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ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση Βιωματικό διαδικτυακό σεμινάριο «Κουκλοπαίζουμε 2021» 

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

συμμετέχει στο σεμινάριο που συνδιοργανώνουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

της χώρας, δια των Υπεύθυνων Πολιτιστικών Θεμάτων & Σχολικών Δραστηριοτήτων σε 

συνεργασία με το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» και την Περιφέρεια Αττικής, υπό 

την αιγίδα και χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.  

Το Σεμινάριο "Γνωρίστε το Κουκλοπαίζουμε" θα πραγματοποιηθεί Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 

2021 και ώρες 18:30 – 21:30 διαδικτυακά για τους εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα μέσω της 

πλατφόρμας Zoom. 

Επισημαίνεται ότι, το «Κουκλοπαίζουμε» έχει ενταχθεί και φέτος στα Εργαστήρια 

Δεξιοτήτων στην Πλατφόρμα 21+ στην θεματική ενότητα «Δημιουργώ και Καινοτομώ» του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

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. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

Το σεμινάριο θα ολοκληρωθεί σε τρεις ώρες. 

Εισαγωγή: Τι είναι το «Κουκλοπαίζουμε»; Στο πρώτο δεκάλεπτο θα μιλήσουμε για την 

σημασία της θεατρικής κούκλας εντός τάξης και την προσέγγιση του προγράμματος να συστήσει 

μια νέα διαδικασία εκμάθησης. Ακόμη, συζητούμε για την κούκλα ως εργαλείο διδασκαλίας 

αλλά και ως μέσο επίλυσης προβλημάτων και κρίσεων και τις εφαρμογές που μπορεί να έχει 

στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Κυρίως εργαστήριο: Κατασκευή χάρτινης κούκλας. Την υπόλοιπη μιάμιση ώρα περίπου θα 

κατασκευάσουμε μία ουδέτερη χάρτινη αρθρωτή κούκλα. Αυτή θα είναι η πρώτη γνωριμία με 

την διαδικασία της κατασκευής αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα υποδείξουμε αυτή την 

διαδικασία στην τάξη.  

Υλικά για το πρώτο εργαστήριο (απαραίτητα): 2 εφημερίδες (με πολλά φύλλα), 1 

χαρτοταινία (φάρδους 2cm). Διακόσμηση (η διακόσμηση θα γίνει μετά το σεμινάριο από τους 

συμμετέχοντες):1 ψαλίδι, 2-3 διαφορετικά χρώματα γκοφρέ χαρτί / χαρτί αφής, 1 κόλλα ρευστή 

τύπου UHU. 



Κυρίως  εργαστήριο: Εμψύχωση κούκλας. Στο δεύτερη μιάμιση ώρα θα μάθουμε τις 

βασικές αρχές κίνησης της κούκλας και πώς μετατρέπουμε ένα άψυχο αντικείμενο σε έμψυχο, με 

κίνηση, σκέψη και συναισθήματα.  

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Απαραίτητη η συμπλήρωση του 

συνδέσμου: https://forms.gle/aqSYe2XBsGBadK2h6 

Με την συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής δεσμεύεται η θέση σας στο σεμινάριο και o 

σύνδεσμος για την είσοδο στο ΖΟΟΜ θα αποσταλεί στο στο email  που δηλώσατε. 

Με την ολοκλήρωση 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.  

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

Νηπιαγωγείων να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς. 

 

 

                                                           

                                                                        Η Διευθύντρια Π.Ε. Λάρισας 

                                                              

 

                                                   Αικατερίνη Καραγιώργου 
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