Ακτίνες Δράσεις- Σημεία Επαφής
Το πρόγραμμα «Ακτίνες Δράσεις- Σημεία Επαφής» αποσκοπεί στη διαμόρφωση της
μελλοντικής ταυτὀτητας του ΚΠΙΣΝ, μέσα από τον δημιουργικό διάλογο των
σύγχρονων πολιτών με το έργο.
Οι εκδηλώσεις απευθύνονται σε παιδιά και στις οικογένειες τους, σε εφήβους, στη
σχολική και πανεπιστημιακή κοινότητα, στους επισκέπτες με προβλήματα
πρόσβασης, στους κατοίκους των γύρω περιοχών αλλά και ολόκληρης της πόλης.
Κάθε μήνας είναι αφιερωμένος σε μια έννοια, η οποία κυριολεκτικά ή μεταφορικά
επιδιώκει να προσδιορίσει τις μελλοντικές λειτουργίες στο ΚΠΙΣΝ.
Οι εκδηλώσεις και τα εργαστήρια σχεδιάζονται από την ομάδα του Κέντρου
Επισκεπτών (KE) σε συνεργασία με διάφορους φορείς και καταξιωμένους
επαγγελματίες οι οποίοι προσαρμόζουν τα εργαστήρια, τις διαλέξεις ή τα σεμινάρια
τους στον χώρο του Κέντρου Επισκεπτών.
Οι δραστηριότητες στο Κέντρο Επισκεπτών περιλαμβάνουν:


Παιχνίδι «Συλλέγω εμπειρίες»

Το παιχνίδι σχεδιάστηκε από την εικαστικό Χαρά Μαραντίδου με πρωταρχικό στόχο
τα παιδιά να επισκέπτονται ξανά και ξανά το ΚΕ για να συνεχίζουν με καινούριες
δραστηριότητες τη γνωριμία τους με το ΚΠΙΣΝ. Καθώς είναι σχεδιασμένο για
μεμονωμένους επισκέπτες αλλά και για οργανωμένες ομάδες σχολείων ή άλλων
φορέων, το παιχνίδι προτείνει δράσεις ανάπτυξης και διεύρυνσης της εμπειρίας της
επίσκεψης κατά την επιστροφή στο σχολείο ή στο σπίτι.
Οι δραστηριότητες είναι χωρισμένες σε 12 φακέλους, που κάθε ένας περιλαμβάνει
δραστηριότητες που ερμηνεύουν τις λειτουργίες του ΚΠΙΣΝ μέσα από μια
διαφορετική θεματική: Η διαφάνεια, η θέα, τα υλικά, η συλλογή, ο ρυθμός, η
ιστορία, οι αριθμοί, τα περάσματα, η κλίμακα, το φως, η μαγεία,η παύση. Οι
δραστηριότητες είναι δημιουργικές, ανοιχτές στις ερμηνείες του κάθε παιδιού και
στοχεύουν στην καλλιέργεια ενός έμπειρου μελλοντικού επισκέπτη του ΚΠΙΣΝ κι όχι
ενός καταναλωτή πολιτιστικών γεγονότων. Όπως αναφέρει η Χ. Μαραντίδου «Η
επίσκεψη γίνεται βίωμα, γεννάει την παρατήρηση και με την καταγραφή
διαμορφώνεται ως συνείδηση».


Παιδαγωγικό Υλικό

Η ομάδα του Κέντρου Επισκεπτών σχεδιάζει παιδαγωγικό υλικό που ανταποκρίνεται
στις μηνιαίες ανάγκες κάθε θεματικής και το οποίο είναι στη διάθεση των παιδιών
και των οικογενειών τους που επισκέπτονται τον χώρο. Ταυτόχρονα αποτελεί υλικό
τόσο για τις ξεναγήσεις των σχολείων όσο και οργανωμένων εργαστηρίων που

υλοποιούνται κάθε μήνα τα Σαββατοκύριακα στο Κέντρο Επισκεπτών σε
συνεργασία με εξωτερικούς επιμελητές.
Μέχρι στιγμής έχουν σχεδιαστεί δυο τέτοια εργαστήρια:
- Βάζοντας την ιστορία σε τάξη
Τα παιδιά καλούνται να τακτοποιήσουν τα γεγονότα της ιστορίας των
βιβλιοθηκών και να τα τοποθετήσουν σωστά σε μια χρονογραμμή πάνω στο
μαγνητικό τοίχο του ΚΕ. (Για παιδιά μεγάλων τάξεων του Δημοτικού και των
τάξεων του Γυμνασίου)
- Όταν οι λέξεις συναντούν τις εικόνες είναι μαγεία
Το παιχνίδι αποτελείται από φράσεις παραμυθιών και ιστοριών όπου
συντελείται μια μαγική μεταμόρφωση και εικόνες. Το παιχνίδι παίζεται με
διάφορους τρόπους με τελικό στόχο πάντα τα παιδιά να πλέξουν κείμενα και
εικόνες σε μια δική τους αφήγηση. (Για παιδιά του Δημοτικού)
Προσεχώς: Ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας σκάλες στη λογοτεχνία
Κείμενα από τη λογοτεχνία όπου οι ήρωες κατεβαίνουν ή ανεβαίνουν
σκάλες καθώς και εικόνες από σκάλες αποτελούν το υλικό για να συνθέσουν
τα παιδιά δικά τους τοπία και φανταστικούς χάρτες.


Συναυλίες Τσέπης

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει στον χώρο του Κέντρου Επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ,
το πρώτο και το τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα, μία μικρή συναυλία «Τσέπης» με
πιάνο και με μία ή δύο φωνές. Με σκηνικό το νέο σπίτι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
στο ΚΠΙΣΝ, μονωδοί και μουσικοί θα κάνουν μια πρώτη σύνδεση του Λυρικού
Θεάτρου με τη νέα τοπογραφία που δημιουργείται στο ΚΠΙΣΝ.


Πολυαισθητικά εργαστήρια: Το ΚΠΙΣΝ με "άλλα μάτια"

Μια φορά το μήνα, έφηβοι ή ενήλικοι επισκέπτες με χαμηλή όραση ή τυφλότητα
συναντιούνται στο ΚΕ και στήνουν ένα εργοτάξιο ήχων, τρισδιάστατων εικόνων και
γεύσεων. Ιστορίες και αντικείμενα από το φυσικό περιβάλλον, τη μουσική, τα
βιβλία και την αρχιτεκτονική εμπνέουν όλες μας τις αισθήσεις και μας βοηθούν να
γνωρίσουμε το ΚΠΙΣΝ με άλλα μάτια. Τα εργαστήρια έχουν σχεδιάσει και υλοποιούν
οι Φώτης Φλεβοτόμος, εικαστικός και Φώτης Σαγώνας, αρχιτέκτονας.
Έχει ήδη πραγματοποιηθεί το εργαστήριο Μαρτίου με θέμα «Χάρτες και Ιστορίες».
Οι συμμετέχοντες με εργαλείο 5 αντίτυπα απτικών χαρτών του ΚΠΙΣΝ ειδικά
σχεδιασμένα για το συγκεκριμένο εργαστήριο, ανίχνευσαν με τα μάτια του νου τη
νέα τοπογραφία της περιοχής του Δέλτα. Στη συνέχεια με αφετηρία ηχογραφημένες

συνεντεύξεις των εργαζομένων στο εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ, στις οποίες αναφέρονταν
οι προκλήσεις, οι χαρές και οι συγκινήσεις που προκαλεί το έργο, έλαβαν μέρος σε
ένα παιχνίδι όπου με απτικές κάρτες, που συμβόλιζαν μονοπάτια, βουνά, ξέφωτα,
"χαρτογράφησαν" φάσεις και ιστορίες από τη δική τους ζωή.
 Τεχνικά σεμινάρια
Θα πραγματοποιηθούν τεχνικά σεμινάρια που θα απευθύνονται σε φοιτητές και
επαγγελματίες κυρίως για θέματα τεχνικής κατασκευής του έργου αλλά και
σεμινάρια για θέματα που αφορούν τις σχολές βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων
πληροφόρησης.
Στις 29 Απριλίου πραγματοποιείται το πρώτο σεμινάριο για πολιτικούς μηχανικούς
με θέμα «H Κατασκευή του λόφου του ΚΠΙΣΝ» με εισηγήτρια τη Ντία
Ανδρικοπούλου.
 Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς
Κάθε μήνα πραγματοποιείται ένα τουλάχιστον σεμινάριο που αφορά
εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Τα σεμινάρια αυτά έχουν στόχο να
συμβάλλουν στο διάλογο για την εκπαιδευτική διαδικασία και το παιδαγωγικό
έργο, θέτοντας νέες ερωτήσεις και αναδεικνύοντας καινούργια αντικείμενα
συζήτησης.
Το πρώτο σεμινάριο με τίτλο «Η ιστορία δεν είναι μόνο μάθημα – η διαχείριση του
παρελθόντος μέσα από πολιτιστικά προγράμματα» πραγματοποιήθηκε με
εισηγήτρια τη συγγραφέα και μεταφράστρια Μαρία Αγγελίδου.
 Εβδομαδιαίες Εργοταξιακές Περιηγήσεις
Κάθε Κυριακή συνεργάτες του ΚΠΙΣΝ πραγματοποιούν οργανωμένες περιηγήσεις
μέσα στο χώρο του εργοταξίου του ΚΠΙΣΝ, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία
να δουν από κοντά και να ενημερωθούν για την εξέλιξη ενός από τα πιο σημαντικά
και πολυσύνθετα κατασκευαστικά έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στην
Ελλάδα. (Κάθε Κυριακή, 11.00 πμ)
 Το πρόγραμμα «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισμού» ταξιδεύει τις
βιβλιοθήκες της Αττικής στο Κέντρο Επισκεπτών
To πρόγραμμα «Ταξίδι προς το ΚΠΙΣΝ», το οποίο έχει επεκταθεί σε 13 επιπλέον
Δήμους της Αττικής και το οποίο και θα πραγματοποιείται έως τον Σεπτέμβριο του
2014, περιλαμβάνει παραστάσεις της «Όπερας της Βαλίτσας» της Εθνικής Λυρικής
Σκηνής, εκπαιδευτικά προγράμματα, κινηματογραφικά σεμινάρια, δράσεις
ευαισθητοποίησης για τους χώρους πρασίνου και κορυφώνεται με τη μεταφορά και
τις ξεναγήσεις των πολιτών στο Κέντρο Επισκεπτών.

