
Εκπαιδευτικά προγράμματα για την έκθεση  

Μάνος Κατράκης 
 

Εκπαιδευτικά προγράμματα: Αναστασία Ντόβα, Αθηνά Πάνου, Γιώτα Ευσταθίου. 

Τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται κατόπιν επικοινωνίας . 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 210-4136760,762 (Κα Ντόβα )και 210-4101402(Κα Πάνου) , καθημερινά 

09:00-14:00. 

 

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το έργο και τη ζωή ενός σπουδαίου 

ηθοποιού του Ελληνικού Θεάτρου, του Μάνου Κατράκη και γενικότερα με το θέατρο ,την υποκριτική ,  

τη θεατρική πράξη και τη διαδικασία δημιουργίας μιας θεατρικής παράστασης . 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει τόσο στη κατάκτηση βασικών γνώσεων για την τέχνη του 

θεάτρου όσο και στην καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας . 

 

Πρόγραμμα 1:  « Παίζω και μαθαίνω τον Μάνο Κατράκη» 

Ηλικίες : Νηπιαγωγεία-Α’ και  B΄ δημοτικού 

 Ξενάγηση στην έκθεση προσαρμοσμένη  σε  μικρές ηλικίες. 

 Θεατρικό παιχνίδι βασισμένο στην παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» του 

Δημήτριου Κορομηλά. 

 Εικαστικό μέρος βασισμένο στην ίδια παράσταση. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών : 30 άτομα       Διάρκεια προγράμματος : 50 λεπτά  

Μια μοναδική εμπειρία αναψυχής και διασκέδασης με εργαλεία τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη 

συνεργασία, την επικοινωνία και τις αισθήσεις. Με μέσο το θεατρικό παιχνίδι και τον αυτοσχεδιασμό, 

ας αφήσουμε τα παιδιά να μας παρασύρουν στο δικό τους μαγικό κόσμο παιχνιδιού με γνώμονα την 

αγάπη και την εμπιστοσύνη μας προς αυτά. 

 

Πρόγραμμά 2 :   «Γνωρίζοντας το Μάνο Κατράκη » 

Ηλικίες : Γ΄ , Δ΄,  Ε΄ δημοτικού 

 Ξενάγηση στην έκθεση. 

 Συζήτηση και παιχνίδι ερωτήσεων βασισμένο στα εκθέματα. 

 Εικαστικό μέρος. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών : 30 άτομα         Διάρκεια προγράμματος : 50 λεπτά  

Μέσα από δραστηριότητες ενεργοποιείται η φαντασία και η δημιουργικότητα των παιδιών που με την 

παρότρυνση της μουσειοπαιδαγωγού έρχονται σε επαφή και εξοικειώνονται με τα εκθέματα και 

αποκτήματα της συλλογής του αρχείου του Μάνου Κατράκη . 

 

Πρόγραμμα 3: «Πως ανεβαίνει μια παράσταση» 

Ηλικίες : Στ΄ δημοτικού - ΄Γ γυμνασίου 

 Ξενάγηση στην έκθεση. 

 Θεατρικό παιχνίδι με αντικείμενο τη δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης.  

 Εικαστικό μέρος βασισμένο στην παράσταση που θα έχουν επιλέξει οι μαθητές. 

Μέγιστος αριθμός μαθητών : 30 άτομα     Διάρκεια προγράμματος : 1ώρα και 30 λεπτά  

Ας αφήσουμε τα παιδιά να γνωρίσουν μέσα από τη μαγεία της μεταμόρφωσης το περιβάλλον, το σώμα 

τους, τη φωνή τους, τα συναισθήματα τους, τις αισθήσεις τους και να μας παρασύρουν μαζί τους σε 

μοναδικά μονοπάτια εξερεύνησης, πειραματισμού και δημιουργίας. 

Τα παιδιά μέσα από τις ομάδες που θα δημιουργήσουν καλούνται να σκηνοθετήσουν, να 

σκηνογραφήσουν και να ερμηνεύσουν ρόλους που έχει ενσαρκώσει ο μεγάλος θεατράνθρωπος Μάνος 

Κατράκης . 

 

Η παρουσίαση των προγραμμάτων θα γίνει στο πλαίσιο της  ημερίδας με εργαστήριο για  

εκπαιδευτικούς που θα γίνει σε συνεργασία με την Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά-Πολιτιστικά Θέματα,  στις 5 

Οκτωβρίου 2019, 10.00-12.30 Τόπος διεξαγωγής: Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά. 

Εισαγωγή και ξενάγηση: Κώστας Κουρμουλάκης 


