Έρχεται η 3η Μικρόπολις
Το μεγαλύτερο φεστιβάλ για παιδιά και γονείς
Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ευρηματική, ψυχαγωγική και συναρπαστική περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η πόλη
θαύμα που αγκάλιασαν χιλιάδες παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα,
ανοίγει ξανά τις πύλες της από 20 έως και 23 Σεπτεμβρίου στην “Τεχνόπολις”, του Δήμου
Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι). Και φέτος τα παιδιά ηλικίας 2-13 ετών μαθαίνουν
παίζοντας, μέσα από ένα υψηλής ποιότητας πρόγραμμα ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών
εκδηλώσεων, καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολύχρωμων εργαστηρίων.
Με τη συμμετοχή διακεκριμένων πανεπιστημίων, ιδρυμάτων, μουσείων, εκδοτικών οίκων,
πολιτιστικών και εκπαιδευτικών φορέων, μη κυβερνητικών ανθρωπιστικών και
περιβαλλοντικών οργανώσεων, καλλιτεχνικών και ψυχαγωγικών σχημάτων η μεγαλύτερη
διοργάνωση ευαισθητοποίησης και κοινωνικής ευθύνης για παιδιά, μεταμορφώνει την
“Τεχνόπολις” σε ένα πρωτόγνωρο διαδραστικό πάρκο και ένα μοναδικό «οικοσύστημα»
εμπειριών και δημιουργίας.

Γιατί στη Μικρόπολις ένας όμορφος κόσμος είναι εφικτός.
Παιχνίδι, χρώματα, μουσική, φαντασία και θετική ενέργεια συνιστούν το πολύχρωμο
μωσαϊκό μιας πρότυπης παιδικής πόλης φτιαγμένης από: εμπνευσμένες θεματικά
γειτονιές, ειδικά σχεδιασμένες πολιτιστικές διαδρομές, νέες περιοχές εφευρετικότητας,
μυστηρίου, δράσης και εξερεύνησης, ποικίλες εγκαταστάσεις υπαίθριων εκπαιδευτικών και
αθλητικών παιχνιδιών, σπάνια δάση ζωγραφικών έργων και κατασκευών, πολυάριθμες
ψυχαγωγικές, εικαστικές και βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια τέχνης, παραμυθιού
και πολιτισμού, ευφάνταστες νησίδες γνώσης και δημιουργίας.

Γιατί στη Μικρόπολις η γνώση γίνεται παιχνίδι και η φαντασία δημιουργία.
Μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία για παιδιά σε 22.000 τ.μ.:
• Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο και ευρηματικό σκηνικό που απλώνεται σε όλους τους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους της “Τεχνόπολις”, σχεδιασμένο και
διακοσμημένο από αρχιτέκτονες, σκηνογράφους και εικαστικούς καλλιτέχνες.
• Με τη συμμετοχή: πιστοποιημένων πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών
φορέων - υψηλού κύρους πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από τους χώρους του
πολιτισμού, των τεχνών και της τεχνολογίας - των καλλιτεχνικών και μουσικών
σχολείων της Αττικής - δεκάδων εμψυχωτών, παιδαγωγών, καλλιτεχνών και
δημιουργών.
• Τη διεξαγωγή καινοτόμων εκπαιδευτικών - βιωματικών εργαστηρίων με την
υπογραφή των μεγαλύτερων διεθνών και ελληνικών ανθρωπιστικών και
περιβαλλοντικών οργανώσεων.
• Τη διοργάνωση δεκάδων εικαστικών, θεατρικών και μουσικών δρώμενων από
διακεκριμένα μουσικά σύνολα, θεατρικά σχήματα και θιάσους κουκλοθέατρου,
παραμυθιών και παντομίμας.
• Τη βιωματική εξοικείωση με οικουμενικές αξίες και αρχές όπως: η προστασία του
περιβάλλοντος, η ανάδειξη της ευγενούς άμιλλας και του ιδεώδους της
συλλογικότητας, η προαγωγή της καλλιτεχνικής και της αισθητικής παιδείας, η
διάδοση των αξιών της οικογένειας, της φροντίδας, της διατροφής, της υγείας κ.α.
• Την εκπαιδευτική γνωριμία με τη φύση, το σύμπαν, τον άνθρωπο και τα επιτεύγματα
του μέσα από τη διαδραστική παρουσίαση της εξέλιξης των επιστημών, των
γραμμάτων και των τεχνών.

Η 1η Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στη Μικρόπολις είναι γεγονός.
Σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους ελληνικούς εκδοτικούς οίκους η Μικρόπολις 2012
φιλοξενεί την ομώνυμη Έκθεση Παιδικού Βιβλίου με στόχο τη διάδοση της αξίας της
ανάγνωσης και την προαγωγή της γνώσης και της πολιτιστικής παιδείας στα παιδιά από
τα πρώτα τους βήματα.
Οι εικόνες συνθέτουν ιστορίες και οι ιστορίες γίνονται πολύχρωμοι σταθμοί μιας
μοναδικής περιήγησης στο συναρπαστικό κόσμο της φαντασίας και της γνώσης. Σε
συνδυασμό με την πρότυπη θεματική γειτονιά του βιβλίου, η Μικρόπολις εγκαινιάζει για
πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργικών δράσεων στο
οποίο διακεκριμένοι έλληνες συγγραφείς, λογοτέχνες και παραμυθάδες θα εξοικειώσουν
τα παιδιά με τον αστείρευτο κόσμο της δημιουργικής γραφής και της αφήγησης.

Φέτος στηρίζουμε το ιδεώδες της συνεργασίας.
Συνεπής στη διάδοση οικουμενικών αξιών, η 3η Μικρόπολις υποστηρίζει το ιδεώδες της
συνεργασίας και της ομαδικότητας καθώς το 2012 έχει ανακηρυχθεί από τον Ο.Η.Ε. ως
Διεθνές Έτος Συνεργατισμού. Γι’ αυτό και επιλέχθηκε ως βασικό θέμα της φετινής
διοργάνωσης η διάσημη φράση του κλασσικού γάλλου συγγραφέα Αλέξανδρου Δουμά:

«Όλοι για έναν και ένας για όλους»

Γιατί στη Μικρόπολις εκπαιδεύοντας τους πολίτες του αύριο
χτίζουμε έναν καλύτερο κόσμο.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Στο www.mikropolisfestival.gr μπορείτε να βρείτε επιπλέον φωτογραφικό υλικό
από την περσινή Μικρόπολις σε υψηλή ανάλυση [ενότητα Γραφείο Τύπου /
Press Kit].
• Mikropolis 2011 Official video – compact version:
http://www.youtube.com/watch?v=YABiton8bIQ
• Facebook: www.facebook.com/Mikropolis
• Twitter: https://twitter.com/Mikropolis3
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