
 «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ & ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ»  
 

1) Δωρεάν τρίωρο ενηµερωτικό - βιωµατικό σεµινάριο  
γνωριµίας µε το έργο του Μανόλη Φιλιππάκη  

(Παιδαγωγός - Εµψυχωτής)  
27 Σεπτεµβρίου, ώρα : 18.00 – 21.00 

 
Στο σεµινάριο µε θέµα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ & ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ» θα 

παρουσιαστούν σε ταχύρυθµη µορφή ασκήσεις, παιχνίδια και δρώµενα, µε 
πολλές παιγνιώδεις προσεγγίσεις και εφαρµόσιµες τεχνικές που βασίζονται στο 
έργο του Μανόλη Φιλιππάκη. Το πρόγραµµα που θα είναι βιωµατικό, θα 
εµπλουτιστεί µε πρακτικές δραστηριότητες και θα ολοκληρωθεί µε θεωρητικές 
τεκµηριώσεις ώστε να γίνει κατανοητό και εποικοδοµητικό. Το σεµινάριο 
αποτελεί µια ουσιαστική γνωριµία και ευαισθητοποίηση γύρω από τους έξι 
τακτικούς κύκλους των 20 ωρών που συγκροτούν µια ολοκληρωµένη ενότητα και 
µπορεί να παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόµενος.  

Η παρακολούθηση του σεµιναρίου αυτού δεν είναι δεσµευτική για την 
παρακολούθηση του επόµενου. 
 

     2)  20ωρο βιωµατικό σεµινάριο 
    14, 15 & 16 Δεκεµβρίου 2012 

 
Στο 20ωρο σεµινάριο (α΄ ολοκληρωµένος κύκλος) θα παρουσιαστούν 

ασκήσεις, παιχνίδια και δρώµενα Κοινωνικού Θεάτρου και Μουσικοκινητικής, µε 
πολλές παιγνιώδεις προσεγγίσεις και εφαρµόσιµες τεχνικές. Θα καλυφθεί η ύλη 
του α΄  εξαµήνου σε περιληπτική µορφή, που δίδαξε ο Μανόλης Φιλιππάκης τα 
τελευταία πέντε χρόνια στα τµήµατα Μετεκπαίδευσης Νηπιαγωγών και 
Δασκάλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Όλες οι δραστηριότητες που 
απευθύνονται σε νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόµους, δάσκαλους, καλλιτέχνες και 
εµψυχωτές, θα είναι βιωµατικές και θα υποστηριχτούν µε θεωρητικές 
τεκµηριώσεις. Στο τέλος του σεµιναρίου θα δοθούν σηµειώσεις και βεβαιώσεις 
συµµετοχής. 
Οικονοµική συµµετοχή: 
Κάθε ενδιαφερόµενος συµµετέχει µε 90 € από τα 180 € που είναι τα κανονικά 
δίδακτρα του σεµιναρίου. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Κύπρου επιχορηγεί κάθε 
συµµετέχοντα µε τα υπόλοιπα 90 €. Η βεβαίωση συµµετοχής εκδίδεται από το 
παραπάνω Ίδρυµα που έχει επίσης πρωτοστατήσει στην ίδρυση του πρώτου 
Πανεπιστηµιακού τµήµατος Εµψυχωτών Κύπρου µε έδρα τη Λευκωσία. Τα 
παραπάνω δίδακτρα, οι ώρες του σεµιναρίου και τα «κρέντιτς» που αναλογούν, 
θα αφαιρεθούν από τα αντίστοιχα του υπό ίδρυση παραπάνω Πανεπιστηµιακού 
Τµήµατος για κάθε ενδιαφερόµενο. Η οµάδα µπορεί να αποτελείται από 16 – 24 
µέλη. 
 



   
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μ. ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ 
 
 
 

    Ο Μανόλης Φιλιππάκης είναι παιδαγωγός και εµψυχωτής µε µεταπτυχιακές 
σπουδές στην Αγγλία. 
Αρχικά δίδαξε σε δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία και για άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες. Ίδρυσε τη σχολή δηµιουργικής απασχόλησης "Κέντρο Επικοινωνίας, 
Έκφρασης και Δηµιουργίας" (ΚΕΕΔ) Χανίων, τη θεατρική οµάδα µε 
εκπαιδευτικούς ηθοποιούς "Αµµοθέατρο"  και τον Εκδοτικό Οίκο παιδαγωγικού 
υλικού (βιβλία-C.D.) "Λευκό Αερόστατο". Στη συνέχεια δίδαξε για τρία χρόνια στο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας και δύο στο Μαράσλειο Διδασκαλείο και πέντε στο 
Τµήµα Μετεκπαίδευσης Δασκάλων και Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Κρήτης. 
Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής για µια τριετία στο Καρναβάλι Ακρωτηρίου. 
Παρουσίασε σειρές σεµιναρίων για εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Έλαβε 
µέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια και συµµετείχε σε διάφορα καλλιτεχνικά 
φεστιβάλ. Τα τελευταία χρόνια έχει εγκριθεί το έργο του από το Υπουργείο 
Παιδείας της Κύπρου και έχει παρουσιάσει βιωµατικά µαθήµατα και σεµινάρια 
σε πολύ µεγάλο αριθµό σχολείων της Κύπρου. 
Έργο ζωής του, που δηµιούργησε µε τους συνεργάτες του στα Χανιά, είναι το 

Διεθνές Πολιτιστικό Χωριό-Κατασκήνωση "ΤΣΙΚΙΜΠΟΥΜ", που µπορεί να 
φιλοξενήσει µέχρι (300) παιδιά, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Τα έργα που έγραψε ή επιµελήθηκε ο Μανόλης Φιλιππάκης από τις εκδόσεις 

Λευκό Αερόστατο είναι : 

• "Κοινωνικό Θέατρο"  
• "Μουσικοκινητική για παιδιά" (2 βιβλία και 8 C.D.) 
• "24 Κινητικές Ηχοϊστορίες" (2 βιβλία και 4 C.D.) 
• "60 Παιχνιδοτράγουδα" (2 βιβλία, 7 C.D. και 1 DVD) 
• "Δηµιουργικά Παιχνίδια Εξωτερικού Χώρου” (1 βιβλίο και 2 C.D.) 
• "Παίζω - Χορεύω" (2 βιβλία, 7 C.D. και 1 DVD) 
• Μια κασέτα που συνοδεύει το "Β΄ βιβλιοτετράδιο" της νηπιαγωγού που του 
ανέθεσε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

          Ένα µεγάλο µέρος από το συγγραφικό του έργο (βιβλία - C.D.), έχει εγκριθεί 
µε έπαινο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και έχει εγγραφεί στον κατάλογο του 
Υπουργείου Παιδείας, για τα διδακτικά µέσα, σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ. 3 
του Ν. 1566/85. 
 
 
 


