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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καλλιόπη Κύρδη
Τηλ.: 6973884866
Email: a.politistika@gmail.com

ΘΕΜΑ: Εξ αποστάσεως σεμινάριο με τίτλο «Κουκλοπαίζουμε 2020», με βιωματικό

χαρακτήρα
16/11/20, 17:30 – 20:30, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας και οι Διευθύνσεις Π.Ε. Β΄, Γ΄, Δ΄,
Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, σε
συνεργασία με το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» και το Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση, διοργανώνουν σεμινάριο εξ αποστάσεως για την κατασκευή και την
αξιοποίηση θεατρικής κούκλας στο σχολείο, με τίτλο «Κουκλοπαίζουμε 2020». Το σεμινάριο θα
πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16/11/20, και ώρες 17:30 – 20:30, μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας Webex.
Το πρόγραμμα «Κουκλοπαίζουμε» υλοποιείται για 2η σχολική χρονιά και μπορεί να
αποτελέσει αυτοτελές Πολιτιστικό Πρόγραμμα. Τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ και
υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Αττικής.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το Θέατρο κούκλας που
μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο εκπαίδευσης για την υλοποίηση πολιτιστικών
προγραμμάτων και δράσεων, την καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης και την καλλιέργεια
ποικίλων δεξιοτήτων, μέσα από τη διάδραση και τη διασκέδαση.
Στη διάρκεια του σεμιναρίου θα κατασκευαστεί από κάθε συμμετέχοντα/ουσα μια κούκλα
με επίδειξη βήμα βήμα από την εμψυχώτρια, θα δοθούν οδηγίες εμψύχωσης και
δραματοποίησης, καθώς και οδηγίες για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του Κουκλοπαίζουμε.
Επίσης θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικά βίντεο και σημειώσεις που θα βρίσκονται και
αναρτημένα στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών.

Πρόγραμμα
17:00 – 17:30

Είσοδος στην πλατφόρμα

17:30 - 17:40

Χαιρετισμοί

17:40 – 18:10

“Το κουκλοθέατρο και η κούκλα ως
μεθοδολογία μάθησης στην κοινή
εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή και στη
δια βίου μάθηση”

18:10 - 18:20

“Το χαρούμενο λιβάδι”: μια βιωματική
προσέγγιση στη διαφορετικότητα μέσα
από το κουκλοθέατρο. Από την ομαδική
συγγραφή στην κατασκευή κούκλας και
την εμψύχωση

Μυρσίνη Κουτλή, εκπαιδευτικός

18:20 – 18:30

• Καθοδήγηση για το “Κουκλοπαίζουμε
2020”
• Σημειώσεις από τα Ημερολόγια
Δράσεων

Δάφνη
Τσιμπούκη
&
Αλέξανδρος
Γιαννακούλιας, Εικαστικό Θέατρο Κούκλας
«Πράσσειν Άλογα»

18:30 – 20:30

• Βιωματικό εργαστήρι:
✓ Κατασκευή κούκλας (και για μικρές
ηλικίες)
✓ Βήματα για να προστατέψουμε τα
άκρα της κούκλας μας
✓ Εμψύχωση & Δραματοποίηση
✓ Συμμετοχή στο «Κουκλοπαίζουμε»
& Τρόπος λειτουργίας με νέες
συνθήκες COVID-19
Υλικά για την κατασκευή κούκλας:
- 2 φύλλα εφημερίδας
- 1 χαρτοταινία (φάρδους 2cm)
- 1 ψαλίδι
- 4 μέτρα κορδέλα περιτυλίγματος
πλαστική ή σκοινάκι
- γκοφρέ χαρτί / χαρτί περιτυλίγματος
-1 κόλλα ρευστή

Εμμανουέλα Καποκάκη, Εικαστικό Θέατρο
Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»

•

• Υπεύθυνοι/ες Πολιτιστικών Θεμάτων
Αττικής
• Εμμανουέλα Καποκάκη, Εικαστικό
Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»
• Εκπρόσωποι από:
✓ Περιφέρεια Αττικής
✓ Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση
✓ ΙΕΠ
Άλκηστις Κοντογιάννη, Ομότιμη
Καθηγήτρια Δραματικής Τέχνης στην
Εκπαίδευση, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική
φόρμα μέχρι την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου και ώρα 12.30 μμ, στον σύνδεσμο
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8GvugMwaVo9LsDAoAH9oJH9Omrd2CQ69KQAeCLZ3shHOgw/viewform

•
•

•

Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους και τον κωδικό σύνδεσής τους στο
email που έχουν δηλώσει στην παραπάνω ηλεκτρονική φόρμα, την Παρασκευή 13/11 το
απόγευμα.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται, μετά από άμεση επικοινωνία με την υπεύθυνη
Πολιτιστικών Θεμάτων (μέχρι τη Δευτέρα 9-11), μπορούν να υλοποιήσουν ομώνυμο
πολιτιστικό πρόγραμμα.
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις μετά από πιστοποίηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών κατά
τη διάρκεια του σεμιναρίου.

Σας ενημερώνουμε πως το σεμινάριο θα καταγράφεται με σκοπό το υλικό της να
χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς σκοπούς από τους συν-διοργανωτές του, συνεπώς όσοι
εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να είναι εμφανής η παρουσία τους, παρακαλούνται να κλείσουν
την κάμερα και το μικρόφωνο της σύνδεσής τους στην πλατφόρμα, οπότε μπορούν να
παρακολουθούν, αλλά δεν θα εμφανίζονται.
Η υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
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