
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (2018-2019) 

 

Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ προσκαλούν εκπαιδευτικούς και μαθητές να επισκεφθούν 
τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ (Ιπποκράτους 118, Αθήνα) και να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ή να παρακολουθήσουν τις θεατρικές παραστάσεις που διοργανώνουν 
για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου και πραγματοποιούνται, 
κατόπιν συνεννόησης, Δευτέρα, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 9:15 το πρωί έως τη 
1 το μεσημέρι σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. 
Παράλληλα με τα προγράμματα, τα παιδιά μπορούν επιπλέον να απασχοληθούν 
στους χώρους του ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ και του βιβλιοπωλείου, κάνοντας διάλειμμα στο 
αίθριο και ξεφυλλίζοντας παιδικά βιβλία στο βιβλιοπωλείο. 

Το σχολικό έτος 2018-2019 θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω εκπαιδευτικά 
προγράμματα με αφορμή βιβλία των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ: 

Για τον Παιδικό σταθμό και το Νηπιαγωγείο 
Παράσταση κουκλοθεάτρου: «Πίκο και Λόλα-Η παράσταση» 
 
Για το Προνήπιο, το Νηπιαγωγείο, την Α΄ και Β΄ Δημοτικού 
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Η φωνή δεν είναι για να ουρλιάζουμε»  
 
Για το Νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις του Δημοτικού 
Παράσταση κουκλοθεάτρου: «Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη»  
 
Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού 

Δραματοποιημένη αφήγηση με ζωντανή μουσική: «Παραμυθένια λόγια στο 

μαντίλι» 

 

Για τις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Είμαστε οι θεοί!» 
 

Για τις τάξεις Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού 

Θεατρική αφήγηση παραμυθιού βασισμένη στο βιβλίο της Κατερίνας Ανωγιαννάκη 

ΧΩΡΙΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ).  

 

Αφήγηση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Παίζω με τους άθλους του Ηρακλή»  

 

Για τις τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Γίνε μυστικός πράκτορας και σώσε τον κόσμο» 

 

Για τις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου από την ομάδα CSI Kids: «Ντετέκτιβ Κλουζ & CSI 

Kids: Η υπόθεση των χαμένων κόμικς»  

https://www.metaixmio.gr/el/products/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%B1?option_variant_id=0


 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου από την ομάδα CSI Kids: «Πένι Πέπερ & CSI Kids: 

Το Κλεμμένο Ροκ Τραγούδι»  

 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου από την ομάδα CSI Kids: «Σέρλοκ Χολμς & CSI 
Kids: Σχολή για ντετέκτιβ»  
 
Για τις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού 

Εργαστήριο Δημιουργικής γραφής: «Παιχνίδια Φαντασίας» 
 
* Το πρόγραμμα έχει διασκευαστεί και για την περίοδο των Χριστουγέννων. 

 

Για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Το κλίμα αλλάζει, εγώ τι αλλάζω;» 

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ ή να απευθυνθείτε στο Τμήμα 

Παιδικού Βιβλίου (κα. Δάφνη Βρέλλη, paidiko@metaixmio.gr, 211 3003500, εσωτ. 

268), Δευτέρα έως Παρασκευή, 10π.μ.-5μ.μ.  

https://www.metaixmio.gr/el/114-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1

