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1) Θεωοηςικέπ ποξρεγγίρειπ
 Διαθεμαςική ποξρέγγιρη (Αλαυιώςηπ, 2002: 3).

3) Συεδιαρμόπ και Υλξπξίηρη (ρσμέυεια)
Στάδιο 2ο Φάση της αμαπαραγωγής

 Διεπιρςημξμικόςηςα ςχμ ςευμώμ (Κξκκίδξσ, 2015: 453).
 Ολιρςική ποξρέγγιρη ςηπ Αιρθηςικήπ Αγχγήπ (Γκαμά κ.ά., όπχπ αματέοεςαι ρςξ Κξκκίδξσ, 2008: 57).
 Ομαδξρσμεογαςική διδαρκαλία – μάθηρη (Kostelnik, Soderman & Whiren, 2004 όπχπ αματέοεςαι ρςξ
Κξκκίδξσ, 2008: 43,44).
 Βιχμαςική και Δμεογηςική μάθηρη μέρχ ςηπ ρύζεσνηπ ςχμ ςευμώμ (Κξκκίδξσ, 2008: 58).
 Καθξδηγξύμεμη ετεσοεςικόςηςα (Τραπακίδξσ, 1997: 59,60).
 Αμάπςσνη ςηπ δημιξσογικήπ ρκέφηπ (Παοαρκεσόπξσλξπ, 2004: 5).

2) Σςόυξι και Αμαγκαιόςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ
 Η ρσμμεςξυή ςξσ 2ξσ ΔΠΑ.Λ. Κξζάμηπ ρςξ ποόγοαμμα «Έμα “Νέξ”
ΔΠΑΛ γεμάςξ “Δοάρη” ρςξ θέαςοξ, ρςη οαδιξτχμία, ρςημ Ποάριμη
Χημεία, ρςημ Υγεία και ρςιπ επιυειοήρειπ!» (ρυξλ. έςξπ 2018-2019).
 Η αλλαγή ςηπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ 31 μαθηςώμ/ςοιώμ πξσ
ρσμμεςείυαμ χπ ποξπ ςημ σγιειμή διαςοξτή (ςξμέαπ Υγείαπ Ποόμξιαπ & Δσενίαπ).
 Η αμάκληρη και η εταομξγή γμώρεχμ ςηπ αμαςξμίαπ και
τσριξλξγίαπ ςξσ πεπςικξύ ρσρςήμαςξπ με βιχμαςική μέθξδξ μέρα
από ςη ρύζεσνη ςχμ ςευμώμ και ςελικό ρςόυξ ςη δημιξσογία μιαπ
θεαςοικήπ παοάρςαρηπ για παιδιά ποξρυξλικήπ.

3) Συεδιαρμόπ και Υλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Στάδιο

1ο

Φάση της απελευθέρωσης

 Ατήγηρη ςηπ μικοήπ ιρςξοίαπ «Ο Μάκηπ Δμζσμάκηπ και η μάυη ρςξ ρςξμάυι» (Ράρελμαμ,
1996).
 Αμαδιήγηρη ςηπ ιρςξοίαπ με ςη μέθξδξ ςξσ «και μεςά;»

 Απαμςήρειπ ρςα εοχςήμαςα π.υ. πξύ πηγαίμει η ςοξτή, ςι γίμεςαι ρςξ ρςξμάυι μόλιπ
τςάρει η ςοξτή κξκ.
 Δημιξσογία ιρςξοίαπ με λένειπ – κλειδιά π.υ. ξιρξτάγξπ, ρςξμάυι, παυύ και λεπςό
έμςεοξ κλπ. (Γκαμά κ.ά., 1998: 18).

Στάδιο 3ο Εκτέλεση – Θεατρική Δράση
 Άμςληρη θεαςοικώμ ρκημώμ από ςα βιχμαςικά μξσρικξκιμηςικά
παιυμίδια
 Δπιλξγή μξσρικήπ (ελλημική έμςευμη μξσρική, κλαρική μξσρική, οξκ
κλπ.)
 Καςαρκεσή ρκημικώμ με λιςά και αμακσκλώριμα σλικά
 Δημιξσογία ρσμθημάςχμ για ςημ σγιειμή διαςοξτή (ξμαδική εογαρία)
 Παοξσρίαρη ςηπ παοάρςαρηπ ρε παιδιά ποξρυξλικήπ ηλικίαπ ρε παιδικό
ρςαθμό ςηπ πόληπ

4) Ανιξλόγηρη - Σσμπεοάρμαςα
Οι μαθηςέπ/ςοιεπ ςχμ δύξ ςάνεχμ δήλωσαν ότι:
 ςξ μάθημα ςηπ Αμαςξμίαπ ςξ αμςιμεςώπιζαμ ςώοα με θεςική μαςιά

Δταομξγή βιχμαςικώμ μξσρικξκιμηςικώμ παιυμιδιώμ με διάτξοα σλικά με ρκξπό:
 ςη δημιξσογία γόμιμηπ αςμόρταιοαπ
 ςξ ρχμαςικό και ρσμαιρθημαςικό ζέρςαμα
 ςημ αμάπςσνη εμπιρςξρύμηπ και ασςξπεπξίθηρηπ

 ςημ επικξιμχμία και ξμαδξπξίηρη
 ςημ ελεύθεοη έκτοαρη και δημιξσογία
 ςη υαλάοχρη

 καςαμόηραμ ςημ αμαςξμία και ςη τσριξλξγία ςξσ πεπςικξύ ρσρςήμαςξπ με ςη θεαςοική παοάρςαρη
 άλλαναμ ςιπ διαςοξτικέπ ςξσπ ρσμήθειεπ π.υ. απέτεσγαμ μα ςοώμε γοήγξοα
 ρσμεογάρςηκαμ άφξγα για ςημ παοξσρίαρη ςηπ ςελικήπ παοάρςαρηπ
 εσυαοιρςήθηκαμ όλη ςη διαδικαρία και ςημ ςελική παοάρςαρη

 δεμ έδειναμ ρημάδια ρσρςξλήπ και κόπχρηπ και ήςαμ ρσμεπείπ
 γμώοιραμ διατξοεςικά είδη μξσρικήπ
 εκτοάρςηκαμ ελεύθεοα με ςξ υξοό
 πειοαμαςίρςηκαμ με διάτξοα σλικά και μέεπ ςευμικέπ ζχγοατικήπ

