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ΘΕΜΑ: Διαδικτυακό Εργαστήριο τριών συναντήσεων με τίτλο «Αυτοσχεδιασμοί 
με την Κούκλα» 

 

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και οι Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής, Δυτικής Αττικής, 
και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών 
Θεμάτων, σε συνεργασία με το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα», 
διοργανώνουν εργαστήριο τριών συναντήσεων, εξ αποστάσεως, για την κατασκευή 
και την αξιοποίηση θεατρικής κούκλας στο σχολείο με τίτλο «Αυτοσχεδιασμοί με την 
Κούκλα». Τα εργαστήρια  θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο, 27/2, την Κυριακή, 
28/2 & την Παρασκευή 5/3 και ώρες 18:30 – 20:30.  
 
Στόχος των εργαστηρίων είναι να φέρνουν σε επαφή τους εκπαιδευτικούς με την 
θεατρική κούκλα, δίνοντάς τους ιδέες για μια διαφορετική μέθοδο προσέγγισης του 
μαθήματος.  
Τα εργαστήρια θα καλύψουν την επιλογή θέματος ή ιστορίας, την κατασκευή απλής 
αρθρωτής κούκλας από φτηνά και ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και την εμψύχωσή 
της. Τα εργαστήρια θα κλείσουν με αυτοσχεδιασμούς των συμμετεχόντων. Μετά την 
ολοκλήρωσή τους θα ακολουθήσουν δύο ακόμη υποστηρικτικές διαδικτυακές 
συναντήσεις για να λυθούν απορίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την εφαρμογή 
στην τάξη (Αναλυτικό πρόγραμμα επισυνάπτεται). 
 

Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ και οι ενδιαφερόμενοι 
πρέπει να πάρουν μέρος και στις τρεις συναντήσεις (προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
και την παροχή βεβαίωσης).  
 

• Ο αριθμός των συμμετοχών είναι πολύ μικρός, θα δοθεί προτεραιότητα σε 
εκπαιδευτικούς που υλοποιούν πολιτιστικό πρόγραμμα. Οι 
ενδιαφερόμενες/οι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική 
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φόρμα μέχρι την Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021, στον σύνδεσμο 
https://forms.gle/Zjfu2ocs3s64s4q19  

• Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους και θα λάβουν τον 
σύνδεσμο για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση με μήνυμα  στο email 
που έχουν δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής, την Παρασκευή 26/2.  

• Οι εκπαιδευτικοί που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον αλλά δεν θα επιλεγούν, 
μπορούν να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια ως ακροατές/άτριες σε 
αναμετάδοση μέσω facebook. Θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή 26/2 για την 
ηλεκτρονική διεύθυνση αναμετάδοσης. 

•  Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο http://dipe-a-

athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata θα αναρτηθεί κατάλογος 

συμμετεχόντων της Διεύθυνσης. 
  

Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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Πρόγραμμα Διαδικτυακών Εργαστηρίων 
 

Σάββατο, 27/2/2021: 18:30-20:30  
«Εισαγωγή: Διαλέγοντας θεματολογία. Κυρίως εργαστήριο: Κατασκευή χάρτινης 
κούκλας» 

• Επιλογή θέματος στο οποίο θα βασιστούν οι μικροί αυτοσχεδιασμοί. 

• Κατασκευή ουδέτερης χάρτινης αρθρωτής κούκλας.  
           Υλικά για το πρώτο εργαστήριο (απαραίτητα): 

• 2 εφημερίδες (με πολλά φύλλα)  
• 1 χαρτοταινία (φάρδους 2cm) 
• 1 ψαλίδι 
• 2-3 διαφορετικά χρώματα γκοφρέ χαρτί / χαρτί αφής 
• 1 κόλλα ρευστή τύπου UHU 

 
Κυριακή, 28/2/2021: 18:30-20:30  
«Εμψύχωση κούκλας» 

• Βασικές αρχές κίνησης της κούκλας και τρόποι μετατροπής ενός άψυχου 
αντικειμένου σε έμψυχο, με κίνηση, σκέψη και συναισθήματα.  

• Αφηγηματικές κατευθύνσεις για τους αυτοσχεδιασμούς που θα 
παρουσιάσουν οι συμμετέχοντες στο επόμενο εργαστήριο.  

• Διακόσμηση της κούκλας σύμφωνα με την θεματική που έχει επιλεγεί. 
 

Παρασκευή, 5/3/2021: 18:30-20:30  
«Αυτοσχεδιασμοί» 

• Μικροί αυτοσχεδιασμοί των 2’  από τους συμμετέχοντες. 
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