
Με την παράκληση να δημοσιευτεί 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

2nd KIDOT Festival 

Family Festival 

15 -16 Σεπτεμβρίου 2018 

11.00-20.00 

Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 

 

Μικρά και μεγάλα KIDOTάκια προσδεθείτε! Στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου φοράμε τα 

πελώρια χαμόγελά μας και ξεκινάμε με το πιο πολύχρωμο διαστημόπλοιο για ένα 

συναρπαστικό ταξίδι σε έναν πλανήτη αλλιώτικο από τους άλλους…τον πλανήτη 

KIDOT! 

To 2nd KIDOT Festival έρχεται στο Νέο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης για δύο ημέρες 

γεμάτες δράσεις και event για τα παιδιά όλων των ηλικιών και τις οικογένειές τους.  

Πρόκειται για ένα διήμερο πολυθεματικό εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό φεστιβάλ 

με επίκεντρο το παιδί και την οικογένεια, που στηρίζει τις δράσεις του στο 

παιδαγωγικό παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση. 

Δράσεις του 2nd  KIDOT Festival 

KIDOT Market Προϊόντων και Υπηρεσιών 

KIDOT Workshops 

KIDOT Talks 

Side Events 

All Day Events 

Food Corner 

Lounge & Play Areas 

 

Τι θα δούμε όμως φέτος στο 2nd KIDOT Festival; 

Το 2nd KIDOT Festival μας προσκαλεί να μάθουμε για τα δικαιώματά μας παίζοντας, 

να συμμετέχουμε σε παιχνίδια λεπτής κίνησης, να τρελλοπαίξουμε και να 

δημιουργήσουμε έργα τέχνης, να εκτοξεύσουμε χειροτεχνίες, να καλωσορίσουμε 



την νέα σχολική χρονιά μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες, να παίξουμε χόκεϊ στο 

γρασίδι και τσουβαλομαχίες, να κάνουμε τη γυμναστική διασκέδαση, να τρέξουμε 

σε σκυταλοδρομίες και να αγωνιστούμε σε δοκιμασίες για αληθινούς survivors, να 

κάνουμε yoga στα αγγλικά, να βρούμε το χαμένο θησαυρό των πειρατών, να 

γνωρίσουμε τα ολυμπιακά αθλήματα, να παρακολουθήσουμε θεατρικές 

παραστάσεις, να διασκεδάσουμε με μουσικά δρώμενα και ακόμα να 

τραγουδήσουμε και να χορέψουμε με την συνοδεία διαφορετικών ειδών μουσικής 

και ρυθμών! 

Ελάτε μαζί μας να ανακαλύψουμε την ιστορία μιας σαπουνόφουσκας, να 

κατασκευάσουμε το Lunch Box του Μακεδονικού Χαλβά, να σκαρφαλώσουμε 

εναλλακτικά αψηφώντας την βαρύτητα,  να εξερευνήσουμε το Θερμαϊκό κόλπο, να 

γνωρίσουμε την πόλη που έδιωξε τον πόλεμο, να ακούσουμε μουσικά παραμύθια 

και –γιατί όχι;- να φτιάξουμε τα δικά μας παραμύθια, να γνωρίσουμε το βρεφικό 

μασάζ, να ταξιδέψουμε στη χώρα των συναισθημάτων και της καλής επικοινωνίας, 

να οργανωθούμε για την νέα σχολική χρονιά, να ζωγραφίσουμε το σπίτι της τέχνης 

και να μάθουμε για την ιστορία της, να βοηθήσουμε τον Οδυσσέα να γυρίσει στην 

Ιθάκη, να χαθούμε στο τσίρκο της νοημοσύνης, να ανακαλύψουμε τον μαγικό κόσμο 

της φυσικής μέσα από τα αγγλικά, να μεταμορφωθούμε σε μυθικά πλάσματα, να 

προγραμματίσουμε ρομπότ και –φυσικά- να μαγειρέψουμε!  

Μαμά! Μπαμπά! Δεν ξεχνώ τα KIDOT Talks με ενδιαφέροντα θέματα γύρω από το 

παιδί και την οικογένεια και  το KIDOT Market, την πιο εξειδικευμένη «αγορά» 

προϊόντων και υπηρεσιών για ολόκληρή την οικογένεια!  

Ακόμη, η νέα κατηγορία του KIDOT Festival, τα All Day Events, προσκαλούν τους 

επισκέπτες του KIDOT Festival σε ακόμα περισσότερες παράλληλες δράσεις και 

events! 

Τέλος, το Food Corner δίνει την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν 

λαχταριστά γεύματα και δροσερά ροφήματα ενώ τα Lounge & Play Areas 

προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ελεύθερου παιχνιδιού ολοκληρώνοντας την 

φεστιβαλική εμπειρία των επισκεπτών. 

To πιο σημαντικό απ’ όλα όμως είναι πως κατά την διάρκεια του διημέρου στα KIDOT 

Workshops και στα KIDOT Talks θα υπάρχει η δυνατότητα παράλληλης διερμηνείας 

στην ελληνική νοηματική γλώσσα. 



Μπαίνοντας στην επίσημη ιστοσελίδα του KIDOT Festival www.kidotfestival.com 

μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες της κάθε δράσης και να 

ενημερωθείτε για το συνολικό πρόγραμμα του διημέρου. 

Προσοχή! Η είσοδος στο 2nd KIDOT Festival είναι ελεύθερη όμως κάποιες από τις 

φιλοξενούμενες δράσεις έχουν περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Δηλώστε 

συμμετοχή  στον παρακάτω σύνδεσμο http://bit.ly/2NBe28U και εξασφαλίστε τη 

θέση σας στις δραστηριότητες της επιλογής σας. 

 

Με την Συμμετοχή: 

Αγάπη & Αγωγή, Αθλητικός Παιδικός Σταθμός * ΑΛΜΑ – Αγωγή Λόγου, Μάθησης & 

Αυτονομίας * Aνανιάδου Μίνα-Λιάκου Ισιδώρα * Ανδρονίκη Δονουκάρα * Ανοιχτά 

Σχολεία στη Γειτονιά * Βασιλική Σταμάτη- Ψυχολόγος Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια 

* Δέσποινα Αυγερινού Ειδική Αγωγή – Συμβουλευτική * Ελισάβετ Γιαννοπούλου- 

Ψυχολόγος * Ελισάβετ Ορφανίδου * Έργον Αγορά * Η χώρα του Peter Pan- 

Παιδότοπος * Θηλασμός * ΚΕΝΓ- Κέντρο Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας * Κόκκινος 

Σκούφος * Κολαρά Πέπυ  Μακεδονικός Χαλβάς * ΜΟΥΣ.Ε.Σ ΝΟΗΣΙΣ * Ο ΗΡΑΚΛΗΣ 

Θεσσαλονίκης 1908, Γυμναστικός Σύλλογος  * Ολυμπιακό Μουσείο-Protergia * 

Ομάδα Κολύμβησης Ιχθύς * Ομάδα Παζλ * ΟΥ ΠΛΕΞΕΙΣ * Παραδοσιακό Πιτοποιία * 

Παιδεία Παίζει  Παραδοσιακό Καφέ  * Πειρατές της Πισίνας * Τελλόγλειο Ίδρυμα 

Τεχνών ΑΠΘ * Το Γλωσσικό Εργαστήριο * Το Κουκλοθέατρο της Χριστίνας Μπήτιου 

* Το Παιδαγωγικό Παιχνίδι - Δ.Κλειδάς & ΣΙΑ * Το Παρεάκι * Το Χαμόγελο του 

Παιδιού * «Φωνή» Κέντρο Αγωγής & Λόγου * Χοροδημιουργίες * Ωδείο Σείριος * 

Aelia Path Escape Room * ART HOUSE by ellikalisora * Athens Disco Kidz * Baby 

Artist * Brothers in Law * Bufala Gelato* Dyslexia Center- Pavlidis Method * Εco 

School Μπλε Μέλισσα * Full Out Dance * Galileo Galilei Generation * Ianos * In Vivo, 

Κέντρο Ψυχοθεραπείας * iSea * KIDOX * Kids Fun Factory * Kotsopoulou Language 

School  Kristiboni * Language Schools Kyriakidou & Kyriakidou * Μake a Wish * Μy 

spot  OSD * Partyland * Pizza Please * Ρro Dancers * Qoela * R.o.Di Festival * Rhoeco   

Robot Set Go * Spectral *STEAM Greece * Swim College * The Key Creative School  

The Kidz Salon * TuFrogs * Up Move & Play * Wizkids 

 

http://www.kidotfestival.com/
http://bit.ly/2NBe28U


Με την υποστήριξη: 

Μακεδονικός  Χαλβάς *  Ανέμη * Κηπομορφή * Κόσμος του Μπαλονιού  

Saltas Παιδικό Έπιπλο & Διακόσμηση 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας: 

Beater.gr * Biscotto Thessaloniki * E-charity * FM 100 * TV 100 *  Infokids 

Livemedia * Radio Nowhere *  Popaganda * ThessTips *  Voria.gr *  Eξώστης * 

Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος 

 

Υπό  την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης 

Γιατί KIDOT όπως γιορτή! 

ΚIDOT όπως παιδί! 

Ένα παιδί με πελώριο χαμόγελο και τα μάτια στραμμένα στο αύριο! 

 

Μείνετε συντονισμένοι! 

Follow us! 

  
Facebook          @kidotfestival 
 
Instagram         @kidot_festival 
 
Youtube             @KIDOT Festival 
   
Official website www.kidotfestival.com 

https://www.facebook.com/kidotfestival/
https://www.instagram.com/kidot_festival/
https://www.youtube.com/channel/UCEoENbZ8_-oM-jd9Bnwy52g
http://kidotfestival.com/

