ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Θέλοντας να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στο αυξημένο ενδιαφέρον που
δείχνουν τα σχολεία στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε με αφορμή τα βιβλία των
εκδόσεων ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, σας παρουσιάζουμε μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ειδικά
σχεδιασμένων από τους συνεργάτες μας, τα οποία απευθύνονται σε παιδιά της προσχολικής
και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εάν είστε εκπαιδευτικός και ενδιαφέρεστε να
πραγματοποιηθεί κάποιο από τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα στο σχολείο σας,
μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία Δαρεία Τζαννετάκη (paidiko@metaixmio.gr, 211
3003500, εσωτ. 268), Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα,
και να το δηλώσετε.
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τα βιβλία ΑΛΕΞΗ, ΦΑΕ ΚΑΤΙ! και ΑΛΕΞΗ, ΚΑΝΕ ΜΠΑΝΙΟ! της
Άλισον Φαλκονάκη.
Τα παιδιά μέσα από ομαδικά παιχνίδια βοηθούν τον Αλέξη να δώσει λύση στα προβλήματά
του, έρχονται σε επαφή με κανόνες προσωπικής υγιεινής και γνωρίζουν πόσο σημαντική
είναι η ισορροπημένη διατροφή για τις ανάγκες της καθημερινότητάς μας.
Σχεδιασμός και εμψύχωση: Ευτυχία Κασκέτη, μουσειοπαιδαγωγός
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αφορμή τα βιβλία ΠΩΣ ΑΙΣΘΑΝΕΣΑΙ ΣΗΜΕΡΑ; της Μόλι Πότερ
και ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ της Κατερίνας Ανωγιαννάκη.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που έχει στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να ανακαλύψουν τα
συναισθήματα μέσα από τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού και μυθοπλασίας με κύριο άξονα την
Τέχνη.
Σχεδιασμός: Μικρές Ιστορίες, παιδαγωγική ομάδα
Εμψύχωση: Μαρία Αλβέρτη, εμψυχώτρια
Θεατρική αφήγηση του παραμυθιού Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΜΙΣΟΣ της Κατερίνας Ανωγιαννάκη.
Ένα βιβλία που έχει ως θέμα του τη διαφορετικότητα και τον τρόπο που ο καθένας από εμάς
ανακαλύπτει το ταλέντο του στη ζωή!
Σχεδιασμός: Μικρές Ιστορίες, παιδαγωγική ομάδα
Εμψύχωση: Μαρία Αλβέρτη, εμψυχώτρια
Αφήγηση και εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στους άθλους του Ηρακλή, όπως
παρουσιάζονται στη σειρά ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ.
Τα παιδιά ακολουθούν στον χάρτη το ταξίδι του Ηρακλή, αναγνωρίζουν τους άθλους όπως
αυτοί απεικονίζονται σε αγγεία και γλυπτά και στη συνέχεια διασκεδάζουν παίζοντας
παντομίμα, ανακαλύπτουν τη σχέση των άθλων με τα μεταλλεύματα και τα υδραυλικά έργα,
εξερευνούν τη σημασία και τον συμβολισμό των άθλων και τέλος δημιουργούν τα ίδια τον
δέκατο τρίτο άθλο του Ηρακλή, βάζοντας τον ήρωα να σώσει την ανθρωπότητα από ένα
σύγχρονο πρόβλημα.
Σχεδιασμός και εμψύχωση: Μαρία Τερζάκη, ηθοποιός και εμψυχώτρια
Εκπαιδευτικό παιχνίδι μυστηρίου από την ομάδα CSI Kids με αφορμή τη σειρά βιβλίων ΜΙΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΚΛΟΥΖ.
Τα παιδιά γίνονται ντετέκτιβ για μία μέρα σε μια ιστορία εμπνευσμένη από τις περιπέτειες
του αγαπημένου τους ήρωα. Οι μικροί μας φίλοι καλούνται να ερευνήσουν τεκμήρια και να
λύσουν γρίφους ομαδικά, χρησιμοποιώντας γνώσεις και δεξιότητες που διδάσκονται στο
σχολείο, στα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής, της Μελέτης Περιβάλλοντος και των
Μαθηματικών.
Σχεδιασμός: Φιλιώ Λαζανά, συγγραφέας και εκπαιδευτικός

Εμψύχωση: Φιλιώ Λαζανά και Αθηνά Μπερδέκα, ηθοποιός και εμψυχώτρια
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τον Αρχιμήδη και την ιστορία των Μαθηματικών με
αφορμή το ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΙΠΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ της Μαρίας Αγγελίδου.
Μέσα από τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού και μυθοπλασίας τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο
των Μαθηματικών, την ιστορία του Αρχιμήδη, ενώ στο τέλος του προγράμματος τους δίνεται
η ευκαιρία να αποτυπώσουν εικαστικά, με μεικτές τεχνικές, όλα όσα έχουν βιώσει μέσα από
το παιχνίδι που έχει προηγηθεί.
Σχεδιασμός: Μικρές Ιστορίες, παιδαγωγική ομάδα
Εμψύχωση: Μαρία Αλβέρτη, εμψυχώτρια
Εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό παιχνίδι για την ηλεκτρική ενέργεια, την παραγωγή της και
τους τρόπους εξοικονόμησής της, με αφορμή το βιβλίο ΓΙΝΕ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ: Η
ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΥΦ της Ελένης Ανδρεάδη.
Υιοθετώντας τον ρόλο του Πράκτορα του Πλανήτη, οι μαθητές λαμβάνουν στοιχεία,
αποκωδικοποιούν μηνύματα, συνεργάζονται πάνω σε συναρπαστικές δραστηριότητες,
μυστήρια και παιχνίδια, μέσα από τα οποία γνωρίζουν τις επιπτώσεις της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, ανακαλύπτουν ποιες πρακτικές σπαταλούν ενέργεια και βρίσκουν
τρόπους εξοικονόμηση.
Σχεδιασμός και εμψύχωση: Πράκτορες του Πλανήτη, μη κερδοσκοπική οργάνωση
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εξοικείωση των παιδιών με βασικές έννοιες της
Γεωμετρίας, με αφορμή σειρά εκπαιδευτικών βιβλίων ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ του Δημήτρη Χασάπη.
Αρχικά τα παιδιά παρατηρούν αντιπροσωπευτικούς πίνακες μεγάλων ζωγράφων και
εντοπίζουν έννοιες της Γεωμετρίας που οι ζωγράφοι αυτοί αξιοποίησαν στα έργα τους. Στη
συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις έννοιες αυτές και τις δικές τους ιδέες, δημιουργούν τους
δικούς τους ζωγραφικούς πίνακες.
Σχεδιασμός: Δημήτρης Χασάπης, καθηγητής μαθηματικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Αθηνών, συγγραφέας
Διαδραστική θεατρική διασκευή του βιβλίου ΦΟΝ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΟΜΗ
ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΗ του συγγραφέα Κυριάκου Χαρίτου από την ομάδα «Δον Κιχώτες».
Τα παιδιά συμμετέχουν στη δράση παίρνοντας ρόλους, διασκεδάζουν, γελάνε, και τέλος
βοηθούν στη συμφιλίωση των δύο αιώνιων εχθρών. Η παράσταση παρουσιάζεται για 6η
χρονιά, ανανεωμένη με τις μουσικές και τα τραγούδια του βιβλίου.

