
 

- Για να παίξεις Θέατρο και για να το διδάξεις θέλεις … 

o Θέλεις δεμένες και δυναμικές ομάδες παιδιών. 

- Και οι δεμένες, ζωηρές, δυναμικές ομάδες παιδιών προϋποθέτουν … 

o Μια σφιχτοδεμένη, κεφάτη, γεμάτη ενέργεια και νέες ιδέες, ομάδα 

εμψυχωτών, 

- που συνδυάζουν όλες τις μορφές τέχνης και αλληλοσυμπληρώνονται … 

o για να δώσουν στο δικό τους Εργαστήρι όλα τα χρώματα της ίριδας. 

 
 

 

ΧΩΡΟ ΣΕΧΝΗ 14Η ΜΕΡΑ 
Καλλιρόθσ 10, Ακινα 

- πολφ κοντά ςτο μετρό Ακρόπολθ και ςτθ ςτάςθ τραμ Βουλιαγμζνθσ - 
 

Με τα φτερά του Θεάτρου 
Θεατρικό Εργαςτήρι για Παιδιά και Εφήβουσ 

το Χϊρο Σζχνθσ 14Η ΜΕΡΑ ξεκινάμε ζνα Θεατρικό Εργαςτιρι για Παιδιά και Εφιβουσ. Δθμιουργοφμε ζνα 
παιδαγωγικό περιβάλλον -με επιςτημονική αξιοπιςτία και καλλιτεχνική αρτιότητα– όπου παιδιά 
προςχολικισ θλικίασ, Δθμοτικοφ ςχολείου και ζφθβοι κα μποροφν να αναπτφςςουν τθ δθμιουργικότθτα και 
τθν κριτικι τουσ ςκζψθ με τθ βοικεια τθσ Σζχνησ του Θεάτρου και τθσ Παιδαγωγικήσ του Θεάτρου.  

Σο Εργαςτιρι ζχει ωσ ςτόχο τθν προςωπική ανάπτυξη και την ευεξία των παιδιών και των εφήβων, τθν 
ενδυνάμωςη του ςυναιςθηματικοφ τουσ κόςμου αλλά και την καλλιζργεια τησ γνώςησ με τρόπο 
ευχάριςτο, ϊςτε  να αντιμετωπίηουν τθ ηωι με κετικι ματιά. Επιδιϊκουμε με τθν ψυχοπαιδαγωγικι αρωγι 
τθσ Σζχνθσ να ενιςχφςουμε τθν εικόνα που ζχουν για τον εαυτό τουσ και τθν αυτοπεποίκθςι τουσ.  

Η ομάδα είναι το κφτταρο μζςα ςτο οποίο κα αξιοποιοφμε τθ δραματοποίθςθ, το κεατρικό παιχνίδι, τθ 
δθμιουργικι κίνθςθ/ζκφραςθ, τθ διακεματικότθτα και άλλεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ. Σισ παραπάνω 
δράςεισ κα ςυνοδεφει το τραγοφδι και θ μουςικι, θ οποία κα αποτυπϊνεται ηωντανά με τον ιχο του πιάνου, 
τθσ κικάρασ και του ακορντεόν.  

κοπόσ μασ είναι να καλλιεργιςουμε: 

 τθ δθμιουργικι ςκζψθ και ικανότθτα επινόθςθσ 
 τθ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 
 τισ ψυχοκινθτικζσ δεξιότθτεσ (ςωματικι κίνθςθ και ζκφραςθ)  
 τθ γλωςςικι ευχζρεια ζκφραςθσ και επικοινωνίασ 
 τθν θκικι ςυνείδθςθ 

 
Επικυμοφμε τα παιδιά να φεφγουν από το Εργαςτιρι μασ χαροφμενα και ευεργετθμζνα.  
 
Επιςτθμονικόσ και Καλλιτεχνικόσ Τπεφκυνοσ 
ίμοσ Παπαδόπουλοσ  
 

Επίκουροσ Κακθγθτισ, ΔΠΘ 
http://simospapadopoulos.com 

  

http://simospapadopoulos.com/


Με τα φτερά του Θεάτρου 
 

Σο εργαςτιρι κα λειτουργεί ςε δίμθνεσ περιόδουσ όπου κα αναπτφςςεται ποικιλία κεμάτων 
 

                                          Α’ δίμθνο:    12 Νοεμβρίου 2017       –    28 Ιανουαρίου 2018 
                                          Β’ δίμθνο:    4 Φεβρουαρίου 2018   –    28 Απριλίου 2018 
                                          Γ’ δίμθνο:     6 Μαΐου 2018                –    24 Ιουνίου 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Για δθλϊςεισ ςυμμετοχισ καλζςτε ςτα τθλζφωνα 
6932195393, 6976511851 , 210 9210077 

 
 

Χϊροσ Σζχνθσ 14θ Μζρα:  
Καλλιρόθσ 10, Ακινα, 11743  
(ςτάςθ μετρό Ακρόπολθ, ςτάςθ τραμ Λ. Βουλιαγμζνθσ) 
Email: 14.artdancestudio@gmail.com 
www.facebook.com/14Mera 
 www.14mera.gr 

Ζναρξθ και ανοιχτι ςυνάντθςθ 
Κυριακι 12 Νοεμβρίου 2017 

 

Ώρεσ: 
 11.00-12.30         Παιδιά  5-8 ετϊν 
 12.30-14.00         Παιδιά  9-12 ετϊν  
 16.00-17-30        Ζφθβοι  13-17 ετϊν 
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