
 

Σύγχρονη Κιμωλία & Theater Gym 
Kids Summer Camp 

 

Κυριάκου Μάτση 15, 
Κοκκινοτριμιθιά  – Λευκωσία, TK: 2660 

Τηλ: 99562089 – 97693676 
www.theatergym.net  

Καλοκαιρινό πρόγραμμα 

Το Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Σύγχρονη Κιμωλία και το Θεατρικό Εργαστήρι Theater 

Gym ενώνουν για 2η χρονιά τις γνώσεις τους για ένα διασκεδαστικό καλοκαιρινό πρόγραμμα 

για τα παιδιά σας. 

Σκοπός: Η μάθηση μέσα από τις πιο διασκεδαστικές βιωματικές εμπειρίες.  

Στόχοι: 

1. Ενίσχυση της Συλλογικότητας/ Ομαδικότητας 

2. Αναγνώριση και έκφραση συναισθημάτων   

3. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης  

4. Καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας  

5. Εμπλουτισμός Λεξιλογίου και εμπειριών  

6. Εκγύμναση σώματος  

Τμήματα Ηλικίας: 

● 3- 6 χρονών(μέγιστος αριθμός συμμετοχής 12 άτομα) 

● 7 - 9 χρονών(μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων15 άτομα)  

● 10 - 12 χρονών (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα)  

 

Ωράριο:  
7:15π.μ - 13:00μ.μ. 

(χωρίς το μεσημεριανό γεύμα) 

Κόστος ανά Εβδομάδα:     
€75 

7:15π.μ - 15:30μ.μ. 
(στη τιμή συμπεριλαμβάνεται το 

μεσημεριανό γεύμα) 
 

 
€85 

 

• 10%  έκπτωση σε 2ο και 3ο παιδί της 
ίδιας οικογένειας 

• Διαφορετικές τιμές για τον 
Αύγουστο 

• Οι χρεώσεις για τις εκδρομές θα 
ανακοινωθούν ξεχωριστά.  

 

 

• Έναρξη με το τέλος της Σχολικής 
Χρονιάς μέχρι το τέλος Αυγούστου 

• Κλειστοί  15 -19/8 
 

 

 



 

*Κάθε εβδομάδα θα έχει θεματικό άξονα, ο οποίος θα λειτουργεί  ως το επίκεντρο ενός 

θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος, μέσα από το όποιο τα παιδιά θα εμπλέκονται σε 

εναλλακτικές δράσεις και διαφορετικού τύπου εμπειρίες, οι οποίες συντελούν στην 

ευρύτερη ανάπτυξη των παιδιών. 

❖ Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα: 

Το θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα σχεδιάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τα 

ενδιαφέροντα των παιδιών, επιτελώντας συγκεκριμένο σκοπό και στόχο. Δομείται από 4 

Φάσεις (Ενεργοποίησης, Αναπαραγωγής, Εκτέλεσης, Αξιολόγησης) και στρατεύει τεχνικές 

του θεάτρου και δομημένα παιχνίδια για την επίτευξη των στόχων του.  

Το Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα του Kids Summer Camp είναι σχεδιασμένο, έτσι ώστε 

ανά βδομάδα να επικοινωνούμε στα παιδιά μας, μία ολιστικά διασκεδαστική γνώση. Κάθε 

εβδομάδα και μία θεματική ενότητα, ώστε να καλλιεργηθεί η γνωστική τους αντίληψη σε 

κομβικά θέματα της καθημερινότητας μας και να τους προσφέρει βιωματικές 

διασκεδαστικές εμπειρίες.  

 

Μέθοδοι Παρέμβασης:   

✔ Θεατρικό παιχνίδι: 

Μέσω του θεατρικού παιχνιδιού, τα παιδιά συνειδητοποιούν ότι στις μικρές σκηνές της 
καθημερινότητας κρύβονται οι βασικές πράξεις υπευθυνότητας, που στηρίζονται σε 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην αξία του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης. 

✔ Ανάληψη ενεργού ρόλου – Θεατρικά δρώμενα – Αυτοσχεδιασμοί: 

Τα παιδιά παίρνουν ρόλους, αναβιώνουν καταστάσεις και επιχειρηματολογούν 

συνειδητοποιώντας στο τέλος τη σημασία της προσωπικής και συλλογικής κοινωνικής 

ευθύνης. 

✔ Μουσική: 
Η μουσική μπορεί να συμβάλει σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης και της εξέλιξης του 
παιδιού. Η ανάπτυξη της ικανότητας συγκέντρωσης, της επίγνωσης του εαυτού και της 
αυτοπεποίθησης, η σημαντική δεξιότητα της ακρόασης και η διεύρυνση δεξιοτήτων του 
συντονισμού της κίνησης θα ξεδιπλωθούν μέσα από μουσικά παιχνίδια.    

✔ Ζωγραφική & Κατασκευές: 

Θα είναι συναφή με τη Θεματική Ενότητα και θα δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να 

μοιράζονται σκέψεις, προβληματισμούς και ταυτόχρονα να δημιουργούν εικαστικά. 

✔ Ενισχυτική Διδασκαλία: 

Μέσα  από την ενισχυτική διδασκαλία θα έρθουμε σε επαφή με τη σχολική διδακτική ύλη 

καλύπτοντας έτσι, τυχόν κενά. Συγχρόνως θα γίνεται εξάσκηση σε δυσκολίες που 

διαπιστώνονται, ενώ θα αξιοποιούνται και τα ταλέντα των παιδιών. Θα μας δοθεί η ευκαιρία 

να αναπτύξουμε τη Νοητική Ικανότητα, τη Μνήμη, την ολοκλήρωση παραστάσεων και την 

γραφο-φωνολογική ενημερότητα , τα οποία είναι σημαντικοί τομείς για την ανάπτυξη ενός 

παιδιού. 

 



 

 

✔ Kids Yoga: 

Το  Kids Yoga είναι μια διασκεδαστική μέθοδος εκγύμνασης και χαλάρωσης του σώματος. 

Βελτιώνει την ευλυγισία, χτίζει τη μυϊκή δύναμη, βελτιώνει τη στάση του σώματος και 

χαλαρώνει τον οργανισμό προσφέροντάς ευφορία. 

✔ Ορθοφωνία: 

Ορθοφωνία είναι το μάθημα που ασχολείται με τη σωστή άρθρωση, όχι μόνο στο τραγούδι, 

αλλά και σε όλα τα είδη του προφορικού λόγου και καλλιεργεί την διαφραγματική αναπνοή, 

τόσο για την ενδυνάμωση του αναπνευστικού συστήματος, όσο και του φωνητικού 

συστήματος.   

✓ Δημιουργική Κίνηση & Χορός: 
Η Δημιουργική κίνηση είναι ένα μέσο έκφρασης που περιλαμβάνει σαν εργαλείο το σώμα 
και την ψυχή των παιδιών, αφού μαθαίνουν να απελευθερώνουν συναισθήματα 
εξερευνώντας υλικά, σχήματα, ήχους και να αντιλαμβάνονται το χώρο, το χρόνο, την κίνηση. 

✓ Εκπαιδευτικές Εκδρομές: 
Οι εκπαιδευτικές εκδρομές θα μας δώσουν τη δυνατότητα να διευρύνουμε τις γνώσεις μας 
στην αντίστοιχη θεματική ενότητα, θα προσδώσει υπέροχες αναμνήσεις και θα ενισχύσει τις 
βιωματικές μας γνώσεις.   
 

 

Θεματικές Ενότητες που θα μας απασχολήσουν ανά εβδομάδα: 

1. 16-17/6: Η Δυναμική της Ομάδας → θα θέσει τα όρια, τις υποχρεώσεις & τα 
δικαιώματα του καθενός στον εκπαιδευτικό μας χώρο και θα καλλιεργεί το ομαδικό 
πνεύμα.  

 

2. 20-24/6: Το παλάτι του Θυμού→ θα αγκαλιάσουμε τα έντονα συναισθήματα, θα 
μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε, να τα εκφράζουμε και να συμβιώνουμε αρμονικά με 
αυτά.  

 

3. 27-1/7: Επαγγέλματα μιας άλλης εποχής → θα έρθουμε σε επαφή με χειρωνακτικά 
επαγγέλματα που ξεχώρισαν λόγο της πρώτης φυσικής ύλης που χρειάζονται αλλά και  
τη σημαντικότητα τους για την ανάπτυξη του νησιού μας. (Θα πραγματοποιηθεί 
εκδρομή) 

 

4. 4-8/7: Διαστημικά Ταξίδια → θα εξερευνήσουμε το διάστημα, θα παίξουμε και θα 
δημιουργήσουμε μαζί του. 

 

5. 11-15/7: Ανακάλυψε το Χάρισμα σου → θα βουτήξουμε σε καλλιτεχνικά νερά να 
δούμε τι ταλέντα θα ψαρέψουμε. 

 

6. 18-22/7: Ταξίδι στο Παρελθόν → θα έχουμε την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με 
παραδοσιακά έθιμα, αντικείμενα και τοποθεσίες. (Θα πραγματοποιηθεί εκδρομή) 
 



7. 25-29/7: Είμαι παιδί και όλα τα μπορώ → θα πάρουμε βελόνι κα κλωστή για να 
κεντήσουμε τις καθημερινές λειτουργικές μας δεξιότητες. 
 

8. 1-5/8: Αγαπώ και φροντίζω το σώμα μου → οι διατροφολογικές συνήθειες και οι 
υγιείς δραστηριότητες γίνονται προτεραιότητάά μας. 

 

9. 8-12/8: Περπατώ ...περπατώ μες το δάσος, αναπνέω και ζω → ανακαλύπτουμε τη 
μαγεία της φύσης και τα οφέλη της. (Θα πραγματοποιηθεί εκδρομή) 

 

10. 22-26/8: Ένας ελεγχόμενος χαμός → πληθώρα αισθητηριακών δραστηριοτήτων που 
θα ενεργοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό και τις πέντε μας αισθήσεις.  

 

11. 29-31/8: Αποχαιρετώντας το καλοκαίρι → όλοι μαζί θα αποχαιρετήσουμε το 
καλοκαίρι και θα θέσουμε τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς.  


