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Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (Ιούνιος 2013) 
(μια καινοτόμα δράση στη θεατρική σκηνή του σχολείου, όλες οι παραστάσεις παίχτηκαν  

από 2 φορές για να μπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά του σχολείου) 
 
 

1. «KidsΓειαHola»  
 

 
 

 

Οι μαθητές του Γ1 και του Γ2, μαζί με τους δασκάλους Μαλιβίτση 
Ζωή, Βλαζάκη Ειρήνη, Δελάκη Κων/νο, παρουσίασαν θεατρικά το 
ιδιαίτερα επιτυχημένο εκπαιδευτικό πολυγλωσσικό τους πρόγραμμα 
KidsΓειαHola. Κατ’ αρχάς ήταν πολύ ευχάριστο για τους μικρούς 
μαθητές, οι οποίοι συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία σε όλες τις 
φάσεις και τις δραστηριότητες του προγράμματος. Λόγω του 
χαρούμενου περιεχομένου του (τραγούδια, παιχνίδια κλπ) κέρδισε 
την αγάπη των μαθητών, οι οποίοι αποδείχθηκε ότι έδειξαν 
αυξημένο ενδιαφέρον για μια τελείως άγνωστη για αυτούς γλώσσα – 
την ισπανική. 
Ειδικότερα έγινε παρουσίαση δυο τρίγλωσσων τραγουδιών στα οποία 
τονίζονταν οι λέξεις με κοινές ρίζες στις 3 γλώσσες (ελληνικά, 
αγγλικά, ισπανικά) και διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι με συμμετοχή 
κι άλλων μαθητών του σχολείου. 
 

2. «Η παραλίγο νεκρή γλώσσα του Pablo»». 
 

Στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Μητρικής Γλώσσας, 5 μαθητές 
του Ε1 με τη βοήθεια της δασκάλας Αγγλικών κας Ζωής Μαλιβίτση, 
παρουσίασαν στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου ένα δραματοποιημένο 
παραμύθι με τίτλο «Η παραλίγο νεκρή γλώσσα του Pablo» που μας 
έδωσε την ευκαιρία να καταλάβουμε πόσο μόνος μπορεί να νιώθει 
κανείς αν δεν έχει κανέναν γύρω του που να επικοινωνεί μαζί του 
στη δική του γλώσσα! Ευτυχώς που η καλή νεράιδα του κάνει τη χάρη 
και με το μαγικό της ραβδί τα καταφέρνει ώστε τελικά να μη χαθεί η 
γλώσσα του! Εσείς πιστεύετε σε νεράιδες και μαγικά ραβδιά; Ή είναι 
τελικά στο χέρι μας να προστατέψουμε τη μητρική μας γλώσσα με 
αγάπη και φροντίδα;  

 

 
 

 
 

 

3. «The very hungry caterpillar» του Eric Carle»  
 

Οι μαθητές της Δ τάξης του ολοημέρου με τη δασκάλα Αγγλικών κα 
Βλαζάκη Ειρήνη, στα πλαίσια του πολιτιστικού τους προγράμματος 
«Εικόνες, ρόλοι κι αφηγήσεις σε δύο γλώσσες» παρουσίασαν στο 
τέλος της χρονιάς σε όλα τα παιδιά του σχολείου, διαδραστικά τις 
δράσεις τους. Το βασικό θέμα του προγράμματος ήταν το φαγητό και 
η σχέση του με τη ζωή μιας κάμπιας,  «The very hungry caterpillar» 
του Eric Carle.  Οι μαθητές παρουσίασαν το λεξιλόγιο που είχαν 
μάθει στα αγγλικά σε σχέση με τη διατροφή, τη διατροφική πυραμίδα 
και τις γεύσεις κι έδειξαν σε όλους τα πόστερ που είχαν φτιάξει για 
τα έντομα και για τα μικρά ζώα παρουσιάζοντας τα κι αυτά στα 
αγγλικά. Οι μαθητές σχεδίασαν, έπαιξαν ρόλους και σκηνοθέτησαν οι 
ίδιοι για να μοιραστούν τους καρπούς της δουλειάς τους με  τους 
συμμαθητές και τους δασκάλους τους. 
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