρο στη 
Θεσσαλονίκη», πραγματοποιείται από τα 5 Μουσεία της «Κίνησης των 5 Μουσείων 
Θεσσαλονίκης» (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του ΑΠΘ, 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης), στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Τουρισμού με το Μουσείο του Λούβρου, ενώ παράλληλα εντάσσεται στις 
δράσεις για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης και στα 47α ΔΗΜΗΤΡΙΑ που 
διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της 
Γαλλίας στην Ελλάδα και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος.  



Χρήσιμο υλικό με κείμενα και φωτογραφίες, εκτός από την ιστοσελίδα του Τελλογλείου 
(www.teloglion.gr) στο διαδίκτυο, μπορεί να αντληθεί και από την ηλεκτρονική εφαρμογή 
«dropbox» στη διεύθυνση http://tiny.cc/5M-Louvre, στον υποφάκελο για το Τελλόγλειο, με 
την εντολή download. 

 

2   Παράλληλα συνεχίζεται  η έκθεση «Απεικονίσεις της αρχαιότητας μέσα από 

τ ις Συλλογές του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών».  Στην  έκθεση που φιλοξενείται  

στον 1 ο  όροφο του εκθεσιακού,  εκτ ίθε νται  συνολικά 85 έργα  από τ ις  Συλλογές του 

Τελλογλείου και  παρουσιάζονται  όψεις  του  διαλόγου  της ελληνικής τέχνης με την 

αρχαιότητα τον 19 ο  αι .  και  τον 20 ο  αιώνα.  Εκπροσωπούνται  και  τα τρία βασικά 

ε ίδη:  η ζωγραφική,  η γλυπτική και  η  χαρακτική .   
 
 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. 
Αγίου Δημητρίου 159Α, 54636 Θεσσαλονίκη 
www.teloglion.gr  
τηλ. 2310 247111, 2310 991610, 2310991615, 2310994878  
 

 

Ωράριο λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου:   
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 9.00 – 14.00,  
την Τετάρτη 9.00 – 21.00  
και το Σαββατοκύριακο 10.00 – 18.00.  
Η γενική είσοδος είναι 5 ευρώ, υπάρχουν μειωμένα εισιτήρια και ισχύουν πολλές ατέλειες. 
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