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Ταχ. Δ/νση      : Δήμητρας Τσάτσου 2 & Φαρσάλων 
                            Τ.Κ.    41335 Λάρισα 
Πληροφορίες : Χατζημίχου Κωνσταντίνα   
            Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
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ΠΡΟΣ: Δ/ντές-τριες, Προϊστάμενους/νες   και  
Εκπαιδευτικούς  Δημοτικών Σχολείων Π.Ε. 
Λάρισας 

ΚΟΙΝ : 1.Περιφερειακή Δ/νση Π.& Δ. Εκπ/σης 
Θεσσαλίας 

2. Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας  
3. Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν 
Άλογα»,  
4. Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση  

 

 

 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση Βιωματικό διαδικτυακό σεμινάριο «Κουκλοπαίζουμε 2020» 

 

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, 

συμμετέχει στο σεμινάριο που συνδιοργανώνουν οι Διευθύνσεις Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 

Π.Ε. Δυτ. Θεσ/νίκης, Αργολίδας, Αρκαδίας, Βοιωτίας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Εύβοιας, Ηλείας, 

Ημαθίας, Καβάλας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λακωνίας, Μαγνησίας, Πρέβεζας, Ροδόπης, 

Σερρών, Φθιώτιδας, Χαλκιδικής δια της Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων & Σχολικών 

Δραστηριοτήτων και της συντονίστριας Αειφορίας του 1ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, σε 

συνεργασία με το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» και το Δίκτυο για το Θέατρο 

στην Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, το σεμινάριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τίτλο: 

«Κουκλοπαίζουμε 2020», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 και ώρες 18:00 

– 21:00 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex, αφορά στην κατασκευή και την αξιοποίηση 

θεατρικής κούκλας στο σχολείο και μπορούν να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί από όλες τις 

συμμετέχουσες Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Ελλάδας. Το διαδικτυακό σεμινάριο υλοποιείται στο 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος και 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού 

«Κουκλοπαίζουμε». Το εκπαιδευτικό υλικό του Προγράμματος έχει την έγκριση παιδαγωγικής 

καταλlηλότητας από το ΙΕΠ και βρίσκεται στην Πλατφόρμα21+. 

Το πρόγραμμα και διαγωνισμός «Κουκλοπαίζουμε» υλοποιείται σε συνδιοργάνωση με την 

Περιφέρεια Αττικής και υπό την αιγίδα και χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού.  

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. 

 

Πρόγραμμα Διαδικτυακού Βιωματικού Σεμιναρίου 

17:45 – 18:00 Άνοιγμα της πλατφόρμας Webex-  



Είσοδος των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών 

18:00 - 18:10 Χαιρετισμοί 
 

• Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Αν. Θεσσαλονίκης 

• Εμμανουέλα Καποκάκη, Εικαστικό 
Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» 

• Εκπρόσωποι από:  
✓ Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο 

στην Εκπαίδευση (Ειρήνη Μαρνά) 
✓ ΙΕΠ (Θεοδώρα Αστέρη) 

18:10 – 18:40 “Το κουκλοθέατρο και η κούκλα 
ως μεθοδολογία μάθησης στην 
κοινή  εκπαίδευση, στην ειδική 
αγωγή και στη δια βίου μάθηση” 

Άλκηστις Κοντογιάννη, Ομότιμη 
Καθηγήτρια Δραματικής Τέχνης στην 
Εκπαίδευση, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

18:40 – 19:00 “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 ΠΕ70 

 

19:00 – 19:10 • Καθοδήγηση για το 
“Κουκλοπαίζουμε 2020”  

• Σημειώσεις από τα Ημερολόγια 
Δράσεων 

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

19:10 – 20:40 • 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 

Εμμανουέλα Καποκάκη, Εικαστικό 
Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» 

 

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου κάθε συμμετέχων/ουσα θα λάβει βεβαίωση 

συμμετοχής και εφόσον επιθυμεί να εφαρμόσει το «Κουκλοπαίζουμε» ως πολιτιστικό 

πρόγραμμα θα λάβει οδηγίες για τη συμμετοχή του σχολείου του στο πρόγραμμα καθώς και 

βεβαίωση υλοποίησης προγράμματος εφόσον ο εκπαιδευτικός έχει ολοκληρώσει την 

συμμετοχική διαδικασία στις ώρες επιμόρφωσης από τον φορέα. 

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι προαιρετική και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Οι 

ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα 

μέχρι και την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020, στον σύνδεσμο: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy3_-90OegBthM-

FLYJZCtqtuSteF9wOXLoTkj3LFeBclsfw/viewform?usp=sf_link  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν για τη συμμετοχή τους την Τετάρτη 

25/11/2020, στο email που έχουν δηλώσει. Στο ίδιο email θα πληροφορηθούν τον τρόπο 

σύνδεσής τους στην πλατφόρμα παρακολούθησης.  

Επειδή το σεμινάριο θα καταγράφεται με σκοπό το υλικό της να χρησιμοποιηθεί για 

επιστημονικούς σκοπούς από τους συν-διοργανωτές της, όσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να 

είναι εμφανής η παρουσία τους, παρακαλούνται να κλείσουν την κάμερα και το μικρόφωνο της 

σύνδεσής τους στην πλατφόρμα: Θα μπορούν να παρακολουθούν, αλλά δεν θα εμφανίζονται.  

Υλικά για την κατασκευή κούκλας: Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν, 

παρακαλούνται να έχουν μαζί τους τα εξής υλικά για την κατασκευή της κούκλας:  

2 ολόκληρες εφημερίδες (με πολλά φύλλα), 1 χαρτοταινία (φάρδους 2cm), 1 ψαλίδι, 4 μέτρα 

κορδέλα πλαστική περιτυλίγματος ή σκοινάκι, γκοφρέ χαρτί / χαρτί περιτυλίγματος, 1 κόλλα 

τύπου UHU.  

Παρακαλούνται οι κ.κ. Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και οι Προϊσταμένες των 

Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς. 

 

 

                                                           

                                                                            Η Διευθύντρια ΠΕ Λάρισας 

                                                              

 

                                                   Αικατερίνη Καραγιώργου 
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