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ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα «Κουκλοπαίζουμε» 

Κατασκευή και βασικά στοιχεία εμψύχωσης χάρτινης κούκλας, βιωματικό εργαστήρι εξ 

αποστάσεως 

14/10/2021, 18:30 – 21:00 

 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών 

Θεμάτων), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε.  της Αττικής (δια των υπευθύνων 

Πολιτιστικών Θεμάτων),  και το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα», 

επαναλαμβάνει για τρίτη χρονιά τον κύκλο βιωματικών σεμιναρίων για τη θεατρική κούκλα 

στην τάξη.  
 

Ο κύκλος σεμιναρίων ξεκινά με την επανάληψη του εξ αποστάσεως βιωματικού 

εργαστήριου για την κατασκευή και τα βασικά στοιχεία εμψύχωσης χάρτινης κούκλας, 

που θα υλοποιήσει η Εμμανουέλα Καποκάκη, κουκλοπαίχτρια, σκηνοθέτης, σεναριογράφος 

(Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»). Το βιωματικό εργαστήριο θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/10/21, και ώρες 18:00 – 21:00 μέσω Zoom και Facebook.  

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

• Θα ακολουθήσει επανάληψη των σεμιναρίων για τον αυτοσχεδιασμό, και τη δόμηση 

σεναρίου κ.ά. 

• Οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν το πολιτιστικό πρόγραμμα «Κουκλοπαίζουμε» 

στην τάξη τους, εφόσον το επιθυμούν, θα έχουν υποστήριξη από το Εικαστικό Θέατρο 

Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» σε όλες τις φάσεις του.  

• Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα Κουκλοπαίζουμε μπορεί να επιλεγεί από εκπαιδευτικούς 

Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, στη Θεματική 

«Δημιουργώ και Καινοτομώ».  

Αθήνα, 06.10.2021 
Αρ. Πρωτ.:  22886 
 

ΠΡΟΣ: Τα Δημοτικά Σχολεία &  
Νηπιαγωγεία 

 της Διεύθυνσης Π.Ε. Α' Αθήνας 
 
ΚΟΙΝ.:  κ.κ. Συντονιστές Εκπαίδευσης 
 1oυ ΠΕΚΕΣ  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 

18:30 – 18:40  Εισαγωγή: Τι είναι το «Κουκλοπαίζουμε»; 

18:40 – 20:00  Κατασκευή χάρτινης κούκλας 
Πρόκειται για μια χάρτινη αρθρωτή κούκλα από απλά υλικά.  

Ακολουθεί κατάλογος με τα υλικά που είναι αναγκαίο να έχουν στη 
διάθεσή τους οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου. 

Ερωτήσεις εκπαιδευτικών επί της διαδικασίας 

 

20:00 – 21:00  
 

 

Εμψύχωση κούκλας 
Επίδειξη και δοκιμή των βασικών αρχών  κίνησης της κούκλας - πώς 
μετατρέπουμε ένα άψυχο αντικείμενο σε έμψυχο, με κίνηση, σκέψη 
και συναισθήματα.   

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 

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

• Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική 
φόρμα μέχρι την Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. στον σύνδεσμο  
https://forms.gle/pYzuu5MYTF3ytGJH9  (αν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε 
να τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον φυλλομετρητή). 

• Οι εκπαιδευτικοί θα πληροφορηθούν τη συμμετοχή τους στο  email που έχουν δηλώσει 
στην ηλεκτρονική φόρμα, την Τετάρτη 13/10 μετά τις 12:30, καθώς και και από την 
ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο http://dipe-a-
athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata, όπου θα αναρτηθεί κατάλογος. Στο email 
που θα λάβουν θα περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση. 

 
Η υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Καλλιόπη Κύρδη 

 
 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
           ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 
 

             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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