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ΠΑΙΖΟΥΜΕ
Ένα καινοτόμο εργαλείο
για μία νέα εκπαίδευση
και ένα νέο σχολείο. Ένα
ταξίδι γνώσης για όλους
μέσω της τέχνης που θα
ενδυναμώσει την
κοινωνία.

ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα» σας προσκαλεί
σε μια μοναδική δημιουργική δωρεάν διαδικτυακή εκπαίδευση για την κούκλα!

ΕΦΟΔΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Δημιουργικότητα & φαντασία

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Συναισθηματική νοημοσύνη
Εφευρετικότητα & προσωπικό κίνητρο
Συγκέντρωση & εκτέλεση οδηγιών
Νοητικές & χειρωνακτικές ικανότητες
Καλλιέργεια συνεργατικότητας

ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Γονείς,
Θεατρικές ομάδες,
Καθοδηγητές ευπαθών ομάδων,
Άλλους ενδιαφερόμενους
για την κούκλα.

& σχέσεων εμπιστοσύνης
Γλωσσική ανάπτυξη
Δημιουργική γραφή
Εργαλείο εκμάθησης διδακτέας ύλης
Θεατρική & εικαστική έκφραση
Δημιουργική επαναχρησιμοποίηση
υλικών (upcycling)

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ανοιχτή ψηφιακή εκπαίδευση κυρίως για
εκπαιδευτικούς, μαθητές, αλλά και για
ανθρώπους ή ομάδες που ενδιαφέρονται
για μια ευφάνταστη δραστηριοποίηση
στην καθημερινότητα.
Αποσκοπούμε στη διαμόρφωση ενός νέου
διαδραστικού σχολείου και στη διάπλαση
δημιουργικών πολιτών με την εφαρμογή
του εντός και εκτός τάξης.
Βασικός άξονας της δράσης είναι η
καθοδήγηση στον Πανελλήνιο
διαγωνισμό με εισαγωγή στο Θέατρο
Κούκλας, την επιλογή θεματικής για
αφήγηση, την κατασκευή & την εμψύχωση
μιας θεατρικής κούκλας έως και τη
δημιουργία μικρής παράστασης με την
ομάδα σας.
Το πρόγραμμά μας σας καλύπτει σε όλα
τα στάδια: από την επιλογή ιστορίας,
την κατασκευή κούκλας από φτηνά και
ανακυκλώσιμα υλικά, την εμψύχωσή της
και την δραματοποίηση με την
δημιουργία και βιντεοσκόπηση της
δικής σας παράστασης.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ
PRASINALOGA.GR/KOYKLOPAIZOYME

ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ακολουθήστε το ψηφιακό μας υλικό για
να ενημερωθείτε για όλη την διαδικασία
του προγράμματος
Συμμετέχετε ενεργά στα δωρεάν
σεμινάρια
Συνεργαστείτε μαζί με την τάξη ή την
ομάδα σας για την δημιουργία της δικής
σας παράστασης
Εναλλακτικά χρησιμοποιήστε το
πρόγραμμα ως εκπαιδευτικό εργαλείο
στο πλαίσιο της διδασκαλίας
Συμμετέχετε στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό με την βιντεοσκοπημένη
σας παράσταση ή την βιντεοσκοπημένη
πρόταση διδασκαλίας
Για βεβαίωση πολιτιστικού
προγράμματος δηλώνετε το
"Κουκλοπαίζουμε" στην υπάγουσα
Διεύθυνση Εκπαίδευσης από την έναρξη
του σχολικού έτους, παρακολουθείτε τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια και παραδίδετε
βίντεο συμμετοχής στον διαγωνισμό

Β) Η ΚΟΥΚΛΑ ΩΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ

- Χρησιμοποιήστε την κούκλα σαν
συνεργάτη σας.
- Διδάξτε μαζί με την κούκλα, αφήστε την
να σχολιάσει το μάθημα ή να δώσει
οδηγίες στα παιδιά ή ακόμη τοποθετήστε
την κούκλα στο ρόλο του μαθητή.
- Με την χρήση της κούκλας στην τάξη τα

Α) ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μαζί με την ομάδα σας επιλέξτε μια
θεματική που σας αφορά, ένα παραμύθι,
ένα μύθο ή γράψτε την δική σας ιστορία
ομαδικά. Στην συνέχεια διανέμετε τους
ρόλους σας και ξεκινήστε το μαγικό ταξίδι
στον κόσμο της κούκλας!

παιδιά κάνουν έναν αυτοσχεδιασμό μετά
την παράδοση του μαθήματος για να το
εμπεδώσουν ή για να απαντήσουν στον
εκπαιδευτικό μέσω αυτής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- Μάθετε πώς να φτιάχνετε μία κούκλα.
- Βήμα-βήμα καθοδηγήστε την ομάδα σας
να κατασκευάσουν τις δικές τους.
- Παίρνοντας το μήνυμα της
επαναχρησιμοποίησης δημιουργούν
γρήγορα ένα ανθρώπινο ομοίωμα.
- Με απλά υλικά διακοσμήστε την, δώστε
της προσωπικότητα και ζωή!

ΕΜΨΥΧΩΣΗ
- Γνωρίστε και εξασκηθείτε στις βασικές
αρχές κίνησης της κούκλας: ο τρόπος που
κοιτάζει, κινείται, σκέφτεται, εκφράζει
συναισθήματα, μιλάει.
- Δώστε πνοή και χαρακτήρα στην κούκλα
σας με ασκήσεις για την φωνή και την
κίνησή της.
- Καθοδηγήστε την ομάδα σας και
εξασκηθείτε μαζί με τις κούκλες σας.

ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ
- Ακολουθήστε τις οδηγίες μας για την
βιντεοσκόπηση και το τελικό μοντάζ.
- Προσθέστε μουσική υπόκρουση εάν
επιθυμείτε και έχετε έτοιμη την δική σας
παράσταση θεάτρου κούκλας! Σε
συνεργασία με την ομάδα σας φτάσατε στο
τέλος του μαγικού ταξιδιού μας!
- Εναλλακτικά, βιντεοσκοπήστε το μάθημα
με την κούκλα στην τάξη, μια πρόταση
χρήσης της κούκλας σε διδασκαλία.
- Στείλτε το βίντεό σας και πάρτε μέρος
στο διαγωνισμό μας! Καλή σας επιτυχία!!!

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
- Με τις οδηγίες μας για τον τρόπο
οργάνωσης της παράστασής σας φτιάξτε
το μικρό σας παραμυθένιο σύμπαν.
- Οργανώστε τις σκηνές, τους χαρακτήρες
και τα πλάνα που θέλετε να
βιντεοσκοπήσετε.
- Συμβουλευτείτε την ομάδα σας και
συνεργαστείτε για την δημιουργία της
δικής σας παράστασης!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ
2021-2022
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΥΚΛΑΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΨΥΧΩΣΗΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & Η ΚΟΥΚΛΑ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
ΔΟΜΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ, ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ & ΔΕΣΙΜΟ ΟΜΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ & ΣΤΗΣΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ & ΜΟΝΤΑΖ
LIVE Q&A
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΡΙΤΗ 31/05, 23:59
ΗΜΕΡΙΔΑ & ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
A. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ
Δίνεται σε όσους και όσες έχουν
παρακολουθήσει τα διαδικτυακά
σεμινάρια του προγράμματος και
έχουν συμπληρώσει τα αντίστοιχα
φύλλα εργασίας.

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ
Δίνεται από τον φορέα σε όσους και
όσες έχουν λάβει μέρος στην
διαγωνιστική διαδικασία του
προγράμματος "Κουκλοπαίζουμε" και
παρέδωσαν το βίντεο του έργου τους
(παράσταση θεάτρου κούκλας,
πρότυπο μάθημα με κούκλα) μαζί με
την ομάδα τους

ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ
ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Μικρής διάρκειας εργαστήρια για ομάδες παιδιών ή ενηλίκων.

ΕΦΟΔΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Δημιουργικότητα & φαντασία
Συγκέντρωση & εκτέλεση οδηγιών
Νοητικές & χειρωνακτικές ικανότητες

Εκπαιδευτικούς και μαθητές
Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης,
Πολιτιστικούς Φορείς,
Ιδρύματα,
Δήμους,
Εταιρίες

Εργαλείο εκμάθησης διδακτέας ύλης
Θεατρική & εικαστική έκφραση
Δημιουργική επαναχρησιμοποίηση
υλικών (upcycling)

ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ
:

,

&

Γνωρίστε το "Κουκλοπαίζουμε" μέσω του σεμιναρίου ταχείας εκπαίδευσης και βιώστε
τα οφέλη μιας καινοτόμας εκπαιδευτικής προσέγγισης σε τρία σεμινάρια των 2 ωρών.
- Κατασκευή: Κατασκευάζουμε μαζί μια απλή κούκλα από εφημερίδες.
- Εμψύχωση: Έχοντας έτοιμο το ανθρώπινο ομοίωμά μας μαθαίνουμε να του δίνουμε πνοή, το
ζωντανεύουμε. Η εισηγήτρια παρουσιάζει τις βασικές αρχές τις κίνησης μιας αρθρωτής
κούκλας: πως αναπνέει, πως κοιτάει, πως περπατάει, πως μιλάει.
- Αυτοσχεδιασμοί: Κλείνουμε με τους αυτοσχεδιασμούς όπου οι συμμετέχοντες αφομοιώνουν
τις γνώσεις που έλαβαν και ανακαλύπτουν την θεατρικότητα που κρύβουν μέσα τους!
Εισηγήτρια: Εμμανουέλα Καποκάκη

ΤΡΙΩΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΨΥΧΩΣΗ ΚΟΥΚΛΑΣ
:

&

Μια δραστηριότητα για εσάς και την ομάδα σας!
Γνωριμία με την κούκλα με το εργαστήριό μας των 3 ωρών.
- Κατασκευή: Με την καθοδήγησή μας, μαθαίνετε τον τρόπο κατασκευής μιας κούκλας βήμαβήμα για να μπορεί ένα παιδί μεγαλύτερο από 7 χρονών ή ένας ενήλικας να κατασκευάσει μια
απλή κούκλα από εφημερίδες .
- Εμψύχωση: Εισαγωγή στις βασικές αρχές κίνησης της κούκλας, δίνονται οδηγίες για τον
τρόπο εμψύχωσής της.
Εισηγήτρια: Εμμανουέλα Καποκάκη
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