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1. Εισαγωγικά 

 

Ο Φάκελος αυτός περιέχει ενημερωτικό και βοηθητικό συνοδευτικό υλικό για τους «μικρούς 
αρχαιολόγους της Θράκης» και συγκεκριμένα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Θέατρο Σκιών 
με τίτλο «Η ζωή της σκιάς».  

Οι «μικροί αρχαιολόγοι» παρουσιάζονται στα σχολεία από το 2011 από εξειδικευμένη 
αρχαιολόγο-μουσειολόγο-ξεναγό (με επίσημη άδεια για ξεναγήσεις από το Υπουργείο Τουρισμού). 
Πραγματοποιούνται ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης 
και Παράδοσης ή ως αυτόνομες ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.  

Στους «μικρούς αρχαιολόγους της Θράκης» έχουν συμμετάσχει πάνω από 7.000 μαθητές. Οι 
δράσεις αυτές έρχονται να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, τη μάθηση μέσω 
ψυχαγωγικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων και την προβολή της τοπικής ιστορίας και των 
μνημείων. 

Κατά τη σχολική χρονιά 2022-23 «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» περιλαμβάνουν τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα και τις ξεναγήσεις που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1 και 
πραγματοποιούνται με την υποστήριξη της Ακαδημίας Ποίησης και Παραμυθιού. 

 

 ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑ ΤΑΞΗ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 

1.  Η ανασκαφή των μικρών 
αρχαιολόγων 

Αρχαιολογία και αρχαία μνημεία της 
Θράκης 

Νηπιαγωγεία, 
Δημοτικά (Α’-Στ’) 

2 € 

2.  Κυνήγι θησαυρού στην 
Καπναποθήκη Π 

Ο καπνός στην Ξάνθη και η Καπναποθήκη 
Π 

Δημοτικά (Γ’-Στ’) 2 € 

3.  Τα παραμύθια του 
Καραγκιόζη 

Η τέχνη του ελληνικού λαϊκού θεάτρου 
σκιών 

Νηπιαγωγεία, 
Δημοτικά (Α’-Στ’) 

2 € 

4.  Η ζωή της σκιάς Θεατρικά παιχνίδια με σκιές και αφήγηση 
μύθων 

Νηπιαγωγεία, 
Δημοτικά (Α’-Στ’) 

2 € 

5.  Αφήγηση μύθων και 
παραμυθιών 

Μύθοι Αισώπου και λαϊκά παραμύθια 
από την Ελλάδα και τον κόσμο 

Δημοτικά (Α’-Στ’) 2 € 

6.  Ένας σκόρος στο Λύκειον 
των Ελληνίδων Ξάνθης 

Το αρχοντικό Χασιρτζόγλου και το 
Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης 

Δημοτικά (Γ’-Στ’) 2 € 

Εκπαιδευτικές Ξεναγήσεις 

7.  Παραμυθο-ξενάγηση στα 
αρχαία Άβδηρα 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο και η αρχαία 
πόλη των Αβδήρων 

Δημοτικά (Α’-Στ’) 2 € 

8.  Παραμυθο-ξενάγηση στο 
χάνι Αβέρωφ 

Τα χάνια και το ιστορικό κέντρο της 
Ξάνθης 

Δημοτικά (Γ’-Στ’) 2 € 

9.  Η παλιά Ξάνθη τότε και 
τώρα 

Παλιά πόλη της Ξάνθης: άνθρωποι, κτίρια 
και περιβάλλον 

Δημοτικά (Γ’-Στ’) 2 € 

10.  Από τον Δανιέλ στον 
Χατζιδάκι 

Το αρχοντικό Δανιέλ και ο Μάνος 
Χατζιδάκις στην παλιά Ξάνθη 

Δημοτικά (Γ’-Στ’) 2 € 

 
 

Πίνακας 1: «Οι μικροί αρχαιολόγοι της Θράκης» με τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
και τις ξεναγήσεις που περιλαμβάνουν. 
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2. Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη» 

 

Ο Θίασος Σκιών «Τα παραμύθια του Καραγκιόζη», ο οποίος εδρεύει στην Ξάνθη, αποτελείται  
από τους Δομτζίδη Απόστολο, Κατσιλίδου Ειρήνη και Μιχαηλίδου Νατάσα. Η αγάπη των παραπάνω 
ανθρώπων για το θέατρο σκιών οδήγησε στη δημιουργία του θιάσου το φθινόπωρο του 2013 και 
από τότε δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Το θέατρο σκιών είναι μια τέχνη η οποία έχει πανάρχαιες καταβολές. Ο Καραγκιόζης μας 
αποτελεί το πρώτο νεοελληνικό θέατρο, ένα σημαντικό κομμάτι της προφορικής μας παράδοσης 
που έχει να πει πολλά και στη σημερινή κατάσταση κρίσης. Γιατί ο Καραγκιόζης είναι η κατεξοχήν 
μορφή του απλού Έλληνα, του φτωχού, που δε φοβάται αλλά αντιστέκεται κι ας ξυλοφορτωθεί.  

Αυτόν τον παραδοσιακό Καραγκιόζη 
παρουσιάζει στη νέα γενιά ο Θίασος Σκιών «Τα 
παραμύθια του Καραγκιόζη». Έχει αναπτύξει 
συνεργασίες με διάφορους φορείς στην Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη, όπως το Ίδρυμα Θρακικής 
Τέχνης και Παράδοσης, το Λύκειο Ελληνίδων Ξάνθης, 
το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης, τη 
Δημωφέλεια Καβάλας, την Πολιτιστική Κίνηση 
Κομοτηνής, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Δράμας κ.ά. 

 

 

Ο Καραγκιοζοπαίχτης του θιάσου μας είναι ο 
Δομτζίδης Απόστολος. Το 2014 συμμετείχε στους 5ους 
Αγώνες Ελληνικού Θεάτρου Σκιών που έγιναν στην Πάτρα 
και βραβεύτηκε με το Βραβείο Δεξιοτεχνίας Κίνησης. 
Είναι μόνιμος συνεργάτης της ομάδας εργασίας για το 
αρχείο του ελληνικού θεάτρου σκιών του Κέντρου 
Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου της Γρανάδα. Είναι συνιδρυτής της 
Ακαδημίας Ποίησης και Παραμυθιού στην Αθήνα και 
της ομάδας αφήγησης παραμυθιών 
«ΠαραμυθοΘράκες».  

 
Από τη σχολική χρονιά 2015-16 ο θίασος 

συμμετέχει στους μικρούς αρχαιολόγους της Θράκης. 
Σχεδίασε το ομώνυμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα 
παραμύθια του Καραγκιόζη» καθώς και το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η ζωή της σκιάς». Το 
εργαστήρι του βρίσκεται στη Διομήδεια Ξάνθης, το 
οποίο παρουσίασε η ΕΤ1 στην ενημερωτική εκπομπή 
«Πάμε Αλλιώς». Ο θίασός μας «Τα παραμύθια του 
Καραγκιόζη» έχει οργανώσει έκθεση για το θέατρο 
σκιών στο Διδασκαλείο της «Ακαδημίας Ποίησης και 
Παραμυθιού» στη Βαμβακού Λακωνίας. 

Εικόνα 2: Από την βράβευση στους 5ους 
Αγώνες Ελληνικού Θεάτρου Σκιών. 

Εικόνα 3: Από την έκθεση για το θέατρο 
σκιών στη Βαμβακού Λακωνίας. 

Εικόνα 1: Από παράσταση του θιάσου. 
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3. Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης 

 

Το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (ΙΘΤΠ, www.fthrace.gr) είναι ένας μη κυβερνητικός 
και μη κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στο χώρο του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης. Ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία της κυρίας Βιργινίας Τσουδερού και άλλων φίλων 
της Θράκης, αποβλέποντας στη ευρύτερη ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου της περιοχής, με 
παράλληλη ανάπτυξη υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού. 

Στο διάστημα λειτουργίας του, εξελίχθηκε σε 
πρότυπο πολιτισμικής οντότητας με την αξιοποίηση, 
υποδειγματική αναστήλωση και διαχείριση 
διατηρητέων μνημείων της βιομηχανικής 
κληρονομιάς, με ιστορικό και αισθητικό ενδιαφέρον. 
Οι ποικίλες δράσεις του Ιδρύματος στεγάζονται σε 
συγκροτήματα της περιοχής των καπναποθηκών 
Ξάνθης με συνολική έκταση στην παρούσα φάση 
πλέον των 2.000 τ.μ. 

 

 
● Οι εκθέσεις καταξιωμένων καλλιτεχνών, οι συνεργασίες με μεγάλα μουσεία και πινακοθήκες, 

● οι διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών (με θέματα πολιτιστικά, οικονομικά, κοινωνικά κ.ά.), 

● οι μουσικές συναυλίες (των Eli Yamin Blues Band, Xanthis Brass Band Project, Jazzbanistas κ.ά.), 

● οι παρουσιάσεις βιβλίων γνωστών συγγραφέων (των Π. Τατσόπουλου, Β.Ραπτόπουλου κ.ά.), 

● τα πολυθεματικά σεμινάρια (π.χ. Σεμινάριο Θρακιώτικης Κουζίνας, Θεραπείας Gestalt κ.ά.), 

● οι οργανωμένες παρεμβάσεις σε μειονεκτούσες  πληθυσμιακές ομάδες,  

● το εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον και οι δράσεις στα τμήματα εκπαίδευσης 

προσδιορίζουν τα ταυτοποιητικά στοιχεία του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης. 

 

 

Εικόνα 5: Χάρτης με την 
τοποθέτηση της Καπναποθήκης Π 
πίσω από τα ΚΤΕΛ της Ξάνθης. 

Εικόνα 4: Η Καπναποθήκη Π του ΙΘΠΤ επί της οδού 
Καπνεργατών 9 στην Ξάνθη. 
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4. Η Ακαδημία Ποίησης και Παραμυθιού 

 
Η Ακαδημία Ποίησης και Παραμυθιού είναι ένας φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα 

τη Βαμβακού Λακωνίας. Δημιουργήθηκε το 2014 από το «Όναρ-μέσω τέχνης για το άρρωστο 
παιδί» (http://pf-academy.gr/). 

Το Όναρ, ΜΚΟ, μετά από δεκατέσσερα χρόνια συστηματικής εργασίας στα Πανεπιστημιακά 
Νοσοκομεία της χώρας, στα ειδικά σχολεία, στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ και στα κέντρα πολιτών με αναπηρία, 
διαπίστωσε ότι το ελληνικό παραδοσιακό παραμύθι αποτελεί το κυριότερο εργαλείο στα χέρια των 
εκπαιδευτικών, γονιών, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την ενδυνάμωση των παιδιών, 
την κοινωνικοποίηση παιδιών με αναπηρία και την ψυχοπνευματική τους ανάπτυξη, αλλά αποτελεί 
παράλληλα και μέσον διδασκαλίας. Το Όναρ δημιούργησε το 2010 το τριμηνιαίο Περιοδικό «Το 
παραμύθι» το οποίο διανέμεται δωρεάν σε Νοσοκομεία και Ειδικά Σχολεία, ενώ διατίθεται 
συνδρομητικά. 

Η Ακαδημία ιδρύθηκε το 2014 στην Αθήνα αλλά από το Νοέμβριο του 2017 έκανε το μεγάλο 
βήμα και δημιούργησε στη Βαμβακού Λακωνίας το «Διδασκαλείο» της! Εκεί βρέθηκε ο χώρος που 
θα στεγάσει τις δράσεις της Ακαδημίας ώστε να γίνει τα επόμενα χρόνια πραγματικότητα ένα 
μεγάλο όραμα σε αυτό το σχεδόν εγκαταλελειμμένο, ορεινό χωριό της χώρας: Τη δημιουργία του 
«χωριού των παραμυθιών». Προς τον σκοπό αυτό οργάνωσε μεταξύ άλλων ετήσια βιωματικά 
επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Λακωνίας, με θέμα «Γραφή και Αφήγηση  του Παραμυθιού». Κατακλείδα των σεμιναρίων υπήρξε το 
1ο Παλλακωνικό Φεστιβάλ Παραμυθιού στις 26 και 27 Μαΐου 2018.  

Η Ακαδημία έχει σκοπό την μελέτη, την παραγωγή και την διδασκαλία ποίησης και παραμυθιού 
στην νέα κοινωνική πραγματικότητα που συνεχώς διαμορφώνεται και απαξιώνει τις μορφές αυτές 
του γραπτού και προφορικού λόγου. Στόχος είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και 
θεραπευτικού έργου και η προσέγγιση των νέων. Απαραίτητη είναι, επίσης, η ανάδειξη της κλασικής 
παιδείας και του λαϊκού παραδοσιακού πολιτισμού στον ποιητικό και προφορικό λόγο. Η οργάνωση 
και δράση προγραμμάτων με αντικείμενο την κατάρτιση και εκπαίδευση παιδιών, εφήβων και 
ενηλίκων σε ζητήματα κοινωνικού, παιδαγωγικού μα και ψυχολογικού ενδιαφέροντος μέσω της 
ποίησης και του παραμυθιού είναι βασική προτεραιότητα. Μέγα ζητούμενο είναι η προαγωγή και 
διάδοση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας και η λειτουργία των αξιών που προκύπτουν από 
αυτήν. 

 

Στην Ακαδημία διδάσκονται για ενήλικες: 
● Γραφή Παραμυθιών 

● Αφήγηση 

● Λαογραφία 

● Στίχος 
● Ποίηση 

● Μελοποίηση 

● Μουσικό παραμύθι 
● Θεατρική γραφή και παραμύθι 

και για παιδιά:  
● Αφήγηση 

● Γραφή παραμυθιών 

● Στίχος 
● Μελοποίηση. 

Εικόνα 6: Το λογότυπο της 
Ακαδημίας Ποίησης και 

Παραμυθιού. 

Εικόνα 7: Το Διδασκαλείο της 
Ακαδημίας Ποίησης και 

Παραμυθιού. 
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5. Πρακτικές πληροφορίες 

 

Ο παρών Φάκελος για Εκπαιδευτικούς συνοδεύει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται 
στο ΙΘΤΠ με τίτλο «Η ζωή της σκιάς». Ο κάθε Φάκελος περιέχει:  

1. βασικές πληροφορίες για την κάθε θεματική,  
2. προτεινόμενες δράσεις για χρήση πριν και μετά το πρόγραμμα,  
3. πληροφορίες για τη συμμετοχή των μαθητών στους μικρούς αρχαιολόγους και 
4. παραπομπή για την αξιολόγηση του προγράμματος. 
 

Οι Φάκελοι είναι ελεύθερα διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα www.guideinthrace.com (ενότητα 
«Προτάσεις για σχολεία»). 

 

4.1. Συμμετέχοντες και κόστος 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε φορά 1 σχολική τάξη (ως 30 
άτομα). Το κόστος συμμετοχής για κάθε παιδί είναι 2 ευρώ.  

Για να συμμετέχει μια σχολική τάξη στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πρέπει να προηγηθεί 
συνεννόηση με την υπεύθυνη στα τηλέφωνα 6976 478073 και 25410 91973. 

Η παρουσία και συμμετοχή των Εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο ΙΘΤΠ 
κρίνεται απαραίτητη και θεμιτή για την καλύτερη και ομαλή υλοποίησή του! Παρακαλείται ο/η 
υπεύθυνος/η Εκπαιδευτικός να ενημερώσει την εμψυχώτρια για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με 
τους μαθητές που είναι απαραίτητο να γνωρίζει για την ομαλότερη διεξαγωγή της επίσκεψης (π.χ. 
δυσλεξία, νοητική υστέρηση, υπερκινητική συμπεριφορά κτλ.)! 

 

4.2. Χώρος υλοποίησης 

 

Ο χώρος υλοποίησης του προγράμματος 
είναι η Καπναποθήκη «Π» επί της οδού 
Καπνεργατών 9 και συγκεκριμένα το σύγχρονο 
και άρτια εξοπλισμένο παιδικό εργαστήρι που 
βρίσκεται στο ισόγειο (Εικόνα 8).  

Ο χώρος αυτός είναι εξοπλισμένος με 
καρέκλες και τραπέζια, ώστε να μπορεί να 
φιλοξενήσει άνετα μια σχολική τάξη. 
Παράλληλα, υπάρχει ελεύθερος χώρος καθώς 
και τα απαραίτητα υλικά για τις διάφορες 
δραστηριότητες. Υπάρχουν, ακόμα, χώροι 
υγιεινής για παιδιά και ενήλικες. 

Εικόνα 8: Η αίθουσα του ΙΘΤΠ όπου υλοποιείται 
το πρόγραμμα. 
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Η Καπναποθήκη, ένα μεγάλο και επιβλητικό κτίριο, αποκατεστημένο κατά ένα μέρος από το 
ΙΘΤΠ,  αποτελεί τυπικό δείγμα και συνάμα μοναδικό των βιομηχανικών κτιρίων του τέλους του 19ου 
αιώνα στην πόλη της Ξάνθης. 

 

4.3. Χρόνος υλοποίησης 

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο ΙΘΤΠ διαρκεί περίπου 1,5 ώρα και πραγματοποιείται 
καθημερινά σε 2 κύκλους. 

Α’ κύκλος 9.30 – 11.00 π.μ. 

Β’ κύκλος 11.30 π.μ. – 1.00 μ.μ.  

 

4.4. Στόχοι και φιλοσοφία 

 

Μέσα από την αποσαφήνιση των στόχων του προγράμματος «Οι μικροί αρχαιολόγοι της 
Θράκης» γίνεται κατανοητή και η γενικότερη φιλοσοφία του, που βασίζεται στη βιωματική και 
συνεργατική μάθηση μέσα από ποικίλες δράσεις με έμφαση στη χρήση του παραμυθιού ως μέσου 
προσέγγισης του πολιτισμού και της ιστορίας. Οι στόχοι, λοιπόν, συνολικά των «μικρών 
αρχαιολόγων της Θράκης» και του προγράμματος «Η ζωή της σκιάς» είναι: 

1. να αποτελέσει η συμμετοχή στο πρόγραμμα μια πλούσια σε ερεθίσματα εναλλακτική 
προσέγγιση στη γνώση, στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία, 

2. να προσεγγίσουν τα παιδιά την έννοια της σκιάς μέσα από αναγωγές σε δικές τους 
εμπειρίες και σχετικές απλές αλλά εποικοδομητικές δραστηριότητες, 

3. να μάθουν βασικά στοιχεία για το θέατρο σκιών και τις τεχνικές του, 

4. να καλλιεργήσουν ομαδικά ερευνητική ικανότητα, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά 

τους μέσα από ομαδικά παιχνίδια, 

5. να εκφραστούν με ποικίλα μέσα και να εμπεδώσουν με το δικό τους τρόπο τη θέση της 
σκιάς στην τέχνη, 

6. να ανακαλύψουν μέσα από παιχνίδια και δραστηριότητες ήρωες των μύθων και των 
παραμυθιών και 

7. να καλλιεργηθεί μια θετική αντιμετώπιση προς το θέατρο σκιών και την τέχνη γενικότερα. 
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6. Δραστηριότητες πριν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Είναι θεμιτό πριν από τη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Η ζωή της σκιάς» να γίνει 
κάποιου είδους προεργασία με τα παιδιά στην τάξη, ώστε η επίσκεψη να έχει όσο το δυνατόν 
εντονότερα και θετικότερα αποτελέσματα για τα παιδιά αλλά και τη μαθησιακή διαδικασία στο 
Δημοτικό σχολείο. 

Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται οι παρακάτω δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες με τη σειρά ή μεμονωμένα και βασίζονται στο Διαθεματικό 
Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου. Μπορούν, βέβαια, να 
αναπτυχθούν περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα με τις ανάγκες του/της Εκπαιδευτικού και να 
προσαρμοστούν στην κάθε τάξη. 

 

α/α Προτεινόμενη δραστηριότητα 
Σχέση με 
Μάθημα 

1 ΣΚΙΑ: Τα παιδιά συζητούν για τη σκιά, για το πώς δημιουργείται. Πώς 
σχετίζεται με τους ανθρώπους, πώς την χρησιμοποιούσαν οι πρώτοι 
άνθρωποι και πώς εμείς σήμερα; Πού και πότε βλέπουμε σκιές; Κάνουμε 
πειράματα με τη σκιά, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, και 
καταγράφουμε τις διάφορες παρατηρήσεις μας (π.χ. διαφορετικό μέγεθος 
σκιάς δέντρου σε διαφορετικές ώρες της μέρας ή όταν είμαστε κοντά ή 
μακριά από την πηγή φωτός, διαφορετική σκιά ενός αντικειμένου αν το 
γυρίσουμε από διαφορετικές πλευρές). Παίζουμε παιχνίδια με τη σκιά: α) 
κάνουμε σκιές με τα χέρια μας και με φακό, β) κολλάμε ένα χαρτί στον 
τοίχο, ρίχνουμε πάνω του τη σκιά του προφίλ ενός παιδιού και 
σχεδιάζουμε το περίγραμμά του, μετά το χρωματίζουμε, γ) βγάζουμε 
φωτογραφία τη σκιά μας ενώ κάνουμε διάφορες κινήσεις, δ) βρίσκουμε 
παροιμίες ή αινίγματα για τη σκιά και τα ζωγραφίζουμε ή τα 
δραματοποιούμε κ.ά. Εφευρίσκουμε τα δικά μας παιχνίδια με τη σκιά, 
βρίσκουμε σχετικά πειράματα και βίντεο στο διαδίκτυο (παραδείγματα 
απ’το ΥΠΟΠΑΙΘ http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/1903/338.pdf  και 
την Ελληνογερμανική Αγωγή http://www.ea.gr/biblio/E/E_A_MFOS.PDF)  

Γλώσσα 

Ιστορία 

Μαθηματικά 

Μελέτη 
Περιβάλλοντος 

Θεατρική 
αγωγή 

Εικαστικά 

2 ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ: Τα παιδιά συζητούν για το θέατρο σκιών, αν ξέρουν τι 
είναι, τι μπορεί να περιλαμβάνει, ποιες είναι οι διαφορές και οι ομοιότητές 
του με το θέατρο, αν έχουν παρακολουθήσει ποτέ. Πώς θα μπορούσαμε να 
παίξουμε θέατρο σκιών στην τάξη; Απλώνουμε ένα σεντόνι, φωτίζουμε από 
πίσω με λάμπα και παίζουμε ένα μικρό θεατρικό (π.χ. μια μέρα στο 
σχολείο) ή παντομίμα με τα σώματά μας. Παρατηρούμε τη διαφορετική 
σκίαση ανάλογα με τη θέση της πηγής φωτός και του φωτιζόμενου 
σώματος. Βάζουμε χρωματιστές ζελατίνες μπροστά στον φακό και 
βλέπουμε το διαφορετικό αποτέλεσμα (π.χ. κόκκινη ζελατίνα για ένα 
επεισόδιο με πυρκαγιά). Χρησιμοποιούμε για το θεατρικό μας κούκλες από 
κουκλοθέατρο, άλλα αντικείμενα ή εμάς (π.χ. πάνινα ζώα για την 

Γλώσσα 

Φυσικά 

Μελέτη 
Περιβάλλοντος 

Θεατρική 
Αγωγή 

Εικαστικά 
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αναπαράσταση ενός μύθου του Αισώπου, χαρτονένια δέντρα για σκηνικά 
που τα καρφιτσώνουμε στο σεντόνι). Βλέπουμε τη δουλειά σύγχρονων 
θιάσων που πειραματίζονται με το θέατρο σκιών με κούκλες ή ηθοποιούς 
(π.χ. ParaMana Puppet Theatre paramanapuppetheatre.blogspot.com 
ShadowLight Productions www.shadowlight.org/slp/, Pilobulus’ sahadow-
land www.pilobolus.com/). Βρείτε οδηγίες για την χρήση ηθοποιών και 
αντικειμένων:  www.shadowlight.org/slp/docs/shadowTheatreManual.pdf  

3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ: Αναζητούμε πληροφορίες για την ιστορία του 
παραδοσιακού θεάτρου σκιών παγκόσμια στη βιβλιοθήκη του σχολείου, 
στο διαδίκτυο. Σημειώνουμε σε έναν χάρτη τις χώρες για τις οποίες 
υπάρχει ιστορική μαρτυρία ύπαρξης θεάτρου σκιών. Φτιάχνουμε έναν 
χρονολογικό πίνακα όπου αναφέρουμε επιγραμματικά την κάθε χώρα και 
την εκάστοτε μαρτυρία. Γινόμαστε ομάδες με την καθεμιά να επιλέγει μια 
χώρα και να εμβαθύνει στη δική της παράδοση στο θέατρο σκιών. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις μουσικές που συνοδεύουν τις παραστάσεις. 
Εκτυπώνουμε και χρωματίζουμε φιγούρες από διαφορετικές χώρες. 
Φτιάχνουμε τη δική μας συλλογή.  

Φυσικά 

Μελέτη 
Περιβάλλοντος 

Μαθηματικά 

Εικαστικά 

Μουσική 

4 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ: Ερευνούμε την ιστορία και την παράδοση 
του ελληνικού θεάτρου σκιών, τις διαφορετικές θεωρίες καταγωγής του. 
Βρίσκουμε εικόνες για την σκηνή, τον μπερντέ, τις φιγούρες και τα σκηνικά 
που χρησιμοποιούνται, τις τεχνικές κατασκευής του. Παρουσιάζουμε στην 
τάξη ή το σχολείο την έρευνά μας με ιδιαίτερη αναφορά στον Καραγκιόζη, 
στην προέλευσή του, το όνομά του, στις ομοιότητες και διαφορες με τον 
Οθωμανικό Karagöz. Φτιάχνουμε ένα κόμικ με την ιστορία του 
νεοελληνικού θεάτρου σκιών, του Καραγκιόζη, αφηγούμαστε την ιστορία 
του με τη συνοδεία μουσικής με αυτοσχέδια όργανα. Βρίσκουμε 
πληροφορίες για σύγχρονους θεατρικούς θιάσους που ασχολούνται με το 
παραδοσιακό ελληνικό θέατρο σκιών, τον Καραγκιόζη. Εξερευνούμε με τα 
παιδιά τα Ελληνικά Μουσεία που έχουν σχετικές συλλογές, ντοκιμαντέρ 
στο διαδίκτυο και το Αρχείο του Πανεπιστημίου της Γρανάδα για το 
Νεοελληνικό Θέατρο Σκιών 

(http://www.centrodeestudiosbnch.com/gr/teatro). 

Γλώσσα 

Ιστορία  

Φυσικά 

Θεατρική 
Αγωγή 

Μουσική 

Εικαστικά 

 

5 ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ: Τα παιδιά πριν συμμετέχουν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
συζητούν για το πού θα πάνε, γράφουν τι περιμένουν να κάνουν εκεί, τι 
είναι το θέατρο σκιών, τι κάνει ένας σκιοπαίχτης, τι θέλουν να μάθουν, να 
κάνουν κτλ. Τα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν ή να δραματοποιήσουν 
κάτι σχετικό με αυτό που πιστεύουν ότι θα γίνει στο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα ή με αυτό που θεωρούν ότι κάνουν οι σκιοπαίχτες. Τα 
συγκρίνουν όλα αυτά με άλλα παρόμοια μετά την επίσκεψη. 

Γλώσσα 
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7. Τι γίνεται κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος 

 

Το πρόγραμμα «Η ζωή της σκιάς» έχει διάρκεια 1,5 περ. ώρας και την ακόλουθη δομή: 

 Στάδιο εκπαιδευτικού προγράμματος 
Διάρ-
κεια 

Α Καλωσόρισμα τάξης, τακτοποίηση τυχόν μπουφάν, σακιδίων στον χώρο, γνωριμία 
με την εμψυχώτρια. 

5’ 

Β ΣΚΙΕΣ: Εισαγωγική συζήτηση για τις σκιές, δραστηριότητες που κεντρίζουν την 
περιέργεια και τη φαντασία των παιδιών κτλ. 

10‘ 

Γ ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ: Μουσικοκινητική άσκηση για το ζέσταμα των παιδιών και την 
καλύτερη ενσάρκωση των ηρώων, τη μίμηση της φωνής κ.ά. 

10‘ 

Δ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Παρουσίαση στο πανί των διάφορων τεχνικών που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη δραματοποίηση των μύθων και των παραμυθιών. 

10’ 

Ε ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΙ: Τα παιδιά μπαίνουν σε ομάδες πίσω από το πανί με φιγούρες,  
μάσκες προσώπου και δραματοποιούν μύθους και παραμύθια. 

40‘ 

Ζ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Τα παιδιά φτιάχνουν μια αναμνηστική κατασκευή (φιγούρες και 
σκηνικά) για τη χρήση με μικρές αυτοσχέδιες σκηνές θεάτρου σκιών.  

10’ 

Η Σύντομη συζήτηση/αξιολόγηση και καταγραφή των παρατηρήσεων των μαθητών. 5’ 

 Σύνολο 90‘ 
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8. Δραστηριότητες μετά από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

 

Αν υπάρχει δυνατότητα χρόνου και διάθεση από τον/την Εκπαιδευτικό μπορεί να συνεχιστεί η 
ενασχόληση με το θέατρο σκιών και μετά το πέρας του Προγράμματος. 

Δίνεται έτσι η ευκαιρία στα παιδιά να εμπεδώσουν καλύτερα τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια 
του Προγράμματος, να ρωτήσουν τυχόν απορίες που προέκυψαν αργότερα, να διατυπώσουν 
σκέψεις τους για το τι τους άρεσε, τι όχι, τι τους έκανε εντύπωση, να ασχοληθούν εκτενέστερα με 
κάτι που τους τράβηξε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον, να εκφραστούν σχετικά, να εφαρμόσουν τα θετικά 
της εμπειρίας που είχαν και σε άλλους τομείς και μαθήματα κτλ. 

Παρακάτω ακολουθούν μερικές μόνο προτάσεις για δραστηριότητες και παιχνίδια που 
βασίζονται σε όσα λαμβάνουν χώρα στο ίδιο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά και σε ενότητες 
μαθημάτων. Πολύ περισσότερες δραστηριότητες μπορούν να προκύψουν από τη φαντασία και την 
εμπειρία σας με τα παιδιά στην τάξη σας! 

 

α/α Προτεινόμενη δραστηριότητα Σχέση με μάθημα 

1 ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ-ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ: Τα παιδιά καταγράφουν τις 
εντυπώσεις τους για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: τι είναι τελικά το 
θέατρο σκιών, ποιος είναι ο ρόλος του στο θέατρο γενικότερα, στην 
αφήγηση μύθων και ιστοριών, πώς σας φάνηκε το πρόγραμμα, τι 
θυμάστε, τι σας έκανε εντύπωση, τι θα ρωτούσατε τώρα την 
εμψυχώτρια; Κρατήστε σημειώσεις, κάντε μια ομαδική ζωγραφιά για 
την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα. Θυμηθείτε την παρουσίαση στο 
πρόγραμμα και προσπαθήστε να την επαναλάβετε στην τάξη. Δείτε 
στον υπολογιστή τις φωτογραφίες από το πρόγραμμα που τυχόν 
τραβήξατε, θυμηθείτε και συζητήστε για το τι γινόταν σε εκείνο το 
στάδιο του προγράμματος. Κάντε κόμικ με τα διάφορα στάδια του 
προγράμματος. 

Γλώσσα 

Εικαστικά 

Μουσική 

Ιστορία 

2 ΣΚΙΑ: Αφηγηθείτε στα παιδιά την αλληγορία του σπηλαίου από τον 
Πλάτωνα (Πολιτεία, 514-517c). Δραματοποιήστε την αλληγορία, για να 
καταλάβουν τα παιδιά τον μύθο του Πλάτωνα. Βρείτε απεικονίσεις της 
στην τέχνη και σχετικά βίντεο. Επισκεφθείτε «Το σπίτι της σκιάς» στην 
παλιά πόλη της Ξάνθης και δείτε τα έργα τέχνης του Τριαντάφυλλου 
Βαΐτση με βάση τη σκιά (shadow art). Φανταστείτε ότι είστε η σκιά σας, 
τι θα λέγατε; Καταγράψτε τις ιδέες σας και φτιάξτε έναν σύντομο 
θεατρικό διάλογο μεταξύ δύο ή περισσότερων σκιών.  

Γλώσσα 

Θεατρική Αγωγή 

Φυσικά 

Μελέτη 
Περιβάλλοντος 

Εικαστικά 

3 ΜΟΥΣΙΚΗ: Επιλέξτε ορχηστρική μουσική που πιστεύετε ότι θα ταίριαζε 
να επενδύσει αποδόσεις μύθων και παραμυθιών με θέατρο σκιών. 
Βρείτε πληροφορίες για τη μουσική, τον δημιουργό της κ.ά. Σκεφτείτε 
τα συναισθήματα που σας γεννά και ζωγραφίστε αυτό που περιγράφει 
η μουσική. Κάντε μια συλλογή με τραγούδια ή ποιήματα που περιέχουν 
στους στίχους τους τη λέξη «σκιά» και μελετήστε τα. Φτιάξτε τη δική 

Μουσική 

Εικαστικά 

Ιστορία 

Μελέτη 
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σας ορχήστρα για παράσταση θεάτρου σκιών με απλά αυτοσχέδια 
όργανα. Προσπαθήστε να βρείτε τρόπους να παράγετε ήχους, εφέ που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παράσταση θεάτρου σκιών π.χ. τον 
ήχο του ξύλου, του χτυπήματος πόρτας, του φιδιού κτλ. 

περιβάλλοντος 

Γλώσσα 

4 ΕΡΕΥΝΑ: Ασχοληθείτε με έναν τομέα του θεάτρου σκιών, π.χ. τον 
κατασκευαστικό. Βρείτε αφίσες παραστάσεων ή φωτογραφίες που 
απεικονίζουν σκηνές θεάτρου σκιών. Δείτε βίντεο με διαφορετικές 
τεχνικές θεάτρου σκιών που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Επικοινωνήστε 
με θιάσους που ασχολούνται με το θέατρο σκιών και ετοιμάστε 
ερωτήσεις που θα θέλατε να σας απαντήσουν.  

Γλώσσα 

Μελέτη 
Περιβάλλοντος  

Εικαστικά 

 

5 Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ: Συζητήστε για το ενδεχόμενο 
να δώσετε την δική σας παράσταση θεάτρου σκιών στο σχολείο σας. 
Καταγράψτε τι χρειάζεστε: πανί, φιγούρες, σκηνικά, παίχτες, κείμενο, 
μουσική, εφέ, αφίσα κτλ. Αναθέστε σε ομάδες παιδιών ό,τι χρειάζεται 
και κάντε πρόβες. Δείτε επαγγελματικές παραστάσεις για να πάρετε 
ιδέες και χαρείτε το! Καταγράψτε τυχόν δυσκολίες και πώς τις 
αντιμετωπίζετε, φωτογραφίστε τα στάδια δημιουργίας της παράστασής 
σας.  

Γλώσσα 

Θεατρική αγωγή 

Μελέτη 
Περιβάλλοντος 

Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή 

 Παρακαλώ να μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την εμψυχώτρια του Προγράμματος, για 
τυχόν απορίες σχετικές με το θέατρο σκιών ή γενικότερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (6976 478083, 
25410 91973, nat.michailidou@yahoo.gr).  

Ειδικά αν μετά την επίσκεψη στο ΙΘΤΠ προκύψει μια σχετική προσπάθεια από την τάξη σας 
(έκθεση ζωγραφικής, αντικειμένων, φωτογραφίας, κατασκευές, παράσταση κτλ.), θα 
ενδιαφερόμουν πολύ να τη δω προσωπικά!  
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9. Σχέση με μαθήματα Δημοτικού Σχολείου 

 

Το πρόγραμμα «Η ζωή της σκιάς» μπορεί να συνδυαστεί επιτυχώς με διάφορες ενότητες και 
κεφάλαια διάφορων μαθημάτων από το Πρόγραμμα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Παρακάτω ακολουθεί μια ενδεικτική και επιγραμματική λίστα με τις ενότητες ανά μάθημα και τάξη 
που μπορούν να ενισχυθούν μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

8.1. Α’ Τάξη 

● Γλώσσα: ενότητα 3 «Μια παράσταση στην πλατεία». 

● Μουσική: κεφάλαιο 4 «Παίζουμε με τη φωνή μας...Καραγκιόζη!». 

● Μαθηματικά: ενότητα 2 κεφ. 9 «Σύγκριση μεγεθών», ενότητα 4 κεφ. 27 «Μοτίβα», ενότητα 8 
κεφ. 54 «Μέτρηση μεγεθών». 

● Μελέτη περιβάλλοντος: Η ομάδα – ενότητα 3 «Η οικογένειά μου», Ο τόπος μου – ενότητα 2 «Η 
γειτονιά μου», Οι ανάγκες του ανθρώπου – ενότητα 1 «Οι ανάγκες του ανθρώπου», ενότητα 4 
«Αγαθά και επαγγέλματα», Πώς επικοινωνούμε, Ο Πολιτισμός μας  

● Εικαστικά Α-Β Δημοτικού: ενότητα Γ, Γ4 «Παιχνίδια με τον άνθρωπο» 

● Φυσική αγωγή Α-Β Δημοτικού: Ψυχοκινητική αγωγή «Απαλή και αργή κίνηση», «Κινητικές 
δεξιότητες», «Το σώμα μιλάει», Μουσικοκινητική αγωγή, Παραδοσιακός χορός 

 

8.2. Β’ Τάξη 

● Γλώσσα: ενότητα 13 «Μες στο μουσείο, ενότητα 23 «Για να γελάσουμε». 

● Μουσική: κεφάλαιο 18 «Χορεύω στον ρυθμό σου» 

● Μαθηματικά: ενότητα 2 κεφ. 11 «Γνωρίζω καλύτερα τα κέρματα του ευρώ». 

● Μελέτη περιβάλλοντος: ενότητα 2 «Η συνοικία μου», ενότητα 3 «Ο χρόνος», ενότητα 8 
«Διάφοροι τόποι της πατρίδας μου», ενότητα 14 «Επικοινωνία και ενημέρωση», ενότητα 15 
«Πολιτισμός» 

● Εικαστικά Α-Β Δημοτικού: ενότητα Γ, Γ4 «Παιχνίδια με τον άνθρωπο». 

● Φυσική αγωγή Α-Β Δημοτικού: Ψυχοκινητική αγωγή «Απαλή και αργή κίνηση», «Κινητικές 
δεξιότητες», «Το σώμα μιλάει», Μουσικοκινητική αγωγή, Παραδοσιακός χορός 

 

8.3. Γ΄Τάξη 

● Γλώσσα: ενότητα 1 «Το σχολείο ταξιδεύει στο χρόνο», ενότητα 10 «Μηχανές του μέλλοντος», 
ενότητα 15 «Ο Καραγκιόζης φούρναρης». 

● Μαθηματικά: κεφ. 8 «Μέτρηση μηκών με εκατοστά και χιλιοστά», κεφ. 50 «Μέτρηση της 
επιφάνειας». 
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● Μελέτη Περιβάλλοντος: ενότ. 2 κεφ. 2 «Χωριά και πόλεις του τόπου μας», κεφ. 3 
«Δημιουργήματα της φύσης και έργα του ανθρώπου», κεφ.5 «Ο χάρτης, μια εικόνα του τόπου 
μας», ενότ. 4 κεφ. 1, 2 «Φυτά του τόπου μας», ενότ. 6 κεφ. 3 «Άντρες και γυναίκες ίσοι στη ζωή 
και στην εργασία», κεφ. 5 «Διαφημίσεις παντού», ενότ. 7 κεφ. 3 «Μαλαματένιος αργαλειός κι 
ελεφαντένιο χτένι…» 

● Εικαστικά Γ-΄Δ΄ Δημοτικού: κεφ. Γ4 «Από τις λέξεις στις εικόνες», κεφ. Δ3 «Συντροφιά με ένα 
άλογο στα μονοπάτια της τέχνης», κεφ. Δ6 «Άνθρωποι-κούκλες» 

● Μουσική Γ-΄Δ΄ Δημοτικού: κεφ. 8 «Δυνατά σιγά», κεφ. 11 «Αργά γρήγορα», κεφ. 14 «Ένα 
παραμύθι γίνεται τραγούδι», κεφ. 22 «Γνωρίζοντας τα ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα» 

● Φυσική Αγωγή Γ-΄Δ΄ Δημοτικού: ενότητες «Ψυχοκινητική Αγωγή», «Μουσικοκινητική Αγωγή» 

 

8.4. Δ΄Τάξη 

● Γλώσσα:  ενότητα 9 «Η παράσταση αρχίζει», ενότητα 11 «Γελάσαμε με την ψυχή μας» , ενότητα 
16 «Ταξίδια στην Ελλάδα» 

● Το λεξικό μας: λήμματα «θέατρο» και «σκιά». 

● Ιστορία: 6η ενότητα «Η ιστορία του τόπου μου» 

● Μαθηματικά: κεφ. 7 «Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες», κεφ. 16 «Νομίσματα και 
δεκαδικοί αριθμοί», κεφ. 17 «Μετρώ και εκφράζω το μήκος», κεφ. 51 «Μετρώ το χρόνο. 
Γενεαλογικό δέντρο» 

● Μελέτη Περιβάλλοντος: ενότητα 1 «Ελλάδα – Η χώρα μας», ενότητα 2 «Ο πολιτισμός των 
Ελλήνων και των άλλων λαών», ενότητα 4 «Επαγγέλματα και προϊόντα στον τόπο μας» 

● Εικαστικά Γ-΄Δ΄ Δημοτικού: κεφ. Γ4 «Από τις λέξεις στις εικόνες», κεφ. Δ3 «Συντροφιά με ένα 
άλογο στα μονοπάτια της τέχνης», κεφ. Δ6 «Άνθρωποι-κούκλες» 

● Μουσική Γ-΄Δ΄ Δημοτικού: κεφ. 8 «Δυνατά σιγά», κεφ. 11 «Αργά γρήγορα», κεφ. 14 «Ένα 
παραμύθι γίνεται τραγούδι», κεφ. 22 «Γνωρίζοντας τα ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα» 

● Φυσική Αγωγή Γ-΄Δ΄ Δημοτικού: ενότητες «Ψυχοκινητική Αγωγή», «Μουσικοκινητική Αγωγή» 

 

8.5. Ε΄Τάξη 

● Γλώσσα:  ενότητα 13 «Κατασκευές». 

● Το λεξικό μας: λήμματα «θέατρο» και «σκιά». 

● Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων: «Η οικογένειά μας» Γιώργος Σικελιώτης, Ζωρζ Σαρή «Τα 
κουλουράκια». 

● Γραμματική: Πέμπτο μέρος, 18.1 Κυριολεξία – Μεταφορά. 

● Μουσική: ενότητα 16 «Παίζω, κινούμαι και χορεύω με τη μουσική» 

● Μαθηματικά: ενότητα 8 «Αξιολόγηση πληροφοριών σε ένα πρόβλημα»  

● Γεωγραφία: ενότ. Α «Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου», ενότ. Γ κεφ. 28 «Οι 
Έλληνες: ένας λαός με μεγάλη και συνεχή ιστορία», κεφ. 32 «Οι πόλεις της Ελλάδας», κεφ. 36 
«Η αγροτική παραγωγή στην Ελλάδα», κεφ. 40 «Οι υπηρεσίες στην Ελλάδα» 

http://www.guideinthrace.com/
http://www.talesofkaragiozis.gr/
mailto:nat.michailidou@yahoo.gr
mailto:apdomtz@gmail.com


Νατάσα Μιχαηλίδου, αρχαιολόγος-μουσειολόγος-ξεναγός, ΜΑ 
Δομτζίδης Απόστολος, καραγκιοζοπαίχτης-εκπαιδευτικός 

www.guideinthrace.com,www.talesofkaragiozis.gr, facebook: mikroi.arxaiologoi.thrakis, paramythiakaragiozi 
6976 478073, 25410 91973, 6976491598, nat.michailidou@yahoo.gr, apdomtz@gmail.com 

  «Η ζωή της σκιάς» 
  σελίδα 15 από 17 

● Φυσικά: ενότητα «Φως», κεφ. «Φως και υλικά σώματα».  

● Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: ενότ. Γ κεφ. 4 «Η δημοκρατία στην καθημερινή μας ζωή», ενότ. 
Δ κεφ. 3 «Ο ενεργός πολίτης αποφασίζει, συμμετέχει και δρα» 

● Εικαστικά Ε’-Στ΄ Δημοτικού: ενότ. Α κεφ. 2 «Χαρτιά-χαρτόνια-ξύλα», ενότ. Γ κεφ. 1 
«Γελοιογραφία-Γελοιγράφος», ενότ. Δ κεφ. 6 «Μουσείο» 

● Θεατρική αγωγή Ε΄-Στ΄ Δημοτικού: Ζώνη 2 «Σώμα και έκφραση», Ζώνη 4 «Η ομάδα», Ζώνη 5 
«Περιοχή μαγικού κόσμο», Ζώνη 7 «Δράση», Ζώνη 8 «Αυτοσχεδιασμός», Ζώνη 9-11 
«Δραματοποίηση», Ζώνη 12-16 «Πορεία της θεατρικής παράστασης» 

● Μουσική: κεφ. 2 «Θέλεις να γίνεις «εξερευνητής» του ήχου;», κεφ. 9 «Ας κρατήσουμε το 
ρυθμό», κεφ. 13 «Συνήχηση παρακαλώ!», κεφ. 16 «Παίζω, κινούμαι και χορεύω με τη 
μουσική». 

● Φυσική Αγωγή Ε’-Στ’ Δημοτικού: κεφ. 7 «Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί» 

 

8.6. Στ΄Τάξη 

● Γλώσσα: ενότητα 1 «Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα», ενότητα 2 «Κατοικία», ενότητα 7 «Η 
ζωή έξω από την πόλη», ενότητα 13 «Τρόποι ζωής και επαγγέλματα» 

● Το λεξικό μας: λήμματα «θέατρο» και «σκιά». 

● Ανθολόγιο λογοτεχνικών κειμένων: «Η οικογένειά μας» Γιώργος Σικελιώτης, Ζωρζ Σαρή «Τα 
κουλουράκια». 

● Γραμματική: Πέμπτο μέρος, 18.1 Κυριολεξία – Μεταφορά. 

● Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: κεφάλαιο 3Β, ενότητα 1 «Λαοί και Πολιτισμοί της Ευρώπης». 

● Ιστορία: ενότ. Β κεφ. 5 «Η οικονομική ζωή», ενότ. Δ κεφ. 5 «Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο 
Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα», ενότ. Ε κεφ. 4 «Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο» 

● Μαθηματικά: ενότητα 4 «Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων» 

● Γεωγραφία: κεφ. 16 «Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειες στη ζωή του ανθρώπου», κεφ. 
17 «Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης», κεφ. 
31 «Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης» 

● Μουσική: κεφ. 10 «Η ελληνική μουσική στους αιώνες…των αιώνων» 

● Εικαστικά Ε’-Στ΄ Δημοτικού: ενότ. Α κεφ. 2 «Χαρτιά-χαρτόνια-ξύλα», ενότ. Γ κεφ. 1 
«Γελοιογραφία-Γελοιγράφος», ενότ. Δ κεφ. 6 «Μουσείο» 

● Θεατρική αγωγή Ε΄-Στ΄ Δημοτικού: Ζώνη 2 «Σώμα και έκφραση», Ζώνη 4 «Η ομάδα», Ζώνη 5 
«Περιοχή μαγικού κόσμο», Ζώνη 7 «Δράση», Ζώνη 8 «Αυτοσχεδιασμός», Ζώνη 9-11 
«Δραματοποίηση», Ζώνη 12-16 «Πορεία της θεατρικής παράστασης» «Ο ρόλος μου ως θεατή 
σε μια παράσταση Θεάτρου Σκιών» 

● Φυσική Αγωγή Ε’-Στ’ Δημοτικού: κεφ. 7 «Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί»  
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10. Αξιολόγηση 

 

Επειδή πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και καλύτερης προσαρμογής του κάθε 
εκπαιδευτικού προγράμματος στις ανάγκες και επιθυμίες των συμμετεχόντων, παρακαλώ να 
αφιερώσετε 10 λεπτά μετά από τη χρήση του Φακέλου για τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 
διαδικτυακά. 

Εναλλακτικά επικοινωνήστε μαζί μου (6976 478073 ή nat.michailidou@yahoo.gr), για να σας 
στείλω το ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή. Ούτως ή άλλως, η συμβολή σας είναι πολύτιμη 
εξαιτίας της διαφορετικής σας θεωρητικής κατάρτισης καθώς και της πρακτικής εμπειρίας σας με τα 
παιδιά σε καθημερινό επίπεδο. 

 

Όσοι συμμετείχατε στη «Ζωή της σκιάς» στο ΙΘΤΠ, παρακαλώ συμπληρώστε το 
ερωτηματολόγιο:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPKhxBWxj3DhmH6h1996W3DRcvAuzJ348KmZPm
qOZq2Bqjbw/viewform 

 

Στείλτε στην παραπάνω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία σας,  

αν επιθυμείτε να ενημερώνεστε για άλλες παρόμοιες δράσεις, εκδηλώσεις  

και εκπαιδευτικά προγράμματα. 

 

Ονοματεπώνυμο 

Σχολείο 

Τηλ. και email σχολείου 

Τηλ. και email εκπαιδευτικού 
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