
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  
ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ (2019-2020) 

 

Οι εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ προσκαλούν εκπαιδευτικούς και μαθητές να επισκεφθούν 
τον ΠΟΛΥΧΩΡΟ (Ιπποκράτους 118, Αθήνα) και να συμμετάσχουν στα εκπαιδευτικά 
προγράμματα που διοργανώνουν για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και 
πραγματοποιούνται, κατόπιν συνεννόησης, Δευτέρα έως 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. 

*Με τη συμμετοχή σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή παράσταση του 
Πολυχώρου, θα λάβετε για τη βιβλιοθήκη της τάξης σας τιμής ένεκεν το αντίστοιχο 
βιβλίο στο οποίο έχει βασιστεί το πρόγραμμα.  

Το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν τα παρακάτω εκπαιδευτικά 
προγράμματα για το Γυμνάσιο και το Λύκειο με αφορμή βιβλία των εκδόσεων 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ: 

Για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου 

Εργαστήριο δημιουργικής γραφής: «Παιχνίδια Φαντασίας» 
 
Με εργαλείο το βιβλίο του Τζάνι Ροντάρι ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (εκδόσεις 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ) και τη βοήθεια της ηθοποιού και θεατροπαιδαγωγού Μαρίας Τερζάκη, 
τα παιδιά θα απελευθερώσουν την επινοητική τους ικανότητα, θα διασκεδάσουν 
ταξιδεύοντας με τη φαντασία τους και θα φτιάξουν τις δικές τους ιστορίες, τις 
οποίες στη συνέχεια θα μπορέσουν να ζωντανέψουν.  
*Το πρόγραμμα έχει διασκευαστεί και για την περίοδο των Χριστουγέννων. 

Σχεδιασμός και εμψύχωση: Μαρία Τερζάκη, ηθοποιός και εμψυχώτρια 

Μέγιστος αριθμός παιδιών: 25 
Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά 
Κόστος: 50 ευρώ + ΦΠΑ 24% 

Για την Α΄ Γυμνασίου 

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

 

Η οργάνωση «Πράκτορες του Πλανήτη» σε προσκαλούν σε ένα βιωματικό παιχνίδι 
μυστηρίου βασισμένο στο βιβλίο της Ελένης Ανδρεάδη Ο ΤΖΑΣΤΙΝ ΓΚΡΕΪ ΚΑΙ ΟΙ 
ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ (εκδόσεις ΜΕΤΑΙΜΙΟ) με το οποίο θα ιχνηλατήσετε το ταξίδι του 
Τζάστιν και θα πάρετε μέρος στη μάχη ενάντια στην υπερθέμανση του πλανήτη.  

Σχεδιασμός και εμψύχωση: Οργάνωση «Πράκτορες του Πλανήτη» 

https://www.metaixmio.gr/el/products/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%86%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/%CE%BF-%CF%84%CE%B6%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD-%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82?option_variant_id=0
https://www.metaixmio.gr/el/products/%CE%BF-%CF%84%CE%B6%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD-%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%AD%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B7%CF%82?option_variant_id=0


Μέγιστος αριθμός παιδιών: 25 
Διάρκεια: 1 ώρα 
Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν. 

Για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του 

Λυκείου 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Βγάλε φτερά να πετάξεις!» 

 

Με αφορμή το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Yusra Mardini ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ (εκδόσεις 

ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ), οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα 

διαδραστικό πρόγραμμα που θα τους βοηθήσει να ανακαλύψουν τις δικές τους 

κρυμμένες υπερδυνάμεις, αυτές που μπορούν να τους βοηθήσουν να πετάξουν 

προς τα όνειρά τους, ακόμα κι όταν οι συνθήκες γύρω τους φαντάζουν 

απαγορευτικές. Πού μπορούμε, μικροί και μεγάλοι, να βρούμε τη δύναμη και την 

ανθεκτικότητα που θα μας στηρίξει ώστε να μην παραιτηθούμε από τις αξίες και τα 

όνειρά μας, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές; 

 

Σχεδιασμός και εμψύχωση: Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας, μεταφράστρια, 

εμψυχώτρια 

 

Μέγιστος αριθμός παιδιών: 55 

Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά 

Κόστος: 150 ευρώ + ΦΠΑ 24% 

 

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, 9 π.μ.-5 μ.μ.  

 
 

https://www.metaixmio.gr/el/products/%CF%80%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1?option_variant_id=0
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

