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ΚΟΠΙΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ!
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σμό της διαφορετικότητας.

Μικροί μου φίλοι,



ΚΟΠΙΑΣΤΕ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ! Θέλετε να ξέρετε γιατί;
Λοιπόν….

βοηθά στην ανάπτυξη κριτικής ικανότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας.



δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να διασκεδάζουν, καθώς το θέατρο και το
θεατρικό παιχνίδι τους επιτρέπει να
αυτοσχεδιάζουν και να μαθαίνουν
χωρίς πίεση και άγχος.

Το εργαστήρι συμβάλλει στην ανάπτυξη
της προσωπικότητας του κάθε παιδιού,
ώστε να γίνει ένας καλύτερος μαθητής
συγκεντρωμένος, και κατ’ επέκταση, σε
συνδυασμό με τις αρχές και τις αξίες
της οικογένειάς του, ένας καλύτερος
άνθρωπος.
Το Θεατρικό μας Εργαστήρι και η εισαγωγή του θεατρικού παιχνιδιού στη ζωή
των παιδιών έχει πολλαπλά οφέλη:

Γιώργος Αναγιωτός
Ηθοποιός - Θεατρολόγος



βοηθά στην γλωσσική ανάπτυξη και
τη φαντασία των παιδιών.



βοηθά στην κατανόηση του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος όπου ζουν και μεγαλώνουν τα
παιδιά.



βοηθά στην αναγνώριση της αξίας
της συνεργασίας και της αρμονικής
συνύπαρξης στην ομάδα.



βοηθά στην αποδοχή και το σεβα-

Στο Εργαστήρι μας είμαστε όλοι μια ομάδα. Οι μαθητές μέσα από το «παίξιμο
ρόλων» και την «προσποίηση» διοχετεύουν τη συναισθηματική τους φόρτιση, τις
εντάσεις, το θυμό, την επιθετικότητα,
αποδέχονται τη διαφορετικότητα, και
χτίζουν μια περισσότερο υγιή προσωπικότητα. Νιώθουν χαρούμενοι και ικανοποιημένοι. Με απλό τρόπο, δηλαδή τη σωματική άσκηση, τους αυτοσχεδιασμούς,
την εναλλαγή ρόλων, τη δραματοποίηση,
την παντομίμα, τα οπτικοακουστικά ερεθίσματα, και τη δημιουργία περιβάλλοντος δράσης, περνάμε μηνύματα για ηθικές αξίες και γενικότερα για τη ζωή και
αυτά με τη σειρά τους γίνονται ένα ισχυρό διδακτικό εργαλείο.
Για το λόγο αυτό αγαπητοί γονείς και μικροί μου φίλοι, επιλέγουμε θεατρικό εργαστήρι. Αυτό το Σάββατο και κάθε Σάββατο, εάν ενδιαφέρεστε, θα σας περιμένουμε με μια μεγάλη ανοιχτή αγκαλιά
στον ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΛΥΜΠΙΩΝ.
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Θερμές Ευχαριστίες:

Λευκωσία - Κύπρος
________________________
Email: info@apollonlympion.com

Το Σωματείο μας εκφράζει τις ευχαριστίες του στους χορηγούς
μας για τη φετινή χρονιά. Χωρίς την προσφορά σας, το έργο μας
θα ήταν ακόμα πιο δύσκολο!

FB: /apollonlympion

Αν θες αλλαγή, Γ Ι Ν Ε Η Α Λ Λ Α Γ Η !

Σας ευχαριστούμε.

ΧΟΡΕΨΕ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
Το να χορεύεις με τα πόδια είναι ένα πράγμα, αλλά το να χορεύεις με την καρδιά είναι
κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχει αυτή τη μαγική ικανότητα ο χορός. Λες και βρίσκεις τον
εαυτό σου απ’ τη μια στιγμή στην άλλη, να
πετάει στα ουράνια και να είναι τόσο απελευθερωμένος όσο δεν ήταν πραγματικά
ποτέ.

Πιέρος Ζαπούνης
Χοροδιδάσκαλος

Όταν χορεύεις μόνος διώχνεις αυτή την
ένταση που σε κατακλύζει κατά τη διάρκεια
της μέρας από τη μιζέρια της ρουτίνας. Κι
έχεις την ευκαιρία με το χορό! Και σε κάποια
φάση το πάτωμα γίνεται όλο δικό σου. Γίνεται η προσωπική σου πίστα και χάνεις επαφή
με τον γύρω κόσμο. Σαν να διαγράφονται
όλα απ’ το μυαλό σου γι’ αυτά τα μαγικά και
ξεχωριστά λεπτά κι εσύ επιπλέεις σε πελάγη
ευτυχίας κι ευχαρίστησης.
Άφησε λοιπόν τον κόσμο κι άρχισε την προσπάθειά σου για να τον κατακτήσεις μέσα
από το μαγικό χορό. Μην σκέφτεσαι καν το
αποτέλεσμα κι απλά χόρεψε.
Η τέχνη του χορού δίνει τη δυνατότητα της
ελεύθερης έκφρασης του εσωτερικού κόσμου και της εξωτερίκευσης συναισθημάτων

του ατόμου. Μέσα από το χορό μπορεί να
εκφραστεί η πιο μεγάλη λύπη ή η πιο μεγάλη χαρά. Κάθε χορός γεννήθηκε εξάλλου για
να υπηρετήσει μια κοινωνική ανάγκη.

Χορεύοντας αποκτάται συνείδηση του σώματος και ενεργοποιείται ο αυθορμητισμός
και η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Είναι
ένας τρόπος για αποφόρτιση εντάσεων,
τόσο σωματικών όσο και ψυχικών. Με το
χορό μπορεί να ασχοληθεί ο καθένας, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, εφόσον δεν
απαιτούνται ιδιαίτερες ικανότητες ή ταλέντο. Το μόνο που χρειάζεται είναι θέληση!
Πολλοί χαρακτηρίζουν τον χορό ως «ποίηση
εν κινήσει», μια δραστηριότητα που το σώμα και η ψυχή επικοινωνούν και ενωμένα
πλέον εκφράζουν τις εσωτερικές ανάγκες
του ανθρώπου.
Είναι μια εκπληκτική εμπειρία, ένα μοναδικό ταξίδι που μας χαρίζει ομορφιά και
μαγεία. Αν δώσουμε μια ευκαιρία στο
χορό, είναι βέβαιο ότι θα την ανταποδώσει αφήνοντας μια γλυκιά γεύση χαράς.

