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 ή να παρακολουθήσουν τις θεατρικές παραστάσεις που διοργανώνουν
για μαθητές Νηπιαγωγείου και Δημοτικού 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 και παραστάσεις με αφορμή βιβλία των εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ:
Για τον Παιδικό σταθμό και το Νηπιαγωγείο
Παράσταση κουκλοθεάτρου: «Πίκο και Λόλα-Η παράσταση»
Για τον Παιδικό σταθμό, το Νηπιαγωγείο, την Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού
Θεατρική παράσταση: «Ο ραφτάκος των λέξεων» βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο
του Αντώνη Παπαθεοδούλου ΝΕΟ
Για το Προνήπιο, το Νηπιαγωγείο, την Α΄ και Β΄ Δημοτικού
1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινωνικής αγωγής: «Τα χέρια δεν είναι για να
δέρνουμε» ΝΕΟ
2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής: «Τα συναισθήματα και η
συμπεριφορά μας» ΝΕΟ
Για το Νηπιαγωγείο, την Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μυθολογίας: «Είμαστε οι θεοί!»
Για το Νηπιαγωγείο και όλες τις τάξεις του Δημοτικού
1. Παράσταση κουκλοθεάτρου: «Φον Κουραμπιές εναντίον Κόμη Μελομακαρόνη»
2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας: «Φτιάξε το δικό σου βιβλίο»
Για όλες τις τάξεις του Δημοτικού
1. Δραματοποιημένη αφήγηση με ζωντανή μουσική: «Παραμυθένια λόγια στο
μαντίλι»

2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα γνωριμίας με το έργο και τους ήρωες των βιβλίων της
Άλκης Ζέη: «Ταξίδι στους κόσμους της Άλκης Ζέη»
ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2020
Για τις τάξεις Β΄, Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού
Αφήγηση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα μυθολογίας: «Παίζω με τους άθλους του
Ηρακλή»
Για τις τάξεις Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής: «Γίνε μυστικός πράκτορας και
σώσε τον κόσμο»
Για τις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Δημοτικού
1. Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου από την ομάδα CSI Kids: «Ντετέκτιβ Κλουζ &
CSI Kids: Η υπόθεση των χαμένων κόμικς»
2. Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου από την ομάδα CSI Kids: «Πένι Πέπερ & CSI
Kids: Το Κλεμμένο Ροκ Τραγούδι»
3. Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου από την ομάδα CSI Kids: «Σέρλοκ Χολμς & CSI
Kids: Σχολή για ντετέκτιβ»
Για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
1. Εργαστήριο δημιουργικής γραφής βασισμένο στο βιβλίο του Τζάνι Ροντάρι
Γραμματική της φαντασίας: «Παιχνίδια Φαντασίας»
* Το πρόγραμμα έχει διασκευαστεί και για την περίοδο των Χριστουγέννων.
2. Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου από την ομάδα CHALLEDU- inclusion | games |
education «Αόρατοι Ρεπόρτερ: Το Μυστήριο του Πράσινου Πλανήτη» ΝΕΟ
Για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής αγωγής: «Το κλίμα αλλάζει, εγώ τι
αλλάζω;»
2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενθάρρυνσης: «Βγάλε φτερά να πετάξεις!»
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.
*Ειδικά για τη θεατρική παράσταση «Ο ραφτάκος των λέξεων» οι παραστάσεις
για τα σχολεία κανονίζονται κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο «Τέχνες και Παιδί»

(κα Αλεξάνδρα Λιακοπούλου/κα Έφη Μάκκα, 210 3803197,
6985970285, texnes.paidi@gmail.com, Δευτέρα έως Παρασκευή 9 π.μ.-2 μ.μ.)

