Σύγχρονη Κιμωλία & Theater Gym
Kids Summer Camp
Κυριάκου Μάτςθ 15,
Κοκκινοτριμικιά – Λευκωςία, TK: 2660
Τθλ: 99562089 – 97693676
www.theatergym.net

Καλοκαιρινό Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα, ζκφραςησ, δημιουργίασ και μάθηςησ
Το Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Κζντρο φγχρονη Κιμωλία και το Θεατρικό Εργαςτήρι Theater
Gym ενϊνουν τισ γνϊςεισ τουσ για ζνα διαςκεδαςτικό εκπαιδευτικό καλοκαίρι για τα
παιδιά ςασ.
κοπόσ: Η ςωματικι ζκφραςθ, θ ψυχοκοινωνικι ανάπτυξθ των παιδιϊν, αλλά και ο
εμπλουτιςμόσ γνϊςεων.
τόχοι:
1. Ενίςχυςθ τθσ Συλλογικότθτασ/ Ομαδικότθτασ
2. Αναγνϊριςθ και ζκφραςθ ςυναιςκθμάτων
3. Ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ
4. Καλλιζργεια τθσ ψυχικισ ανκεκτικότθτασ
5. Εμπλουτιςμόσ Λεξιλογίου
6. Κινθςιολογία
Σμήματα Θλικίασ:
● 4-7 χρονϊν(μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχισ 8 άτομα,)
● 8-11 χρονϊν(μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων12 άτομα)
● 12-14 χρονϊν (μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων 12 άτομα)
Ωράριο: 7:15π.μ - 15:30μ.μ.
Ζναρξη με το τζλοσ τησ χολικήσ Χρονιάσ μζχρι το τζλοσ Ιουλίου.
Κόςτοσ:


€80 ανά βδομάδα μζχρι τθσ 15:30 (ςτθ τιμι ςυμπεριλαμβάνεται το μεςθμεριανό
γεφμα)



€65 ανά βδομάδα μζχρι τθσ 13:00 (χωρίσ το μεςθμεριανό γεφμα)



10% ζκπτωςθ ςε 2ο και 3ο παιδί τθσ ίδιασ οικογζνειασ

*Κάκε εβδομάδα κα ζχει κεματικό άξονα, ο οποίοσ κα λειτουργεί ωσ το επίκεντρο ενόσ
κεατροπαιδαγωγικοφ προγράμματοσ, μζςα από το όποιο τα παιδιά κα εμπλζκονται ςε
εναλλακτικζσ δράςεισ και διαφορετικοφ τφπου εμπειρίεσ, οι οποίεσ ςυντελοφν ςτθν
ευρφτερθ ανάπτυξθ των παιδιϊν.
❖ Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα:
Το κεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα ςχεδιάηεται ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τα
ενδιαφζροντα των παιδιϊν, επιτελϊντασ ςυγκεκριμζνο ςκοπό και ςτόχο. Δομείται από 4
Φάςεισ (Ενεργοποίθςθσ, Αναπαραγωγισ, Εκτζλεςθσ, Αξιολόγθςθσ) και ςτρατεφει τεχνικζσ
του κεάτρου και δομθμζνα παιχνίδια για τθν επίτευξθ των ςτόχων του.
Το Θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα του Kids Summer Camp είναι ςχεδιαςμζνο, ζτςι ϊςτε
ανά βδομάδα να επικοινωνοφμε ςτα παιδιά μασ, μία ολιςτικι διαςκεδαςτικι παρζμβαςθ
ανά κεματικι ενότθτα τθ γνϊςθ και ςυνεπϊσ καλλιεργϊντασ τθ γνωςτικι τουσ αντίλθψθ
ςε κομβικά κζματα τθσ κακθμερινότθτασ μασ.
Μζθοδοι Παρζμβαςησ:
✔ Θεατρικό παιχνίδι:
Μζςω κεατρικοφ παιχνιδιοφ, τα παιδιά ςυνειδθτοποιοφν ότι ςτισ μικρζσ ςκθνζσ
κακθμερινότθτασ κρφβονται οι βαςικζσ πράξεισ υπευκυνότθτασ, που ςτθρίηονται ςε
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ, δίνοντασ παράλλθλα ζμφαςθ ςτθν αξία του εκελοντιςμοφ
και τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ.
✔ Ανάληψη ενεργοφ ρόλου – Θεατρικά δρϊμενα – Αυτοςχεδιαςμοί:
Τα παιδιά παίρνουν ρόλουσ, αναβιϊνουν καταςτάςεισ και επιχειρθματολογοφν
ςυνειδθτοποιϊντασ ςτο τζλοσ τθ ςθμαςία τθσ προςωπικισ και ςυλλογικισ κοινωνικισ
ευκφνθσ.
✔ Μουςική:
Η μουςικι μπορεί να ςυμβάλει ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ εξζλιξθσ του
παιδιοφ. Η ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ ςυγκζντρωςθσ, τθσ επίγνωςθσ του εαυτοφ και τθσ
αυτοπεποίκθςθσ, θ ςθμαντικι δεξιότθτα τθσ ακρόαςθσ και θ διεφρυνςθ δεξιοτιτων του
ςυντονιςμοφ τθσ κίνθςθσ κα ξεδιπλωκοφν μζςα από μουςικά παιχνίδια.
✔ Ηωγραφική & Καταςκευζσ:
Θα είναι ςυναφι με τθ Θεματικι Ενότθτα και κα δίνει τθν ευκαιρία ςτα παιδιά να
μοιράηονται ςκζψεισ, προβλθματιςμοφσ και ταυτόχρονα να δθμιουργοφν εικαςτικά.
✔ Ενιςχυτική Διδαςκαλία:
Μζςα από τθν ενιςχυτικι διδαςκαλία κα ζρκουμε ςε επαφι με τθ ςχολικι διδακτικι φλθ
καλφπτοντασ ζτςι, τυχόν κενά. Συγχρόνωσ κα γίνεται εξάςκθςθ ςε δυςκολίεσ που
διαπιςτϊνονται, ενϊ κα αξιοποιοφνται και τα ταλζντα των παιδιϊν. Θα μασ δοκεί θ
ευκαιρία να αναπτφξουμε τθ Νοθτικι Ικανότθτα, τθ Μνιμθ, τθν ολοκλιρωςθ
παραςτάςεων και τθν γραφο-φωνολογικι ενθμερότθτα , τα οποία είναι ςθμαντικοί τομείσ
για τθν ανάπτυξθ ενόσ παιδιοφ.

Kids Yoga:
Το Kids Yoga είναι μια διαςκεδαςτικι μζκοδοσ εκγφμναςθσ και χαλάρωςθσ του ςϊματοσ.
Βελτιϊνει τθν ευλυγιςία, χτίηει τθ μυϊκι δφναμθ, βελτιϊνει τθ ςτάςθ του ςϊματοσ και
χαλαρϊνει τον οργανιςμό προςφζροντάσ ευφορία.
✔ Ορθοφωνία:
Ορκοφωνία είναι το μάκθμα που αςχολείται με τθ ςωςτι άρκρωςθ, όχι μόνο ςτο
τραγοφδι, αλλά και ςε όλα τα είδθ του προφορικοφ λόγου και καλλιεργεί τθν
διαφραγματικι αναπνοι, τόςο για τθν ενδυνάμωςθ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, όςο
και του φωνθτικοφ ςυςτιματοσ.
 Δημιουργική Κίνηςη & Χορόσ:
Η Δθμιουργικι κίνθςθ είναι ζνα μζςο ζκφραςθσ που περιλαμβάνει ςαν εργαλείο το ςϊμα
και τθν ψυχι των παιδιϊν, αφοφ μακαίνουν να επελευκερϊνουν ςυναιςκιματα
εξερευνϊντασ υλικά, ςχιματα, ιχουσ και να αντιλαμβάνονται το χϊρο, το χρόνο, τθν
κίνθςθ.
✔

Θεματικζσ Ενότητεσ που θα μασ απαςχολήςουν:

1. Σο Μανιφζςτο → κα κζςει τα όρια, τισ υποχρεϊςεισ & τα δικαιϊματα του κακενόσ
ςτον εκπαιδευτικό μασ χϊρο

2. Αφζντησ - Δοφλοσ → δεν κάνουμε ςτουσ άλλουσ αυτά που δεν κζλουμε να κάνουν ςε
εμάσ & οριοκζτθςθ των ςχζςεων

3. Ρατςιμόσ & Διαφορετικότητα

→ κα αγκαλιάςουμε ηθτιματα Φυλισ, Φφλου,
Φτϊχειασ, Εκνικότθτασ, Πίςτθσ, Εκπαιδευτικοφ Μειονεκτιματοσ, Ειδικϊν
Εκπαιδευτικϊν Αναγκϊν, Ψυχικισ Υγείασ, Αναπθρίασ κ.ά.

4. Σο ζμβλημα τησ Ομάδασ → παιχνίδια ομαδικότθτασ και δράςεισ που κα ενιςχφςουν
το ομαδικό πνεφμα

5. Όταν τα ςυναιςθήματα παίρνουν μορφή → κα ζρκουμε αντιμζτωποι με τα αρνθτικά
ςυναιςκιματα, κα μάκουμε να τα διαχειριηόμαςτε και να τα εκφράηουμε, αλλά κα
πλθμμυρίςουμε και από τα πιο κετικά μασ ςυναιςκιματα.

6. Αυτοςχεδιαςμόσ → Οι αυτοςχεδιαςμοί όλθσ αυτισ τθσ βδομάδασ κα λειτουργιςουν
ωσ επαλικευςθ των όςων ζχουν προθγθκεί.

7. Περιβάλλον – Ανακφκλωςη → θ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ κα καλλιεργείται ςτθν
κακθμερινότθτα του παιδιοφ ςε κάκε ευκαιρία (καταςκευζσ με ανακυκλϊςιμα υλικά,
διαχωριςμόσ των απορριμμάτων κ.τ.λ)

