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ΟΜΑΓΑ - ΤΝΔΡΓΑΣΔ 
 
 

Ηδξπηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πνιηηηζηηθήο Δθπαίδεπζεο «ρνιείν Παηρληδηνύ είλαη νη: Μαληώ Κνπξεηδή, 
ηέιηνο Βγαγθέο θαη Παλαγηώηεο Κπξίηζεο νη νπνίνη απφ ην 1990 εθαξκφδνπλ λέεο κεζνδνινγίεο ζχλδεζεο 
ησλ ηερλψλ κε ηελ εθπαίδεπζε, ζε ζπλεξγαζία κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο εθπαηδεπηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 
θαιιηηερληθνχο θνξείο. 
Οη παξαπάλσ, ππήξμαλ νη βαζηθνί εκπλεπζηέο, νξγαλσηέο θαη ιεηηνπξγνί ηνπ Κέληξνπ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ «Παηδίσλ Γξάζεηο» απφ ηελ έλαξμή ηνπ, ην 2004, έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009, 
νινθιεξψλνληαο έλα θχθιν παηδαγσγηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εθαξκνγψλ… 
Απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 απνθάζηζαλ λα ζηεγάζνπλ κφληκα ηελ πνιπεηή εκπεηξία ηνπο ζε έλα λέν ρψξν 
πνπ βξίζθεηαη ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, ν νπνίνο ειπίδνπλ θαη θηινδνμνχλ λα απνηειέζεη ζεκείν 
αλαθνξάο θαη λέν «Πεδίν δξάζεο» θαη έκπλεπζεο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο. 
Σν «ρνιείν Παηρληδηνύ» είλαη έλαο ρψξνο φπνπ νη έλλνηεο ρνιείν – Παηρλίδη ζπλαληηνχληαη δεκηνπξγηθά θαη 
ζπλελψλνπλ ηελ αμία θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ αλζξψπνπ. 
ην  «ρνιείν Παηρληδηνχ» νη ηέρλεο -φπνπ ην παηρλίδη απνηειεί δνκηθφ ηνπο ζηνηρείν - έρνληαο σο άμνλα πάληα 
ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη, ζπλαληηνχληαη κε ηε παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή πξάμε κε ζηφρν:  

Σν «ρνιείν Παηρληδηνχ» λα γίλεη έλαο ηφπνο πνπ  
καζαίλνπκε λα παίδνπκε   

θαη παίδνπκε γηα λα κάζνπκε… 
 

ΣΖΝ ΗΓΡΤΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ  απνηεινχλ νη: 
 

 Μαληώ Κνπξεηδή (Παηδαγσγφο-Δκςπρψηξηα Θ.Π.– Πνιηηηζκνιφγνο-Δηδηθή ζε ζέκαηα Αηζζεηηθήο 

Αγσγήο)   
- πκκεηείρε σο επηκνξθψηξηα  Θ.Π. θαη βαζηθή ζπλεξγάηηο ηνπ Λ. Κνπξεηδή ζην πξφγξακκα «Μειίλα Σέρλε θαη 
Πνιηηηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε» (ηνπ Τπ. Παηδείαο), επίζεο σο κέινο ηεο επηηξνπήο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο 
ηνπ Γηαπνιηηηζκηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Παηδηά απφ εδψ, παξακχζηα απφ καθξηά…» πνπ βαζηδφηαλ 
ζε παξακχζηα νκάδσλ πιεζπζκνχ κε πνιηηηζκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο. πκκεηείρε επίζεο θαη ζε άιιεο επηηξνπέο 
ζρεδηαζκνχ δξάζεσλ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο. 
- Έρεη δηδάμεη: ζηα ΠΔΚ  (Τπ. Παηδείαο), ζε πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαζεγεηψλ Μ.Δ. ηνπ ΗΓΔΚΔ, ζηελ 
επηκφξθσζε βξεθνλεπηαγσγψλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δ.Κ.Γ.Γ.Α ηνπ νπνίνπ είλαη κφληκε επηκνξθψηξηα, ζην 
Θέαηξν Ζκέξαο φπνπ ήηαλ θαη ππεχζπλε πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ (1994 -2004). 
 -Σν ζρνι.έηνο 2010-2011, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ) 
ζπκκεηείρε ζηελ βαζηθή νκάδα ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε 
θαη δηα βίνπ κάζεζε»,  πνπ αθνξνχζε ζηελ επηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Αηζζεηηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά 
ρνιεία κε εληαίν αλακνξθσκέλν πξφγξακκα 
- πκκεηέρεη σο εηζεγήηξηα ζε πνιιά ζεκηλάξηα, εκεξίδεο θαη δηαιέμεηο θνξέσλ, ζπιιφγσλ θαη νξγαληζκψλ. 
 

 ηέιηνο Βγαγθέο  (Γάζθαινο - Δκςπρσηήο Θ.Π.) 
- πκκεηείρε σο επηκνξθσηήο  Θ.Π. θαη βαζηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Λ. Κνπξεηδή ζην πξφγξακκα «Μειίλα Σέρλε 
θαη Πνιηηηζκφο ζηελ εθπαίδεπζε» (ηνπ Τπ. Παηδείαο) θαη είρε ηνλ βαζηθφ ζπληνληζκφ ησλ θιηκαθίσλ Θ.Π. πνπ 
επηζθέθζεθαλ ηα 83 πηινηηθά ζρνιεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. πκκεηείρε επίζεο ζην ζρεδηαζκφ δηαπνιηηηζκηθνχ 
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ βαζηδφηαλ ζε παξακχζηα  Κνπξδηθνχ θαη Σζηγγάληθνπ πιεζπζκνχ.   
- Έρεη δηδάμεη: ζηα ΠΔΚ  (Τπ. Παηδείαο), ΗΓΔΚΔ, Θ. Ζκέξαο κε ζέκα: «Σν Θ.Π. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία».  
- Τπήξμε θαη ζπλερίδεη λα είλαη εηζεγεηήο ζε εκεξίδεο ζρ. πκβνχισλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη θνξέσλ, ζπιιφγσλ 
θαη νξγαληζκψλ. 
- πκκεηέρεη σο επηκνξθσηήο ζε ζεκηλάξηα εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε ηνπ 
Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ.   
- Έρεη ζπγγξαθηθφ έξγν ζε εθπαηδεπηηθά βηβιία θαη πεξηνδηθά.  
- Δίλαη κέινο ηνπ Παλειιελίνπ Γηθηχνπ Δθπαηδεπηηθψλ γηα ην Θέαηξν θαη ζπκκεηέρεη σο εηζεγεηήο θαη 
εκςπρσηήο Θ.Π. ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα ηνπ Γηθηχνπ.  
-Σν ζρνι.έηνο 2010-2011, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (ΟΔΠΔΚ) ζπκκεηείρε 
ζηελ βαζηθή νκάδα ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ 
κάζεζε»,  πνπ αθνξνχζε ζηελ επηκφξθσζε ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Αηζζεηηθήο Αγσγήο ζηα Γεκνηηθά ρνιεία κε 
εληαίν αλακνξθσκέλν πξφγξακκα 
 
 

 Παλαγηώηεο Κπξίηζεο  (Γάζθαινο - Δκςπρσηήο Θ.Π.)  

- Δθαξκφδεη επί ζεηξά εηψλ ην Θ.Π. ζηελ Δθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 
- πκκεηείρε ζηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ επηκφξθσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Μειίλα» θαζψο θαη ζε 
θιηκάθηα ηνπ πνπ επηζθέθζεθαλ ζρνιεία. 
- ε επηκνξθσηηθέο εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο. 
- Έρεη νξγαλψζεη πνηθίιεο ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο θαη δξάζεηο ζην ζρνιείν πνπ ππεξεηεί. 
- Έρεη ζπλεξγαζηεί κε πνιινχο ηδησηηθνχο θνξείο σο ππεχζπλνο εξγαζηεξίσλ Θ.Π 
-Σν ζρνι.έηνο 2010-2011,ζπκκεηείρε σο επηκνξθσηήο ηνπ Οξγαληζκνχ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ 
(ΟΔΠΔΚ),  ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη δηα βίνπ κάζεζε»,  πνπ αθνξνχζε ζηελ 
επηκφξθσζε ησλ Θεαηξνιφγσλ ζηα Γεκνηηθά ρνιεία κε εληαίν αλακνξθσκέλν πξφγξακκα  
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Φίινη δάζθαινη, 

 
 
Ζ έλαξμε ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο ρξνληάο επρφκαζηε, παξά ηηο δπζθνιίεο, λα είλαη γηα φινπο επράξηζηε 
θαη δεκηνπξγηθή. 
Σν «ρνιείν Παηρληδηνύ» , κε θχξην ζθνπφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ηε δεκηνπξγηθή έθθξαζε κέζσ ησλ 
ηερλώλ, εθαξκφδεη δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο ηέηνηεο πνπ θάζε θνξά λα ζηεξίδνπλ, εληζρχνπλ θαη 

πξνβάιινπλ ηνλ παξαπάλσ ζηφρν. 
 
Παξαθνινπζψληαο ηε λέα δηδαθηηθή πξαγκαηηθόηεηα  πνπ θαιεί ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δεκηνπξγήζεη 
έλα λέν πεξηβάιινλ πξφζιεςεο ηεο γλψζεο πνπ ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ ελίζρπζε ηεο 
δεκηνπξγηθφηεηαο, ηφζν ηνπ ίδηνπ φζν θαη ησλ παηδηψλ, εχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ, πφζν ππνζηεξηθηηθά 
κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε «Γεκηνπξγηθή Έθθξαζε». 

 
Δκείο κε ηε κέζνδν ηνπ Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ σο εκςπρσηηθή δηαδηθαζία πνπ δηακνξθψλεη κηα 

νπζηαζηηθή επηθνηλσληαθή ζρέζε κεηαμχ δαζθάινπ θαη καζεηή θαη πξνάγεη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή 
αλάπηπμε, ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, πξνζπαζνχκε λα ζπλδπάζνπκε ηελ 
παηδαγσγηθή κε ηελ ηέρλε, ηελ αίζζεζε κε ηε λφεζε.  

 
 Σν παηρλίδη, κε ην νπνίν ην παηδί είλαη απφιπηα εμνηθεησκέλν, γίλεηαη ην κέζν πνπ νδεγεί, κε 

επράξηζην ηξφπν, ζηελ νπζηαζηηθή αλαθάιπςε ηνπ κεραληζκνχ ηεο θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο. 
 
Σν Θ.Π. εληζρχεη ην παηδί - καζεηή σο πξνζσπηθφηεηα γηα λα κπνξέζεη έηζη λα πξνζεγγίζεη 

ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηεη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κε κεγαιχηεξε ηφικε, εθεπξεηηθφηεηα θαη 
ελδηαθέξνλ. 

 
ηελ πξνζέγγηζε ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ ην Θ.Π. ζηνρεχεη λα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζην 

παηδί λα πξνρσξήζεη, κε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ αλαθάιπςε δξφκσλ κάζεζεο   
«θαηαζθεπάδνληαο» κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηε γλψζε. 
Ο δάζθαινο-εκςπρσηήο επηδηψθεη λα ην «ζπγθηλήζεη» δίλνληάο ηνπ εξεζίζκαηα πνπ ην αθνξνχλ θαη 
ην νδεγνχλ ζε κηα δηαδηθαζία πξνζσπηθψλ αλαγσγψλ ζηηο γλσζηηθέο θαη ςπρνζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ 
δνκέο, δειαδή ζηηο εκπεηξίεο ηνπ.  
 
Όια ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ «ρνιείνπ Παηρληδηνύ»  ζηεξίδνληαη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ 

Θ.Π. θαη νξγαλψλνληαη  θάζε θνξά κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, ζεβαζκφ θαη ελδηαθέξνλ. 
ηφρνο δελ είλαη, θαη δελ πξέπεη λα είλαη, ν εληππσζηαζκφο θαη ε επηθαλεηαθή ςπραγσγία ηνπ 
«ζεάκαηνο» αιιά ε νπζηαζηηθή επραξίζηεζε πνπ πξνθχπηεη φηαλ ην παηδί γίλεηαη ζπκκέηνρνο θαη 
ζπλδεκηνπξγφο  ησλ δξάζεσλ θαη δελ παξακέλεη απιφο ζεαηήο ηνπο. 
 
αο πεξηκέλνπκε κε ραξά. 
 
 
Γηα ην «ρνιείν Παηρληδηνύ» 
 
Μαληώ Κνπξεηδή: Βαζηθή πληνλίζηξηα Δξγαζηεξίνπ   
 
ηέιηνο Βγαγθέο: Τπεχζπλνο Δθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΕ ΓΝΩΙΑΚΟ ΣΟΥΟ                       ζελ. 5-8 

1) «’ ΔΝΑ ΚΖΠΟ ΜΗΑ ΦΟΡΑ» (Απόιπηνη αξηζκνί 1-5)  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ & A΄ ΣΑΞΖ    ζει. 5 

*2) «ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ» (Μπζνινγία) Α΄-Β΄-Γ΄ ΣΑΞΔΗ                                                              ζει. 6 

  (ην πξφγξακκα απηφ εθαξκφδεηαη κφλν ζην ρνιείν Παηρληδηνχ) 
 
*3) «ΣΟ ΛΑΒΤΡΗΝΘΟ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ» (Ηζηνξία) Γ΄-Δ΄-Σ΄ ΣΑΞΔΗ                      ζει.6  
    (ην πξφγξακκα απηφ εθαξκφδεηαη κφλν ζην ρνιείν Παηρληδηνχ)                         
 
ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

4) «ΜΗΑ ΗΣΟΡΗΑ… ΠΟΛΛΑ ΣΑΞΗΓΗΑ»  ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ & A΄- Β΄- Γ΄  ΣΑΞΔΗ                        ζει. 7   

 
5) «ΜΟΤ ‘ΜΟΗΑΔ ΚΑΗ ΟΤ ΜΟΗΑΑ’»  (Αμνληθή ζπκκεηξία- αληαλαθιάζεηο) Γ΄- Γ΄- Δ΄- Σ΄ ΣΑΞΔΗ      ζει. 7 
 
*6) «ΠΔΝΣΔ ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ» (Γεσγξαθία) Γ΄-,Δ΄-Σ΄ ΣΑΞΔΗ                            ζει. 8 
   (ην πξφγξακκα απηφ εθαξκφδεηαη κφλν ζην ρνιείν Παηρληδηνχ) 

 
 
ΣΟ ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΔΙ ΤΝΑΝΣΑ ΣΟ ΘΕΑΣΡΟ                  ζελ. 9   
 

«ην κηθξό πεξηβνιάθη καο» 

 Γηαδξαζηηθή ζεαηξηθή παξάζηαζε κε ηερληθέο Θεαηξηθνχ Παηρληδηνχ 

 

  

ΕΟΡΣΑΣΙΚΑ & ΕΠΙΚΑΙΡΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ              ζει. 10-12  

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ & ΓΗΑ ΟΛΔ ΣΗ ΣΑΞΔΗ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 

«ΠΔΡΠΔΡΟΤΝΑ»          ζει. 10 
   

ΥΕΙΜΩΝΑ 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

α. «ΣΟ ΚΑΡΑΒΗ ΣΧΝ ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΧΝ» β. «ΝΑ’ ΜΟΤΝ ΣΟΤ ΣΑΒΛΟΤ ΔΝ’ ΑΥΤΡΟ…»  ζει. 10 

ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

α. «ΥΑΡΣΑΔΣΟΗ & ΥΡΧΜΑΣΑ ΠΔΣΟΤΝ ΦΖΛΑ»       ζει. 11  

β. «ΕΧΝΣΑΝΔΤΟΤΜΔ ΣΟ ΓΑΨΣΑΝΑΚΗ»         ζει. 11 

γ. «ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΜΑΚΔ»                      ζει. 11 

 
ΑΝΟΙΞΗ  
 

«ΥΔΛΗΓΟΝΗΜΑΣΑ»          ζει. 11 
 

ΠΑΥΑΛΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 
α. «ΖΡΘ΄ Ο ΛΑΕΑΡΟ ΖΡΘΑΝ ΣΑ ΒΑΓΗΑ»    β. « ΟΗ ΛΑΜΠΑΓΔ ΣΖ ΛΑΜΠΡΖ»   ζει. 12 
 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 
«ΗΣΟΡΗΔ ΣΖ ΘΑΛΑΑ & ΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΗΡΗΟΤ»      ζει. 12 
 
ΓΡΑΔΗ - ΔΚΓΖΛΧΔΗ Δ ΥΟΛΔΗΑ:   «ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ»       ζει. 12 

 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΙΓΙΩΝ- ΔΝΗΛΙΚΩΝ                                                                         ζελ. 13-15 
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔ ΓΝΩΙΑΚΟ ΣΟΥΟ 

 
 

Με δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ζην ρώξν καο ή ζην ζρνιείν ζαο 
 

1)  «’ ένα κήπο μια φορά…» (Απόλυτοι αριθμοί 1-5) 

                                                                              ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  &  A΄ ΣΑΞΖ 
 
 
 
ΑΠΟΛΤΣΟ ΑΡΗΘΜΟ: 
«Ζ πνζνηηθή έθθξαζε ελφο πιήζνπο κνλάδσλ» (Βηβι. Γαζθ. Μαζεκαηηθά Α’ Σάμεο Παηδαγ. 
Ηλζηηηνχην) 
 
Γηδαθηηθνί ηόρνη: 
 
 
1) Ο ζρεκαηηζκφο ζπλφινπ απφ έλα πιήζνο αληηθεηκέλσλ κε ζηνηρεία 1-5. 
 

2) Ζ ζχλδεζε ηνπ πιεζηθνχ αξηζκνχ ηνπ ζπλφινπ κε ην γξαπηφ αξηζκεηηθφ ζχκβνιν (ςεθίν) 
πνπ ηνλ αληηπξνζσπεχεη. 

 
3) Αληίζηξνθα  ν ζρεκαηηζκφο ζπλφισλ κε αλάινγν πιήζνο ζηνηρείσλ σο πξνο έλα 

αξηζκεηηθφ ζχκβνιν (ςεθίν). 
 
 
 
ηόρνη ηνπ Θ.Π. 
 

Γεληθά: Να πξνζεγγίζνπλ ηνπο παξαπάλσ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο κέζα απφ ηε βησκαηηθή 
εκπεηξία ηνπ παηρληδηνχ ησλ ξφισλ 

 
Δηδηθφηεξα: ηαδηαθά ηα παηδηά. 
 
1.              Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ (επαηζζεηνπνηνχκελα κε αλάινγα παηρλίδηα) ηηο έλλνηεο 

ηεονκάδαο (χλνιν) θαη ηεο ηαμηλφκεζεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο 
έλλνηεο ηνπ αξηζκνχ. 

 
2. Να ληψζνπλ φηη αλήθνπλ ζ’ έλα ζχλνιν κε γλψκνλα φκνηα αληηθείκελα. Να έξζνπλ ζε   
επαθή κ’ απηά, λα ηα ρεηξηζηνχλ θαη, κέζα απ’ απηά, λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά. 
 
3. Με εξέζηζκα ηελ αλάπηπμε ελφο «κχζνπ» λα πάξνπλ ξφινπο κέζα απφ ηα αληηθείκελα πνπ 
ρεηξίδνληαη θαη κε απηνχο λα πξνζεγγίζνπλ ηνπο παξαπάλσ δηδαθηηθνχο ζηφρνπο. 
 
 
 
ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: ηέιηνο Βγαγθέο 
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*2)  «Λαβύρινθος» (Μυθολογία)    

                                                A΄- Β΄- Γ΄ ΣΑΞΔΗ  
*(ην πξόγξακκα απηό εθαξκόδεηαη κόλν ζην «ρνιείν Παηρληδηνύ») 
 

Ο κχζνο ηνπ Λαβχξηλζνπ δε δηδάζθεηαη κφλν γηα λα ηνλ γλσξίζνπκε ζαλ έλα «παξακχζη» 
πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζ’ έλα απψηεξν παξειζφλ. Μέζσ ηνπ Θ.Π. κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 
εξέζηζκα πνπ θάλεη ηα παηδηά λα ληψζνπλ (θαζψο ηα ίδηα γίλνληαη ζχληξνθνη ηνπ Θεζέα) ηη 
ζεκαίλεη έλαο ιαβχξηλζνο (κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε) θαη πψο άξαγε μεπεξληνχληαη νη 
δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ζηελ πνξεία ηνπο κέζα ζ’ απηά, κε ζηφρν λα θηάζνπλ ζην θέληξν 
ηνπ. 
 
 

*3) «το λαβύρινθο της  ιστορίας» (Ιστορία) 

                                                                                       Γ΄- Δ΄- Σ΄ ΣΑΞΔΗ 

*(ην πξόγξακκα απηό εθαξκόδεηαη κόλν ζην «ρνιείν Παηρληδηνύ») 
 

 
ην «ιαβύξηλζν» ηεο Ηζηνξίαο ν γλσζηφο κχζνο ιεηηνπξγεί σο ζπκβνιηθή πξνέθηαζε ζηελ 

αλαδήηεζε θαη ζην μεδίπισκα ησλ ζρέζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο αλζξψπηλεο πξάμεηο ζην 
πέξαζκα απφ ηε κηα ηζηνξηθή πεξίνδν ζηελ άιιε. Ο κίηνο μεηπιίγεηαη γηα λα δείμεη δξφκνπο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ απφ ην ρηεο ζην ζήκεξα. 
 
 
ΣΟΥΟΗ 

Γηα φιεο ηηο ηάμεηο: 
 

 Μέζσ ηεο ελζπλαίζζεζεο ηα παηδηά λα βηψζνπλ ηε ζπκβνιηθή ζεκαζία ηεο έλλνηαο 
«Λαβχξηλζνο» θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αθαηξεηηθή ηνπο ζθέςε. 

 Ζ πνξεία πξνο ην θέληξν ηνπ Λαβχξηλζνπ λα απνηειέζεη θίλεηξν αλαδεηήζεσλ θαη 
δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ. 

 
Δηδηθφηεξα γηα ηηο Γ΄- Δ΄- Σ΄ ηάμεηο 
 

 Να παξαηεξεζεί θαη λα εξεπλεζεί ε εμειηθηηθή πνξεία ηεο Διιεληθήο Ηζηνξίαο πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη  απφ ζηαζεξφηεηα ζηηο βαζηθέο αλζξψπηλεο αμίεο, (ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 
αγσληζηηθφηεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο). 

 Παξάιιεια λα παξαηεξεζεί θαη λα εξεπλεζεί ε εμειηθηηθή πνξεία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη 
ηεο ηέρλεο. 

 Να ιεηηνπξγήζεη ην παηρλίδη σο αθεηεξία γηα ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηζηνξηθήο 
ζπλέρεηαο ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ καζήκαηνο ηεο Ηζηνξίαο. 

 
 
 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: ηέιηνο Βγαγθέο - Παλαγηώηεο Κπξίηζεο 
 
 

πκκεηνρή αλά καζεηή  7,50 επξψ 
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ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΔ  ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ 

4)   «Μια ιστορία… πολλά ταξίδια»  

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ & A΄- Β΄- Γ΄ ΣΑΞΔΗ  
 

Έλα Θεαηξηθό παηρλίδη …κε αθνξκή ην θείκελν «Ο ζπνπξγίηεο θαη ην νπξάλην ηφμν» απφ ην Αλζνιφγην 
ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ Α’ θαη Β’ Γεκνηηθνχ, πνπ απνηειεί απφζπαζκα απφ ην έξγν ηνπ Μάλνπ Κνληνιέσλ  
«Έλα ζπξηάξη γεκάην φλεηξα»  Άγθπξα, Αζήλα 1988.  
 

Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΑ ΣΑΞΗΓΗΑ ΜΑ  
Έλαο ζπνπξγίηεο ηαμηδεχεη θαη πεξλάεη απφ πνιινχο ζηαζκνχο… 
’ απηνχο ηνπο ζηαζκνχο, ζ’ απηνχο ηνπο «ηφπνπο» νη απνζθεπέο ηεο θαληαζίαο αλνίγνπλ θαη απφ εθεί  
βγαίλνπλ εηθφλεο, ήρνη, αληηθείκελα, ζθεληθά, ρξψκαηα πνπ κ’ απηά παίδνπκε γηα λα βξνχκε εθείλα ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο γηα λα ηνπο γλσξίζνπκε θαιχηεξα. 
Κάζε θνξά ζα καζαίλνπκε θαη πεξηζζφηεξα γηα ηε δνχγθια, ηε ζάιαζζα, ηελ έξεκν, ηα βνπλά, ηηο πεδηάδεο. 

ΣΟΥΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Οη ηερληθέο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη ρξεζηκνπνηεί δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα πνιιαπιέο 
πξνζεγγίζεηο ελφο «αληηθεηκέλνπ» πξνο εμεξεχλεζε. ηνρεχνπλ ζηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμε ελφο ζέκαηνο 
κέζα απφ ηηο ηέρλεο ηεο κνπζηθήο, ησλ εηθαζηηθψλ, ηεο θίλεζεο, ηνπ ζεάηξνπ (φπνπ ζ’ απηφ εμάιινπ 
ζπλαληψληαη φιεο νη πξνεγνχκελεο).  
Καη έηζη αγγίδεη ηε δηαζεκαηηθόηεηα ζηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαζψο φιεο νη ηέρλεο εκπεξηέρνπλ, ελ δπλάκεη, 
ηα «κέηξα» (καζεκαηηθά), ην «ιφγν» (γιψζζα), ηα «θαηλφκελα» (θπζηθή), ην «ρψξν» (γεσγξαθία), ηηο «ζρέζεηο» 
(ηζηνξία). 
Ο παίθηεο έρεη ηε δπλαηφηεηα, κέζα απφ ηηο πνιιαπιέο απηέο πξνζεγγίζεηο, λα δηεπξχλεη ηε δεκηνπξγηθή ηνπ 
θαληαζία θαη λα αλαπηχμεη ηελ θξίζε ηνπ, απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κε ηνλ 
πξνζσπηθφ, κνλαδηθφ ηνπ ηξφπν. 
 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: ηέιηνο Βγαγθέο 
 

5)  «Μου ‘μοιασες και σου ‘μοιασα» (Αξονική υμμετρία-Αντανακλάσεις)                                                                                                       
Γ΄- Γ΄- Δ΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΔΙΣ  

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ: Ζ έλλνηα ηεο Αμνληθήο πκκεηξίαο καο ραξαθηεξίδεη σο φληα θαη είλαη δηαθξηηή ηφζν ζην 

θπζηθφ θαη αζηηθφ πεξηβάιινλ, φζν θαη ζην αλζξψπηλν θνηλσληθφ - πνιηηηζηηθφ 

Σελ πξνζεγγίδνπκε κέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ νπνίνπ νη αηζζήζεηο ησλ παηθηψλ 
επαηζζεηνπνηνχληαη θαη αλαδεηείηαη ε ζρέζε ηνπο κε ην ρψξν δξάζεο, ε επηθνηλσλία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ 
ηνπο. Αλαγλσξίδνπλ ηνλ άμνλα, ζπλδηαιέγνληαη καδί ηνπ, θαη θαζψο μεδηπιψλνληαη νη κχζνη ηνπ Νάξθηζζνπ θαη ηεο 
Ζρνχο παίδνπλ κε ηελ αληαλάθιαζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο εηθφλαο κα θαη ηεο εηθφλαο ησλ άιισλ. Σνπ δηθνχ ηνπο 
ήρνπ θαη ηνπ ήρνπ ησλ άιισλ. Καη φπσο θαζξεθηίδνληαη ζε ζρέζε κ’ έλαλ άμνλα βηψλνπλ θαη αληηιακβάλνληαη, 
ζηαδηαθά, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αμνληθήο πκκεηξίαο (ίδην ζρήκα, ίδην κέγεζνο, ίζε απφζηαζε).  

ηφρνη: 

Α) Μαζεκαηηθά: 
1.Οη παίθηεο λα βηψζνπλ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο σο κηα επζεία γξακκή πνπ ρσξίδεη έλα ζρήκα ζε δχν (2) ίζα κέξε.  
2.Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αμνληθήο ζπκκεηξίαο, δειαδή ηελ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ζρήκαηνο, κε ην ίδην 
κέγεζνο, ζε ίζε απφζηαζε απφ ηνλ άμνλα ζπκκεηξίαο. 
3,Ν’ αλαγλσξίζνπλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ζρήκαηα κε εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ άμνλα ζπκκεηξίαο. 
4.Ν’ αλαθαιχςνπλ θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηελ πηζαλή χπαξμε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αμφλσλ ζπκκεηξίαο. 
5.Να ζπλζέζνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο αμνληθήο ζπκκεηξίαο. 

 
Β) Μπζνινγία: Να παίμνπλ κε ηνπο κχζνπο: 1. Σεο Ζρνχο    2. Σνπ Νάξθηζζνπ 
 
Γ) Φπζηθή:  Σν παηρλίδη ιεηηνπξγεί σο αθνξκή γηα επεμεξγαζία ησλ ελνηήησλ: ηδηφηεηεο ηνπ θσηφο, κεηάδνζε 
ηνπ ήρνπ, αλζξψπηλν ζψκα. 
 

 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: Παλαγηώηεο Κπξίηζεο 
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*6)   «Πέντε παράθυρα του κόσμου»  

Γ΄- Δ΄- Σ΄ ΣΑΞΔΗ (Έλαξμε  ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ 1/11/2011) 

*(ην πξόγξακκα απηό εθαξκόδεηαη κόλν ζην «ρνιείν Παηρληδηνύ») 

 

Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ… 

Ζ γεσγξαθηθή πιεξνθνξία πξέπεη λα ιεηηνπξγεί έηζη ψζηε λα θαηαλννχληαη νη 
αιιειεπηδξάζεηο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπίλσλ παξαγφλησλ ζηε δηακφξθσζε ηεο δσήο.  
 

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ… 

πξνζεγγίδεη ηελ έλλνηα ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο κεηαμχ ησλ αλζξσπίλσλ νκάδσλ ζε ζρέζε κε 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηαμηδεχνληαο ζε πέληε ζεκεία ηεο Μεζνγείνπ. 
 

ΟΙ ΣΟΥΟΙ… 

Α)   Να δεκηνπξγήζνπκε θίλεηξα πξφθιεζεο ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ γηα ην κάζεκα ηεο  
Γεσγξαθίαο κέζα απφ ην παηρλίδη. Δλζαξξχλνπκε δει., κε νηθείν ζ’ απηά ηξφπν, ηελ 
έξεπλα   θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ ηεο επηζηήκεο.  

Β)   Να αληηιεθζνχλ ηα παηδηά  ηελ έλλνηα ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ, ψζηε λα κε ζπλδέεηαη κε ηηο 
έλλνηεο  θαιφ- θαθφ ή άζρεκν- φκνξθν. 

Γ)  Ζ γεσγξαθηθή πιεξνθνξία, κέζα απφ ηε βησκαηηθή δηαδηθαζία, λα κεηαηξαπεί ζε 
«ζπγθηλεζηαθή» θαηάζηαζε πνπ νδεγεί ζε θηλεηνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ γηα λα  εληζρπζεί 
ε  γλψζε. 

Γ)  Να αζρνιεζνχλ ηα παηδηά κε ην είναι θαη φρη κε ην θαίνεζθαι ησλ πξαγκάησλ .Έηζη 
δεκηνπξγνχκε ελδηαθέξνλ γηα ηελ πιεξνθνξία ή ηελ εηθφλα πνπ ίζσο θαηλνκεληθά 
θαληάδεη   αδηάθνξε.  

Δ)   Να απνθηήζνπλ ηα παηδηά θαιχηεξε ζρέζε κε ηελ έλλνηα τώρος,πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο  
πξνζαλαηνιηζκφο, θαηεχζπλζε, απφζηαζε. 

Σ)  Να έρνπλ  πξψηε γλσξηκία κε ηελ ππμίδα θαη ην ράξηε. 
Ε)    Να πξνζεγγίζνπκε  παηδαγσγηθά ηηο έλλνηεο «Κίνηηρο, ζκοπός», πνπ νδεγνχλ ην παηδί 

ζηελ   
 αλαδήηεζε, αλαθάιπςε θαη δηαξθή δεκηνπξγηθφηεηα. Γη’ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ε    
ζπκβνιηθή ιέμε ΘΗΑΤΡΟ. 
 
 
 

εκείσζε:  
 
Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ζρεδηάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην ηέιην Βγαγθέ θαη ηε Μαληώ 
Κνπξεηδή ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΜΔΛΗΝΑ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΠΟΛΗΣΗΜΟ». πκκεηείραλ 

ζην ζρεδηαζκφ νη θχξηνη Μέλεο Θενδσξίδεο θαη Λάθεο Κνπξεηδήο. Απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή 
πξφηαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο. Τιηθφ  πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην 
ηκήκα Σνπνγξάθσλ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ην «ΜΔΛΗΝΑ» θαη εθδφζεθε απφ απηφ. 
 
 
πκκεηνρή αλά καζεηή  7,50 επξψ 
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ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ 

 

«ΠΟΙΟ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΗ ΒΡΟΧΗ» 
 

Πεπιεσόμενο:  

Ο θύθινο ησλ κεηακνξθώζεσλ ηνπ λεξνύ  

δνζκέλνο κέζα από ην θνπθινζέαηξν θαη ην ζεαηξηθό παηρλίδη. 

 

Παπάζηαζη Κοςκλοθεάηπος:  

Έλα κηθξό δξαθάθη πεξηκέλεη κε αλππνκνλεζία ηε βξνρή.  

Παίδνληαο κε ηνλ ήιην, ηνπο πδξαηκνύο θαη ηα ζύλλεθα  

αλαθαιύπηεη ηε ζνθή ζπλεξγαζία όισλ ησλ ζηνηρείσλ  

ηεο θύζεο ζην κεγάιν ηαμίδη ηνπ λεξνύ… 

 

Θεαηπικό παισνίδι: 

Τα παηδηά, κε εξέζηζκα ηελ παξάζηαζε, πξνζεγγίδνπλ ην ηαμίδη ηνπ λεξνύ κέζα από ηε βησκαηηθή εκπεηξία ηνπ 

παηρληδηνύ ησλ ξόισλ. 

 

Δικαζηικό Παισνίδι:  

Με αλαθπθιώζηκα πιηθά, δεκηνπξγνύλ κηα «ηδηαίηεξε» θαηαζθεπή θαη ηελ παίξλνπλ καδί ηνπο 

 
Σρεδηαζκνο νξγάλσζε - θαηαζθεπή θνύθιαο- εκςύρσζε: 

 
Υπιζηίνα ηοςπαΐηη  (Νεπηαγσγόο - Παηδαγσγόο εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ)   

Βούλα Καπακίηζιος  (Ψπρνιόγνο -  Δθπαηδεπηηθόο εηδηθήο αγσγήο) 

Παηδαγσγηθή Δπηκέιεηα: Μανηώ Κοςπεηζή 

 
 
πκκεηνρή αλά καζεηή: 7.50 € 
 

 
                     ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΤΝΑΝΣΑ ΣΟ ΘΔΑΣΡΟ 

                        
                             το μικρό περιβολάκι μας 
                                                         Διαδραστική θεατρική παράσταση 
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                  ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟ & A΄- Β΄- Γ΄-Γ΄-Δ-΄ΣΤ΄ΤΑΞΔΙΣ   (Έλαξμε  από 21/11/2011)                                                   
 
     Σο θεαηρικό έργο με ηίηλο «ΣΟ ΜΗΚΡΟ ΠΔΡΗΒΟΛΑΚΗ ΜΑ» είναι διαζκεσή από ηο οκώλσκο παηδηθό 

βηβιίο ηοσ παηδαγωγού-ζσγγραθέα Λάθε Κοσρεηδή, ποσ κσκλοθόρηζε από ηις εκδ. Γνώζη (1984), και 
ζήμερα, είναι ίζως πιο επίκαιρο από ηόηε. 
 

 Μηα ενηελώρ ξεσωπιζηή παπάζηαζη πνπ ελεξγνπνηεί ηνπο ζεαηέο  κέζα από πνηθίια εξεζίζκαηα θαη 

ηνπο θαζηζηά κέξνο ηεο.   

 

   Η ηζηνξία, πνπ είλαη βαζηζκέλε ζε αιεζηλέο  πεξηπέηεηεο κηαο 
παξέαο παηδηώλ, ζηόρν έρεη λα θάλεη μικπούρ και μεγάλοςρ λα αληηιεθζνύλ ηελ δύλακε ηεο δεκηνπξγηθήο 

θαληαζίαο, ελώ παξάιιεια, ρσξίο ίρλνο δηδαθηηζκνύ, πξνζεγγίδεη ηηο έλλνηεο ηεο ηζόηεηαο, ηεο δηθαηνζύλεο θαη 

ηεο νκαδηθόηεηαο! 

 

Σ¨ ένα μικπό πεπιβολάκι κάποια παιδιά ζςνανηιούνηαι με ….παπάξενο ηπόπο. Ωζηόζο καηαθέπνοςν να 

γίνοςν θίλοι και  απσίδοςν να ζκαπθίδονηαι διάθοπερ ιζηοπίερ με ζκοπό ηο πεπιβόλι ηοςρ να γίνει ηο 

υπαιόηεπο ηος κόζμος και μια κπςτώνα για όζοςρ είναι ή αιζθάνονηαι παιδιά… 
 

Γηαζθεπή-Γξακαηνπξγηθή επεμεξγαζία: Μανηώ Κοςπεηζή 

 

Σθελνζεζία: Μανηώ Κοςπεηζή 

Παίδνπλ: Σάζορ Μπάμπαληρ                

               Παπαζκεςή Καπακίηζιος                 

               Υπιζηίνα ηοςπαϊηη  

                                       
   πκκεηνρή αλά καζεηή:    7,50 επξψ 
* Απαραίηεηε ε έγθαηρε θράηεζε ηες επηζσκεηής εκεροκελίας. 
 

 
 
 
 

ΔΟΡΣΑΣΙΚΑ & ΔΠΙΚΑΙΡΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟΤ 
 

ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΣΑΞΕΙ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
 

Σα πξνγξάκκαηα «ενξηώλ» ζα ιεηηνπξγνύλ παξάιιεια κε ηα ππόινηπα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Σν «ρνιείν Παηρληδηνύ» πξνηείλεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζρεδηαζκέλα κε ηδηαίηεξε επζχλε θαη ζεβαζκφ 
ζηα παηδηά,  πνπ αθνξνχλ ζε ζέκαηα ηεο ιατθήο παξάδνζεο. Δπηιέμακε έζηκα θαη γηνξηέο πνπ δελ απνηεινχλ 
απιψο γξαθηθέο αλαβηψζεηο αιιά εμαθνινπζνχλ λα επηβηψλνπλ θαζψο ζρεηίδνληαη κε ηηο βαζχηεξεο θνηλσληθέο, 
πνιηηηζκηθέο θαη ηδηνζπγθξαζηαθέο αλάγθεο ησλ Διιήλσλ. 
Μέζα απφ ηε κέζνδν ηνπ ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ ζηνρεχνπκε λα εκπιέμνπκε ηα παηδηά ζε δηαδηθαζίεο πνπ ζα ηα 
βνεζήζνπλ λα αληηιεθζνχλ, κε παηδαγσγηθφ ηξφπν, ηε ζπλέλσζε ηνπ παξειζφληνο κε ην παξφλ.  

 

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ  
 
«Πεξπεξνύλα»  απφ  19/9 έσο 30/11/2011 

 
Γλσξηκία κε ην έζηκν ηεο Πεξπεξνχλαο (πνπ ηειείηαη σο παξάθιεζε γηα βξνρή) πνπ καο θέξλεη ζε επαθή κε ηηο 
αζρνιίεο ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ ζε κηα επνρή πνπ ε γε ρξεηάδεηαη ηνλ θφπν ηνπο γηα λα πξνεηνηκαζηεί 
ψζηε λα ηνπο δψζεη ηε ραξά ηεο θαξπνθνξίαο. 
 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: ηέιηνο Βγαγθέο - Παλαγηώηεο Κπξίηζεο 

 

ΧΕΙΜΩΝΑ 
 

ΥΡΗΣΟΤΓΔΝΝΗΑΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ  
 

α. «Σν θαξάβη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ»   απφ 28/11 έσο 23/12/2011 
 
Οη Έιιελεο, ιαφο λαπηηθφο, ζπλήζηδαλ παιηά (αιιά θαη ηψξα αθφκε θπξίσο ζηα λεζηά), ηα Υξηζηνχγελλα λα 
ζηνιίδνπλ θαξαβάθηα γηα λα έρνπλ θαιά ηαμίδηα, θαη γηα λα ηηκήζνπλ ηνλ Άγην ηεο ζάιαζζαο, πνπ ε γηνξηή ηνπ 
είλαη ηνλ ίδην κήλα κε ηε γηνξηή ηεο Γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ. 
Σα θαξαβάθηα πνπ ληχλνληαη ηα γηνξηηλά ηνπο, κέζα ζην γθξίδν ηνπίν ηνπ Γεθέκβξε, ζηφιηδαλ ηα ζπίηηα θαη 
γίλνληαλ ζηα ρέξηα ησλ παηδηψλ, πνπ έιεγαλ ηα θάιαληα ζηηο γεηηνληέο, θήξπθεο ειπίδαο θαη αηζηνδνμίαο. Έηζη 
γέκηδαλ ραξά ηηο θαξδηέο φζσλ πξνζκνλνχζαλ η’ αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα πνπ ηαμίδεπαλ λα επηζηξέςνπλ 
ζηηο εζηίεο ηνπο. Όια απηά ζα απνηειέζνπλ αθνξκέο γηα παηρλίδηα, ηζηνξίεο θαη δξάζεηο θαη ζα νδεγήζνπλ ζηε 
δεκηνπξγία ελφο γηνξηηλνχ θαξαβηνχ πνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα «ηαμηδέςεη» ζηηο γεηηνληέο ηνπ ζρνιείνπ φπνπ 
ηα παηδηά ζα ηξαγνπδήζνπλ ηα θάιαληα. 
 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε:  Μαληώ Κνπξεηδή 
 

β. «Να ΄κνπλ ηνπ ζηάβινπ έλ΄ άρπξν» (Κ. Παιακάο) απφ 25/11 έσο 23/12/2011 
 

Έλα ηδηαίηεξν πξφγξακκα, πνπ ζηνρεχεη ζην λα βηψζνπλ ηα παηδηά ηελ καγεία ηεο λχρηαο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 
θαη ηε ζεκαζία ηεο «πξνζθνξάο»… 
 

Ο ζηάβινο, ε θάηλε (ηζρπξά Υξηζηνπγελληάηηθα ζχκβνια) απνηεινχλ εξέζηζκα πνηθίισλ δξάζεσλ, ζεαηξηθψλ, 
εηθαζηηθψλ, κνπζηθψλ θ.ά. 
Γηα ην ιφγν απηφ νη παηδαγσγνί – εκςπρσηέο, ζηήλνπλ κπξνζηά ζηα παηδηά, έλα νιφθιεξν πεξηβάιινλ φπνπ 
αλαπαξηζηάλεηαη ε «θάηλε» σο ρψξνο κέζα ζηνλ νπνίν (ηα παηδηά) θαινχληαη λα ηνπνζεηεζνχλ σο παίθηεο 
πνπ ν θαζέλαο ζα κπνξεί λα αλαπαξαζηήζεη ηνλ δηθφ ηνπ πξνζσπηθφ ξφιν (παηρλίδη ξφισλ) αιιά θαη λα 
ηνπνζεηήζνπλ (έλλνηα/παηρλίδη πξνζθνξάο) ζθέςεηο, αληηθείκελα, θείκελα (γξακκέλα απφ ηα ίδηα), δσγξαθηέο 
θιπ. Υξηζηνπγελληάηηθεο κνπζηθέο (θιαζζηθέο, παξαδνζηαθέο) θαη εηθαζηηθέο πξνβνιέο (απεηθνλίζεηο ηεο 
γέλλεζεο απφ πίλαθεο κεγάισλ δσγξάθσλ), νινθιεξψλνπλ ηελ δξάζε βνεζψληαο ηα παηδηά λα 
«αηζζεηνπνηήζνπλ»… ηελ σξαηόηεξε ηζηνξία ηνπ θόζκνπ.  
 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: Μαληώ Κνπξεηδή -Παλαγηώηεο Κπξίηζεο  
πκκεηνρή αλά καζεηή  7,50 επξψ 

 

 

ΑΠΟΚΡΗΑΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
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α. «Υαξηαεηνί θαη ρξώκαηα πεηνύλ ςειά»   απφ 6/2 έσο 24/2/2012 
 
Απ’ ηα παιηά ηα ρξφληα νη ραξηαεηνί ή ηα «πνπιία» ή ηα «πεηάθηα» (θαη άιια πνιιά νλφκαηα πνπ ζα 
ζπλαληήζνπκε ζε δηάθνξα κέξε ηεο Διιάδαο) πεηνχλ ζηνλ αέξα θαη είλαη έλα παηρλίδη ραξάο θαη αλάηαζεο. 
Έηζη, ηαμηδεχνληαο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν ζα γλσξίζνπκε ην «δηαπνιηηηζκηθφ»  απηφ έζηκν κέζα απφ 
πξνβνιέο, κνπζηθέο, παηρλίδηα, δξάζεηο θαη εηθαζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζα νδεγεζνχκε ζηελ θαηαζθεπή ελφο 
«αιεζηλνχ ραξηαεηνχ» γεκάηνπ θαληαζία θαη ρξψκα, πνπ ηα παηδηά ζα πάξνπλ καδί ηνπο γηα λα πεηάμεη ζηε 
ζρνιηθή Απιή! 
Γηαηί «…Οη κεγαιχηεξνη καο ιέλε, φηη φπνηνο δελ έπαημε πνηέ ηνπ κε ραξηαεηφ, δελ θνίηαμε φζν ρξεηάδεηαη 
ςειά…» 
 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: Μαληώ Κνπξεηδή  

 
 
β. «Εσληαλεύνπκε ην Γατηαλάθη»  απφ 6/2 έσο 24/2/2012 
 
Μέζα απφ παηρλίδηα θαη πνηθίια νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα γηα ηα απνθξηάηηθα ήζε θαη έζηκα ηεο παηξίδαο 
καο ηα παηδηά αλαθαιχπηνπλ ην «Γατηαλάθη», ηηο ζεκαζίεο θαη ζπκβνιηζκνχο ηνπ, ην θαηαζθεπάδνπλ, παίδνπλ 
καδί ηνπ θαη επηζηξέθνπλ κε απηφ ζην ζρνιείν, ζπλερίδνληαο εθεί ην ρνξφ θαη ην παηρλίδη. 
 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: Μαληώ Κνπξεηδή - ηέιηνο Βγαγθέο  

 
 
γ. «Παξαδνζηαθέο Μάζθεο»  απφ 6/2 έσο 24/2/2012 
 
Μέζα απφ παηρλίδηα θαη πνηθίια νπηηθναθνπζηηθά εξεζίζκαηα γηα ηα απνθξηάηηθα ήζε θαη έζηκα ηεο παηξίδαο 
καο, ηαμηδεχνληαο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ζα γλσξίζνπκε παξαδνζηαθέο κεηακθηέζεηο θαη κέζα απφ δξάζεηο 
θαη παηρλίδηα κε πνηθίια πιηθά ζα νδεγεζνχκε ζηελ θαηαζθεπή κάζθαο 
 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: Μαληώ Κνπξεηδή  

 
 

 

ΑΝΟΙΞΗ  
 
 
«Υειηδνλίζκαηα»   απφ 1/3 έσο 30/3/2012 

 
Μελχκαηα ηεο άλνημεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αξραηφηεηα, ηφηε πνπ ν Μάξηεο έθεξλε καδί ηνπ ηελ 
Αλζηζκέλε επνρή αιιά θαη ηελ θαηλνχξγηα ρξνληά. Σν ρειηδφλη, ζχκβνιν ηεο άλνημεο αλαγγέιιεη  ηελ 
αλαγέλλεζε ηεο θχζεο θαη ηελ «επάλνδν ζηηο εζηίεο…»  
Σα παηδηά ζα θαισζνξίζνπλ ηνπο αγγειηνθφξνπο ηεο άλνημεο, κέζα απφ πνηθίιεο δξάζεηο θαη 
παηρλίδηα, ζα ηξαγνπδήζνπλ «ρειηδνλίζκαηα» θαη ζα θαηαζθεπάζνπλ θσιηέο θαη ρειηδφληα πνπ ζα 
πάξνπλ ζην ζρνιείν, κεηαθέξνληαο ηελ άλνημε ζηελ ηάμε… 

 
 
ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: ηέιηνο Βγαγθέο 
 

πκκεηνρή αλά καζεηή  7,50 επξψ 
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ΠΑΥΑΛΗΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 
 

α. «Ήξζ’ ν Λάδαξνο ήξζαλ ηα Βάγηα»  απφ 23/3 έσο 9/4/2012 
 

Αλνημηάηηθνη Αγεξκνί. 
Λατθά δξψκελα, ήζε θαη έζηκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζπκβνιηζκνχο ηεο «Αλάζηαζεο» θαη εηζάγνπλ ηα παηδηά 
κέζα απφ παηρλίδηα, θάιαληα, νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ θαη αληηθείκελα ιατθήο ηέρλεο ζηελ νπζία ηεο παξάδνζεο. 
Απνηέιεζκα ηνπ παηρληδηνχ ζα είλαη ε θαηαζθεπή γηγαληφθνπθιαο ηνπ Λάδαξνπ, ζαλ έλα «αλαπαξαζηαηηθφ» 
αλνημηάηηθν ιάβαξν πνπ θξαηψληαο ην ηα παηδηά, ζα ηξαγνπδήζνπλ παξαδνζηαθά θάιαληα ζηνπο θίινπο ησλ 
άιισλ ηάμεσλ.  
 

ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: ηέιηνο Βγαγθέο - Παλαγηώηεο Κπξίηζεο 
 

β. «Οη ιακπάδεο ηεο Λακπξήο»  απφ 23/3 έσο 9/4/2012 
 

Με ηε ιέμε Πάζρα, Λακπξή θαη Λακπξηά ελλννχκε δπν βδνκάδεο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ Αλάζηαζε ηνπ 
Λαδάξνπ θαη ηειεηψλνπλ ηελ Κπξηαθή ηνπ Θσκά. Σε βδνκάδα ησλ Παζψλ θαη ηε βδνκάδα ηεο Λακπξήο ή 
Λακπξνβδνκάδα.  
Οη βδνκάδεο απηέο, ζε φια ζρεδφλ ηα κέξε ηεο Διιάδαο είλαη πινχζηεο ζε έζηκα πνπ πνιιά απ’ απηά ηα παηδηά 
ζα έρνπλ ηελ επθαηξία ζήκεξα λα γλσξίζνπλ.  
Δκάο καο ελδηαθέξεη ηα παηδηά κε εξέζηζκα ην πξφγξακκα απηφ (πιεξνθνξίεο, εηθφλεο, ζπκβνιηθά παηρλίδηα) λα 
πξνβνχλ ζε πξνζσπηθέο αλαγσγέο θαη ζπκβνιηζκνχο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ιακπάδα πνπ ζα 
αλάςνπλ ηε λχρηα ηεο Αλάζηαζεο.  Ζ θιφγα ηεο αο ειπίζνπκε λα είλαη ε δηθή ηνπο θσηεηλή καηηά γηα ηνλ θφζκν. 

 
ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: Μαληώ Κνπξεηδή  
 
 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
 

«Ηζηνξίεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ θαινθαηξηνύ»  απφ 14/5 έσο 8/6/2012 
 
Έλα ηαμίδη εηθαζηηθφ, ιανγξαθηθφ, κνπζηθφ κε πνηθίια εξεζίζκαηα (πξνβνιέο, παξαδνζηαθνχο κχζνπο, 
αληηθείκελα, κνπζηθέο θ.ά.) 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Σα παηδηά λα έρνπλ κηα γλσξηκία 
 α)  κε ηε λεζησηηθή δσή θαη ηε λαπηηθή καο παξάδνζε  
 β) κε ην ειιεληθφ θαινθαίξη φπσο απηφ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ ηηο ηέρλεο  
     ησλ εηθαζηηθψλ, ηεο κνπζηθήο, ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο θσηνγξαθίαο.  

 
ρεδηαζκφο - νξγάλσζε: Μαληώ Κνπξεηδή - ηέιηνο Βγαγθέο   
 

πκκεηνρή αλά καζεηή  7,50 επξψ 

 
 
 

Γ Ρ Α  Δ Ι    Δ   Υ Ο Λ Δ Ι Α 
 

 
ΔΚΓΖΛΧΔΗ ΛΖΞΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ 
 

«Λνύλα Παξθ» 
 
Έλα πξφγξακκα φπνπ βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο θιίκαηνο ραξάο κέζα απ’ ην παηρλίδη. Σα 
παηδηά ζα βξεζνχλ ζε κηα αηκφζθαηξα γηνξηηλή, φπνπ ν γλψξηκνο ρψξνο ηεο απιήο ζα κεηακνξθσζεί ζ’ έλα 
κεγάιν αιιηψηηθν Λνχλα Παξθ γεκάην εθπιήμεηο, ρξψκαηα θαη ήρνπο. Θα ιεηηνπξγήζνπλ δηαθνξεηηθά 
δηακνξθσκέλεο γσληέο φπνπ παηδηά θαη ελήιηθεο ζα κπνξνχλ λα παίμνπλ, άιινηε αηνκηθά θαη άιινηε νκαδηθά, 
ζε παηρλίδηα πνπ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ  έρνπλ ηε δεκηνπξγηθή δξάζε. 
Σν ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε αλαιακβάλεη ε βαζηθή παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ θνξέα καο κε 
ηε ζπλεξγαζία έκπεηξσλ εκςπρσηψλ. 
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                     ΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ησλ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ 
                         θαη ΔΜΦΤΥΧΣΔ ΘΔΑΣΡΗΚΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 
                                                            είλαη: 
 

 Αιέμαλδξνο ετηαξίδεο ( Internet Technology manager) 
 

 Υξηζηίλα ηνπξαΐηε  (Νεπηαγσγφο – Παηδαγσγφο εθαξκνζκέλνπ ζεάηξνπ) 
 

 Βνύια Καξαθίηζηνπ  (Φπρνιφγνο – Δθπαηδεπηηθφο εηδηθήο αγσγήο) 

 

  Βηξγηλία Κεραγηά  (Θεαηξνιφγνο) 
 

 Σάζνο Μπάκπαιεο  (Γξακαηνζεξαπεπηήο-Φπρνιφγνο) 
 
 
 
 
 

                                                          
 
 

Σηο Στολείο Παιτνιδιού τα Σαββατοκύριακα είναι πλούζια ζε δραζηηριόηηηες 
για παιδιά και εθήβοσς: 

 
 Εργαζηήρια Θεαηρικού Παιτνιδιού 

 
 Παραζηάζεις και εργαζηήρια κοσκλοθεάηροσ 

 

 Μοσζικο-θεαηρικά δρώμενα  

 

 Εργαζηήρια καηαζκεσής παιτνιδιών 

 

 Θεαηρικές παραζηάζεις 

 
 
* Για περιζζόηερες πληροθορίες μπορείηε να ενημερώνεζηε από ηην ιζηοζελίδα 

μας www.sxoleiopaixnidiou.gr  
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Δθηφο απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εξγαζηήξηα γηα παηδηά, 
 ζην «ρνιείν Παηρληδηνύ» 

ππάξρνπλ δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα  
 

ΕΝΗΛΙΚΕ 
 

 
1.    ΔΡΓΑΣΖΡΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΘΔΑΣΡΟΤ & ΘΔΑΣΡΗΚΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ 
 
 

ΣΔΣΑΡΣΖ 19:00 – 23:00  > Α’ ΚΤΚΛΟ 
ΣΔΣΑΡΣΖ 19:00 – 23:00  > Β’ ΚΤΚΛΟ 
     ΣΡΗΣΖ 19:00 – 11:30  > Γ’ ΚΤΚΛΟ 

 
Βησκαηηθό εξγαζηήξη-«ζρνιή» πνιιαπιψλ ηερληθψλ ζην «πεδίν» ηεο ηέρλεο, ηεο παηδαγσγηθήο, 
ηεο δηδαθηηθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο πνπ ζηφρν έρεη ηε δηακφξθσζε ηνπ Δκςπρσηή Θεαηξηθνύ 
παηρληδηνύ θαη απεπζχλεηαη ζε εθπαηδεπηηθνχο, θνηηεηέο παηδαγσγηθψλ ηκεκάησλ, εζνπνηνχο, 
ζεαηξνιφγνπο, ζπνπδαζηέο ζεαηξηθψλ ζρνιψλ, ςπρνιφγνπο, εηδηθνχο αλζξσπηζηηθψλ θαη 
επηθνηλσληαθψλ επαγγεικάησλ θαη ζε φινπο φζνπο αλαδεηνχλ νπζηαζηηθνχο θψδηθεο επηθνηλσλίαο θαη 
επθαηξίεο γηα δεκηνπξγηθή έθθξαζε θαη κάζεζε. 
*ην «τολείο Παιτνιδιού» ην Θεαηξηθφ Παηρλίδη θαη ε Παηδαγσγηθή Θεάηξνπ, βαζηθνί άμνλεο ζε φιεο 
ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, εθαξκφδνληαη θαη πξνζεγγίδνληαη κε κνλαδηθφ ηξφπν.  
*ην «τολείο Παιτνιδιού» ε κέζνδνο ηνπ Θεαηξηθνχ παηρληδηνχ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη εξεπλά λένπο 

αηζζεηηθνχο, παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο δξφκνπο. 
Σν εξγαζηήξη-«ζρνιή» πξνζθέξεη ζηνπο απνθνίηνπο (ησλ ηξηψλ θχθισλ) έλα αθφκε επαγγεικαηηθφ  
εθφδην, απνηειεί φκσο θαη κηα ηδηαηηέξσο ελδηαθέξνπζα δηαδξνκή πξνζσπηθήο εμέιημεο θαη   
απηνβειηίσζεο… 
 
Γηάξθεηα: 1 έσο 3 εηήζηνη θχθινη. 
Α’ Κχθινο  Δπαηζζεηνπνίεζε, Β’ Κχθινο  Καηάξηηζε, Γ’ Κχθινο  Δηδίθεπζε. 
 

Γιδάζκοςν: Μανηώ Κοςπεηζή  Υπεύζπλε εξγαζηεξίνπ θαη βαζηθή εκςπρώηξηα  

 ηέλιορ Βγαγκέρ, Παναγιώηηρ Κςπίηζηρ, Έππικα Μακπή.  

 
 
 

ΣΡΗΜΖΝΟΗ ΔΜΗΝΑΡΗΑΚΟΗ ΚΤΚΛΟΗ ΘΔΑΣΡΗΚΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ  

1Ο ΑΒΒΑΣΟΚΤΡΗΑΚΟ ΚΑΘΔ ΜΖΝΑ - ΧΡΔ: 10:00 – 15:00 

    - 1νο θχθινο (22-23 Οθηψβξε,19-20 Ννέκβξε, 10-11 Γεθέκβξε 2011) 

    - 2νο θχθινο (14-15 Γελάξε,11-12 Φιεβάξε,10-11 Μάξηε 2012) 

    - 3    θχθινο(28-29 Απξίιε, 19-20 Μάε, 16-17 Ηνχλε 2012)  
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Πώς να έρθετε… 

στο  «χολείο Παιχνιδιού» 

 

 

  

 

 
 
 
 

    
 

 

 

            …ένας τόπος που 
μαθαίνουμε να παίζουμε   

και παίζουμε για να μάθουμε… 
 

 

 


