Ν. Σμύρνη, 17 – 09 - 2019
Αρ. πρωτ.: 12012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ ΄ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΣ: Διευθυντές & Εκπ/κούς
Δημοτικών Σχολείων και
Προϊστάμενες Νηπ/γείων της
Διεύθυνσης Π.Ε. Δ΄ Αθήνας
ΚΟΙΝ: κ. Οργανωτικό Συντονιστή Ε.Ε.
4ου ΠΕΚΕΣ Περιφερειακής Δ/νσης
Εκπ/σης Αττικής

Ταχ. Δ/νση

: Λ. Συγγρού 165
171 21 - Νέα Σμύρνη
Τηλ.
: 2131617454 - 6972156178
Πληροφορίες : Σ. Πετροπούλου
e mail
: dpolitistika@yahoo.gr

ΘΕΜΑ: Σεμινάριο Πολιτιστικών Θεμάτων
«Κουκλοπαίζουμε: Δάσκαλος και θεατρική κούκλα στην τάξη»
Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας και οι
Διευθύνσεις Π.Ε. Α’, Β’, Γ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων
Πολιτιστικών Θεμάτων, σε συνεργασία με το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν
Άλογα», διοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο για την κατασκευή και την αξιοποίηση
θεατρικής κούκλας στο σχολείο με θέμα:
«Κουκλοπαίζουμε: Δάσκαλος και θεατρική κούκλα στην τάξη»
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 30/9/19 και ώρες 17:30-21:00 στο

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων –Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτση (Ακαδημίας 50,
χάρτης: https://goo.gl/maps/JAGFYLajZDxH53iV8 ).
Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την κούκλα, η οποία
μπορεί να αποτελέσει ένα καινοτόμο και ισχυρό εργαλείο εκπαίδευσης, μέσα από τη
διασκέδαση, τη διάδραση, την καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης και την καλλιέργεια
ποικίλων δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα κατασκευαστεί από κάθε συμμετέχοντα
μια κούκλα με χρήση απλών υλικών και θα δοθούν οδηγίες εμψύχωσης και δραματοποίησης
της διδακτέας ύλης. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για το σχετικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα και τον μαθητικό διαγωνισμό που θα υλοποιηθεί με την καθοδήγηση του
Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» και τη χρηματοδότηση και αιγίδα του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τέλος, θα παρουσιαστεί σχετικό εκπαιδευτικό υλικό

1

(εκπαιδευτικά βίντεο και pdf με σημειώσεις), το οποίο θα βρίσκεται και αναρτημένο στο
διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κα Εμμανουέλα Καποκάκη (Εικαστικό Θέατρο
Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»).
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική
φόρμα στο σύνδεσμο:
https://forms.gle/NGHXQ7PNGLeBotYPA
μέχρι την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου και θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους
ηλεκτρονικά

την

Παρασκευή,

27

Σεπτεμβρίου

2019.

Επισημαίνεται

πως

οι

συμμετέχοντες/ουσες ορίζονται σε 30 από κάθε Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης και θα
δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων, καθώς το σεμινάριο εστιάζει
στην αξιοποίηση του κουκλοθέατρου στη διδασκαλία μαθημάτων του Δημοτικού. Στο τέλος
της ημερίδας θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν παρακαλούνται να έχουν μαζί τους τα εξής
υλικά για την κατασκευή της κούκλας:
Δύο ολόκληρες εφημερίδες (με πολλά φύλλα),
μια χαρτοταινία 2cm φάρδος,
μια ρευστή κόλλα τύπου UHU,
χαρτί αφής ή γκοφρέ χαρτί τριών διαφορετικών χρωμάτων.
Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και Προϊσταμένες
των Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς.
Η Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων: Σταυρούλα Πετροπούλου
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