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1. Το όραμά μας 
Μέσα από ένα ευχάριστο βιωματικό ταξίδι γνωριμίας δημιουργούμε, μαθαίνουμε και 

διασκεδάζουμε. 

 

 

2. Ποιοι Είμαστε 
Το Εργαστήρι Δημιουργικής Έκφρασης ΔΡώΜΕΝΑ λειτουργεί από το 2001 ως Συμβουλευτικό 

Κέντρο εξειδικευμένο σε θέματα που αφορούν το άτομο μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. 

Αποτελεί μία πρωτοποριακή και συντονισμένη προσπάθεια Επαγγελματιών Ανθρωπιστικών 

Επιστημών για το παιδί, τον έφηβο και τον ενήλικα μέσα στην οικογένεια αλλά και στο 

ευρύτερο περιβάλλον.  

 

Mε ευαισθησία, αγάπη και αφοσίωση στη λειτουργικότητα της δυναμικής της οικογένειας και 

του σχετίζεσθαι, στηρίζουμε καθημερινά τον σύγχρονο άνθρωπο και τις ψυχικές του ανάγκες, 

δίνοντας έμφαση στο δυναμικό δημιουργικότητα - έκφραση - επικοινωνία. 

Το προσωπικό και οι συνεργάτες μας είναι Καλλιτέχνες και Επιστήμονες Ψυχικής Υγείας αλλά 

και Επαγγελματίες Ανθρωπιστικών Σπουδών, ειδικευμένοι σε μορφές Τέχνης και στις 

απαιτήσεις και τις ιδιότητες της κάθε ηλικίας. 

Λειτουργούν αυτόνομα αλλά και συνεργάζονται, δρουν συμπληρωματικά, έτοιμοι να 

προσφέρουν ολοκληρωμένα τις υπηρεσίες τους, τις γνώσεις και το δυναμικό τους για κάθε 

μοναδικό άνθρωπο. 

 

Το Εργαστήρι λειτουργεί και ως Κέντρο Πρακτικής Άσκησης των εκπαιδευομένων Επιστημόνων 

Ανθρωπιστικών Σπουδών προσφέροντας απλόχερα τις γνώσεις του και στηρίζοντας τους νέους 

επαγγελματίες δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία δίπλα στο 

εξειδικευμένο προσωπικό μας. 

 

 

3. Οι Στόχοι μας 
Στόχος του Εργαστηρίου αποτελεί η καλύτερη επικοινωνία με τον εαυτό μας και τους άλλους 

μέσα από τη δημιουργική έκφραση, την αυτοεπίγνωση, τον τρόπο έκφρασης και συμπεριφοράς 

καθώς και με την ενεργοποίηση της ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης. 

Δρώ για μένα, γνωρίζω τον εαυτό μου μέσα από τις μορφές Τέχνης, δημιουργώ, εκφράζομαι 

και λειτουργώ θετικά σε ένα ομαδικό πλαίσιο. 
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4. Η Μεθοδολογία μας 
Χρησιμοποιούμε την τεχνική του βιώματος ως έναν από τους πιο ισχυρούς συντελεστές 

μάθησης, αποτύπωσης της γνώσης και ανάκλησης της συναισθηματικής μνήμης. 

Ενεργοποιούμε όλα τα αισθητήρια μέσα αντίληψης, έκφρασης και επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένου της γλώσσας του σώματος. 

 

Στα προγράμματά μας επικρατεί το στοιχείο του Παιχνιδιού, αξιοποιείται η Τέχνη ως ερέθισμα 

και μέσο και ενισχύεται η Δημιουργική Σκέψη η οποία βοηθάει το άτομο να παράγει 

ουσιαστικές και πολλαπλές λύσεις για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος. 

 

Η απελευθέρωση του ατόμου που παίζει, πέρα από τη χαρά που προκαλεί στο ίδιο το άτομο, 

ενεργοποιεί δυναμικές που μέχρι τώρα ήταν ανενεργές. 

 

Η Τέχνη και το Παιχνίδι καλύπτει στον συμμετέχοντα το μεγάλο κομμάτι της Δημιουργικότητας, 

η οποία καθιστά μία ψυχική ανάγκη που έχει ως επακόλουθο ένα συναίσθημα ικανοποίησης 

και ολοκλήρωσης και που συνήθως οι ενήλικες έχουν ξεχάσει τη σημαντικότητα και τα οφέλη 

της. 

 

Αναλυτικότερα οι εφαρμόσιμες τεχνικές μας αφορούν το Θεατρικό Παιχνίδι, το Role Playing, 

Μουσική, Χορό και τις Μορφές Καλλιτεχνικής Έκφρασης (Χαρακτική, Γλυπτική, Κολλάζ κτλ). 

 

 

5. Βιωματικά Εργαστήρια Θεατρικής Έκφρασης 
Τα Βιωματικά Εργαστήρια αποτελούν ένα ταξίδι ανακάλυψης και γνώσης με γνώμονα την 

ψυχολογία και τις κοινωνικές αναζητήσεις κάθε ηλικίας. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να 

εμπιστεύονται, να μοιράζονται αυτά που ενδόμυχα τους απασχολούν, να ξεπερνούν εμπόδια, 

να ανακαλύπτουν τις κοινές τους ανησυχίες οι οποίες από περιοριστικά τείχη μετατρέπονται σε 

έναν δημιουργικό κώδικα επικοινωνίας. 

Μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες, εμψυχωτική διάθεση και θεατρικές τεχνικές οι 

συμμετέχοντες ενεργοποιούνται και συμμετέχουν με όλα τα εκφραστικά τους μέσα (σώμα - 

κίνηση - λόγος - φωνή) αποκτώντας βιωματική γνώση. 

 

 

6. Σε ποιους απευθύνονται 
Τα Βιωματικά Παιδικά Εργαστήρια απευθύνονται σε παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

(Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο - Δημοτικό), όπου οι αλλαγές στη βιολογική ανάπτυξή τους 

αλλά και η εισαγωγή τους στην κοινωνική ομάδα των συνομηλίκων τους αποτελούν τη βάση 

στην οποία οικοδομούνται οι αλλαγές στο γνωστικό και στο ψυχοκοινωνικό πεδίο. 
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7. Τίτλοι Εργαστηρίων 
 

Προγράμματα για παιδιά 1,5 - 2 ετών 
• Ομάδα «Θεατρικού Παιχνιδιού & Επικοινωνίας» 

 

Προγράμματα για παιδιά 2,5 - 5 ετών 
• «Διαδραστική Μάθηση» 

o «Παίζω και Μαθαίνω» 

περιλαμβάνει συνολικά σαράντα (40) αυτοτελείς θεματικές ενότητες 

o «Η Βαλίτσα με τους Μύθους» 

περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκαεπτά (17) αυτοτελείς θεματικές ενότητες 

• Εορταστικά Προγράμματα / Σχολικές Εκδηλώσεις 

o Αυτοτελή προγράμματα για Χριστούγεννα / Πάσχα / Απόκριες 

• «Καλλιτεχνικά Εργαστήρια στο Summer Camp» 

o «Δημιουργικά Πρωινά» 

περιλαμβάνει δεκαοκτώ (18) αυτοτελείς θεματικές ενότητες 

• «Θεατρικό Παιχνίδι» 

o «Ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού» 

 

Προγράμματα για παιδιά Δημοτικού Σχολείου 

• «Διαδραστική Μάθηση» 

o «Παίζω και Μαθαίνω» 

περιλαμβάνει συνολικά εξήντα (60) αυτοτελείς θεματικές ενότητες για κάθε τάξη 

του Δημοτικού Σχολείου 

o «Η Βαλίτσα με τους Μύθους» 

περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκαεπτά (17) αυτοτελείς θεματικές ενότητες 

o «Ταξίδια με τη Χρονομηχανή» (Βιωματική Ιστορία) 

περιλαμβάνει συνολικά δεκαοκτώ (18) αυτοτελείς θεματικές ενότητες για τις 

τέσσερις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου 

• Εορταστικά Προγράμματα / Σχολικές Εκδηλώσεις 

o Αυτοτελή προγράμματα για Χριστούγεννα / Πάσχα / Απόκριες 

• «Καλλιτεχνικά Εργαστήρια στο Summer Camp» 

o «Δημιουργικά Πρωινά» 

περιλαμβάνει συνολικά δεκαοκτώ (18) αυτοτελείς θεματικές ενότητες 

• «Θεατρικό Παιχνίδι» 

o «Ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού» 

 

 

8. Αρχική συνάντηση γνωριμίας 
Πριν από κάθε Βιωματικό Εργαστήριο, οργανώνεται μία αρχική συνάντηση γνωριμίας 

διάρκειας 1/2 ώρας. Η συνάντηση αυτή έχει μοναδικό σκοπό να γίνουν απόλυτα κατανοητοί οι 

στόχοι του Εργαστηρίου αλλά και να αποσαφηνιστούν οι προσδοκίες των συμμετεχόντων ώστε 
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έγκαιρα να προσαρμοστεί κατάλληλα το περιεχόμενο του Εργαστηρίου σε περίπτωση που αυτό 

κρίνεται αναγκαίο. 
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9. Πρόγραμμα για παιδιά 1,5 - 2,5 ετών 
 

i. «Ομάδα Παιχνιδιού & Επικοινωνίας» 
Το Πρόγραμμα για παιδιά 1,5 - 2,5 ετών περιλαμβάνει την «Ομάδα Παιχνιδιού & 

Επικοινωνίας», που αφορά μία πρωτότυπη και καινοτόμο ομάδα «Μικρο - Μεγάλων». 

 

Απευθύνεται αρχικά στα παιδιά που έχουν ανάγκη για περισσότερο χρόνο με τους γονείς τους 

αλλά και ειδικότερα τους γονείς που χρειάζονται και επιθυμούν να διαθέσουν περισσότερο 

χρόνο «για και με» τα παιδιά τους. 

 

Προ-Σχολική Ηλικία: 1,5 - 2,5 ετών 

«Ομάδα Παιχνιδιού & Επικοινωνίας» 

Στόχος 

• η ενίσχυση της επικοινωνίας του γονέα με το παιδί με μέσα αλλά και 

πέρα από τον προφορικό λόγο 

• η ευκαιρία του γονέα να γνωρίσει περισσότερο το παιδί του μέσα από 

την αξιοποίηση του κοινού χρόνου και με την χρήση ευφυών και 

σωστών μέσων 

• η αξιοποίηση αυτής της σταθερής σχέσης για την ομαλή μετάβαση και 

τη σταδιακή ένταξη των παιδιών στην αυτόνομη ομάδα των 

συνομηλίκων 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή, μεσημεριανή ή απογευματινή δημιουργική απασχόληση σε 

ολιγομελείς ομάδες. 

Μία ώρα την εβδομάδα για μία εκπαιδευτική περίοδο. 

Δομή 

Εργαστηρίου 

Ταξιδεύουμε στη χώρα του Παιχνιδιού, ένα μέρος όπου η διασκέδαση και 

η επιθυμία έχει τον πρώτο ρόλο! 

Η ενασχόληση του παιδαγωγού γίνεται με κάθε παιδί μεμονωμένα, με 

σκοπό τον εντοπισμό των ενδιαφερόντων του και την χρήση τους ως μέσα, 

και την κάλυψη των αναγκών του για την ανάπτυξη των γνωστικών και 

κοινωνικών δεξιοτήτων του. Οι ασκήσεις βοηθούν τα παιδιά να εκφράσουν 

τον ψυχικό τους κόσμο και να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους, μαθαίνουν 

να επικοινωνούν και σχετίζονται. 

Στο ταξίδι αυτό ο γονέας με το παιδί λειτουργούν ως μία ισχυρά δεμένη 

ομάδα σε δημιουργικές ασκήσεις και ρόλους μεταξύ τους, αλλά και σε 

άμεση επαφή με την ευρύτερη ομάδα παιδιών-γονέων. 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 

Είκοσι. 

Δέκα γονείς με τα παιδιά τους. 
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10. Προγράμματα για παιδιά 2,5 - 5 ετών 
 

i. «Διαδραστική Μάθηση» 

Τα ΔΡώΜΕΝΑ πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Παιδικούς Σταθμούς, 

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, αναλαμβάνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα με βασικό 

στόχο την ενεργό συμμετοχή των παιδιών. Μέσα από ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης τα 

παιδιά προσεγγίζουν και αφομοιώνουν βιωματικά και με οδηγό τη φαντασία τους ποικίλες 

θεματικές ενότητες. 

 

Βασικός άξονας των προγραμμάτων διαδραστικής μάθησης είναι η διαθεματική αξιοποίηση 

των ποικίλων μορφών Τέχνης με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα και η ευαισθητοποίηση 

των παιδιών για διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Τα προγράμματα υλοποιούνται με επίκεντρο 

την ψυχολογία του παιδιού και εστιάζουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 

Με το θεατρικό παιχνίδι και μιλώντας στη γλώσσα του παιδιού η μάθηση μεταδίδεται πιο 

ολοκληρωμένη, έμπρακτα και με σαφήνεια. 

 

Όλα τα προγράμματα διαδραστικής μάθησης είναι εγκεκριμένα και επισήμως αναρτημένα 

στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

 «Παίζω και Μαθαίνω» 

Στόχος 

• Βιωματική επιμόρφωση της εκπαιδευτικής ύλης 

• Εισαγωγή στην διαδικασία μάθησης με την χρήση και την υλοποίηση 

του Θεατρικού Παιχνιδιού 

• Ενεργοποίηση του δυναμικού των παιδιών για αποτελεσματική και 

λειτουργική επικοινωνία μεταξύ τους 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή απασχόληση. 

Μιάμιση ώρα η κάθε αυτοτελής ενότητα. 

Δομή 

Εργαστηρίου 

Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά και κύρια χρησιμοποιούν το θεατρικό 

παιχνίδι ενισχύοντας την φαντασία των παιδιών σε ένα καινοτόμο αλλά και 

σύγχρονο ταξίδι μάθησης. 

Τα θέματα μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν συνεννόησης. 

 

Οι θεματικές ενότητες είναι αυτοτελείς: 

• Αλφαβητούληδες 

• Τα Ντορεμάκια 

• Πώς σε λένε; 
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• Το σχολείο μου (καινούριο σχολείο-καινούριοι φίλοι) 

• Σπίτι μου, σπιτάκι μου 

• Η γειτονιά μου 

• Η κυρία Ζέστη και ο κύριος Κρυούλης (καιρός) 

• Παίζω και αισθάνομαι (5 αισθήσεις) 

• Αγαπώ τις βολτούλες - Μαθαίνω να κυκλοφορώ 

• Η κυρία Εβδομάδα 

• Ο Μπουρμπουλήθρας (καθαριότητα και υγιεινή) 

• Ένας χρόνος ταξιδεύει (4 εποχές) 

• Οι φίλοι μου οι γιατροί (7 Απριλίου-Παγκόσμια Ημέρα Υγείας) 

• Η φάρμα μας 

• Οι θεοί του Ολύμπου 

• Δεινοσαυρίσιες ιστορίες 

• Γινόμαστε μεγάλοι (Επαγγέλματα) 

• Μετράω και σχεδιάζω 

• Ζουζουνίσματα (έντομα) 

• Ο χορός των Λουλουδιών 

• Το βασίλειο των Ζώων 

• Το Σύμπαν και οι Πλανήτες 

• Το κουτί της φιλίας 

• Η οικογένειά μου (15 Μαΐου-Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας) 

• Φροντίζω τον πλανήτη μου 

• Αγαπώ το δάσος και το προστατεύω 

• Χαμογελάστε, είναι μεταδοτικό 

• Τα δικαιώματά μου (παιδιού) 

• Δικαιώματα και Υποχρεώσεις (Ανθρώπων) 

• Ανακύκλωση 

• Μαθαίνω τα συναισθήματά μου 

• Τα 4 στοιχεία της Φύσης 

• Το σώμα μου μιλάει 

• Νους υγιής εν σώματι υγιεί 

• Ο πολύχρωμος ξεναγός (Γνωριμία με τους μεγάλους 

ζωγράφους-πίνακες) 

• Τρεχούμενο γάργαρο νερό 

• Δώς μου το χέρι σου (ευαισθητοποίηση για τα Α.Μ.Ε.Α.) 

• Βιβλίο, ο μυστικός πράκτορας της γνώσης 

• Μικροί δημοσιογράφοι (Μ.Μ.Ε.) 

• Με αφορμή ένα ποίημα 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

 «Η Βαλίτσα με τους Μύθους» 

Στόχος 

• Βιωματική διδασκαλία της πλούσιας Ελληνικής Μυθολογίας 

• Βιωματική επιμόρφωση της εκπαιδευτικής ύλης 

• Εισαγωγή στην διαδικασία μάθησης με την χρήση του και την 

υλοποίηση του Θεατρικού Παιχνιδιού 

• Ενεργοποίηση του δυναμικού των παιδιών για αποτελεσματική και 

λειτουργική επικοινωνία μεταξύ τους 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή απασχόληση. 

Μιάμιση ώρα η κάθε αυτοτελής ενότητα. 

Δομή 

Εργαστηρίου 

Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά και κύρια χρησιμοποιούν το θεατρικό 

παιχνίδι ενισχύοντας την φαντασία των παιδιών σε ένα καινοτόμο αλλά και 

σύγχρονο ταξίδι μάθησης. 

Τα θέματα μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν συνεννόησης. 

 

Οι θεματικές ενότητες είναι αυτοτελείς: 

• Ο Θησέας και ο Μινώταυρος 

• Οι άθλοι του Ηρακλή 

• Οι Τιτάνες 

• Ο Δίας και η οικογένειά του 

• Ο Μίνωας και η Πασιφάη 

• Η Αριάδνη και ο Αιγέας 

• Η Αθηνά και ο Ποσειδώνας 

• Ο Απόλλωνας και η Άρτεμη 

• Η Ήρα 

• Ο Ήφαιστος 

• Η Αφροδίτη 

• Ο Άρης 

• Ο Ερμής 

• Ο Πλούτωνας 

• Η Περσεφόνη 

• Η Δήμητρα 

• Ο Διόνυσος 

• . . . . . . 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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ii. Εορταστικά Προγράμματα / Σχολικές Εκδηλώσεις 

 

Τα ΔΡώΜΕΝΑ αναλαμβάνουν την οργάνωση εποχιακών εκδηλώσεων των σχολείων με 

πρωτότυπα και έξυπνα ψυχαγωγικά και παιδαγωγικά δρώμενα. 

 

Η διοργάνωση επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή όλων των 

παιδιών που διασκεδάζουν, μαθαίνουν και εντυπωσιάζουν τους μεγάλους με την 

αυθεντικότητά τους. 

Μέσα από ένα δημιουργικό περιβάλλον τα παιδιά και οι μεγάλοι αφομοιώνουν το πραγματικό 

νόημα της κάθε γιορτής. 

 

Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

 «Σχολικές Εκδηλώσεις» 

Στόχος 

• Η μη προπαρασκευασμένη αυθεντική διασκέδαση των συμμετεχόντων 

(μικρών και μεγάλων) αξιοποιώντας τον θεματικό άξονα, κρατώντας 

ακέραιο τον εορταστικό χαρακτήρα, με την ενεργό συμμετοχή όλων  

• Η ενίσχυση επικοινωνίας των συμμετεχόντων 

• Η βιωματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων για τα ήθη και τα έθιμα 

του τόπου μας και την διαπολιτισμικότητα 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή απασχόληση. 

Δύο ώρες η κάθε αυτοτελής ενότητα. 

Δομή 

Εργαστηρίου 

Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά και κύρια χρησιμοποιούν το θεατρικό 

παιχνίδι ενισχύοντας την φαντασία των παιδιών σε ένα καινοτόμο αλλά και 

σύγχρονο ταξίδι μάθησης. 

 

Τα θέματα, ο αριθμός των συμμετεχόντων και η διάρκεια της εκδήλωσης 

μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν συνεννόησης 

 

Οι θεματικές ενότητες είναι αυτοτελείς: 

• Χριστούγεννα 

o Παραμονή Χριστουγέννων 

o Είδα κι εγώ τον Άγιο Βασίλη 

o Καλικαντζαροσκανταλιές 

o Ταρανδοκρυφτό 

o Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο των Ευχών 

o Ένα μπισκοτάκι ταξιδεύει 

o Νάνοι ξωτικά, πιάσαμε δουλειά 

o Χιονούληδες και Χιονουλίτσες 

o Η φλυαρία των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων 

o Το δώρο μου για τη μαμά και τον μπαμπά 
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o Μπισκοτολιχουδένιο Ξωτικοχωριό 

o Γλειφιτζούρια στριφογυρίστε και το δέντρο μου στολίστε 

o Η Νεράιδα της Πρωτοχρονιάς 

o  Το φλουράκι που το’ σκασε από την κυρα-Βασιλόπιτα 

• Απόκριες 

o Το παραμύθι των αποκριάτικων στολών 

• Πασχαλινά 

o Η κυρά Σαρακοστή 

o Η Μεγάλη Εβδομάδα 

o Χαρούμενα Κοτοπουλάκια 

o Καλωσήρθες Άνοιξη 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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iii. «Καλλιτεχνικά Εργαστήρια στο Summer Camp» 

 

Τα ΔΡώΜΕΝΑ συνεργάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 

οργανώνουν Καλλιτεχνικά Εργαστήρια με τα παιδιά που συμμετέχουν στα Summer Camps των 

Σχολείων. 

Το πρόγραμμα «Δημιουργικά Πρωινά» είναι ένας ολοκληρωμένος κύκλος Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων με ενότητες πάνω στη θεματική «Εμείς και ο Κόσμος μας» και αποτελούνται 

από δέκα-οκτώ (18) θεματικές ενότητες. 

 

Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

«Δημιουργικά Πρωινά» 

Στόχος 

• Ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με την ανακάλυψη του 

εαυτού τους 

• Τοποθέτηση του παιδιού μέσα στον κόσμο 

• Αντίληψη του παιδιού για τον κόσμο γύρω μας σε σχέση με τον εαυτό 

του 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή δημιουργική απασχόληση. 

Μιάμιση ώρα καθημερινά για την περίοδο του Summer Camp. 

Δομή 

Εργαστηρίου 

Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά με κύριο γνώμονα την αξιοποίηση της 

Τέχνης και του Παιχνιδιού ως εκπαιδευτικά εργαλεία. 

 

Τα παιδιά συνθέτουν ένα σχετικό με το θέμα της ημέρας - εικαστικό 

δημιούργημα το οποίο αξιοποιείται σαν ερέθισμα για το Θεατρικό 

Παιχνίδι, το οποίο αποτελεί και την κύρια δραστηριότητα. 

 

Έντονο στοιχείο στη διεξαγωγή των μαθημάτων αποτελεί η ευκαιρία που 

δίνεται στα παιδιά να ενισχύσουν την πρωτοβουλία τους και να  βιώσουν 

σε μεγάλο βαθμό τη δύναμη της ομαδικότητας και της συνεργασίας. 

 

Οι θεματικές ενότητες είναι αυτοτελείς σε μία διαδοχική σειρά: 

• Εγώ μέσα στον κόσμο 

• Μαθαίνω τα συναισθήματά μου 

• Πρωταθλητές 

• Το κουτί της φιλίας 

• Βιβλίο, ο μυστικός πράκτορας της γνώσης 

• Χαμογελάστε, είναι μεταδοτικό 

• Μαθαίνω το σώμα μου 

• Το σύμπαν και οι πλανήτες 

• Ο γύρος του κόσμου 

• Μύθοι της θάλασσας 
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• Ο βυθός 

• Βολτούλα στην πόλη 

• Το βασίλειο των ζώων 

• Ζουζουνίσματα 

• Μικροί δημοσιογράφοι 

• Παιχνιδομελωδίες 

• Φρουτοσαλάτα 

• Η παρέα είχε τη δική της ιστορία 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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iv. «Θεατρικό Παιχνίδι - Μικροί Καλλιτέχνες εν δράσει» 

 

Σ' έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά και σ' ένα προστατευμένο παιδαγωγικό πλαίσιο, 

οι μικροί μας καλλιτέχνες ανακαλύπτουν και διαμορφώνουν τον εαυτό τους και αναπτύσσουν 

τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Ο εμψυχωτής λειτουργεί διευκολυντικά και μη καθοδηγούμενα, 

Ξεκινάει από την αστείρευτη πηγή φαντασίας του παιδιού και παρεμβαίνει για να την 

επεκτείνει, να ενισχύσει τη δημιουργική του σκέψη και να εγκαθιδρύσει μεταξύ των μελών ένα 

κλίμα ισότητας, δικαιοσύνης, ομαδικότητας. Ενθαρρύνει τα παιδιά ώστε και αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, τολμούν, ξεπερνούν τους φόβους τους, ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, 

διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, εκφράζονται και εμπιστεύονται. 

 

Με έμφαση στη «δράση στο εδώ και τώρα», ο εμψυχωτής παρατηρώντας τις ανάγκες και του 

κάθε μέλους και τη ψυχοσύνθεση της ομάδας, ορίζει κάθε φορά τους παιδαγωγικούς στόχους. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνική «εκμετάλλευση του τυχαίου» ελίσσεται χωρίς δασκαλοκεντρικό 

χαρακτήρα, συμβάλλοντας στη σύνθεση των αντιθέσεων των μελών και την ισορροπία της 

ομάδας. Ενισχύει τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και τη λειτουργικότητα του στην ομάδα. 

 

Τα παιδιά καινοτομούν, παρουσιάζοντάς μας την κορύφωση της δουλειάς τους με μία 

πρωτότυπη θεατρική παράσταση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, που αφορά ένα παραμύθι το 

οποίο ο εμψυχωτής δημιουργεί με κύριο άξονα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών. Το 

κάθε παιδί κινείται με τον τρόπο και στον ρόλο που νιώθει άνετα, με προσωπική επιλογή και 

συμμετοχή, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση τόσο σε παιδαγωγικές αξίες και μηνύματα όσο και 

σε εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

 

Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

«Θεατρικό Παιχνίδι - Μικροί Καλλιτέχνες εν δράσει» 

Στόχος 

• Δημιουργική και ενεργή συμμετοχή με τους συνομήλικους, ανάπτυξη 

και εξέλιξη ομαδικής συνεργασίας, καλλιέργεια αυτενέργειας 

• Ενίσχυση πρωτοβουλίας και αυτοεκτίμησης 

• Απελευθέρωση της θετικής ενέργειας του συμμετέχοντος 

ενεργοποιώντας τις δυναμικές που μέχρι τώρα υπολειτουργούσαν ή 

ήταν ανενεργές 

• Ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης με επακόλουθο την 

παραγωγή ουσιαστικών και πολλαπλών λύσεων αλλά και του 

αισθήματος ικανοποίησης και ολοκλήρωσης 

• Απόλαυση της αίσθησης της ικανοποίησης του «τολμάν», του 

«δοκιμάζειν», του «εκφράζειν» 

• Χρήση του βιώματος ως έναν από τους πιο ισχυρούς συντελεστές 

μάθησης, αποτύπωσης της γνώσης και ανάκλησης της 

συναισθηματικής μνήμης 

• Ενεργοποίηση όλων των αισθητηρίων μέσων της αντίληψης, της 

έκφρασης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου της γλώσσας του 

σώματος με στόχο την εξέλιξη των δεξιοτήτων μας 
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Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Μία εκπαιδευτική περίοδος. 

Μία συνάντηση κάθε εβδομάδα διάρκειας μίας ώρας η κάθε μία. 

Η διάρκεια εξαρτάται από το πλήθος των συμμετεχόντων.  

Δομή 

Εργαστηρίου 

• Αυτοσχεδιασμοί 

• Ασκήσεις ορθοφωνίας 

• Ασκήσεις σωματικής και ψυχικής απελευθέρωσης 

• Ασκήσεις επικοινωνίας 

• Ασκήσεις ενίσχυσης δημιουργικής σκέψης 

• Ασκήσεις ενίσχυσης εκφραστικών μέσων 

• Πρόβες θεατρικής παράστασης 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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11. Προγράμματα για παιδιά 2,5 - 5 ετών 
 

i. «Διαδραστική Μάθηση» 

Τα ΔΡώΜΕΝΑ πραγματοποιούν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Παιδικούς Σταθμούς, 

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, αναλαμβάνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα με βασικό 

στόχο την ενεργό συμμετοχή των παιδιών. Μέσα από ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης τα 

παιδιά προσεγγίζουν και αφομοιώνουν βιωματικά και με οδηγό τη φαντασία τους ποικίλες 

θεματικές ενότητες. 

 

Βασικός άξονας των προγραμμάτων διαδραστικής μάθησης είναι η διαθεματική αξιοποίηση 

των ποικίλων μορφών Τέχνης με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα και η ευαισθητοποίηση 

των παιδιών για διάφορα κοινωνικά ζητήματα. Τα προγράμματα υλοποιούνται με επίκεντρο 

την ψυχολογία του παιδιού και εστιάζουν στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων. 

Με το θεατρικό παιχνίδι και μιλώντας στη γλώσσα του παιδιού η μάθηση μεταδίδεται πιο 

ολοκληρωμένη, έμπρακτα και με σαφήνεια. 

 

Όλα τα προγράμματα διαδραστικής μάθησης είναι εγκεκριμένα και επισήμως αναρτημένα 

στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Σχολική Ηλικία: Δημοτικό Σχολείο 

 «Παίζω και Μαθαίνω» 

Στόχος 

• Βιωματική επιμόρφωση της εκπαιδευτικής ύλης 

• Εισαγωγή στην διαδικασία μάθησης με την χρήση και την υλοποίηση 

του Θεατρικού Παιχνιδιού 

• Ενεργοποίηση του δυναμικού των παιδιών για αποτελεσματική και 

λειτουργική επικοινωνία μεταξύ τους 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή απασχόληση. 

Μιάμιση ώρα η κάθε αυτοτελής ενότητα. 
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Δομή 

Εργαστηρίου 

Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά και κύρια χρησιμοποιούν το θεατρικό 

παιχνίδι ενισχύοντας την φαντασία των παιδιών σε ένα καινοτόμο αλλά και 

σύγχρονο ταξίδι μάθησης. 

Τα θέματα μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν συνεννόησης. 

 

Οι θεματικές ενότητες είναι αυτοτελείς: 

• Α και Β΄ Δημοτικού: Αλφαβητούληδες, Τα Ντορεμάκια, Πώς σε λένε;, Το 

σχολείο μου (καινούριο σχολείο-καινούριοι φίλοι), Σπίτι μου, σπιτάκι 

μου, Η γειτονιά μου, Η κυρία Ζέστη και ο κύριος Κρυούλης (καιρός), 

Παίζω και αισθάνομαι (5 αισθήσεις), Αγαπώ τις βολτούλες - Μαθαίνω 

να κυκλοφορώ, Η κυρία Εβδομάδα, Ο Μπουρμπουλήθρας 

(καθαριότητα και υγιεινή), Ένας χρόνος ταξιδεύει (4 εποχές), Οι φίλοι 

μου οι γιατροί (7 Απριλίου-Παγκόσμια Ημέρα Υγείας), Η φάρμα μας, Οι 

θεοί του Ολύμπου, Δεινοσαυρίσιες ιστορίες, Γινόμαστε μεγάλοι 

(Επαγγέλματα), Μετράω και σχεδιάζω, Ζουζουνίσματα (έντομα), Ο 

χορός των Λουλουδιών 

• Β΄ έως και Στ' Δημοτικού: Το βασίλειο των Ζώων, Το Σύμπαν και οι 

Πλανήτες, Το κουτί της φιλίας, Η οικογένειά μου (15 Μαΐου-Παγκόσμια 

Ημέρα Οικογένειας), Φροντίζω τον πλανήτη μου, Αγαπώ το δάσος και 

το προστατεύω, Χαμογελάστε, είναι μεταδοτικό, Τα δικαιώματά μου 

(παιδιού), Δικαιώματα και Υποχρεώσεις (Ανθρώπων), Ανακύκλωση, 

Μαθαίνω τα συναισθήματά μου, Τα 4 στοιχεία της Φύσης, Το σώμα 

μου μιλάει, Νους υγιής εν σώματι υγιεί, Ο πολύχρωμος ξεναγός 

(Γνωριμία με τους μεγάλους ζωγράφους-πίνακες), Τρεχούμενο 

γάργαρο νερό, Δώς μου το χέρι σου (ευαισθητοποίηση για τα 

Α.Μ.Ε.Α.), Βιβλίο, ο μυστικός πράκτορας της γνώσης, Μικροί 

δημοσιογράφοι (Μ.Μ.Ε.), Με αφορμή ένα ποίημα 

• Β΄ Δημοτικού: Ολυμπιακοί αγώνες, Σβουροπυξίδες (προσανατολισμός), 

Χαρούμενα ρολόγια (μαθαίνουμε την ώρα), Μία κουκκίδα στον χάρτη 

(Ελλάδα) 

• Γ΄ Δημοτικού: Ελλάδα: Φυτά και ζώα, Ελλάδα: Πολιτισμός, Ζούμε μαζί 

(κοινότητα), Ταξιδεύουμε παρέα (Μ.Μ.Μ., 22 Σεπτεμβρίου- Ευρωπαϊκή 

Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο) 

• Δ΄ Δημοτικού: Διαφορετικοί πολιτισμοί, Επαγγέλματα και προϊόντα του 

τόπου μας, Γνωρίζω το σώμα μου, Φως, Μίγματα, 

Θερμότητα-Θερμοκρασία, Η φύση είναι το σπίτι μας (οικοσυστήματα), 

Εγώ μέσα στον κόσμο 

• Ε’ Δημοτικού: Υλικά σώματα, Ήχος, Ηλεκτρισμός, Παιχνιδομελωδίες 

(ενότητα μουσικής) 

• ΣΤ' Δημοτικού: Ενέργεια, Η Τέχνη είχε τη δική της ιστορία 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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Σχολική Ηλικία: Δημοτικό Σχολείο 

 «Η Βαλίτσα με τους Μύθους» 

Στόχος 

• Βιωματική διδασκαλία της πλούσιας Ελληνικής Μυθολογίας  

• Βιωματική επιμόρφωση της εκπαιδευτικής ύλης 

• Εισαγωγή στην διαδικασία μάθησης με την χρήση του και την 

υλοποίηση του Θεατρικού Παιχνιδιού 

• Ενεργοποίηση του δυναμικού των παιδιών για αποτελεσματική και 

λειτουργική επικοινωνία μεταξύ τους 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή απασχόληση. 

Μιάμιση ώρα η κάθε αυτοτελής ενότητα. 

Δομή 

Εργαστηρίου 

Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά και κύρια χρησιμοποιούν το θεατρικό 

παιχνίδι ενισχύοντας την φαντασία των παιδιών σε ένα καινοτόμο αλλά και 

σύγχρονο ταξίδι μάθησης. 

Τα θέματα μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν συνεννόησης. 

 

Οι θεματικές ενότητες είναι αυτοτελείς: 

• Ο Θησέας και ο Μινώταυρος 

• Οι άθλοι του Ηρακλή 

• Οι Τιτάνες 

• Ο Δίας και η οικογένειά του 

• Ο Μίνωας και η Πασιφάη 

• Η Αριάδνη και ο Αιγέας 

• Η Αθηνά και ο Ποσειδώνας 

• Ο Απόλλωνας και η Άρτεμη 

• Η Ήρα 

• Ο Ήφαιστος 

• Η Αφροδίτη 

• Ο Άρης 

• Ο Ερμής 

• Ο Πλούτωνας 

• Η Περσεφόνη 

• Η Δήμητρα 

• Ο Διόνυσος 

• . . . . . . 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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Σχολική Ηλικία - Δημοτικό Σχολείο 

 «Ταξίδια με τη Χρονομηχανή» 

Στόχος 

• Βιωματική επιμόρφωση της εκπαιδευτικής ύλης 

• Εισαγωγή στην διαδικασία μάθησης με την χρήση και την υλοποίηση 

του Θεατρικού Παιχνιδιού 

• Ενεργοποίηση του δυναμικού των παιδιών για αποτελεσματική και 

λειτουργική επικοινωνία μεταξύ τους 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή απασχόληση 

Μιάμιση ώρα η κάθε αυτοτελής ενότητα 

Δομή 

Εργαστηρίου 

Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά και κύρια χρησιμοποιούν το θεατρικό 

παιχνίδι ενισχύοντας την φαντασία των παιδιών σε ένα καινοτόμο αλλά και 

σύγχρονο ταξίδι μάθησης. 

Τα θέματα, ο αριθμός των συμμετεχόντων και η διάρκεια της εκδήλωσης 

μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν συνεννόησης 

 

Οι θεματικές ενότητες είναι αυτοτελείς: 

• Γ ’ Δημοτικού: Η δημιουργία του κόσμου, Η Αργοναυτική εκστρατεία, Ο 

Τρωικός πόλεμος, Οι περιπέτειες του Οδυσσέα, Η εποχή του λίθου, Ο 

Κυκλαδικός πολιτισμός, Ο Μινωικός πολιτισμός, Ο Μυκηναϊκός 

πολιτισμός 

• Δ’ Δημοτικού: Γεωμετρικά Χρόνια, Αρχαϊκά Χρόνια, Κλασικά Χρόνια, 

Ελληνιστικά Χρόνια,  

• Ε’ Δημοτικού: Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, Βυζαντινά χρόνια 

• ΣΤ' Δημοτικού: Οθωμανική αυτοκρατορία, Μεγάλη Επανάσταση, 

Ελλάδα 19ος Αιώνας, Ελλάδα 20ος αιώνας 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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ii. Εορταστικά Προγράμματα / Σχολικές Εκδηλώσεις 

 

Τα ΔΡώΜΕΝΑ αναλαμβάνουν την οργάνωση εποχιακών εκδηλώσεων των σχολείων με 

πρωτότυπα και έξυπνα ψυχαγωγικά και παιδαγωγικά δρώμενα. 

 

Η διοργάνωση επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία και την ενεργό συμμετοχή όλων των 

παιδιών που διασκεδάζουν, μαθαίνουν και εντυπωσιάζουν τους μεγάλους με την 

αυθεντικότητά τους. 

Μέσα από ένα δημιουργικό περιβάλλον τα παιδιά γιορτάζουν βιωματικά και αφομοιώνουν το 

πραγματικό νόημα της κάθε γιορτής. 

 

Σχολική Ηλικία - Δημοτικό Σχολείο 

«Σχολικές Εκδηλώσεις» 

Στόχος 

• Η μη προπαρασκευασμένη αυθεντική διασκέδαση των συμμετεχόντων 

(μικρών και μεγάλων) αξιοποιώντας τον θεματικό άξονα, κρατώντας 

ακέραιο τον εορταστικό χαρακτήρα, με την ενεργό συμμετοχή όλων  

• Η ενίσχυση επικοινωνίας των συμμετεχόντων 

• Η βιωματική εκπαίδευση των συμμετεχόντων για τα ήθη και τα έθιμα 

του τόπου μας και την διαπολιτισμικότητα 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. 

Δύο ώρες η κάθε αυτοτελής ενότητα. 

Δομή 

Εργαστηρίου 

Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά και κύρια χρησιμοποιούν το θεατρικό 

παιχνίδι ενισχύοντας την φαντασία των παιδιών σε ένα καινοτόμο αλλά και 

σύγχρονο ταξίδι μάθησης. 

 

Τα θέματα, ο αριθμός των συμμετεχόντων και η διάρκεια της εκδήλωσης 

μπορούν να προσαρμοστούν κατόπιν συνεννόησης 

 

Οι θεματικές ενότητες είναι αυτοτελείς: 

• Χριστούγεννα 

o Παραμονή Χριστουγέννων 

o Είδα κι εγώ τον Άγιο Βασίλη 

o Καλικαντζαροσκανταλιές 

o Ταρανδοκρυφτό 

o Το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο των Ευχών 

o Ένα μπισκοτάκι ταξιδεύει 

o Νάνοι ξωτικά, πιάσαμε δουλειά 

o Χιονούληδες και Χιονουλίτσες 

o Η φλυαρία των Χριστουγεννιάτικων Δέντρων 

o Το δώρο μου για τη μαμά και τον μπαμπά 

o Μπισκοτολιχουδένιο Ξωτικοχωριό 
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o Γλειφιτζούρια στριφογυρίστε και το δέντρο μου στολίστε 

o Η Νεράιδα της Πρωτοχρονιάς 

o  Το φλουράκι που το’ σκασε από την κυρα-Βασιλόπιτα 

• Απόκριες 

o Το παραμύθι των αποκριάτικων στολών 

• Πασχαλινά 

o Η κυρά Σαρακοστή 

o Η Μεγάλη Εβδομάδα 

o Χαρούμενα Κοτοπουλάκια 

o Καλωσήρθες Άνοιξη 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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iii. «Καλλιτεχνικά Εργαστήρια στο Summer Camp» 

 

Τα ΔΡώΜΕΝΑ συνεργάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και 

οργανώνουν Καλλιτεχνικά Εργαστήρια με τα παιδιά που συμμετέχουν στα Summer Camps των 

Σχολείων. 

Το πρόγραμμα «Δημιουργικά Πρωινά» είναι ένας ολοκληρωμένος κύκλος Εκπαιδευτικών 

Προγραμμάτων με ενότητες πάνω στη θεματική «Εμείς και ο Κόσμος μας» και αποτελούνται 

από δέκα-οκτώ (18) θεματικές ενότητες. 

 

Σχολική Ηλικία - Δημοτικό Σχολείο 

«Δημιουργικά Πρωινά» 

Στόχος 

• η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε σχέση με την ανακάλυψη του 

εαυτού  

• η τοποθέτηση του παιδιού μέσα στον κόσμο 

• η αντίληψη του παιδιού για τον κόσμο γύρω μας σε σχέση με τον 

εαυτό του 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Πρωινή δημιουργική απασχόληση. 

Μιάμιση ώρα καθημερινά για την περίοδο του Summer Camp. 

Δομή 

Εργαστηρίου 

Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά με κύριο γνώμονα την αξιοποίηση της 

Τέχνης και του Παιχνιδιού ως εκπαιδευτικά εργαλεία. 

 

Τα παιδιά συνθέτουν ένα σχετικό με το θέμα της ημέρας - εικαστικό 

δημιούργημα το οποίο αξιοποιείται σαν ερέθισμα για το Θεατρικό 

Παιχνίδι, το οποίο αποτελεί και την κύρια δραστηριότητα. 

 

Έντονο στοιχείο στη διεξαγωγή των μαθημάτων αποτελεί η ευκαιρία που 

δίνεται στα παιδιά να ενισχύσουν την πρωτοβουλία τους και να  βιώσουν 

σε μεγάλο βαθμό τη δύναμη της ομαδικότητας και της συνεργασίας. 

 

Οι θεματικές ενότητες είναι αυτοτελείς σε μία διαδοχική σειρά: 

• Εγώ μέσα στον κόσμο 

• Μαθαίνω τα συναισθήματά μου 

• Πρωταθλητές 

• Το κουτί της φιλίας 

• Βιβλίο, ο μυστικός πράκτορας της γνώσης 

• Χαμογελάστε, είναι μεταδοτικό 

• Μαθαίνω το σώμα μου 

• Το σύμπαν και οι πλανήτες 

• Ο γύρος του κόσμου 

• Μύθοι της θάλασσας 
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• Ο βυθός 

• Βολτούλα στην πόλη 

• Το βασίλειο των ζώων 

• Ζουζουνίσματα 

• Μικροί δημοσιογράφοι 

• Παιχνιδομελωδίες 

• Φρουτοσαλάτα 

• Η παρέα είχε τη δική της ιστορία 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 

 

 

 

 

  



 

25 / 28 

 

iv. «Θεατρικό Παιχνίδι - Μικροί Καλλιτέχνες εν δράσει» 

 

Σ' έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά και σ' ένα προστατευμένο παιδαγωγικό πλαίσιο, 

οι μικροί μας καλλιτέχνες ανακαλύπτουν και διαμορφώνουν τον εαυτό τους και αναπτύσσουν 

τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Ο εμψυχωτής λειτουργεί διευκολυντικά και μη καθοδηγούμενα, 

Ξεκινάει από την αστείρευτη πηγή φαντασίας του παιδιού και παρεμβαίνει για να την 

επεκτείνει, να ενισχύσει τη δημιουργική του σκέψη και να εγκαθιδρύσει μεταξύ των μελών ένα 

κλίμα ισότητας, δικαιοσύνης, ομαδικότητας. Ενθαρρύνει τα παιδιά ώστε και αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες, τολμούν, ξεπερνούν τους φόβους τους, ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους, 

διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, εκφράζονται και εμπιστεύονται. 

 

Με έμφαση στη «δράση στο εδώ και τώρα», ο εμψυχωτής παρατηρώντας τις ανάγκες και του 

κάθε μέλους και τη ψυχοσύνθεση της ομάδας, ορίζει κάθε φορά τους παιδαγωγικούς στόχους. 

Χρησιμοποιώντας την τεχνική «εκμετάλλευση του τυχαίου» ελίσσεται χωρίς δασκαλοκεντρικό 

χαρακτήρα, συμβάλλοντας στη σύνθεση των αντιθέσεων των μελών και την ισορροπία της 

ομάδας. Ενισχύει τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και τη λειτουργικότητα του στην ομάδα. 

 

Τα παιδιά καινοτομούν, παρουσιάζοντάς μας την κορύφωση της δουλειάς τους με μία 

πρωτότυπη θεατρική παράσταση στο τέλος της σχολικής χρονιάς, που αφορά ένα παραμύθι το 

οποίο ο εμψυχωτής δημιουργεί με κύριο άξονα τις ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών. Το 

κάθε παιδί κινείται με τον τρόπο και στον ρόλο που νιώθει άνετα, με προσωπική επιλογή και 

συμμετοχή, ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση τόσο σε παιδαγωγικές αξίες και μηνύματα όσο και 

σε εκπαιδευτικό υπόβαθρο. 

 

Σχολική Ηλικία - Δημοτικό Σχολείο 

«Θεατρικό Παιχνίδι - Μικροί Καλλιτέχνες εν δράσει» 

Στόχος 

• Δημιουργική και ενεργή συμμετοχή με τους συνομήλικους, ανάπτυξη 

και εξέλιξη ομαδικής συνεργασίας, καλλιέργεια αυτενέργειας 

• Ενίσχυση πρωτοβουλίας και αυτοεκτίμησης 

• Απελευθέρωση της θετικής ενέργειας του συμμετέχοντος 

ενεργοποιώντας τις δυναμικές που μέχρι τώρα υπολειτουργούσαν ή 

ήταν ανενεργές 

• Ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης με επακόλουθο την 

παραγωγή ουσιαστικών και πολλαπλών λύσεων αλλά και του 

αισθήματος ικανοποίησης και ολοκλήρωσης 

• Απόλαυση της αίσθησης της ικανοποίησης του «τολμάν», του 

«δοκιμάζειν», του «εκφράζειν» 

• Χρήση του βιώματος ως έναν από τους πιο ισχυρούς συντελεστές 

μάθησης, αποτύπωσης της γνώσης και ανάκλησης της 

συναισθηματικής μνήμης 

• Ενεργοποίηση όλων των αισθητηρίων μέσων της αντίληψης, της 

έκφρασης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου της γλώσσας του 

σώματος με στόχο την εξέλιξη των δεξιοτήτων μας 
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Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Μία εκπαιδευτική περίοδος. 

Μία συνάντηση κάθε εβδομάδα διάρκειας μίας ώρας η κάθε μία. 

Η διάρκεια εξαρτάται από το πλήθος των συμμετεχόντων.  

Δομή 

Εργαστηρίου 

• Αυτοσχεδιασμοί 

• Ασκήσεις ορθοφωνίας 

• Ασκήσεις σωματικής και ψυχικής απελευθέρωσης 

• Ασκήσεις επικοινωνίας 

• Ασκήσεις ενίσχυσης δημιουργικής σκέψης 

• Ασκήσεις ενίσχυσης εκφραστικών μέσων 

• Επεξεργασία κειμένων 

• Πρόβες θεατρικής παράστασης 

Αριθμός 

Συμμετεχόντων 
Είκοσι παιδιά. 
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`` 

12. Οικονομική Προσφορά 
 

Α/Α Τίτλος Εργαστηρίου 

Αριθμός 

Συμμετε- 

χόντων 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Συνολικό 

Κόστος 

Κόστος ανά 

Συμμετέχοντα 

1 

Προ-Σχολική Ηλικία: 1,5 - 2,5 

ετών 

«Ομάδα Θεατρικού Παιχνιδιού & 

Επικοινωνίας» 

10 

παιδιά 

10 γονείς 

1
h
 / εβδομάδα 

€50 / 

εβδομάδα 

€5 / εβδομάδα 

€20 / μήνα 

(γονείς & παιδί) 

2 

Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

Διαδραστική Μάθηση: «Παίζω 

και Μαθαίνω» 

Σαράντα αυτοτελείς ενότητες 

20 

παιδιά 
1,5

h
 / ενότητα 

€60 / 

ενότητα 
€3 / ενότητα 

3 

Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

Διαδραστική Μάθηση: «Η 

Βαλίτσα με τους Μύθους» 

Δεκαεπτά αυτοτελείς ενότητες 

20 

παιδιά 
1,5

h
 / ενότητα 

€60 / 

ενότητα 
€3 / ενότητα 

4 

Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

«Σχολικές Εκδηλώσεις» 

Αυτοτελείς ενότητες 

20 

παιδιά 
2

h
 / ενότητα 

€80 / 

ενότητα 
€4 / ενότητα 

5 

Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

Καλλιτεχνικά Εργαστήρια στο 

Summer Camp: «Δημιουργικά 

Πρωινά» 

Δεκαοκτώ αυτοτελείς ενότητες 

20 

παιδιά 
1,5

h
 / μέρα €100 / μέρα 

€5 / ενότητα 

€25 / εβδομάδα 

6 

Προ-Σχολική Ηλικία: 2,5 - 5 ετών 

«Θεατρικό Παιχνίδι - Μικροί 

Καλλιτέχνες εν δράσει» 

20 

παιδιά 
1

h
 / εβδομάδα 

€60 / 

εβδομάδα 

€3 / εβδομάδα 

€12 / μήνα 

 

Η συνολική διάρκεια, ο αριθμός συμμετεχόντων και το αντίστοιχο κόστος του κάθε 

Εργαστηρίου τροποποιείται ανάλογα κατόπιν συμφωνίας 

Το συνολικό κόστος κάθε Εργαστηρίου δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 
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Α/Α Τίτλος Εργαστηρίου 

Αριθμός 

Συμμετε- 

χόντων 

Διάρκεια 

Εργαστηρίου 

Συνολικό 

Κόστος 

Κόστος ανά 

Συμμετέχοντα 

1 

Σχολική Ηλικία - Δημοτικό 

Σχολείο 

Διαδραστική Μάθηση: «Παίζω 

και Μαθαίνω» 

Εξήντα αυτοτελείς ενότητες 

20 

παιδιά 
1,5

h
 / ενότητα 

€60 / 

ενότητα 
€3 / ενότητα 

2 

Σχολική Ηλικία - Δημοτικό 

Σχολείο 

Διαδραστική Μάθηση: «Η 

Βαλίτσα με τους Μύθους» 

Δεκαεπτά αυτοτελείς ενότητες 

20 

παιδιά 
1,5

h
 / ενότητα 

€60 / 

ενότητα 
€3 / ενότητα 

3 

Σχολική Ηλικία - Δημοτικό 

Σχολείο 

Διαδραστική Μάθηση: «Ταξίδια 

με τη Χρονομηχανή» 

Δεκαοκτώ αυτοτελείς ενότητες 

20 

παιδιά 
1,5

h
 / ενότητα 

€60 / 

ενότητα 
€3 / ενότητα 

4 

Σχολική Ηλικία - Δημοτικό 

Σχολείο 

«Σχολικές Εκδηλώσεις» 

Αυτοτελείς ενότητες 

20 

παιδιά 
2

h
 / ενότητα 

€80 / 

ενότητα 
€4 / ενότητα 

5 

Σχολική Ηλικία - Δημοτικό 

Σχολείο 

Καλλιτεχνικά Εργαστήρια στο 

Summer Camp: «Δημιουργικά 

Πρωινά» 

Δεκαοκτώ αυτοτελείς ενότητες 

20 

παιδιά 
1,5

h
 / μέρα €100 / μέρα 

€5 / ενότητα 

€25 / εβδομάδα 

6 

Σχολική Ηλικία - Δημοτικό 

Σχολείο 

«Θεατρικό Παιχνίδι - Μικροί 

Καλλιτέχνες εν δράσει» 

20 

παιδιά 
1

h
 / εβδομάδα 

€60 / 

εβδομάδα 

€3 / εβδομάδα 

€12 / μήνα 

 

Η συνολική διάρκεια, ο αριθμός συμμετεχόντων και το αντίστοιχο κόστος του κάθε 

Εργαστηρίου τροποποιείται ανάλογα κατόπιν συμφωνίας 

Το συνολικό κόστος κάθε Εργαστηρίου δεν συμπεριλαμβάνει Φ.Π.Α. 

 

 

 

 


