
 

Θζμα: « Πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςε Δίκτυο Πολιτιςτικών Θεμάτων μζςω υλοποίθςθ Πολιτιςτικών 
Προγραμμάτων » 

      

Το τμιμα Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων τθσ Διεφκυνςθσ ΡΕ Αν. Κεςςαλονίκθσ ιδρφει ςε ςυνεργαςία με το 

τμιμα Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ ΡΕ τθσ Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ ΡΕ & ΔΕ Κ. 

Μακεδονίασ και το Κρατικό Κζατρο Β. Ελλάδασ Δίκτυο Εκπαίδευςθσ για τθ Φιλαναγνωςία και το Κζατρο 

για 25 τμιματα Εϋκαι ΣΤϋτάξθσ με τίτλο 

      «Ζνα βιβλίο επί ςκθνισ» 

Το Δίκτυο υλοποιείται ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ πολιτιςτικοφ προγράμματοσ από Δεκζμβριο-Μάιο του 

τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ. 

 

Σο Δίκτυο παρζχει 

 

- Υλικό με προτάςεισ δραςτθριοτιτων 

- Σεμινάρια ςε ςυνεργαςία με το ςυγγραφζα Σάκθ Σερζφα και τθ Δραματικι Σχολι του ΚΚΒΕ 

- Δωρεάν υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ από το ΚΚΒΕ ςτο χϊρο του Σχολείου 

- Κεατρικό χϊρο για τισ παρουςιάςεισ 

- Συνεχισ υποςτιριξθ από τουσ διοργανωτζσ 

 

1. κοπόσ του Δικτφου 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του δικτφου είναι να κατανοιςουν οι μακθτζσ/τριεσ τθ διαδικαςία μετατροπισ ενόσ 

λογοτεχνικοφ κειμζνου ςε κεατρικό για τθ δθμιουργία μιασ κεατρικισ παράςταςθσ. 

Ειδικότερα επιδιϊκεται οι μακθτζσ/τριεσ μζςα από βιωματικζσ και ςυνεργατικζσ τεχνικζσ: 

- Να προςεγγίςουν και να επεξεργαςτοφν εποικοδομθτικά ζνα βραβευμζνο λογοτεχνικό βιβλίο 

γνϊςεων, που ςυνδυάηει τθ μυκοπλαςία με τθν τοπικι ιςτορία 

- Να προςεγγίςουν και να επεξεργαςτοφν τθ κεατρικι του διαςκευι 

- Να διαπιςτϊςουν τισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ μεταξφ αφθγθματικοφ και κεατρικοφ κειμζνου 

- Να κατανοιςουν τθ διαδικαςία που ακολουκείται για τθ κεατρικι διαςκευι ενόσ λογοτεχνικοφ 

κειμζνου 

- Να ζρκουν ςε επαφι με τρόπουσ μεταφοράσ ενόσ κεατρικοφ κειμζνου επί ςκθνισ 

  

 

 

     Κεςςαλονίκθ  7-10-2013 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                    Αρ. Ρρωτ. : 17513 

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ Δ/ΝΣΘ   Ρ.Ε. & Δ.Ε.     

ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ   
Δ/ΝΣΘ Α/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ   

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΚΕΣ/ΝΛΚΘΣ 

 

 

 

  
   
     Ταχ. Δ/νςθ: Κατςιμίδθ & Μιλου 33 ΡΟΣ: Δ/ντζσ/ντριεσ Δθμ. Σχολείων   
     Ταχ. Κϊδικασ: 54638 Κεςςαλονίκθ      
     Ρλθροφορίεσ: Χαρίκλεια Τερηθτάνου  ΚΟΛΝ:   

ΚΟΛΝ:Κ
ΟΛΝ: 

1.Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ  
     Τθλζφωνο: 2310-954114    Ρ.Ε.&Δ.E. Κ.Μακεδονίασ 
     Φαξ: 2310-954112  2.Γραφείο Σχ. Συμβοφλων  

 
     Θλεκτρ. Ταχ.: mail@dipe-a.thess.sch.gr    Ρ.Ε. Αν. Κεςςαλονίκθσ 
     URL: http://dipe-a.thess.sch.gr   
    



 

- Να παρακολουκιςουν τθ ςχετικι κεατρικι παράςταςθ και να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν τάξθ 

εποικοδομθτικά, με φανταςία και αυτοςχεδιαςμό 

- Να αναπτφξουν τρόπουσ ςωματικισ και προφορικισ ζκφραςθσ 

- Να οδθγθκοφν ςτθν παραγωγι γραπτοφ κεατρικοφ λόγου 

- Να δθμιουργιςουν το δικό τουσ κεατρικό κείμενο και να το δραματοποιιςουν 

 

2. τάδια υλοποίθςθσ Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ 

- Επεξεργαςία του βιβλίου « Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου» του Σάκθ Σερζφα 

- Σφνκεςθ μυκοπλαςίασ και τοπικισ ιςτορίασ 

- Ζρευνα και ςυγκζντρωςθ πλθροφοριϊν για επτά ςθμεία-ςτάςεισ των πρωταγωνιςτϊν του βιβλίου 

ςτθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ 

- Συςχζτιςθ και ςφγκριςθ των πλθροφοριϊν με τθ λογοτεχνικι τουσ προςζγγιςθ 

- Επεξεργαςία κεατρικισ διαςκευισ του βιβλίου και ςφγκριςθ με το αρχικό βιβλίο 

- Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθ διαδικαςία κεατρικισ διαςκευισ ενόσ αφθγθματικοφ  κειμζνου 

- Υλοποίθςθ Εκπαιδευτικοφ Ρρογράμματοσ από το ΚΚΒΕ ςτο χϊρο του ςχολείου 

- Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ με ςτόχο τθν εξοικείωςθ των μακθτϊν με τθ δραματοποίθςθ 

κειμζνου 

- Τεχνικζσ δθμιουργικισ γραφισ για ςυγγραφι κεατρικοφ κειμζνου με κζμα μια ςτάςθ ςε ζνα άλλο 

ςθμείο τθσ Κεςςαλονίκθσ (εκτόσ των επτά του βιβλίου) 

- Δραματοποίθςθ τθσ ςτάςθσ – ςκθνισ  

- Επιλογι/δθμιουργία ςκθνικϊν, μουςικισ επζνδυςθσ, ενδυμαςίασ και πικανισ χορογραφίασ 

- Ραρουςίαςθ του κεατρικοφ δρϊμενου ςε κεντρικι εκδιλωςθ τθσ Διεφκυνςθσ ΡΕ Αν. 

Κεςςαλονίκθσ. 

 

3. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ  

- Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ (7-21 Οκτωβρίου) 

- Ειςαγωγικό επιμορφωτικό ςεμινάριο και παροχι υλικοφ (τζλθ Νοεμβρίου) 

- Εκπόνθςθ πολιτιςτικοφ προγράμματοσ (Δεκζμβριοσ – Μάιοσ) 

- Υλοποίθςθ δωρεάν εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ του ΚΚΒΕ ςτο χϊρο του ςχολείου (Λανουάριοσ-

Μάρτιοσ) 

- Σεμινάριο ςυγγραφισ κεατρικοφ κειμζνου (Φεβρουάριοσ) 

- Σεμινάριο δραματοποίθςθσ και ετοιμαςίασ κεατρικισ παράςταςθσ (Μάρτιοσ) 

- Ραρουςίαςθ κεατρικϊν δρϊμενων (Μάιοσ) 

- Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ (Μάιοσ) 

 

 

4. υντονιςτικι επιτροπι 

Νικόλαοσ Ακριτίδθσ, Ρροϊςτάμενοσ Επιςτθμονικισ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Ρεριφερειακισ 

Διεφκυνςθσ ΡΕ & ΔΕ Κ. Μακεδονίασ 

Χαρίκλεια Σερηθτάνου Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων Διεφκυνςθσ ΡΕ Αν. Κεςςαλονίκθσ 

άκθσ ερζφασ, Εκπαιδευτικόσ- Συγγραφζασ 

Nίκοσ Βουδοφρθσ, Σκθνοκζτθσ 

  



 

Οι εκπαιδευτικοί, που επικυμοφν να ςυμμετζχουν, παρακαλοφνται όπωσ ςυμπλθρϊςουν και 

αποςτείλουν τθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ είτε ςτο terzitanou@sch.gr  είτε ςτο fax: 2310-954112 μζχρι 

τθ Δευτζρα 21 Οκτωβρίου 2013. Θα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ. 

 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν κα Χαρίκλεια Τερηθτάνου 

Σθλ.: 2310-954114 (Δευτζρα και Σετάρτθ, ώρεσ 8:00 - 16:00) 

6946119689 (Δευτζρα – Παραςκευι, ώρεσ 10:00 – 14:00) 

  

 Ραρακαλείςκε όπωσ λάβουν ενυπόγραφα  γνϊςθ όλοι οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςτθν Εϋ& 

ΣΤϋ τάξθ του Σχολείου ςασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευκυντισ Διεφκυνςθσ  

Ρ.Ε. Ανατολικισ Κεςςαλονίκθσ  

 

 

 

Μιχαιλ Καλογραίασ 

mailto:terzitanou@sch.gr


 

 

Θζμα: « Πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςε Δίκτυο Πολιτιςτικών Θεμάτων μζςω υλοποίθςθσ Πολιτιςτικών 
Προγραμμάτων » 

      

Θ Διεφκυνςθ ΡΕ Αν. Κεςςαλονίκθσ προεκτείνει ςε ςυνεργαςία με τισ Σχολικζσ Συμβοφλουσ Ρροςχολικισ 

Αγωγισ κεσ Κικι Βζλκου και Ευςτακία Τςιρίδου το Τοπικό Δίκτυο Εκπαίδευςθσ για τθ Φιλαναγνωςία και 

το Κζατρο με τίτλο 

      «Μια ιςτορία επί ςκθνισ» 

 

ςτα Νθπιαγωγεία. Το Δίκτυο υλοποιείται ςτα πλαίςια εκπόνθςθσ πολιτιςτικοφ προγράμματοσ από 

Δεκζμβριο-Μάιο του τρζχοντοσ ςχολικοφ ζτουσ. 

 

Σο Δίκτυο παρζχει 

 

- Υλικό με προτάςεισ δραςτθριοτιτων 

- Σεμινάρια ςε ςυνεργαςία με διακεκριμζνουσ ανκρϊπουσ του Κεάτρου (Ρολιτεία Κεάτρου, 

   Τάςοσ άντηοσ – Μικρόσ Βορράσ, Κουκλοκζατρο Λαμίασ…) 

- Κεατρικό χϊρο για προαιρετικζσ παρουςιάςεισ 

- Συνεχισ υποςτιριξθ από τουσ διοργανωτζσ 

 

1.  κοπόσ του Δικτφου 

 

Ο κφριοσ ςκοπόσ του δικτφου είναι να κατανοιςουν οι μακθτζσ/τριεσ τθ διαδικαςία μεταφοράσ μιασ 

ιςτορίασ (παραμφκι, μφκοσ, λογοτεχνικό βιβλίο) ςτθ κεατρικι ςκθνι. 

 

     Ειδικότερα επιδιϊκεται οι μακθτζσ/τριεσ του Νθπιαγωγείου μζςα από βιωματικζσ και ςυνεργατικζσ 

τεχνικζσ: 

-         Να προςεγγίςουν και να επεξεργαςτοφν μζςα από δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ  επιλεγμζνεσ 

           ιςτορίεσ. 

-         Να προςεγγίςουν και να επεξεργαςτοφν τθ κεατρικι τουσ διαςκευι 

-         Να κατανοιςουν τθ διαδικαςία που ακολουκείται για τθ κεατρικι διαςκευι μιασ ιςτορίασ 

  

 

 

     Κεςςαλονίκθ  25-11-2013 

ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ                    Αρ. Ρρωτ. : 22500 

ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ   
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ Δ/ΝΣΘ   Ρ.Ε. & Δ.Ε.     

ΚΕΝΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ   
Δ/ΝΣΘ Α/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ   

ΑΝΑΤΟΛΛΚΘΣ ΚΕΣ/ΝΛΚΘΣ 

 

 

 

  
   
     Ταχ. Δ/νςθ: Κατςιμίδθ & Μιλου 33 ΡΟΣ: Ρροϊςταμζνεσ/ουσ Νθπιαγωγείων 
     Ταχ. Κϊδικασ: 54638 Κεςςαλονίκθ      
     Ρλθροφορίεσ: Χαρίκλεια Τερηθτάνου  ΚΟΛΝ:   

ΚΟΛΝ:Κ
ΟΛΝ: 

1.Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ  
     Τθλζφωνο: 2310-954114    Ρ.Ε.&Δ.E. Κ.Μακεδονίασ 
     Φαξ: 2310-954112  2.Γραφείο Σχ. Συμβοφλων  

 
     Θλεκτρ. Ταχ.: mail@dipe-a.thess.sch.gr    Ρ.Ε. Αν. Κεςςαλονίκθσ 
     URL: http://dipe-a.thess.sch.gr   
    



 

-         Να ζρκουν ςε επαφι με μεκόδουσ και τεχνικζσ μεταφοράσ μιασ ιςτορίασ επί ςκθνισ 

-         Να παρακολουκιςουν μια κεατρικι παράςταςθ και να δραςτθριοποιθκοφν ςτθν τάξθ 

          εποικοδομθτικά, με φανταςία και αυτοςχεδιαςμό 

-         Να δθμιουργιςουν δικά τουσ κεατρικά κείμενα ι δρϊμενα 

-         Να επιμελθκοφν μια κεατρικι παράςταςθ βαςιςμζνθ ςε κάποια ιςτορία 

-         Να αναπτφξουν τρόπουσ ςωματικισ και προφορικισ ζκφραςθσ 

-         Να εργαςτοφν ςυλλογικά για ζνα ομαδικό καλλιτεχνικό αποτζλεςμα 

 

 

2. τάδια υλοποίθςθσ Πολιτιςτικοφ Προγράμματοσ 

 

-         Επεξεργαςία ιςτοριϊν (επιλζγονται από τον/τθν εκπαιδευτικό) μζςα από δραςτθριότθτεσ    

φιλαναγνωςίασ και κεάτρου 

-         Επεξεργαςία κεατρικϊν κειμζνων και διαςκευϊν (επιλζγονται από τον/τθν εκπαιδευτικό)-   

ςφγκριςθ με το αρχικό βιβλίο 

-         Εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθ διαδικαςία κεατρικισ διαςκευισ ενόσ αφθγθματικοφ  κειμζνου 

-         Δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ για τθ μετατροπι ιςτοριϊν ςε κεατρικά κείμενα 

-         Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ-τεχνικζσ κεάτρου  

-         Ρροετοιμαςία κεατρικοφ δρϊμενου ι κεατρικισ παράςταςθσ 

-         Επιλογι/δθμιουργία ςκθνικϊν, μουςικισ επζνδυςθσ, ενδυμαςίασ και πικανισ χορογραφίασ 

-         Ρροαιρετικι παρουςίαςθ του κεατρικοφ δρϊμενου ι τθσ κεατρικισ παράςταςθσ ςε κεντρικι  

           εκδιλωςθ τθσ Διεφκυνςθσ ΡΕ Αν.  Κεςςαλονίκθσ. 

 

3. Χρονοδιάγραμμα ανάπτυξθσ  

 

- Δθλϊςεισ ςυμμετοχισ (11-29 Νοεμβρίου) 

- Επιμορφωτικό ςεμινάριο και παροχι υλικοφ (30 Νοεμβρίου και 16 Δεκεμβρίου) 

- Εκπόνθςθ πολιτιςτικοφ προγράμματοσ (Δεκζμβριοσ – Μάιοσ) 

- Σεμινάριο ςυγγραφισ κεατρικοφ κειμζνου (Λανουάριοσ) 

- Σεμινάριο δραματοποίθςθσ και ετοιμαςίασ κεατρικισ παράςταςθσ (Φεβρουάριοσ) 

- Συνάντθςθ ανατροφοδότθςθσ (Μάρτιοσ) 

- Ραρουςίαςθ κεατρικϊν δρϊμενων (Μάιοσ) 

- Αξιολόγθςθ του προγράμματοσ (Μάιοσ) 

 

4. υντονιςτικι επιτροπι 

 

Χαρίκλεια Σερηθτάνου Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων Διεφκυνςθσ ΡΕ Αν. Κεςςαλονίκθσ 

Κυριακι Βζλκου, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρροςχολικισ Αγωγισ 15θσ Εκπαιδευτικισ Ρεριφζρειασ Κεντρικισ 

Μακεδονίασ 

Ευςτακία Σςιρίδου, Σχολικι Σφμβουλοσ Ρροςχολικισ Αγωγισ 59θσ Εκπαιδευτικισ Ρεριφζρειασ 

Κεντρικισ Μακεδονίασ 

 

 



 

     Οι εκπαιδευτικοί, που επικυμοφν να ςυμμετζχουν, παρακαλοφνται όπωσ ςυμπλθρϊςουν και 

αποςτείλουν το ςυνθμμζνο ςχζδιο υποβολισ είτε ςτο ςφνδεςμο 

https://docs.google.com/forms/d/1X88LiRqqkpTORm42yQvwQL9iKinih3JMqZEYQUd2bNI/viewform  

είτε ςτθ Διεφκυνςθ ΡΕ Αν. Κεςςαλονίκθσ, υπόψθ κασ Τερηθτάνου, μζχρι τθν Παραςκευι 29 

Νοεμβρίου 2013.  

 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε με τθν κα Χαρίκλεια Τερηθτάνου 

Σθλ.: 2310-954114 (Δευτζρα και Σετάρτθ, ώρεσ 8:00 - 16:00) 

6946119689 (Δευτζρα – Παραςκευι, ώρεσ 10:00 – 14:00) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ 

 

Ε’-Σ’  τάξεισ 

«Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου» 

 

 

1Ο ΚΡΑΣΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΤ ΓΝΩΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Ζνα ζργο για τθν ιςτορία και το παρόν τθσ Κεςςαλονίκθσ 

Κάποιο πρωί, ςτο μπαλκόνι του ςπιτιοφ του μικροφ Γιάννθ, εμφανίηεται το κεφάλι ενόσ δεινόςαυρου. Ο 

Γιάννθσ δε χάνει τθν ευκαιρία και ςκαρφαλϊνει πάνω ςτθν πλάτθ του. Και τότε, αρχίηει μια περιιγθςθ 

μζςα ςτθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ. Ο Γιάννθσ ςτζκει πάνω ςτθ ςτζγθ από παλιά και νεότερα μνθμεία τθσ 

Κεςςαλονίκθσ κι από εκεί ψθλά παρατθρεί τθ ηωι τθσ ςθμερινισ πόλθσ. Ράνω ςτθν Καμάρα, και πάνω 

ςτον μιναρζ τθσ οτόντασ, πάνω ςτο γλυπτό του Ηογγολόπουλου που βρίςκεται απζναντι από το 

Σιντριβάνι και πάνω ςτο πλατάνι τθσ πλατείασ Ναυαρίνου, πάνω ςτο καμπαναριό τθσ Αγίασ Σοφίασ και 

Ο Διευκυντισ Διεφκυνςθσ  

Ρ.Ε. Ανατολικισ Κεςςαλονίκθσ  

 

 

Μιχαιλ Καλογραίασ 

https://docs.google.com/forms/d/1X88LiRqqkpTORm42yQvwQL9iKinih3JMqZEYQUd2bNI/viewform


 

ςτο Μπεηεςτζνι, φυςικά πάνω ςτουσ τροφλουσ, πάνω ςτο μπαλκόνι του εςτιατορίου “Πλυμποσ 

Νάουςα”... Και όλα αυτά ςε ϊρεσ “αιχμισ” αφοφ οι άνκρωποι τθσ πόλθσ, ςυνεχίηουν να κυκλοφοροφν, να 

εργάηονται και να βαριοφνται, να ονειρεφονται ακρογιαλιζσ και να κάνουν ηαβολιζσ.  

 

 
 

ΚΑΙ Ε ΘΕΑΣΡΙΚΗ ΔΙΑΚΕΤΗ 

Ζνασ δεινόςαυροσ εμφανίηεται ςτο μπαλκόνι ενόσ παιδιοφ κι αρχίηουν μια περιπλάνθςθ ςτθν πόλθ τθσ 

Κεςςαλονίκθσ.  

Το παιδί, κακιςμζνο ςτο ςβζρκο του δεινόςαυρου, ανεβαίνει ςτθν κορυφι κάποιων μνθμείων και 

ςφγχρονων κτιςμάτων. Από εκεί ψθλά, τόςο ο δεινόςαυροσ όςο και το παιδί παρατθροφν και ςχολιάηουν 

τθν κακθμερινι ηωι και τισ ςυμπεριφορζσ των ανκρϊπων. Επιπλζον, με τθ ςκθνικι παρουςία ενόσ 

Αφθγθτι, παρειςφρζουν με παιγνιϊδθ τρόπο πλθροφορίεσ για το παρελκόν και τθν ιςτορία τθσ πόλθσ. 

Μαηί τουσ, ςκάνε μφτθ ζνασ οδθγόσ ταξί, ζνα περιςτζρι, δυο παιδιά, μια κάργια, ζνασ πελάτθσ 

εςτιατορίου και μια μφγα, που ζχουν πολλά να πουν και να κάνουν. Μζςα από αυτι τθν περιπλάνθςθ, το 

παιδί αντιλαμβάνεται το πόςο παλιά, ςυνεχισ και πολυφυλετικι είναι θ ιςτορία τθσ πόλθσ και πωσ αυτό 

που κανείσ το ηει ωσ παρόν πρόκειται ςτο μζλλον να αποτελεί πολφτιμθ μαρτυρία για τισ επόμενεσ γενιζσ. 

Κάτι που ιςχφει για τισ ηωζσ όλων των ανκρϊπων, όπου κι αν ηουν. Ι μιπωσ όλα είναι ζνα όνειρο; 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΚΗ ΕΡΕΦΑ 

 

 

Ο Σάκθσ Σερζφασ γεννικθκε το 1960 ςτθ Κεςςαλονίκθ, όπου και ηει. 

Σποφδαςε Μεςαιωνικι και Νζα Ελλθνικι Φιλολογία ςτο Αριςτοτζλειο 

Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ. Εργάηεται ςτθ Μζςθ Εκπαίδευςθ. Διετζλεςε 

επιςτθμονικόσ ςυνεργάτθσ του Τμιματοσ Λογοτεχνίασ ςτο Κζντρο Ελλθνικισ 

Γλϊςςασ και υπεφκυνοσ του Γραφείου Φιλαναγνωςίασ ςτθν Ρεριφερειακι 

Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κεντρικισ Μακεδονίασ. Το 2000 ζγινε δεκτόσ από το Ρανεπιςτιμιο Columbia τθσ 

Νζασ Υόρκθσ, ωσ υπότροφοσ του Λδρφματοσ Fulbright, όπου παρακολοφκθςε ζναν κφκλο μακθμάτων του 

Τμιματοσ Κλαςικϊν Σπουδϊν ςχετικϊν με τθ νεοελλθνικι Γλϊςςα, Λςτορία και Λογοτεχνία. 

 

Μζχρι ςιμερα, ζχει εκδϊςει 52 βιβλία με ποίθςθ, πεηογραφία, κζατρο, μελζτεσ για πόλεισ, για τόπουσ και 

για ποιθτζσ, μεταφράςεισ και ανκολογίεσ, κακϊσ και βιβλία για παιδιά.  

 

Ζγραψε 14 κεατρικά ζργα τα οποία ζχουν ανζβει ςτο Εκνικό Κζατρο, ςτο Κρατικό Κζατρο Βορείου 

Ελλάδοσ, ςτο Φεςτιβάλ Ακθνϊν-Επιδαφρου, ςτο Φεςτιβάλ Φιλίππων-Καβάλασ, ςτο Κζατρο Τζχνθσ 

«Κάρολοσ Κουν», ςτθν Ρειραματικι Σκθνι τθσ «Τζχνθσ», ςτο Tristan Bates Theatre (Λονδίνο, ςε αγγλικι 

μετάφραςθ) και αλλοφ. Το κεατρικό ζργο του Μαμ τιμικθκε με το βραβείο νεοελλθνικοφ ζργου 

«Κάρολοσ Κουν 2007», τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Κεατρικϊν Κριτικϊν.   Το κεατρικό ζργο του Λιωμζνο 



 

Βοφτυρο παρουςιάςτθκε ωσ πρόταςθ του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ςτο Διεκνζσ Φεςτιβάλ του Σεράγιεβο 

(2012) και παίχτθκε ςτο Heidelberg Stχckemarket ςτο Φεςτιβάλ τθσ Χαϊδελβζργθσ (2013). Το κεατρικό 

ζργο του Αποςτολή ςτον Πλανήτη Γη τιμικθκε με το Βραβείο του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ για το 2007.Το 

κεατρικό ζργο του Θα ε Πάρει ο Δρόμοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο  «Τα 120 καλφτερα ςφγχρονα 

ευρωπαϊκά κεατρικά ζργα» τθσ European Theatre Convention (ETC, 2010). 

 

Το βιβλίο του Ζνασ Δεινόςαυροσ ςτο Μπαλκόνι Μου τιμικθκε με το Κρατικό Βραβείο Βιβλίου Γνϊςεων 

για Ραιδιά, 2008.Το βιβλίο του Μια Σρφπα ςτο Νερό τιμικθκε με το βραβείο «Ρθνελόπθ Μαξίμου» για το 

2012 από τον Κφκλο του Ελλθνικοφ Ραιδικοφ Βιβλίου (Greek IBBY, το Ελλθνικό Τμιμα τθσ Διεκνοφσ 

Οργάνωςθσ Βιβλίου για τθ Νεότθτα-International Board of Books for Yank People).Το βιβλίο Θεςςαλονίκη 

ςε Πρϊτο Πρόςωπο  (κείμενα: Σάκθσ Σερζφασ, φωτογραφίεσ: από το αρχείο του Χάρθ Γιακουμι) τιμικθκε 

με το βραβείο Milos ωσ το καλφτερο ελλθνικό φωτογραφικό βιβλίο ςτθν 5θ Φωτογραφικι Συνάντθςθ 

Κυκιρων 2006, από τθν Ρολιτιςτικι Εταιρεία  Κυκιρων και μεταφράςτθκε ςτα γαλλικά από τισ εκδόςεισ 

Kallimages. 

 

Ζγραψε το ςενάριο για τθν ταινία Ρουλεμάν (μεγάλου μικουσ, ςκθνοκεςία: Ράνοσ Καρκανεβάτοσ, 2004) 

θ οποία προβλικθκε ςτο 46ο Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου τθσ Κεςςαλονίκθσ (2005) κακϊσ και ςτο 

film-market του Φεςτιβάλ των Καννϊν (2005). 

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κ.Θ.Β.Ε. 

 
2013-2014 Κρατικό Κζατρο Βορείου Ελλάδοσ 

Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου - Σερζφασ Σάκθσ 

Ρρϊτθ Ραρουςίαςθ: Σχολικζσ Αίκουςεσ, 15/01/2014 

Ζνα υπζροχο ταξίδι, ζνα ταξίδι περιπλάνθςθσ που ξεκινά με ζνα παιδί κακιςμζνο ςτον ςβζρκο ενόσ 

δεινόςαυρου. Για ποφ ταξιδεφουν; Μα... για τθν πόλθ τθσ Κεςςαλονίκθσ, όπου ο δεινόςαυροσ πετά ψθλά, 

πάνω από μνθμεία και ςφγχρονα κτίρια και μαηί με τον μικρό του φίλο παρατθροφν και ςχολιάηουν τθν 

ιςτορία τθσ πόλθσ και ταυτόχρονα τθν κακθμερινι ηωι και τισ ςυμπεριφορζσ των ανκρϊπων. 

 

Μζςα από αυτι τθν περιπλάνθςθ, το παιδί ςιγά-ςιγά αρχίηει να αντιλαμβάνεται το πόςο παλιά και 

ςυνεχισ είναι θ ιςτορία και πωσ αυτό που κανείσ ηει ωσ παρόν, αποτελεί μαρτυρία ςτο μζλλον για τισ 

επόμενεσ γενιζσ.  

Συγγραφζασ: Σερζφασ, Σάκθσ 

Σφλλθψθ: Βουδοφρθσ, Νίκοσ 

Σκθνοκεςία: Βουδοφρθσ, Νίκοσ 

Ρροςαρμογι: Βουδοφρθσ, Νίκοσ 

Βοθκόσ ςκθνοκζτθ: Χριςτοφορίδθσ, Χριςτόφοροσ 

Θκοποιοί Καλπάκογλου, Ραντελισ Μαντά, Άννα Νταρακτςισ, Χρίςτοσ Σαρόγλου, 

Δζςποινα Χριςτοφορίδθσ, Χριςτόφοροσ  

Σχολικζσ Αίκουςεσ (15/01/2014 - 11/04/2014) Διάρκεια: 35-40 λεπτά 

 

 

 

http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=35013
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=6
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=6
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=6
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=40622
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=140
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=40641
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=528
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=41
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=41
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=41
http://www.ntng.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=64&item=40622


 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ 

 

 

A. ΤΠΟΘΕΜΑΣΑ (ΠΟΙΕ ΔΙΑΣΑΕΙ-ΟΨΕΙ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ ΘΑ ΠΡΟΕΓΓΙΕΣΕ) : 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

 Ο ςυγγραφζασ Σάκθσ Σερζφασ 

 Το βιβλίο «Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου» (είδοσ, ζκδοςθ, εικονογράφθςθ, 

κεατρικι διαςκευι) 

 Δράςεισ φιλαναγνωςίασ για προςζγγιςθ και επεξεργαςία του βιβλίου 

 Δθμιουργία κεατρικοφ κειμζνου 

 Δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ 

 Δραματοποίθςθ κειμζνου 

 
 

Β. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (γράψτε ςυνοπτικά τουσ πιο ςθμαντικοφσ): 

 

 

Οι μακθτζσ 

 Να γνωρίςουν το βιβλίο «Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου» και τθ κεατρικι 

του διαςκευι 

 Να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ για τθ ηωι και το ζργο του ςυγγραφζα Σάκθ 

Σερζφα 

 Να κατανοιςουν πϊσ οι εμπειρίεσ του ςυγγραφζα οδιγθςαν ςτθ ςυγγραφι του 

βιβλίου 

 Να διαπιςτϊςουν τον τρόπο μετατροπισ ενόσ αφθγθματικοφ κειμζνου ςε 

κεατρικό 

 Να δθμιουργιςουν ζνα δικό τουσ κεατρικό κείμενο και να το μεταφζρουν επί 

ςκθνισ 

 Να αναπτφξουν  δεξιότθτεσ καλισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΕΙ: 

 

 

μζθοδοσ project , ςυνεργατική-βιωματική μάθηςη, ζρευνα πεδίου-δράςησ 

Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων, ΚΚΒΕ,  Σάκθσ Σερζφασ 

 

 

 

 

 



 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: 

 

 

Φιλαναγνωςία: Επεξεργαςία βιβλίου 

Γλϊςςα: ςχετικζσ ενότθτεσ αφθγθματικϊν, περιγραφικϊν κειμζνων και διαλόγων  

Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ – Λςτορία: Θ πόλθ μου 

Αιςκθτικι Αγωγι (εικαςτικά, μουςικι, κζατρο): ηωγραφιζσ, καταςκευζσ, τραγοφδια, 

βίντεο, ταινίεσ μικροφ μικουσ, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιιςεισ, αυτοςχεδιαςμοί 

Ρλθροφορικι: αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

Φυςικι Αγωγι: κινθτικά παιχνίδια, χορογραφία 

Ξζνεσ Γλϊςςεσ: δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν επιλεγμζνθ κεματολογία 

 

 

Ε. ΚΑΣΑΓΡΑΨΣΕ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α: 
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 6 μινεσ  

 

1
ο

σ 
Μ

Η
Ν

Α
Σ Ζρευνα ςτθ βιβλιογραφία και ςτο διαδίκτυο για τθ ηωι και το ζργο του 

ςυγγραφζα: αναηιτθςθ βιογραφικϊν ςτοιχείων, εκδόςεισ του βιβλίου κ.α. 

Ρροςζγγιςθ του βιβλίου μζςα από δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ (βλ. 

«Ρϊσ νϋαγαπιςω το βιβλίο;») και τοπικισ ιςτορίασ. 

 

2
ο
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Α
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 Επεξεργαςία κεατρικισ διαςκευισ μζςα από δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ και 

τοπικισ ιςτορίασ. Σφγκριςθ με το αφθγθματικό κείμενο. Επίςκεψη ςτισ εφτά 

ςτάςεισ του βιβλίου ςτην πόλη (προτείνεται, δεν είναι υποχρεωτικό) 

 

3
ο

σ 
Μ

Η
Ν

Α
Σ

 

Υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ από το ΚΚΒΕ. Δράςεισ με αφορμι 

το πρόγραμμα.   Δθμιουργία κεατρικοφ κειμζνου  (διαλζξτε κάποιο/α  από 

τα παρακάτω) 

 που να περιζχει μια ακόμη ςτάςη ςτη Θεςςαλονίκη (το βιβλίο 

     περιζχει επτά) 

 που να αφορά τη γειτονιά μασ ή την ευρφτερη περιοχή μασ 

 που να αφορά κάποιο άλλο βιβλίο, που θα διαςκευάςουμε 

    (ολόκληρο ή απόςπαςμα) 

 που να περιζχει δραματοποιθμζνα κείμενα από ποικίλα βιβλία 

 

4
ο
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Ν
Α

Σ
 Αυτοςχεδιαςμοί και δραματοποιιςεισ 

Ηωγραφικι, κολλάη, καταςκευζσ. 

Ρροετοιμαςία κεατρικισ παράςταςθσ - ςκθνοκεςία 



 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

 

 

Α. ΤΠΟΘΕΜΑΣΑ (ΠΟΙΕ ΔΙΑΣΑΕΙ-ΟΨΕΙ ΣΟΤ ΘΕΜΑΣΟ ΘΑ ΠΡΟΕΓΓΙΕΣΕ) : 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

 

 Δράςεισ φιλαναγνωςίασ για προςζγγιςθ και επεξεργαςία βιβλίων (παραμφκια, μφκοι, 

λογοτεχνία, ποίθςθ …) 

 Δθμιουργία με αφορμι μια κεατρικι παράςταςθ που κα παρακολουκιςουμε και που κα 

αποτελεί μεταφορά ενόσ βιβλίου (παραμφκια, μφκοι, λογοτεχνία, ποίθςθ …) 

 Δραςτθριότθτεσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ και δθμιουργίασ 

 Επιλογι ιςτορίασ και δθμιουργία κεατρικοφ κειμζνου ι 

 Δθμιουργία κεατρικϊν δρϊμενων με αφορμι ιςτορίεσ γνωςτζσ ι δικζσ μασ 

 Δραματοποίθςθ κειμζνου 

 Ραράςταςθ (προαιρετικά) 

  

Β. ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ (γράψτε ςυνοπτικά τουσ πιο ςθμαντικοφσ): 

Οι μακθτζσ 

 Να εξοικειωκοφν με τεχνικζσ αφιγθςθσ 

 Να παίξουν και να δθμιουργιςουν με βιβλία 

 Να οδθγθκοφν ςτθν παραγωγι προφορικοφ λόγου  

 Να οδθγθκοφν ςτθ δθμιουργία δικϊν τουσ ιςτοριϊν  

 Να διαπιςτϊςουν τον τρόπο μετατροπισ ενόσ αφθγθματικοφ κειμζνου ςε κεατρικό 

 Να δθμιουργιςουν ζνα δικό τουσ κεατρικό κείμενο και να το μεταφζρουν επί ςκθνισ 

 Να αναπτφξουν  δεξιότθτεσ καλισ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

 Να εκφραςτοφν δθμιουργικά 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΤΝΕΡΓΑΙΕ ΜΕ ΑΛΛΟΤ ΦΟΡΕΙ: 

 

μζθοδοσ project , ςυνεργατική-βιωματική μάθηςη 

Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων, Σχολικι Σφμβουλο, Ρολιτεία Κεάτρου, Μικρόσ 

Βορράσ, Σάκθσ Σερζφασ,….. 
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Ρροετοιμαςία κεατρικισ παράςταςθσ . Σκθνικά, μουςικι επζνδυςθ 
6
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Ραρουςίαςθ. Αξιολόγθςθ εργαςιϊν. Εξαγωγι  ςυμπεραςμάτων. 



 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΔΩΝ  

ΣΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΙΚΩΝ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΩΝ: 

 

Φιλαναγνωςία: Επεξεργαςία βιβλίων 

Γλϊςςα: παραγωγι λόγου 

Αιςκθτικι Αγωγι (εικαςτικά, μουςικι, κζατρο): ηωγραφιζσ, καταςκευζσ, τραγοφδια, 

βίντεο, ταινίεσ μικροφ μικουσ, παιχνίδια ρόλων, δραματοποιιςεισ, αυτοςχεδιαςμοί 

Ρλθροφορικι: αναηιτθςθ πλθροφοριϊν 

Φυςικι Αγωγι: κινθτικά παιχνίδια, χορογραφία 

 

Ε. ΚΑΣΑΓΡΑΨΣΕ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Α  

ΚΑΣΑ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 
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6 μινεσ  

 

1
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Μ
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Σ Ρροςζγγιςθ του βιβλίων μζςα από δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ (βλ. 

«Πϊσ νϋαγαπήςω το βιβλίο;») 

2
ο

σ 

Μ
Η

Ν
Α

Σ
 Ρροςζγγιςθ του βιβλίων μζςα από δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ . 

Επεξεργαςία κεατρικϊν διαςκευϊν μζςα από δραςτθριότθτεσ φιλαναγνωςίασ. 

Σφγκριςθ με το αφθγθματικό κείμενο. 

3
ο

σ 
Μ

Η
Ν

Α
Σ

 

Ραρακολοφκθςθ κεατρικισ παράςταςθσ (μπορεί να γίνει όποιο μήνα 

θζλετε). Δράςεισ με αφορμι τθν παράςταςθ.   Δθμιουργία μικροφ 

κεατρικοφ κειμζνου     

4
ο

σ 

Μ
Η

Ν
Α

Σ
 Αυτοςχεδιαςμοί και δραματοποιιςεισ 

Ηωγραφικι, κολλάη, καταςκευζσ. 

Ρροετοιμαςία κεατρικισ παράςταςθσ - ςκθνοκεςία 

5
ο

σ 

Μ
Η

Ν
Α

Σ
 

Ρροετοιμαςία κεατρικισ παράςταςθσ . Σκθνικά, μουςικι επζνδυςθ 

6
ο

σ 

Μ
Η

Ν
Α

Σ 

Ραρουςίαςθ. Αξιολόγθςθ εργαςιϊν. Εξαγωγι  ςυμπεραςμάτων. 



 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΩΡΕΑΝ 

EΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ Κ.Θ.Β.Ε. Ε ΑΤΣΑ 

 

26/2/2014 

Δθμ. Σχ. Αγ. Τριάδασ Ραναγιϊτθσ Αϊβαλιϊτθσ 

Δθμ. Σχ. Αγγελοχωρίου Λουλουδιά Γρζδθ 

25/2/2014 
1ο Δθμ. Σχ. Ρυλαίασ Αριάδνθ Σγουροφ  

23ο Δθμ.Σχ. Κες/νίκθσ Άννα Λαγοφ 

21/2/2014 2o Δθμ. Σχ. Κζρμθσ 

Ορφζασ 

Ηζρβασ                                                                 

ΣτζλλαΓκόγκου                                                     

        Ειρινθ  Ραπαδοποφλου  

20/2/2014 2ο Δθμ.Σχ. Φιλφρου 
Τοπαλίδου Μαρία                                            

Μπουτηάσ Αναςτάςιοσ 

19/2/2014 

40ο  Δθμ.Σχ. Κεςςαλονίκθσ Άγγελοσ  Σανδραβζλθσ 

66o Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ Αντωνία Τηαντηίδου 

27/2/2014 4o Δθμ. Σχ. Κζρμθσ 

ΒάγιαΚϊμου                                                         

    

Μαρία 

Καβαλιϊτθ                                                   

Στζλιοσ  Αυγζρθσ  

Διμθτρα Μάρκου                              

Φανι Βλαχάβα                                                              

Mαρία Τραγιάννθ 

 

28/2/2014 4ο Δθμ. Σχ. Ρυλαίασ 
Ραφλοσ  Χαραβιτςίδθσ        

Ραντελισ  Ρετίδθσ  

18/2/2014 51ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ 
Γεϊργιοσ Κοτςιμπόσ  

Ρολυξζνθ Βοςδίκθ 

14/2/2014 7o Δθμ. Σχ. Καλαμαριάσ 

Χριςτοσ  

Ρλευρίτθσ                                               

Γαλάτεια Καμενι                                                   

Στ.Λουδάκθσ                                                          

  Αικατερίνα Κεφαλίδου                                       

Μαρία Μόκκα 

13/2/2014 88ο Δθμ.Σχ. Κες/νίκθσ Ευαγγελι Γεωργίου 



 

12/2/2014 92ο Δθμ.Σχ. Κες/νίκθσ 

Απόςτολοσ  

Μπάλιοσ                                             

Αναςτάςιοσ  Ραπάσ  

11/2/2014 Δθμ. Σχ. Μεςθμερίου 
Αικατερίνθ Σίςκου                                                                   

Τρφφων Χαματηόγλου 

7/2/2014 
Διαπολ. Δθμ. Σχ. Ν. 

Επιβατϊν 
Σαββατοφλα Χοροηίδου 

 

 

 

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ  

ΠΟΤ ΕΝΣΑΟΝΣΑΙ ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ 

 

1 Μφκοι του Αιςϊπου 
1ο Ν/γείο Ν. 

Μθχανιϊνασ 
Τςουλοφκογλου Σοφία 

2 Μια ιςτορία επί ςκθνισ 1ο Ν/γείο Ν. υςίου Καραβαςίλθ Μαρία 

3 Κεατρικό Εργαςτιρι  
1ο  Ν/γείο Ρανοράματοσ 

(ολοιμερο) 

 Ακαναςιάδου Σοφία, Τοφρτογλου 

Κεοδοςία, Γκοφντα Φωτεινι 

4 Μια ιςτορία επί ςκθνισ 1ο Ν/γείο  Ρεραίασ Καράλθ Άννα, Γκουραμάνθ Ελζνθ 

5 
Μια φορά κι ζναν καιρό - 

Ραραμφκι 
1ο Ν/γείο Τριλόφου Χρόνθ Μόρφω 

6 
Μια φορά κι ζναν καιρό - 

Ραραμφκι 
1ο Ν/γείο Τριλόφου Μποφλου Αικατερίνθ, Γεωργιάδου Διμθτρα 

7 Μια ιςτορία επί ςκθνισ 27ο Ν/γείο Κες/νίκθσ Κότογλου Γεωργία 

8 Ο μικρόσ πρίγκιπασ 29ο Ν/γείο Κες/νίκθσ Γοφναρθ Αικατερίνθ, Καϊξι Αντωνία 

9 Ο μικρόσ πρίγκιπασ 2ο Ρ.Ρ.Ν.- ΑΡΚ 
Καραγεωργίου Λωάννα ,  Χατηθγεωργιάδου 

Σοφία 

10 Μια ιςτορία επί ςκθνισ 3ο Ν/γείο Επανομισ Λυρτηι Αναςταςία 

11 Μια ιςτορία επί ςκθνισ 3ο Ν/γείο Επανομισ Δθμθτρίου Σοφία 

12 Μια ιςτορία επί ςκθνισ 4ο Ν/γείο Ν. Ρεραίασ Χαρίκλεια Ραπαβαςιλείου 

13 Μια ιςτορία επί ςκθνισ 4ο  Ν/γείο Ρυλαίασ Ηθςοποφλου Ακθνά 

14 Ο μικρόσ πρίγκιπασ 5ο Ν/γείο Ρανοράματοσ 
Ανδρεάδου Ευμορφία, Τριανταφυλλίδου 

Αντωνία 

15 Ο μικρόσ πρίγκιπασ 6ο Ν/γείο Ρανοράματοσ Ηιουγρι Μαρία 



 

16 Ο μικρόσ πρίγκιπασ 6ο Ν/γείο Ρεραίασ Αςίκθ Ευγενία, Χαροφπα Μαγδαλθνι 

17 Ο μικρόσ πρίγκιπασ 6ο Ν/γείο Ρεραίασ Νεραντηάκθ Χρυςοφλα, άλλθ Ηωι 

18 Ο μικρόσ πρίγκιπασ 6ο Ν/γείο Ρεραίασ Βαλτι Ελζνθ, Μουκουφτςι Γεωργία 

19 Μφκοι του Αιςϊπου 7ο Ν/γείο Ρεραίασ Καραφουλίδου Βαρβάρα 

20 Μφκοι του Αιςϊπου 7ο Ν/γείο Ρεραίασ Ηαφείρθ Βαςιλικι,Μιςκου Ελζνθ 

21 Μφκοι του Αιςϊπου 7ο Ν/γείο Ρεραίασ Ρανταηίδου Άννα 

22 Μφκοι του Αιςϊπου 76ο Ν/γείο Κες/νίκθσ Κανζλθ Ευςτακία 

23 Μφκοι του Αιςϊπου 76ο Ν/γείο Κες/νίκθσ Γερομιχαλοφ  Αικατερίνθ 

24 Μφκοι του Αιςϊπου 99ο   Ν/γείο Κες/νίκθσ 
Ραπακεοδϊρου Μαρία, Σταφρου 

Ραναγιϊτα 

 

 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΕ ΤΝΑΝΣΗΕΙ 

 

1θ ενθμερωτικι – επιμορφωτικι ςυνάντθςθ: 

 

Τθν Τετάρτθ 11 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιικθκε ςτο 92ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ θ πρϊτθ 

ενθμερωτικι -  επιμορφωτικι ςυνάντθςθ για το Τοπικό Δίκτυο Φιλαναγνωςίασ και Κεάτρου «Ζνα βιβλίο 

επί ςκθνισ» ςτο 92ο Δθμοτικό Σχολείο Κεςςαλονίκθσ .  

Ο ςυγγραφζασ Σάκθσ Σερζφασ, με αφορμι το βιβλίο του «Ζνασ δεινόςαυροσ ςτο μπαλκόνι μου», 

ανζπτυξε με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο τισ επτά ςτάςεισ του δεινόςαυρου και του Γιαννάκθ ςτθ 

Κεςςαλονίκθ, αποκαλφπτοντασ γνωςτζσ και άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ πόλθσ του «τότε» και του «τϊρα».  

  

 



 

 

Θ Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων Χαρίκλεια Τερηθτάνου παρουςίαςε τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο 

του Δικτφου κακϊσ και το υποςτθρικτικό υλικό τθσ πρϊτθσ φάςθσ του Δικτφου, που επιμελικθκε και το 

οποίο περιλαμβάνει: 

 Σχόλια και βοθκθτικζσ ιςτοςελίδεσ για τα βιβλία του Δικτφου 

 Ρροτάςεισ φιλαναγνωςτικϊν δραςτθριοτιτων  

 Ρροτάςεισ δραςτθριοτιτων δθμιουργικισ γραφισ  

 Ρροτάςεισ για δραςτθριότθτεσ τοπικισ ιςτορίασ 

 Φωτογραφίεσ και πλθροφορίεσ ςχετικζσ με το παρόν και το παρελκόν τθσ Κεςςαλονίκθσ 

 

Το υλικό διανεμικθκε ςε μορφι cd ςε όλα τα ςυμμετζχοντα ςχολεία. 

 

 

2θ & 3θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ: 

 

«Με αφορμι ζνα παραμφκι… τα παιδία παίηει ρόλουσ» 

 

21ο & 109ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ για Νθπιαγωγοφσ 

30 Νοεμβρίου 2013, ϊρεσ 10:00-13:00 

19
ο
 Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ για Εκπαιδευτικοφσ Δθμοτικϊν Σχολείων 

14 Δεκεμβρίου 2013, ϊρεσ 10:00-13:00 

 

Θ δραματοποίθςθ ενόσ παραμυκιοφ, μφκου κλπ. δρα και επιδρά ςτα ςϊματα των παιδιϊν, που το 

μεταφράηουν, το μετατρζπουν, το ερμθνεφουν, το εκφράηουν το κακζνα με τον δικό του τρόπο.  

 

τόχοσ των ςυναντιςεων είναι θ παρουςίαςθ δραςτθριοτιτων με αφορμι ζνα δραματοποιθμζνο 

παραμφκι για  να κατακτιςουν οι μακθτζσ μια βακφτερθ γνϊςθ του ςϊματόσ τουσ και του εαυτοφ 

τουσ γενικότερα, να αναπτφξουν μια καλφτερθ επικοινωνία με το περιβάλλον και τα άλλα παιδιά γφρω 

τουσ, να ακονίςουν τθν εφευρετικότθτα, τθ φανταςία και τθ δθμιουργικότθτά τουσ και να πάρουν τθν 

πρωτοβουλία τθσ δικισ τουσ ψυχοκινθτικισ ζκφραςθσ. 

 

Πρόγραμμα: 

10:00-11:15   «Τα καινοφρια ροφχα του βαςιλιά»: Κεατρικι παράςταςθ από τθ κεατρικι ομάδα         

“Ρολιτεία Κεάτρου” 

11:15-11:30       Διάλειμμα 

11:30-13:00    Βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ για δραματοποίθςθ παραμυκιϊν και άλλων ιςτοριϊν με  

αφορμι τθ κεατρικι παράςταςθ 

 

4θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ: 

 

«Μια ιςτορία επί ςκθνισ» 

 

79ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ 

Ραραςκευι 24 Λανουαρίου 2014, ϊρεσ 18:00 - 21:00 

 



 

Πρόγραμμα: 

17:30-18:00   Ρροςζλευςθ 

18:00-18:15   Ραρουςίαςθ Ρεριεχομζνου Δικτφου και υποςτθρικτικοφ υλικοφ 

18:15-19:15  «Δραματοποίθςθ τθσ ςτιγμισ και του λεπτοφ»  

Χαρίκλεια Σερηθτάνου, Υπεφκυνθ Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων Δ/νςθσ ΡΕ Αν. Κες/νίκθσ 

Με αφορμι το παραμφκι, βιϊνουμε τθ «δραματοποίθςθ τθσ ςτιγμισ» ωσ εκπαιδευτικό εργαλείο 

δθμιουργίασ κινιτρων για ανάγνωςθ και επεξεργαςίασ περιεχομζνου και τθ «δραματοποίθςθ του 

λεπτοφ» ωσ τεχνικι, που οδθγεί ςτθν αναγνϊριςθ των κυριότερων ςθμείων μιασ ιςτορίασ και ςτθν 

περιλθπτικι παρουςίαςι τουσ «επί ςκθνισ».  

19:15-19:30  Διάλειμμα 

19:30-21:00 «Από το λογοτεχνικό κείμενο ςτο κεατρικό: Θ Δόνα Τερθδόνα και το μυςτικό τθσ 

γαμιλιασ τοφρτασ»   

Μαρία Κοντίου, εκπαιδευτικόσ 

Με αφορμι το βιβλίο «Θ Δόνα Τερθδόνα και το μυςτικό τθσ γαμιλιασ τοφρτασ» του Ε. Τριβιηά, το 

βιωματικό εργαςτιρι εςτιάηει ςτο Κεατρικό Ραιχνίδι. Αιςκθςιοκινθτικι δράςθ για το δζςιμο τθσ 

ομάδασ, αυτοςχεδιαςμοφσ ςτο ςυγκεκριμζνο κζμα, χωριςμό ςε ομάδεσ, όπου θ κάκε ομάδα κα κάνει 

τισ δικζσ τθσ προτάςεισ «παρουςιάηοντασ» τθ δικι τθσ παράςταςθ. Τζλοσ, ςυηιτθςθ ςτον κφκλο για 

ιδζεσ, προτάςεισ που κα προκφψουν από τθν  ομάδα. 

20:45-21:00  Συηιτθςθ-ςυμπεράςματα 

 

 

5θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ: 

 

«Από το βιβλίο ςτθ ςκθνι» 

 

105ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ 

Τρίτθ 4 Φεβρουαρίου 2014, ϊρεσ 18:00 - 21:00 

 

Πρόγραμμα: 

17:30-18:00  Ρροςζλευςθ 

18:00-18:15  Ραρουςίαςθ υποςτθρικτικοφ υλικοφ 

18:15-19:15   «Ο μικρόσ πρίγκιπασ» - Κεατρικι παράςταςθ  

Θεατρικι ομάδα «ΜΙΚΡΟ ΒΟΡΡΑ» 

19:15-19:30  Διάλειμμα 

19:30-20:30  «Από το βιβλίο ςτθ ςκθνι» 

  Σάςοσ Ράτηοσ, ςκθνοκζτθσ και οι θκοποιοί τθσ κεατρικισ ομάδασ 

Ρϊσ μετατρζπεται ζνα λογοτεχνικό κείμενο ςε κεατρικό; Επιλογι ςκθνϊν, δθμιουργία κεατρικοφ 

κειμζνου, ςκθνοκεςία και θκοποιία.   

20:30-21:00  «Ο μικρόσ πρίγκιπασ ςτο Νθπιαγωγείο» 

Ελζνθ Βαλτι, εκπαιδευτικόσ 

Δραςτθριότθτεσ για τθ δθμιουργικι και διακεματικι προςζγγιςθ και επεξεργαςία του βιβλίου ςτο  

Νθπιαγωγείο. 

 

 

 



 

6θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ: 

 

«Από το λογοτεχνικό κείμενο ςτο κεατρικό» 

28ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ 

Ρζμπτθ 6 Φεβρουαρίου 2014, ϊρεσ 18:30 - 20:30 

 

 

Πρόγραμμα: 

18:00-18:30   Ρροςζλευςθ 

18:30-18:45   Συηιτθςθ για τθν πορεία του Δικτφου 

18:45-20:15   «Από το λογοτεχνικό κείμενο ςτο κεατρικό»  

 Σάςοσ Ράτηοσ , ςκθνοκζτθσ  

Ραρουςίαςθ τεχνικϊν μετατροπισ ενόσ κειμζνου ςε κεατρικό και τεχνικϊν ςυγγραφισ ενόσ 

κεατρικοφ κειμζνου. Εργαςία ςε ομάδεσ. Ραρουςίαςθ κειμζνων. 

20:15-20:30  Συηιτθςθ - ςυμπεράςματα 

 

 

7θ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ: 

 

«Η όγδοθ ςτάςθ» 

28ο Δθμ. Σχ. Κεςςαλονίκθσ 

Ρζμπτθ 13 Φεβρουαρίου 2014, ϊρεσ 18:30 - 20:30 

 

Πρόγραμμα: 

18:00-18:30   Ρροςζλευςθ 

18:30-20:15   Συηιτθςθ για τθν πορεία του Δικτφου 

18:45-20:15  «Θ όγδοθ ςτάςθ: Λευκόσ Ρφργοσ» 

άκθσ ερζφασ, εκπαιδευτικόσ-ςυγγραφζασ & Χαρίκλεια Σερηθτάνου, Υπεφκυνθ 

Ρολιτιςτικϊν Κεμάτων Δ/νςθσ ΡΕ Αν. Κες/νίκθσ 

Δθμιουργϊντασ το κεατρικό κείμενο τθσ όγδοθσ ςτάςθσ του δεινόςαυρου και του Γιαννάκθ ςτο Λευκό 

Ρφργο. Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυγγραφι και τθ δραματοποίθςθ. Εργαςία ςε ομάδεσ. 

Ραρουςίαςθ κειμζνων και ςυηιτθςθ. 

20:15-20:30  Συηιτθςθ - ςυμπεράςματα 

 

 

 

  

 

 


