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ΣΥΝ ΚΙΝΗΣΙΣ- ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα- 

Σεβασμός στην 
διαφορετικότητα. 

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα  

 
Τάξεις Γ’-Δ΄-Ε΄- ΣΤ’ 

Δημοτικού 

 Στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές βιωματικά τα βασικά 
δικαιώματα του κάθε ανθρώπου - σεβασμός στο διαφορετικό. 
 
Ένα βιωματικό πρόγραμμα το οποίο θα μας βοηθήσει να 
γνωρίσουμε τα βασικά (παν)ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά 
που ο διπλανός μας και ο κάθε άνθρωπος έχει από τη 
γέννησή του, τους μηχανισμούς εκείνους που καλλιεργούν 
συστηματικά την καταπάτησή τους, μα κυρίως να 
διαπιστώσουμε ότι στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, στις 
οποίες ζούμε, όχι μόνο δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια στις 

διακρίσεις και στην καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αλλά πρέπει εκ 
νέου να θέσουμε τον Άνθρωπο στο επίκεντρο όλων μας των δραστηριοτήτων. 
 

  

2. Στα ίχνη των 
δεινόσαυρων 

 
Βιωματική 

Παράσταση 
 
Α΄-Β΄-Γ Δημοτικού 

 Στόχος: Η γνωριμία του θαυμαστού κόσμου των 
δεινόσαυρων μέσα από το θεατρικό παιχνίδι 
 
Πώς θα ήταν, εάν γύριζε ο χρόνος πίσω και εσύ βρισκόσουν 
ανάμεσα στους πιο γνωστούς δεινόσαυρους; Και αν ακόμα 
καλύτερα ήσουν ΕΣΥ αυτός ο δεινόσαυρος και έπρεπε να 
βρεις την τροφή σου, να προστατέψεις τα αυγά σου, να 
συγκρουστείς με άλλους μεγαλύτερους δεινόσαυρους; 
Με οδηγό το θεατρικό παιχνίδι, τη φαντασία, την περιέργεια 
και τη μάθηση, θα ξεκινήσουμε ένα βιωματικό και 
συναρπαστικό ταξίδι, εκεί όπου κανένας άνθρωπος δεν 

έζησε. Στην εποχή των δεινόσαυρων! 
Ακολουθείστε τα ίχνη τους! 

http://www.sinkinisis.com/
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3. Οι περιπέτειες 
της βασίλισσας 

Ελισάβετ. 
 

Βιωματική 
Παράσταση 

 
Α’-Β΄-Γ’ Δημοτικού 

Στόχος: Γνωριμία με την αγγλική γλώσσα και τον αγγλικό 
πολιτισμό μέσα από το παιχνίδι. 
 
«Μια φορά και έναν καιρό μια μάγισσα, που την έλεγαν 
Σουρλουλού, έστειλε τη βασίλισσα Ελισάβετ στο Μαγεμένο 
Δάσος. Στο Μαγεμένο Δάσος η βασίλισσα συνάντησε τον 
Ρούνι το γουρούνι...» 
 
Ένα φανταστικό ταξίδι στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο 
Λονδίνο, στις συνήθειες και στα αξιοθέατά του, με οδηγό το 
παιχνίδι, το τραγούδι και το χορό. 
Μια παράσταση παιχνίδι για τη χαρά του να γνωρίζω νέα 
μέρη και ανθρώπους διαφορετικούς από εμένα, μια άλλη 

κουλτούρα, διαφορετικά έθιμα και παραδόσεις. 
Στο τέλος του προγράμματος υπάρχει εικαστικό εργαστήρι. 
*** Η παράσταση παρουσιάζεται και σε εποχιακές γιορτές (Χριστούγεννα-Καλοκαίρι) 

 

 
 
 

4. Οι περιπέτειες 
της βασίλισσας 
Ελισάβετ και τα 

μυστικά του χάρτη. 
 

Βιωματική 
Παράσταση 

 
Τάξεις Δ’-Ε’-ΣΤ’ 

Δημοτικού 

Στόχος: Επαφή με την αγγλική γλώσσα και τον αγγλικό 
πολιτισμό. 
 
«Μια φορά και έναν καιρό μια μάγισσα, που την έλεγαν 
Σουρλουλού, έστειλε την Ελισάβετ στο Μαγεμένο Δάσος. Στο 
Μαγεμένο Δάσος η βασίλισσα συνάντησε τον Ρούνι το 
γουρούνι...» 
Ο Ρούνι το γουρούνι κρατάει στα χέρια του το χάρτη που θα 
βοηθήσει τη Βασίλισσα να επιστρέψει στην Αγγλία. Τα παιδιά 
πρέπει να ακολουθήσουν τα στοιχεία και τα μυστικά του 
χάρτη. Θα τα καταφέρουν; 
 

Ένα φανταστικό ταξίδι στην Αγγλία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, στις συνήθειες 
και στα αξιοθέατά του, με οδηγό το παιχνίδι, το τραγούδι και το χορό. 
Μια παράσταση που κάποιοι από τους διαλόγους της θα είναι στα αγγλικά, 
ένα παιχνίδι για την αναγκαιότητα της εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας, για τη 
χαρά του να γνωρίζω νέα μέρη και ανθρώπους διαφορετικούς από εμένα, μια 
άλλη κουλτούρα, έναν άλλο πολιτισμό, διαφορετικά έθιμα και παραδόσεις. 
*** Η παράσταση παρουσιάζεται και σε εποχιακές γιορτές (Χριστούγεννα-Καλοκαίρι) 
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5. Εξερευνώντας το 
Βυζάντιο, Μια βόλτα 
στους δρόμους της 

Κωνσταντινούπολης 
 
Βιωματικό 
Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 
 
 Δ’-Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού 

Στόχος: Μέσα από το παιχνίδι, οι μαθητές να διαμορφώσουν 
μία συνολική εικόνα για αυτό το ένδοξο κομμάτι της 
ελληνικής μας ιστορίας, γεμάτο με θρύλους και παραδόσεις. 
 
Μερικές από  τις σημαντικότερες στιγμές της Βυζαντινής μας 
ιστορίας, από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης με το 
Μέγα Κωνσταντίνο, τη μέγιστη ακμή της επί εποχής του 
Ιουστινιανού, έως και την τελική της πτώση το 1453. Οι 
μαθητές για λίγο θα περιδιαβούν στους δρόμους της 
Κωνσταντινούπολης, θα νιώσουν πολίτες της 
Βασιλεύουσας, θα αγοράσουν με νομίσματα της εποχής 
τρόφιμα, ρούχα και κοσμήματα, θα σταθούν για λίγο στα 

σημαντικότερα σημεία της Πόλης, θα πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις του 
ιππόδρομου και θα συνθέσουν ένα ψηφιδωτό στην Αγία Σοφία. 
ΔΩΡΟ σε κάθε παιδί, ένα αντίγραφο βυζαντινού νομίσματος! 
Μετά το τέλος του προγράμματος ακολουθεί εικαστικό εργαστήρι 
 

6. Από το διάστημα 
στον ηλεκτρισμό.  

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

 
 

Τάξεις Δ’-Ε’-ΣΤ΄ 
Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές και να αγαπήσουν την 
επιστήμη της φυσικής μέσα από ένα διασκεδαστικό τρόπο. 
 
Ένα βιωματικό ταξίδι στο διάστημα, με συνεπιβάτες τους 
μαθητές!  
Μια περιπέτεια με στόχο να αγαπήσουμε τη Φυσική! 
Πειράματα και παιχνίδια θα μας δώσουν τη λύση σε μια σειρά 
από ερωτήματα.  
Το ταξίδι μας θα ολοκληρωθεί με την επιστροφή στη γη, 
ανακαλύπτοντας αυτό που άλλαξε την πορεία του 
ανθρώπινου πολιτισμού: τον ηλεκτρισμό. 
 

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
                                                                                   

 

. 
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7.  Μέλι: το φαγητό 
των θεών. 

Από την κοινωνία 
των μελισσών στο 

μέλι 
 

Βιωματική 
Παράσταση 

 
Α΄-Β΄-Γ’ Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Αρχαία Σπάρτη 

vs Αρχαία Αθήνα 

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

 
 Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στόχος: Να γνωρίσουν οι μαθητές την καλύτερα 

οργανωμένη κοινωνία: Την κοινωνία των μελισσών! 

 Η βασίλισσα κάθεται στο βασίλειο της και παρακολουθεί το 

σμήνος, οι παραμάνες την ταΐζουν βασιλικό πολτό, οι 

κηφήνες  παραμονεύουν και οι εργάτριες στις κυψέλες 

έπιασαν δουλειά από νωρίς!  

 

Κρατείστε ένα δωμάτιο στις περίφημες «κυψέλες» και ελάτε 

να γνωρίσετε την καλύτερα οργανωμένη κοινωνία: Την 

κοινωνία των μελισσών! 

Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα γεμάτο θεατρικό παιχνίδι που 

στάζει…μέλι . 

Στο τέλος του προγράμματος υπάρχει εικαστικό εργαστήρι. 
 

 

 

Στόχος : Να αντιληφθούν οι μαθητές τις διαφορές ανάμεσα στην 
Αρχαία Σπάρτη και στην Αρχαία Αθήνα και να ζήσουν σαν 
πολίτες εκείνης της εποχής 
 
Η ομάδα Συν Κίνησις με ένα βιωματικό πρόγραμμα               
διάρκειας περίπου 1 ½ ώρας προσφέρει στους μαθητές του 
Δημοτικού την ευκαιρία να γνωρίσουν τις δύο μεγαλύτερες 
δυνάμεις εκείνης της εποχής. 
Οι μαθητές για λίγο θα νιώσουν πολίτες της αρχαίας Σπάρτης 
και της αρχαίας Αθήνας, θα πάρουν αποφάσεις, θα σταθούν σε  
σημαντικές στιγμές και θα παίξουν ενεργό ρόλο στις 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις των δύο πόλεων.  

Παράλληλα, μέσα από το παιχνίδι θα ανακαλύψουν και θα βιώσουν τις διαφορές 
των δύο μεγάλων πόλεων, αλλά και θα διαμορφώσουν μια συνολική εικόνα για 
την εποχή. 
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9. Από το Διάστημα 
στη Γη 

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

 
Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού 

 

 

 

 

 

 

 
10. Πάμε σαν άλλοτε 

 
Βιωματική 

Παράσταση-παιχνίδι 
 

 Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού 
 
 
 
 
 
 

11.  Το κυνήγι του 
Θησαυρού 

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

 
Δ-Ε-ΣΤ Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στόχος: Να παίξουν οι μαθητές και να διασκεδάσουν με τους νόμους της 
Φυσικής. 

 
Ένα βιωματικό ταξίδι από τη γη στο διάστημα.  3-2-1 
εκτόξευση !!!  
Ο πολύχρωμος πύραυλος με επιβάτες  μικρούς περίεργους 
αστροναύτες, μας ανεβάζει μέχρι τα αστέρια και τους 
πλανήτες! Προσοχή!  
Κρατήρες και εκρήξεις στον κόκκινο πλανήτη-Άρη! Κι ύστερα 
ένα ουράνιο τόξο θα μας κατεβάσει και πάλι στη γη! 
 Είστε έτοιμοι; 
Στο τέλος του προγράμματος ακολουθεί εικαστικό εργαστήρι. 
 

 
 

Στόχος: Να ανακαλύψουμε τη μαγεία που κρύβεται στα 
παιχνίδια, σαν κλείσουμε τον υπολογιστή μας. 
 
Με οδηγό το θεατρικό παιχνίδι, θα κάνουμε ένα φανταστικό 
ταξίδι, θα παίξουμε παλαιά και ξεχασμένα παιχνίδια, 
κατανοώντας τη σημασία των κανόνων των παιχνιδιών και 
ίσως νιώσουμε πως εκεί έξω στην αυλή υπάρχει μεγάλη 
μαγεία και φαντασία που μας περιμένει να τη ζήσουμε, σαν 
κλείσουμε για λίγο, μόνο για λίγο, τον υπολογιστή μας. 
 
 

 
Στόχος: Η κατανόηση της αξίας της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς 
 
Πέρασαν διακόσια χρόνια από την ιδιοποίηση από το 
βρετανικό μουσείο των γλυπτών του Παρθενώνα. 
Ενός θησαυρού που δεν μπορεί να υπολογιστεί η αξία του 
σε ευρώ ή λίρες, αλλά σε ιστορία δυόμιση χιλιάδων ετών 
ελληνικού και συνάμα παγκόσμιου πολιτισμού.  
Το κυνήγι του θησαυρού» είναι η κατάθεση της δικής μας 
φωνής στην προσπάθεια επιστροφής των γλυπτών στο 
σπίτι τους. Με ένα βιωματικό ταξίδι στο χρόνο θα 
αισθανθούμε γιατί είναι σημαντικό να αγωνιζόμαστε για 

«αυτά τα μάρμαρα». 
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12.  28η Οκτωβρίου 

Από την πορεία 
προς το μέτωπο 

στην πορεία προς 
την ειρήνη 

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

 
Α’-Β’-Γ’- Δ’ 

& Ε’-ΣΤ Δημοτικού 
 
 
 
 
 
 
 

13. 25η Μαρτίου 
Ο αγώνας των 

Ελλήνων για την 
απελευθέρωση 

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

 
Α’-Β΄-Γ-Δ’ 

& Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στόχος: Μέσα από τα συναισθήματα αυτών που πολέμησαν 
αλλά και αυτών που περίμεναν, θα αναζητήσουμε τα αγαθά 
της ειρήνης. 
 
Παλιές κιτρινισμένες σελίδες από ένα ημερολόγιο θα γίνουν η 
αφορμή να βρεθούμε στο 1940.  
Τα παιδιά παίζουν και γελάνε μα η ξαφνική αναγγελία ενός 
πολέμου θα τα κάνει να συνειδητοποιήσουν  τι σημαίνει 
απώλεια, τι σημαίνει να βρίσκομαι στο πεδίο μάχης αλλά και τι 
βιώνουν αυτοί που μένουν πίσω. 

Μέσα από τα συναισθήματα αυτών που πολέμησαν αλλά και αυτών που 
περίμεναν, θα αναζητήσουμε τα αγαθά της ειρήνης και τα χαμόγελα και θα 
αντιληφθούμε πως οι άνθρωποι «αν ρίχνανε τούτα τα ντουφέκια και τις στολές 
θα μπορούσαν νά ’ναι αδέλφια» 
 
 

 
 
Στόχος:  Να νιώσουν τα παιδιά κομμάτι της ιστορίας μας, 
αλλά και να κατανοήσουν ότι οι Έλληνες ενωμένοι 
μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 
 
 
Ένα φιρμάνι του Σουλτάνου θα επιβάλει νέες 
καταπιέσεις. Είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το 
ποτήρι. Έφτασε η στιγμή για το ξεσηκωμό των Ελλήνων! 
Με τη βοήθεια των Διαφωτιστών θα τραγουδήσουμε το 
Θούριο και θα δώσουμε τον όρκο της Φιλικής Εταιρείας, 
οργανώνοντας μυστικά την επανάσταση. Θα 
γνωρίσουμε τους αγωνιστές και τις ηρωίδες του 1821, 

που θα δώσουν τη δική τους μάχη και θα δικαιωθούν, αλλά και τους φιλέλληνες 
που βοήθησαν με το δικό τους τρόπο. 
 Ήταν η πρώτη φορά που ένας λαός κέρδισε την ανεξαρτησία του από την 
Οθωμανική αυτοκρατορία. 
 Παρά το γεγονός πως στα δύσκολα τσακωνόμαστε, τα καταφέραμε!  
Ένα βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. 
Αξεσουάρ και αντικείμενα θα είναι στη διάθεση των παιδιών, για να υποδυθούν 
ρόλους,  να νιώσουν κομμάτι της ιστορίας μας, αλλά και να κατανοήσουν ότι οι 
Έλληνες ΕΝΩΜΕΝΟΙ μπορούμε να πετύχουμε πολλά. 
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14. Ανακαλύπτοντας 
τη γη μας 
 
Βιωματικό 
Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 
 
Ε’- ΣΤ’ Δημοτικού 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Ο Τσάρλι 
Τσάπλιν και ο 
παλιάτσος σε 
περιπέτειες 

 
Βιωματική 

Παράσταση 
 

Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού 
 

Η παράσταση ενδείκνυται 
και για τη θεματική: «Τα 

συναισθήματα» 
 

 
 
 
 
 
 

16.  Μια νύχτα στο 
εργαστήρι  των 

ξωτικών 
 

Βιωματική 
Παράσταση 

 
Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού 

 
 
 
 

Στόχος: Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι να γνωρίσουν οι 
μαθητές τον πλανήτη Γη. 
 
Ένα ταξίδι ξεκινάει! 
Προσδεθείτε και πάμε να γνωρίσουμε το σχήμα, τις 
κινήσεις, τους πόλους, τον Ισημερινό και τα ημισφαίρια της 
Γης!  
Θα δούμε την κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών και 
ταξιδεύοντας σε διάφορες χώρες, θα έρθουμε σε επαφή με 
τη γλώσσα, τα έθιμα και τα αξιοθέατά τους.  
Και αν όλα αυτά γινόταν με αφετηρία τη φαντασία και το 
παιχνίδι και τερματικό σταθμό τη γνώση; 

Εσύ θα ήθελες να ταξιδέψεις μαζί μας;  
 
 
 

Ένα πρόγραμμα για τη γιορτή της αποκριάς & όχι μόνο!              
 

Ένας καλόκαρδος «αλήτης» με κοντό μαύρο                                           

μουστάκι, τεράστια παπούτσια, καπέλο και μπαστούνι, 

ξεπετάγεται μέσα από τις ασπρόμαυρες εικόνες του βωβού 

κινηματογράφου και ψάχνει να βρει τη φωνή του μέσα από τα 

συναισθήματα των παιδιών.  

Στο δρόμο του θα συναντήσει ένα χαμογελαστό παλιάτσο, 
καπέλα, μάσκες, γνωστά και άγνωστα αντικείμενα και  θα 
συμμαχήσει με τα παιδιά, οδηγώντας τα σε αστείες 
περιπέτειες, με μοναδικό σκοπό το γέλιο! 

Ένα ψυχαγωγικό πρόγραμμα-θέαμα γεμάτο παιχνίδι, μουσικές και   χρώματα, 
εκεί όπου ένα μικρό χαμόγελο και λίγη αγάπη αρκούν για να κάνεις τα πάντα! 
 
Στο τέλος του προγράμματος υπάρχει εικαστικό εργαστήρι. 
 

 
Πλησιάζει η πιο μαγευτική και αγαπημένη γιορτή του χρόνου: 
Η γιορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τα 
γράμματα για τον Άγιο Βασίλη φτάνουν από όλο τον κόσμο. 
Τα ξωτικά έχουν πολλή δουλειά και στο εργαστήρι που 
φτιάχνονται τα δώρα γίνεται χαμός! Όλα πηγαίνουν ρολόι, 
όπως κάθε χρόνο, μέχρι που……όλα αλλάζουν και χάνεται η 
μαγεία! Αυτό όμως δεν έχει ξανασυμβεί! Τι έγινε; Ποιος την 
έκλεψε; Και ποια είναι εκείνη η λέξη που θα την επαναφέρει; 
Ένα χριστουγεννιάτικο θεατρικό παιχνίδι-παράσταση για τη 
μαγεία των Χριστουγέννων. 

 
***Ενδείκνυται και για σχολική χριστουγεννιάτικη γιορτή! 
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17.  Το ωραιότερο 
μπλε 

 
Βιωματική 

Παράσταση 
  

 Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

18.  Ω! Τι μικρός 
κόσμος! 

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

 
Α’-Β’-Γ’ Δημοτικού 

 
 
 
 
 

19. 17Η Νοεμβρίου 
 

Βιωματικό 
Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

 
Α΄-Β΄-Γ΄Δημοτικού 

& 
Δ΄-Ε΄-ΣΤ΄ Δημοτικού 

 
 
 

20. Πάσχα των 
Ελλήνων 

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα 

 
Α’-Β’-Γ’ & Δ’ 
Δημοτικού 

Οι θεοί της θάλασσας και του ουρανού τσακώνονται για το 
ποιος έχει το πιο ωραίο μπλε. 
 
Τα παιδιά καλούνται να βοηθήσουν και να αποφασίσουν… 
Με οδηγό την αρχαία ελληνική μυθολογία, 
ένα ταξίδι στα μυστικά και στα παιχνίδια της Θάλασσας και 
του Ουρανού.  
 
Ένα θεατρικό παιχνίδι με μύθους και πλάσματα! 
 
***Ενδείκνυται και για καλοκαιρινή-τελική γιορτή! 

 
 

 
Στόχος: Να γνωρίσουν τα παιδιά το μεγαλείου του 
ανθρώπου και να σεβαστούν την πολυπολιτισμικότητα. 
  
Με οδηγό το θεατρικό παιχνίδι, ένα φανταστικό ταξίδι σε άλλες 
ηπείρους  και άλλους πολιτισμούς. Τα παιδιά θα γνωρίσουν 
σημαντικά αξιοθέατα, ήθη και έθιμα άγνωστα αλλά και γνωστά 
και θα ανακαλύψουν πως όσες διαφορές και εάν έχουν οι 
άνθρωποι μεταξύ τους, άλλα τόσα τους ενώνουν. 
 
 

 
 
Με οδηγό το θεατρικό παιχνίδι, θα φωτίσουμε σημαντικά 
γεγονότα αυτής της περιόδου και θα συνειδητοποιήσουμε 
πως οι Έλληνες αδελφωμένοι με οδηγό τα νέα παιδιά 
μπορούν να πετύχουν θαυμαστά πράγματα! Ένα πρόγραμμα 
γεμάτο συναισθήματα, με πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό 
που θα μας θυμίσει το πάθος των Ελλήνων για την Ελευθερία. 
 
 
 
 

 
«Πάσχα πλατύ. Πάσχα τρανό σαν την καρδιά μας. 
Πάσχα για οχτρούς. Πάσχα για φίλους. Πάσχα για όλους» 
Ένα βιωματικό πρόγραμμα που θα μας φέρει σε επαφή με 
σημαντικά έθιμα του Πάσχα και θα μας θυμίσει το αληθινό 
νόημα της Μεγάλης Εβδομάδας και του Άγιου Πάσχα το οποίο 
στις μέρες μας κάπου χάθηκε… 
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Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματά μας: www.sinkinisis.com 
Χώρος: Στο σχολείο σας ή στο θέατρο της Ημέρας.  

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 215 530 4973, 697 393 3877, 693 664 5757 

E-mail: info@sinkinisis.com. 

21. Ένας σούπερ 
ήρωας μέσα μου! 

 
Βιωματικό 

Εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα 

 
Α-Β-Γ Δημοτικού 

Παίζοντας με τους πιο γνωστούς σούπερ  ήρωες και 
μαθαίνοντας μύθους για πλάσματα, ανακαλύπτουμε τις δυνάμεις 
εκείνες που κάνουν έναν άνθρωπο σούπερ ήρωα, τις 
δυνατότητες, τις δεξιότητες  και τα συναισθήματα που κρύβει ο 
καθένας μας και που ίσως δεν γνωρίζουμε ότι μπορούν να 
αποτελέσουν "σούπερ-δυνάμεις" στην εποχή μας.  
‘Ένα πρόγραμμα  που εστιάζει στην αποδοχή, στη 
διαφορετικότητα αλλά και στην πίστη στον εαυτό μας! 

http://www.sinkinisis.com/

