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Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς
Κείμενα Διδακτέας Ύλης επί σκηνής.

Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2019

10.00 π.μ. – 14.00 μ.μ.
14.00 μ.μ. – 14.30 μ.μ. (μεγάλο διάλειμμα)
14.30 μ.μ. – 16.30 μ.μ.
Εισηγητής: Θεόδωρος Οικονομίδης σκηνοθέτης-δάσκαλος

θεάτρου

Εξάωρο Σεμινάριο στο οποίο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί

μαθαίνουν τους βασικούς τρόπους θεατροποίησης ενός κειμένου, για να
μπορέσουν μετά να φτιάξουν στην τάξη τους, τις δικές τους παραστάσεις με
τις μαθήτριες και τους μαθητές τους. Η διδακτέα ύλη λογοτεχνικών κειμένων
θεατροποιείται μέσα από τις βασικές αρχές του Θεάτρου και της Μουσικής.
Το σεμινάριο αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (Νηπιαγωγούς,
Πρωτοβάθμιά, Δευτεροβάθμια) και διεξάγεται στους χώρους του Ιδρύματος.

Θέματα εργασίας:

Στο σεμινάριο μας οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν,
από ειδικευμένους εμψυχωτές πάνω σε θέματα:
Θεατροποίησης ιστοριών: αφήγηση, εικονοποίηση κειμένου,
κατασκευή και εκμάθηση απλών μουσικών οργάνων, σωματοποίηση σκέψης,
φωνητικός χρωματισμός.
Ορθού λόγου : φωνητική, ορθοφωνία, τεχνικές φωνητικής αντοχής,
μετρική.
Σωματικής αφύπνισης: κινησιολογία, ρυθμική, ζογκλέρ.

Μάσκας – Κούκλας : κατασκευή και χρήση προσωπείου, ημίμασκου
και κουκλών διαφόρων ειδών.

Τα κείμενα που θεατροποιούμε κατά την διάρκεια του σεμιναρίου:
-Του γιοφυριού της Άρτας- μια κλασσική Παραλογή της δημοτικής μας
ποίησης με την οποία οι συμμετέχοντες-ουσες εκπαιδεύονται πάνω στη
θεατροποίηση έμμετρου κειμένου.
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- Το πιο γλυκό ψωμί- με το παραμύθι αυτό οι συμμετέχοντες-ουσες
εκπαιδεύονται πάνω στην θεατροποίηση πεζού κειμένου.
Στόχοι του σεμιναρίου
-να φέρει τους εκπαιδευτικούς σε επαφή με την πρωτοπόρα παιδαγωγική
μέθοδοτης «Οικοδόμησης της Γνώσης» μέσα από βιωματικές δράσεις.
Μια κορυφαία παιδαγωγική μέθοδος που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια
στις βορειοευρωπαικές χώρες με άριστα αποτελέσματα.
- να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εξυγιάνουν και να διευκολύνουν την
επαγγελματική τους καθημερινότητα, ερχόμενοι σε επαφή με τεχνικές
φώνησης, ορθοφωνίας και εκφραστικού λόγου.
Πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας του φωνητικού συστήματος μπορούν να
αποφευχθούν με τη γνώση της σωστής χρήσης του.
- να εξελίξουν τη σχέση τους με τις τέχνες του Θεάτρου, της Μουσικής και
της Λογοτεχνίας, κάνοντας το μάθημά τους πιο ευχάριστο και αποδοτικό.
- να αποκτήσουν εφόδια και συνταγές για να δημιουργήσουν με τους
μαθητές τους τη δική τους παράσταση, εκδήλωση ή δρώμενο.
- να γνωρίσουν το δημιουργικό παιχνίδι μέσα από το Θέατρο και τη Μουσική
για να επικοινωνήσουν ποιοτικότερα με τα παιδιά, εκπαιδεύοντάς τα σε ένα
κλίμα ψυχαγωγίας και παιχνιδιού.

- Κόστος Συμμετοχής 60€

- Για τους Εκπαιδευτικούς της Περιφέρειας λόγω και της μεταφορικής τους
δαπάνης, δίνουμε έκπτωση 10€, άρα κόστος συμμετοχής 50€.
- Οι έχοντες κάρτα ανεργίας κόστος συμμετοχής 50€.

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης του Σεμιναρίου.
Πληροφορίες: Ασημακοπούλου Μαρία
τηλ. 210-3226054 & -075, κιν. 6975465111
Ίδρυμα Πολιτισμού & Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης»,
Αγίων Ασωμάτων 47,Κεραμεικός, (πλησίον ΗΣΑΠ Θησείο),
email : ledakis@ath.forthnet.gr,
Ιστοσελίδα: www.ledakis.gr
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