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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Στόχοι
1. Αναπτύξτε την κατανόηση των διαφορετικών πολιτισμών μέσω οπτικών αφηγήσεων,

χρησιμοποιώντας εικόνες και αντικείμενα.
2. Εμπνεύστε φανταστικές και δημιουργικές προσεγγίσεις της μάθησης μέσω της εμπλοκής

με κοινές ιστορίες και εικόνες.
3. Προωθήστε την γλωσσική ανάπτυξη μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας.
4. Παρέχετε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο οι συμμετέχοντες να μπορούν να

εκφράσουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους μέσα από εκφραστικά καλλιτεχνικά μέσα
και τεχνικές.
Ενότητα 2 Σημείο Εστίασης
Κάθε πολιτισμός έχει τη δική του αφηγηματική κληρονομιά, αλλά συχνά βασικά στοιχεία αυτών
των παραδόσεων μοιράζονται, με παγκόσμια θέματα και αφηγηματικές δομές που έχουν απήχηση
ανάμεσα στους χρόνους και τους τόπους. Η ενότητα θα διερευνήσει μια σειρά παγκόσμιων
ιστορικών θεμάτων, θα ασχοληθεί με τα κοινά τους στοιχεία και θα διερευνήσει τους τρόπους με
τους οποίους περιγράφονται και παρουσιάζονται μέσα στις πολιτιστικές παραδόσεις
χρησιμοποιώντας οπτικές φόρμες και τεχνικές αναπαράστασης όπως το κουκλοθέατρο και η
δραματοποίηση έτσι ώστε να επικοινωνήσουν ιδέες και απαντήσεις. Οι συμμετέχοντες
υποστηρίζονται στην εξερεύνηση των προσωπικών και πολιτιστικών ταξιδιών τους μέσω της
οπτικής αφήγησης για να μπορέσουν να μοιραστούν τις πολιτιστικές τους εμπειρίες και να μας
συνδέσουν στους χρόνους και τους τόπους.
Η UNESCO (2017) υποστηρίζει την ανταλλαγή παραδοσιακών ιστοριών με σκοπό την
ευαισθητοποίηση σε συγκεκριμένες γεωγραφικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές και οικονομικές
πτυχές των διαφόρων κοινοτήτων και τονίζει τη δυνατότητα των μαθησιακών δραστηριοτήτων που
βασίζονται στην τέχνη, βοηθώντας τα παιδιά των μεταναστών να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ
του δικού τους πολιτισμού με εκείνον της κοινωνίας που φιλοξενούνται.
Η ενότητα 2 παρέχει υποστήριξη για την εξερεύνηση γνωστών αλλά και νέων αφηγήσεων,
ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες και τις οικογένειές τους να μοιράζονται εμπειρίες στην
ευρύτερη κοινότητά τους. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να
προβληματιστούν για τα δικά τους συγκεκριμένα πολιτιστικά πλαίσια και να τα μοιραστούν καθώς
και να προάγουν την περιέργεια για τα πολιτιστικά πλαίσια των άλλων.

Ενότητα 2 Θεματικές
Θεματική 2A
Οπτική Αφήγηση
Ιστοριών
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Η Θεματική 2Α εμπλέκει τους συμμετέχοντες στη συλλογή και τη
δημιουργία εικόνων και αντικειμένων που βασίζονται στις εμπειρίες τους
ζωής και τα ταξίδια τους. Αναπτύσσουν οπτικές αφηγήσεις που διερευνούν
τα προσωπικά και πολιτιστικά τους αντικείμενα χρησιμοποιώντας μια
σειρά διαφορετικών μέσων και τεχνικών. Οι συμμετέχοντες επιλέγουν
εικόνες και αντικείμενα με βάση τις εμπειρίες από τη ζωή τους,
δημιουργώντας οπτικές αφηγήσεις που διερευνούν τις προσωπικές και
πολιτιστικές τους ιστορίες, χρησιμοποιώντας μια σειρά από διαφορετικά

μέσα και τεχνικές.
Οι συμμετέχοντες πειραματίζονται με μια σειρά κλιμάκων και μορφών,
ασχολούνται με το θέμα των παγκόσμιων ιστοριών μέσα από διαφορετικές
αντιλήψεις της κοινότητας, που υποστηρίζονται από ένα ευρύ φάσμα
πολιτιστικών πόρων.
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Θεματική 2B
Ιστορίες
Κουκλοθεάτρου

Οι Ιστορίες Κουκλοθεάτρου εξερευνούν τις διεθνείς παραδόσεις του
κουκλοθέατρου και το ευρύ φάσμα διαφορετικών κλιμάκων, μορφών και
τύπων κούκλας που μπορούν αυτές να δημιουργηθούν και να
αναπαρασταθούν. Οι κούκλες θα χρησιμοποιηθούν για να αφηγηθούν, να
εκφράσουν και να αναπτύξουν μια διερευνητική προσέγγιση για τη
διερεύνηση και το μοίρασμα παγκόσμιων αφηγήσεων.
Οι συμμετέχοντες θα ασχοληθούν ενεργά με τις παραδοσιακές και
σύγχρονες προσεγγίσεις του κουκλοθεάτρου, συμπεριλαμβανομένων των
τεχνικών χειρισμού με δάκτυλο, γάντι, ράβδο/στικ, σκιών και σώματος,
δημιουργώντας κούκλες σε ένα ευρύ φάσμα μέσων. Επιπλέον θα
διερευνήσουν τις πολιτιστικές σημασίες των εικόνων και των
τεχνουργημάτων, με διερευνητικές ιδέες και δραστηριότητες που
αναπτύσσονται μέσω της βιωματικής εμπλοκής σε όλα τα επίπεδα.

Θεματική 2Γ
Αναπαράσταση των
Ιστοριών μας

Οι κούκλες αποτελούν ένα ισχυρό όχημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τα παιδιά και τις οικογένειες ως μέσο αυτο-έκφρασης, για να
ανταποκριθούν στις προηγούμενες εμπειρίες τους και να προσαρμοστούν
σε νέες πραγματικότητες. Η Θεματική 2Γ παρέχει ένα ευρύ φάσμα
πλαισίων έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να εκφράσουν τα
συναισθήματά τους μέσω της τέχνης, της μουσικής, της αφήγησης και το
κουκλοθέατρο. Θα συστηθούν απλές τεχνικές και παραδόσεις
κουκλοθέατρου τις οποίες οι συμμετέχοντες θα χρησιμοποιήσουν για να
εξερευνήσουν το Θέατρο του Καταπιεσμένου και το Θέατρο Forum.
Οι συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες στην διερεύνηση
συγκρούσεων και εναλλακτικών αποτελεσμάτων μέσα σε διαφορετικές
καταστάσεις, προχωρώντας έτσι στην διερεύνηση πιο αφηρημένων ιδεών
όπως η αμεροληψία και η δικαιοσύνη. Μέσα από δραστηριότητες
αυτοσχεδιασμού
αναπτύσσουν
δεξιότητες
αναπαράστασης
χρησιμοποιώντας τις κούκλες για να διερευνήσουν παγκόσμιες ιστορίες
και τις παραδόσεις κουκλοθεάτρου.

Γραμματισμός
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●

Οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν και ανταποκρίνονται σε
παγκόσμιες ιστορίες και οπτικές αφηγήσεις, αναπτύσσοντας την
κατανόηση, το λεξιλόγιο και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

●

Οι συμμετέχοντες θέτουν ερωτήματα, προσφέρουν προτάσεις,
καταγράφουν και συζητούν τις δικές τους παγκόσμιες ιστορίες και των
άλλων.

●

Οι λέξεις-κλειδιά προσδιορίζονται μέσω της ακρόασης και της
ομιλίας, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο και τον γραμματισμό των
συμμετεχόντων.

●

Οι συμμετέχοντες κερδίζουν αυτοπεποίθηση στο να
συνδιαλέγονται σε ζευγάρια αλλά και σε μεγαλύτερες ομάδες,
αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες επικοινωνίας και αναπαράστασης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
ΕΠΙΠΕΔΟ

Όλα τα
Επίπεδα

15 λεπτά
30 λεπτά– I ώρα
30 λεπτά– I ώρα

Επίπεδο 1

Δαχτυλόκουκλες

30 λεπτά – I ώρα

Επίπεδο 1 & 2

Κούκλες χειρισμού με
ράβδο/στικ και φιγούρες
σκιών

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

Επίπεδο 2 & 3
Επίπεδο 1
Επίπεδο 2
Επίπεδο 3

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3
Επίπεδο 3

Όλα τα
Επίπεδα
Όλα τα
Επίπεδα

Άλμπουμ Σκίτσων
Διερεύνηση Αναμνήσεων
Διερεύνηση Εικόνων

ΧΡΟΝΟΣ

Φτιάξτε ένα Άλμπουμ Σκίτσων
Προσθέστε αναμνήσεις &
αγαπημένα αντικείμενα.
Συνεργατική γραμμική ζωγραφική
Οπτικοποιημένες Ιστορίες:
Πειραματιστείτε με την τεχνική
markmaking
του markmaking, με το χρώμα και
την δημιουργία μοτίβων με την
χρήσω χρωμάτων.
Οπτικοποιημένες Ιστορίες:
Χρησιμοποιήστε τεχνικές
Οικογένεια
ζωγραφικής για να εκφράσετε
οικογενειακές ιστορίες
Οπτικοποιημένες Ιστορίες:
Δημιουργήστε μοτίβα
Μοτίβα της Φύσης
εμπνευσμένα από την φύση
χρησιμοποιώντας χρώματα παστέλ
και μελάνι.
Οπτικοποιημένες Ιστορίες:
Δημιουργήστε μοτίβα
Fractals
χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα
εμπνευσμένα από ψηφιακές
εικόνες fractal
Collage: μοίρασμα
Συνεργατική οπτική αφήγηση
ιστοριών
ιστοριών
Οι Ιστορίες μας:
Ερευνήστε & δημιουργήστε σχέδια
αποτυπώματα χεριού
αποτυπώματος χεριού
Οι Ιστορίες μας: Σχέδια
Εξερευνήστε & σχεδιάστε με χένα
Mehndi
σχέδια ζωγραφικής χεριών mehndi
Οι Ιστορίες μας:
Ερευνήστε τα έργα τέχνης και τον
Τοιχογραφία του
σχεδιασμό του Keith Haring και
Κινούμενου Σώματος
δημιουργήστε μια τοιχογραφία
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2B: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΟΥΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ

Επίπεδο 1
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2A: ΟΠΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ

Δημιουργήστε και κάντε
αναπαραστάσεις με
δαχτυλόκουκλες βασισμένες στην
ιστορία Inuit Ήλιος & Σελήνη

30 λεπτά – I ώρα
30 λεπτά– I ώρα

30 λεπτά– I ώρα

30 λεπτά – I ώρα

1-2 ώρες
30 λεπτά – I ώρα
I – 2 ώρες
2 ώρες+

Δημιουργήστε και κάντε
αναπαραστάσεις με κούκλες
χειρισμού με ράβδο/στικ και
φιγούρες σκιών βασισμένες στην
ιστορία Ήλιος & Σελήνη
Ανάπτυξη της κούκλας
Δημιουργήστε και κάντε
χειρισμού με ράβδο/στικ
αναπαραστάσεις με κούκλες
και της φιγούρας σκιών
χειρισμού με ράβδο/στικ και
φιγούρες σκιών βασισμένες στις
ιστορίες των δράκων.
Γαντόκουκλα
Day of Dead glove puppet
Σωματόκουκλα
Δημιουργήστε σωματόκουκλες και
εκδηλώσεις του καρναβαλιού
mardi gras
THEME 2C: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΜΑΣ

1-2 ώρες

Αναπαριστώντας με
κούκλες
Ιστορίες & αντικείμενα:
δημιουργήστε κούκλες με

30 λεπτά

Καθιερώστε απλούς κανόνες
κουκλοθεάτρου
Αυτοσχεδιάστε ιστορίες&
δημιουργήστε κούκλες με

1-2 hours

2 -3 ώρες
2 ώρες +

30 λεπτά - 1 ώρα

Επίπεδο 1

καθημερινά αντικείμενα
Αφήγηση ιστοριών με την
χρήση κουκλοθεάτρου: Τα
Τρία Γουρουνάκια

Επίπεδο 1 & 2

Κούκλες από εφημερίδα

Επίπεδο 2

Επαναλάβετε την ιστορία
του Ali Baba και οι 40
κλέφτες χρησιμοποιώντας
κούκλες.
Προσπερνώντας τα εμπόδια
obstacles: ιστορίες
κουκλοθεάτρου
3 τεχνικές θεάτρου της
Αγοράς:
Επίλυση προβλημάτων,
Παγώστε, Τι θα γινόταν αν?

Επίπεδο 2
Επίπεδο 3

καθημερινά αντικείμενα
Σχεδιάστε και κατασκευάστε
κούκλες. Διερευνήστε
αφηγηματικές εναλλακτικές της
ιστορίας.
Δημιουργήστε και δώστε ζωή σε
κούκλες από χαρτί.
Φανταστική επανάληψη ιστοριών
με την χρήση κουκλοθεάτρου.
Εξερευνήστε τα θέματα και τις
αφηγηματικές επιλογές μιας
ιστορίας με κούκλες
Εξερευνήστε τις ήδη υπάρχουσες
αφηγηματικές τεχνικές και
δημιουργήστε εναλλακτικά
αποτελέσματα με την χρήση του
κουκλοθεάτρου

1 – 2 ώρες

2 ώρες
2 ώρες

2 ώρες
2 ώρες

Χρωματικοί κωδικοί Επιπέδων (να σημειωθεί ότι οι περισσότερες Εκπαιδευτικές
Δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε Επίπεδο):
Επίπεδο 1: Νηπιαγωγείο –

Επίπεδο 2: Μεσαίες τάξεις

Επίπεδο 3: Τελευταίες τάξεις

πρώτες τάξεις Δημοτικού

Δημοτικού

Δημοτικού - πρώτες τάξεις
Γυμνασίου

Χρόνοι: μπορούν να προσαρμοστούν σύμφωνα με τις γνωστικές, δημιουργικές και γραμματικές
ικανότητες των συμμετεχόντων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2A: ΟΠΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2A ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Mehndi Henna Hands: Photograph June Bianchi
Εκπαιδευτικά Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα παράγονται μέσα από διάφορες εστίες:
Αποτελέσματ
Εικαστική Τέχνη
α
• Εξερευνήστε και επικοινωνήστε με ιδέες χρησιμοποιώντας μια σειρά
διαφορετικών μέσων
• Δημιουργήστε ένα ρεπερτόριο δεξιοτήτων εικαστικών τεχνών
Γραμματισμός
• Απαντήστε σε μια σειρά διαφορετικών πολιτιστικών εικόνων που αφηγούνται
ιστορίες
• Αναπτύξτε τον γραμματισμό και τις γλωσσικές δεξιότητες

•
Εκπαιδευτικο
ί Πόροι

Κοινότητα
• Αναπτύξτε συνεργατικές και ατομικές απαντήσεις
Μοιραστείτε τη μάθηση με τους συμμαθητές, τις οικογένειες και την κοινότητα
σας

•
•
•
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Παρουσίαση PowerPoint: Ενότητα 2 Θεματική 2A
Πρόσθετοι σύνδεσμοι παρέχουν παραδείγματα και υποστήριξη
Υλικά: Μια σειρά υλικών, π.χ. χαρτί, μαρκαδόροι, χρώματα, κολάζ, ψαλίδι

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2A: ΟΠΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
Όλες οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες υποστηρίζονται από την Παρουσίαση
PowerPoint της Θεματικής 2Α
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2A ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Υλικά/ Πόροι
Χαρτί και κάθε υλικό σχεδίασης που έχετε: μολύβια, στυλό, κηρομπογιές, παστέλ κ.α.
Ιστοσελίδες:
• Η Ιστορία του Σκάφους & Πόροι Διδασκαλίας http://the-immigration-boat-story.com/teachingresources
• Χάρτινα Κύμματα: www.paperwaves.world
•

UNESCO: http://uil.unesco.org/case-study/effective-practices-database-litbase-0/tell-me-storyswitzerland

Όλα τα Επίπεδα: Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Συστήστε στους συμμετέχοντες πόρους και ιδέες σε ένα κατάλληλο επίπεδο για τη γνωστική,
δημιουργική και γραμματική τους ικανότητα:
Η Ιστορία του Σκάφους & Πόροι Διδασκαλίας: παρέχουν πληροφορίες για τις ιστορίες των
μεταναστών μέσα από μία συλλογή εκφραστικών εικόνων:
• Διαβάστε και μοιραστείτε την Ιστορία του Σκάφους.
• Συζητήστε τις εικόνες - ξέρεις άλλες εκδοχές αυτής της ιστορίας; Έχετε τη δική σας εκδοχή;
• Ποια είναι η εικόνα σας για μια «καλύτερη ζωή»; Συζητήστε και ζωγραφίστε την ιδέα σας.
• Υπάρχουν άλλες εικόνες που εκφράζουν τα συναισθήματα και τις ιδέες σας.
Χάρτινα Κύματα: είναι μια κινητή βιβλιοθήκη με όμορφα εικονογραφημένα βιβλία από όλο τον
κόσμο.
• Δημιουργήστε μια pop-up παγκόσμια βιβλιοθήκη σε μια βαλίτσα ή ένα κουτί: Συλλέξτε βιβλία,
εικόνες, κείμενα, γράμματα, φωτογραφίες και καρτ ποστάλ για να τα μοιραστείτε με την κοινότητά
σας.
• Συζητήστε τι κάνει αυτά τα αντικείμενα σημαντικά.
Το UNESCO project παρέχει ένα πρότυπο για να ενθαρρύνει τους φροντιστές να υποστηρίξουν
τον γραμματισμό των παιδιών, εισάγοντας και υποστηρίζοντας δραστηριότητες ανάγνωσης και
γραφής στην καθημερινότητά τους.
Δημιουργήστε ένα άλμπουμ σκίτσων
Πάρτε οποιοδήποτε μέγεθος χαρτιού και δημιουργήστε ένα άλμπουμ σκίτσων, αναδιπλώνοντάς
το σε τμήματα
• Εξερευνήστε την τεχνική markmaking χρησιμοποιώντας μια σειρά διαφορετικών υλικών
• Σχεδιάστε τα αγαπημένα σας πράγματα.
• Συμπληρώστε κάθε σελίδα με κάτι διαφορετικό για εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας,
τις αναμνήσεις σας και τα αγαπημένα σας μέρη

•

Παιχνίδι για Ζέσταμα: Γραμμή
Πάρτε ένα κομμάτι χαρτί και σχεδιάστε μια γραμμή- τραβήξτε μια γραμμή για μια βόλτα, προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση!
• Δοκιμάστε να σχεδιάσετε με το μη κυρίαρχο χέρι σας (αν έχετε δεξί χέρι με το αριστερό σας
χέρι) – σχεδιάστε και με τα δύο χέρια.

•
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•
•
•
•

11

Τι ιστορία λέει η γραμμή σας; Πού πηγαίνει; Τι βλέπεις?
Τι σας θυμίζει; Προσθέστε χρώμα, σχήματα, υφές.
Δώστε το σχέδιό σας σε έναν φίλο και ζητήστε του να το μετατρέψει σε κάτι άλλο!
Τι σας θυμίζουν οι γραμμές, τα χρώματα, τα σχήματα, οι υφές και τα σχέδια;
Τι άλλο μπορείτε να προσθέσετε για να μετατρέψετε την εικόνα σε κάτι νέο;

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2A: ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Όλα τα Επίπεδα Υλικά/Πόροι
Υλικά: χαρτί και μια σειρά από υλικά σχεδίασης και ζωγραφικής που έχετε στη διάθεσή σας:
μολύβια, μαρκαδόροι, χρώματα, παστέλ, μελάνι, υλικά για κολάζ, φωτογραφίες, ψαλίδια, κόλλα.
Πόροι: απαιτείται τηλέφωνο / tablet για το Επίπεδο 3
Ιστοσελίδες: Fractal Foundation video: https://fractalfoundation.org/videos/
Επίπεδο 1 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Markmaking: Ζωγραφική
Πειραματιστείτε με εκφραστικά σημάδια στο χαρτί χρησιμοποιώντας χρώματα βαφής ή άλλα
υλικά που έχετε στη διάθεσή σας:
• Δημιουργήστε μοτίβα, σχήματα και γραμμές χρησιμοποιώντας χρώματα βαφής
• Χρησιμοποιήστε 3 κύρια χρώματα: κόκκινο / κίτρινο / μπλε
• Ανακατέψτε τα για να παράγετε 3 δευτερεύοντα χρώματα: πορτοκαλί / πράσινο / μοβ
• Ανακατέψτε και συνδυάστε τα χρώματα με το λευκό και το μαύρο για να δημιουργήσετε
αποχρώσεις και τόνους.
• Συνδυάστε σχήματα, μοτίβα και υφές – πως επηρεάζουν τα χρώματα.
• Δημιουργήστε μια έκθεση ζωγραφικής
Οπτικοποιημένες Ιστορίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
• Οι ζωγραφιές μπορούν να πουν μια ιστορία - βρείτε εικόνες οι οποίες να λένε διαφορετικές
ιστορίες.
• Θυμηθείτε ή βρείτε μια ιστορία από την οικογένεια, τον πολιτισμό ή την κοινότητά σας.
• Πώς θα την αναπαραστήσετε χρησιμοποιώντας το σχέδιο ή τη ζωγραφική;
• Εξερευνήστε διαφορετικά μέσα: πειραματιστείτε με την ζωγραφική για να πείτε την ιστορία
σας.
Χρειάζεστε: χρώματα βαφής, βούρτσες, χαρτί, νερό
Επίπεδο 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Μοτίβα της Φύσης: Χρώματα pastel
Κοιτάξτε τη φύση - είναι γεμάτη με μοτίβα τα οποία είναι ατομικά και επίσης επαναλαμβανόμενα.
• Συλλέξτε εικόνες και φωτογραφίες των μοτίβων στη φύση.
• Σχεδιάστε μοτίβα που βλέπετε γύρω σας στη φύση - σε φυτά, δέντρα, τοπία, φρούτα,
λαχανικά, ζώα και πουλιά κ.λπ.
• Εξερευνήστε μια σειρά διαφορετικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μαλακών παστέλ και
των παστέλ λαδιού.
• Πειραματιστείτε με την προσθήκη μελανιού.
• Δημιουργήστε μια παρουσίαση εικόνων.
Χρειάζεστε: χρώματα παστέλ, χαρτί, μελάνια, βούρτσες, νερό
Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Fractals: μικτά μέσα
Εκπληκτικά μοτίβα μπορούν να δημιουργηθούν σε προγράμματα ψηφιακών πολυμέσων στο
τηλέφωνο / tablet σας.
• Δείτε το βίντεο Fractal Foundation (σύνδεσμος ιστού παραπάνω)
• Εξερευνήστε το σχήμα, το σχέδιο, το χρώμα σε μικτά μέσα συμπεριλαμβανομένων των
ψηφιακών μέσων
• Πειραματιστείτε με το markmaking και τη μίξη χρωμάτων και συγκρίνετε τα μοτίβα fractal με
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αυτά της φύσης. Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές;
• Συνδυάστε διαφορετικά χρώματα, μοτίβα, υφές και σχήματα fractal
Χρειάζεστε: χρώματα βαφής, βούρτσες, χαρτί, τηλέφωνο / tablet
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Επίπεδο 2 & 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Έκθεση Collage
Στις εκθέσεις μοιράζονται οι ιδέες και οι εικόνες και γιορτάζονται τα επιτεύγματα:
• Κόψτε εικόνες του εαυτού σας, των φίλων σας, της οικογένειας και των αγαπημένων σας
αντικειμένων.
• Κάνετε ένα κολάζ που να εκφράζει εικαστικά διάφορες πτυχές της ζωής σας.
• Προσθέστε κείμενο και εικόνες χρησιμοποιώντας στυλό, κηρομπογιές και άλλα μέσα.
• Πειραματιστείτε με την προσθήκη ενός περιγράμματος με την μορφή μοτίβου εμπνευσμένο
από τα προηγούμενα πειραματικά έργα τέχνης.
• Τι μηνύματα θέλετε να δώσετε σχετικά με τη ζωή, τους φίλους και την οικογένειά σας;
• Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να εκφράσετε τις ιδέες σας;
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2A: ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ
Όλα Τα Επίπεδα Υλικά/ πόροι
Επίπεδο 1: χαρτί ή τοίχος για να βάψετε, χρώματα, βούρτσες, δοχεία για νερό, κιμωλίες
Επίπεδο 2: χαρτί, μολύβι, στυλό, χρώματα τροφίμων / χρώματα ακουαρέλας, βούρτσες, δοχεία για
νερό, χέννα
Επίπεδο 3: χαρτί ή τοίχος για να βάψετε, χρώματα, βούρτσες, δοχεία για νερό, κιμωλίες
Ιστοσελίδες
• Alejandro Jodorowsky Notebooks: Creative Commons https://janux.ou.edu/index.html
• Banksy: http://www.banksy.co.uk/
• Handprint design images: https://www.shutterstock.com/search/handprint
• Richard Long: http://www.richardlong.org/Exhibitions/2011exhibitions/mudhandcirc.html
• Rock Art Creative Commons CCBY-SA3.0
• https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banner_Caves_and_underground_works_SantaCruzCuevaManos.jpg
• Mehndi Hand Painting demonstration: https://www.youtube.com/watch?v=hDNETkXV6ws
•
Keith Haring, ‘We are the Youth,’ 1987.CC BY-SA 3.0
https://it.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring#/media/File:Keith_Haring_We_Are_The_Youth.jpg
Επίπεδο 1 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Εισαγωγή στις Ιστορίες μας
Εξερευνήστε διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα χέρια ως
θέμα.
Κοιτάξτε μαζί και συζητήστε τα παρακάτω έργα τέχνης που βασίζονται στα χέρια:
• Παραδείγματα τέχνης σε πέτρα από ωχρό-μελάνι στο Rio Pinturas, στο Santa Cruz, που έγιναν
από τους ανθρώπους του Toldense, θα μπορούσαν να είναι 9.000 ετών, αλλά τα χέρια τους
απλώνονται στο πέρασμα του χρόνου.
• Εμπνευστείτε από τα Notebooks του Alejandro Jodorowsky και τους κύκλους χεριών του
ποταμού Avon του Richard Long
Σχέδια χειροτυπίας:
• Πάρτε ένα μεγάλο κομμάτι χαρτιού ή έναν τοίχο και δουλέψτε μαζί για να δημιουργήσετε ένα
σχέδιο ομαδικής χειροτυπίας.
• Βουτήξτε τα χέρια σας σε χρώμα ή τρίψτε τα με κιμωλία και κάντε αποτυπώματα πάνω σε
χαρτί.
• Ανακατέψτε τα χρώματα και επικαλύψτε τα χέρια σας - χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τόνους
δέρματος και φωτεινά χρώματα.
• Δημιουργήστε μοτίβα, σχημάτα & κύκλους χεριών. Να είστε ευφάνταστοι - προσθέστε
πρόσωπα & μοτίβα
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• Αντιστρέψτε την εικόνα: τοποθετήστε το χέρι σε χαρτί, σχεδιάστε και ζωγραφίστε γύρω από
τα χέρια σας και τα χέρια των άλλων.
• Ανακαλύψτε νέα σχέδια χειροτυπίας (εικόνες Shutterstock) και πειραματιστείτε.
Επίπεδο 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Mehndi ζωγραφική χεριών με χέννα
Η ζωγραφική χεριών Mehndi με χέννα είναι μια παραδοσιακή μορφή τέχνης πάνω στο σώμα για
τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ινδία, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Στην Ινδία τα σχέδια
Mehndi αντιπροσωπεύουν τον ήλιο που ανατέλλει στην παλάμη μαζί με άλλα διακοσμητικά
μοτίβα. Ανακαλύψτε τη σημασία αυτών των μοτίβων και στη συνέχεια σχεδιάστε το δικό σας για
να εκφράσετε τις δικές σας ιδέες και νοήματα.
Παρακολουθήστε πώς ένα χέρι ζωγραφίζεται με χέννα:
• Σχεδιάστε γύρω γύρω το χέρι σας πάνω σε χαρτί και σχεδιάστε ένα σχέδιο Mehndi σε χαρτί
χρησιμοποιώντας ένα μολύβι / στυλό.
• Αποφασίστε ποια ιστορία θα πει το χέρι σας και θα συμπεριλάβετε τις αγαπημένες σας
εικόνες.
• Χρωματίστε το σχέδιο πάνω στο χέρι του άλλου χρησιμοποιώντας χρώματα με βάση το νερό ή
χρώματα τροφίμων.
• Εάν είναι δυνατόν, πειραματιστείτε κάνοντας ένα απλό σχέδιο ζωγραφικής με χέννα.
• Δημιουργήστε μια έκθεση σχεδίων με μοτίβα Mehndi μαζί με τις φωτογραφίες των χεριών
σας.
Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Τοιχογραφία Κινούμενων Σωμάτων:
Η τοιχογραφία του Keith Haring «Είμαστε η νεολαία» εξυμνεί τη νεανική ενέργεια και την κίνηση.
• Δείτε τις εικόνες της τοιχογραφίας και συζητήστε τα συναισθήματά σας για το τι εκφράζει.
• Τι άλλες τοιχογραφίες έχετε δει - σας άρεσαν ή όχι; Γιατί;
• Κοιτάξτε άλλους καλλιτέχνες τοιχογραφίας και γκράφιτι όπως ο Banksy.
• Τώρα είναι η σειρά σας να κινηθείτε, να σχεδιάσετε και να ζωγραφίσετε τη χαρά σας ή άλλα
συναισθήματα που έχετε!
• Ξαπλώστε πάνω σε ένα χαρτί στο πάτωμα ή στηρίξτε το στον τοίχο - κάντε κινούμενα
σχήματα.
• Σχεδιάστε γύρω γύρω ο ένας τον άλλο.
• Επικαλύψτε τα σχηματα των σωμάτων.
• Προσθέστε χρώμα, μοτίβα - κάντε το διασκεδαστικό.
• Μπορείτε να προσθέσετε ζώα, δέντρα, κτίρια και αγαπημένα σας αντικείμενα στην
τοιχογραφία - ανακατέψτε!
• Προσκαλέστε φίλους για να γιορτάσουν την τοιχογραφία μαζί σας: παίξτε μουσική &
χορέψτε!
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2A ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

•
•
•
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Δημιουργήστε ένα χώρο για παιδιά και ενήλικες έτσι ώστε να εξερευνήσετε τις ιδέες σας ο
ένας δίπλα στον άλλο.
Δημιουργήστε εκθέσεις έργων τέχνης συμπεριλαμβανομένης της τοιχογραφίας σας.
Οργανώστε εκδηλώσεις κοινότητας σε σχολεία και άλλες δομές για την ανταλλαγή ιδεών και
αποτελεσμάτων με τις οικογένειες και τις κοινότητες.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2B: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2B ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Dragon Puppet: Photograph June Bianchi
Εκπαιδευτικά Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα παράγονται μέσα από διάφορες εστίες:
Αποτελέσματ Εικαστική Τέχνη
α
• Εξερευνήστε και επικοινωνήστε τις ιδέες σας μέσω του κουκλοθέατρου.
• Κάνετε κούκλες και αυτοσχεδιάστε παραστάσεις που βασίζονται σε
παγκόσμιες ιστορίες.
Γραμματισμός
• Διερευνήστε τις παγκόσμιες ιστορίες, συμπεριλαμβανομένων
πολιτιστικών παραδόσεων και της κληρονομιάς των συμμετεχόντων.
• Αναπτύξτε δεξιότητες γραφής, γλώσσας και αναπαράστασης
Κοινότητα
• Δημιουργήστε εκδηλώσεις που να συμπεριλαμβάνουν τους φίλους, τις
οικογένειες και τις κοινότητες σας για να μοιραστείτε ιστορίες και
παραστάσεις.
Εκπαιδευτικο
ί Πόροι
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•
•
•

Παρουσίαση PowerPoint: Ενότητα 2 Θεματική 2Β
Πρόσθετοι σύνδεσμοι παρέχουν παραδείγματα και υποστήριξη
Υλικά: Μια σειρά υλικών και πόρων για την δημιουργία κούκλας

των

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2B: ΟΠΤΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
Όλες οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες υποστηρίζονται από την Παρουσίαση
PowerPoint της Θεματικής 2Β
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2B ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Επίπεδο1 Υλικά/ Πόροι
Ιστοσελίδες: δείτε παραδείγματα σπουδαίων παραστάσεων κουκλοθεάτρου για να πάρετε
έμπνευση για την δημιουργικότητά σας.
• Box Tale Soup: Gone https://www.boxtalesoup.co.uk/Gone.html
See other Box Tale Soup performances: https://www.boxtalesoup.co.uk/
• My Future My Choice Talking Heads: children explore historical and cultural stories through
puppetry. http://www.myfuturemychoice.co.uk/programmes/talking-heads• Puppet Place: http://www.puppetplace.org/
Όλα τα Επίπεδα Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
Οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο αφηγούνται ιστορίες για τη ζωή, τις οικογένειες και τις κοινότητές
τους, το σύμπαν, τις πολιτιστικές τους παραδόσεις και τις πεποιθήσεις τους. Οι κούκλες
εντοπίζονται σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και χρησιμοποιούνται για να μοιράζονται και να
αναπαριστούν πολιτιστικές ιστορίες, φαντασιώσεις, φανταστικά και ηθικά παραμύθια, τόσο στα
παιδιά όσο και στους ενήλικες. Υπάρχει ευρύ φάσμα μορφών κούκλας και η θεματική 2B θα
επικεντρωθεί στα εξής:
• Δαχτυλόκουκλες
• Κούκλες χειρισμού με ράβδο/στικ και φιγούρες σκιών
• Γαντόκουκλες
• Σωματόκουκλες
Στην θεματική 2Β περιλαμβάνονται ένας αριθμός κουκλοθεατρικών εταιρειών για να εμπνεύσει
τους συμμετέχοντες στην παραγωγή και την δημιουργία παράστασης με κούκλες. Οι κούκλες που
παρουσιάζονται απαιτούν φαντασία και ένα περιπετειώδες πνεύμα για να φτιαχτούν και να παιξουν
σε μια παράσταση. Δεν απαιτούν ακριβά υλικά, καθώς μπορούν να γίνουν με ανακυκλώσιμα
υλικά.
Παρακολουθήστε τα παρακάτω για να εμπνεύσετε την δημιουργικότητά σας:
• Το Box Tale Soup είναι μια εταιρεία κουκλοθεάτρου που φτιάχνει κούκλες και πραγματοποιεί
παραστάσεις γύρω από ευρύ φάσμα παγκόσμιων ιστοριών.Η παραγωγή τους "Gone" αφηγείται
ιστορίες για τις ελπίδες και την επιβίωση των οικογενειών των μεταναστών.
• Δείτε την ιστοσελίδα Puppet Place & My Future My Choice για να βρείτε παραστάσεις και
πόρους.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2B: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΣ& ΣΕΛΗΝΗ ΜΕ

ΔΑΧΤΥΛΟΚΟΥΚΛΕΣ
Επίπεδο 1 Υλικά/ Πόροι: Δαχτυλόκουκλες
Υλικά:
Επίπεδο 1: χαρτί, χαρτόνι, υλικά σχεδίασης: ξυλομπογιές, στυλό, χρώματα, ψαλίδια, κόλλα,
τσόχα, κλωστή
Ιστοσελίδες: ουράνιες ιστορίες του ήλιου και της σελήνης
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•
•
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Time Inuit Story of Sun & Moon:
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2046823_2046865_2046803,00.html

Youtube video: Lithuanian Legend of the Sun & Moon
https://www.youtube.com/watch?v=iS3jV-uioFo

Επίπεδο 1 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Δαχτυλόκουκλες
Αφήγηση Ιστοριών: Η ιστορία Inuit του Θεού της Σελήνης Anningan και της αδερφής του
Malina Θεά του Ήλιου.
Ο Anningan, ο Θεός της Σελήνης των Inuit, και η αδελφή του Malina, Θεά του ήλιου των Inuit,
τσακώνονται και ο Anningan κυνηγάει τη Malina στον ουρανό. Ο Anningan ξεχνάει να τρώει και
γίνεται κάθε μέρα όλο και πιο λεπτός (φθίνουσα σελήνη). Έπειτα παχαίνει καθώς τρώει και πάλι ( το
φεγγάρι που γεμίζει) και συνεχίζει το κυνηγητό του. Όταν συμβαίνει μια έκλειψη, οι Inuits λένε ότι η
Anningan έχει πιάσει τη Malina.
(Ιστοσελίδα: Χρόνος: Ιστορία Inuit του Ήλιου & της Σελήνης)

•

Παρακολουθήστε το Video: Lithuanian Legend of the Sun & Moon (Ιστοσελίδα: Youtube)

Κουκλοθέατρο:
• Κατασκευάστε δαχτυλόκουκλες: σχεδιάστε, ζωγραφίστε, κάντε κολλάζ ή εκτυπώστε εικόνες
του ηλίου και της σελήνης σε χαρτί ή χαρτόνι.
• Κολλήστε τις κούκλες για να κόψετε γύρω γύρω τα δάχτυλα του γαντιού ή φτιάξτε δαχτυλίδια
από χαρτί.
• Οι δαχτυλόκουκλες από τσόχα είναι εύκολες για να τις φτιάξετε και να τις φορέσετε πειραματιστείτε με το να κάνετε μερικές κούκλες από τσόχα ή και κάποιο άλλο ύφασμα.
Μπορείτε να ράψετε ή να κολλήσετε τα υφάσματα
• Αναπαραστήστε την ιστορία των θεών Inuit του Ηλιου & της Σελήνης.
• Αναπτύξτε νέες ιστορίες, συμπεριλαμβανομένων κι άλλων ουράνιων σωμάτων: πλανήτες,
ουράνιο τόξο, σύννεφα, φωτισμούς, σύννεφα κλπ.
• Κατασκευάστε κούκλες του Ήλιου, της Σελήνης και του Ουράνιου Τόξου από τσόχα και
υπολείμματα από άλλα υλικά.
• Δημιουργήστε νέες ιστορίες που να συμπεριλαμβάνουν όλες τις κούκλες ουράνιων σωμάτων
που φτιάξατε και αναπαραστήστε τες.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2B: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ & ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ
ΜΕ ΚΟΥΚΛΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΡΑΒΔΟ/ΣΤΙΚ ΚΑΙ ΦΙΓΟΥΡΕΣ ΣΚΙΩΝ
Επίπεδο 1 & 2 Υλικά/ Πόροι
Χαρτόνι, χαρτί, ψαλίδι, κοπίδι, ράβδο / στικ, σελοτέιπ/ κολλητική ταινία, κλιπ πεταλούδας
Υλικά χρωματισμού: μολύβια, στυλό, κηρομπογιές, χρώματα. υλικά κολάζ και διακόσμησης
Ιστοσελίδες: Φιγούρες Σκιών και περισσότερες ιστορίες του ήλιου & της σελήνης
• Stella Laluna: http://archive.oapd.inaf.it/othersites/stelle/laluna/english/moon2.htm
• Springwolf: https://springwolf.net/2014/06/09/the-legend-of-the-sun-and-the-moon/
• Worldstories: http://worldstories.org.uk/stories/why-the-sun-and-moon-live-in-the-sky/
• Wayang Kulit Youtube Video - Indonesian Shadow Puppets:
https://www.youtube.com/watch?v=oFOo-nRoGoI
Επίπεδο 1 & 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Κούκλες χειρισμού με ράβδο/στικ και
Φιγούρες Σκιών
Κούκλες χειρισμού με ράβδο/στικ
• Διερευνήστε περισσότερες ιστορίες του ήλιου και της σελήνης χρησιμοποιώντας συνδέσμους
ιστότοπων και βιβλία σχετικά με τη μυθολογία.
• Σχεδιάστε, βάψτε ή εκτυπώστε μεγάλες εικόνες του Ήλιου της Σελήνης και του Ουράνιου
Τόξου σε χαρτόνι και κόψτε τες γύρω γύρω.
• Κολλήστε με σελοτέιπ ή κολλητική ταινία τις ράβδους/ στικ στο πίσω μέρος των εικόνων για
να κάνετε τις κούκλες χειρισμού με ράβδο/ στικ.
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•
•

Προσθέστε επιπλέον υλικά για να διακοσμήσετε τις κούκλες σας και να δημιουργήσετε μια
τρισδιάστατη (3D) εμφάνιση.
Δημιουργήστε και εκτελέστε μια νέα ουράνια ιστορία χρησιμοποιώντας τις κούκλες σας.

Φιγούρες Σκιών
Οι φιγούρες σκιών παίζονται πίσω από ένα λευκό πανί με ένα φως που λάμπει πίσω τους - αυτό
μπορεί να είναι ένα φωτεινό κουτί, ένας προβολέας ή απλά ένας φακός.
• Στην Ινδονησία είναι κατασκευασμένα από δέρμα και έχουν τρύπες για να περάει το φως από
μέσα: Παρακολουθήστε το Video Wayang Kulit στο Youtube - Indonesian Shadow Puppets
(σύνδεσμος παραπάνω).
• Κατασκευάστε τις φιγούρες σκιών ζωγραφίζοντας/ εκτυπώνοντας το σχέδιο πάνω σε διάφανα
πλαστικά φύλλα (φίλτρα) , έτσι ώστε το φως να περνάει από μέσα.
• Κατασκευάστε τις φιγούρες σκιών, κάνοντας τρύπες σε μια κούκλα από χαρτόνι, έτσι ώστε το
φως να περνάει από μέσα.

•
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2A: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΔΡΑΚΩΝ ΜΕ ΚΟΥΚΛΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΡΑΒΔΟΥ/

ΣΤΙΚ ΜΕ ΑΡΘΩΣΕΙΣ
Επίπεδα 2 & 3 Υλικά/ Πόροι
Χαρτί, χαρτόνι, έγχρωμο χαρτί, διάφανα πλαστικά φύλλα (φίλτρα), ψαλίδια, κοπίδια, υλικά
χρωματισμού: χρώματα, στυλό, κηρομπογιές, ανακυκλώσιμα υλικά & υφάσματα? κλιπ
πεταλούδας, ράβδους/ στικ.
Ιστοσελίδες: Επίπεδο 2
• Story of the Dragon’s Pearl: https://www.freestoriesforkids.net/the-dragons-pearl/
• Video of The Dragon’s Pearl: https://www.youtube.com/watch?v=_iaKgbhrCFw
• Video of The Four Dragons: https://www.youtube.com/watch?v=PgV_98oD9Rw
• Make a Chinese dragon: https://www.topmarks.co.uk/chinesenewyear/chinesedragon.aspx
Ιστοσελίδες Επίπεδο 3
• Dragon puppet walkthrough/tutorial https://m.youtube.com/watch?v=7D_shlhagBk
Επίπεδο 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Κινούμενες κούκλες δράκων χειρισμού με ράβδο
Αφήγηση Ιστοριών
Οι δράκοι εμφανίζονται σε πολιτιστικές ιστορίες σε όλο τον κόσμο - μερικές φορές είναι άγριοι και
τρομακτικοί (ο Άγιος Γεώργιος και ο δράκος στο Ηνωμένο Βασίλειο) - άλλες φορές είναι ισχυροί
αλλά χρήσιμοι. Στην Ασία οι δράκοι θεωρούνται τυχεροί. Μάθετε για τους δράκους
παρακολουθώντας βίντεο και διαβάζοντας ιστορίες (συνδέσμους ιστού παραπάνω)
• Ιστορία του Dragon’s Pearl
• Παρακολουθήστε το βίντεο The Dragon’s Pearl
• Παρακολουθήστε το βίντεο The Four Dragons
• Κατασκευάστε έναν Κινέζικο δράκο
Κατασκευή κούκλας: Κούκλα Δράκου χειρισμού με ράβδο/στικ με αρθρώσεις
• Σχεδιάστε και κόψτε το δράκο από χαρτόνι στο Επίπεδο 1 & 2, αλλά κόψτε ξεχωριστά τα άκρα
του
• Συνδέστε τα άκρα στο σώμα του δράκου με κλιπ πεταλούδας για να δημιουργήσετε κινούμενες
αρθρώσεις.
• Συνδέστε τις ράβδους στο πίσω μέρος της κούκλας και κάντε τον δράκο να κινηθεί με έναν ή
περισσότερους κουκλοπαίκτες!
Κατασκευή κούκλας: Τρισδιάστατη κούκλα Δράκου χειρισμού με ράβδο/ στικ
Δημιουργήστε ένα τρισδιάστατο κεφάλι δράκου με έγχρωμο χαρτί, χαρτόνι ανακυκλώσιμα
υλικά και μικρά κομματάκια υφάσματος.
• Χρησιμοποιήστε ανακυκλώσιμα ρολά από χαρτόνι για να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο
σώμα.
• Προσθέστε ουρά και διακοσμήστε τον δράκο με χρώματα, υφάσματα, έγχρωμο χαρτί κλπ.
• Συνδέστε όλα τα τμήματα του δράκου μαζί και προσθέστε ράβδους.
• Αναπαραστήστε μια ιστορία κουκλοθεάτρου για τους άγριους και φιλικούς δράκους.

•

Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες
-
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Ερευνήστε περισσότερες ιστορίες δράκων σε μύθους, πολιτιστικές ιστορίες, μυθοπλασίες,
κινηματογράφο,
Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο και μάθετε πώς να μετατρέψετε τον εαυτό σας σε ζωντανό
δράκο: Dragon walkthrough / tutorial (σύνδεσμος ιστού παραπάνω)

-
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Κατασκευάστε ένα κουστούμι δράκου και δημιουργήστε παραστάσεις κουκλοθεάτρου και
παραστάσεις βασισμένες σε ιστορίες που ερευνήσατε ή σε κάποια που δημιουργήσατε εσείς.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2B ΕΠΙΠΕΔΟ 3: ΙΣΟΡΙΕΣ ΚΟΥΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΓΑΝΤΟΚΟΥΚΛΑ
Επίπεδο 3: Υλικά/ Πόροι
Μπαλόνι, ανακυκλώσιμα ρολά από χαρτόνι, εφημερίδα, κόλλα με βάση το νερό, χρώματα
Ιστοσελίδες:
• UNICEF: https://www.history.com/topics/halloween/day-of-the-dead
• Mexican Sugar-Skull: https://www.mexicansugarskull.com/history-of-day-of-the-dead/
• Global Day of the Dead stories:
https://eu.shreveporttimes.com/story/entertainment/2015/10/28/d-de-los-muertos-daydead/74426358/
Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:

•
•
•

Διερευνήστε την παράδοση της Ημέρας των Νεκρών στο Μεξικό και τις Η.Π.Α. μέσα από τις
παραπάνω ιστοσελίδες.
Ποια είναι η σημασία του φεστιβάλ και πως γιορτάζεται.
Βρείτε μερικές ιστορίες από το φεσιβάλ της Ημέρας των Νεκρών από τις ιστοσελίδες και
δημιουργήστε δικές σας ιστορίες.

•
Κατασκευή Κούκλας: Κουκλοθέατρο με γαντόκουκλα για την Ημέρα των Νεκρών
• Φουσκώστε το μπαλόνι για να κάνετε το κεφάλι και προσθέστε το ρολό από χαρτόνι για λαιμό
• Σκίστε και κολλήστε λωρίδες από εφημερίδες πάνω στο μπαλόνι - προσθέστε αρκετές
στρώσεις στρωμάτων για ενίσχυση.
• Αφήστε να στεγνώσει – τρυπήστε το μπαλόνι.
• Χρωματίστε το κεφάλι σε στυλ της Ημέρας των Νεκρών και δημιουργήστε ένα απλό σώμα
από ύφασμα ή χρησιμοποιήστε ένα παλιό γάντι.
• Σε ομάδες δημιουργήστε μια ιστορία και αναπαραστήστε την με τις κούκλες σας για την
Ημέρα των Νεκρών.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2B ΕΠΙΠΕΔΟ 3: ΙΣΟΡΙΕΣ ΚΟΥΛΟΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΣΩΜΑΤΟΚΟΥΚΛΑ
& Η “ΧΟΝΤΡΗ ΤΡΙΤΗ”
Επίπεδο 3: Υλικά/ Πόροι
Συρματόσχοινο, βέργες/ ράβδους, χαρτί, χαρτόνι, ανακυκλώσιμα υλικά, κόλλα, χρώματα βαφής
Ιστοσελίδες:
• Trinidad Carnival - Making Mas: https://www.youtube.com/watch?v=d5ZqpjsYbfo
Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:

•
•

Παρακολουθήστε το Trinidad Carnival - Making Mas.
Μάθετε περισσότερα για το καρναβάλι και την “Χοντρή Τρίτη” σε όλο τον κόσμο. Θα το
διερευνήσετε περαιτέρω στην Ενότητα 5 Εορτασμοί

Κατασκευή Κούκλας:
Χρησιμοποιήστε συρματόσχοινο, βέργες/ ράβδους και υπολείμματα από άλλα υλικά για να
δημιουργήσετε μια σωματόκουκλα.
• Οι κούκλες υποστηρίζονται σε ένα σκελετό που φοριέται στην πλάτη - αυτό μπορεί να είναι
ένα παλιό σακίδιο πλάτης ή μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόν τον σκελετό χρησιμοποιώντας
σύρμα και βέργες/ ράβδους

•
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•
•

Κατασκευάστε τη δομή του σακίδιο χρησιμοποιώντας σύρμα και βέργες/ ράβδους για τη
στήριξη των ανακυκλώσιμων υλικών που χρησιμοποιήθηκαν και δημιουργήσετε χρώμα,
μοτίβο και κίνηση!
Δημιουργήστε παραστάσεις κουκλοθεάτρου σε όλα τα επίπεδα και προσκαλέστε τις
οικογένειες και την κοινότητα σας

Εμπλοκή της Κοινότητας:
• Μοιραστείτε τις παραστάσεις κουκλοθεάτρου με τους φίλους, την οικογένεια και την
κοινότητά σας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2Γ: ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Acknowledgement: Geraldine Hill Male
Εκπαιδευτικά Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα παράγονται μέσα από διάφορες εστίες:
Αποτελέσματ Αναπαράσταση:
α
• Οι κούκλες αναπτύσσουν μια διερευνητική προσέγγιση για τη διερεύνηση,
την πρόκληση και την ανταλλαγή προσωπικών και παγκόσμιων αφηγήσεων.
• Οι συμμετέχοντες κατασκευάζουν κούκλες και αναπαριστούν ιστορίες
χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων.
Γραμματισμός:
• Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν την κατανόηση της γλώσσας καθώς και
δεξιότητες επικοινωνίας και θεατρικής αναπαράστασης
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Εκπαιδευτικο
ί Πόροι

Παρουσίαση PowerPoint: Ενότητα 2 Θεματική 2Β
Υλικά:
Χαρτί και στυλό, ράβδους/ στικ, κουτάλια, ύφασμα, χαρτί, κολλητική ταινία,
σχοινί , χαρτόνι, παλιές κάλτσες και γάντια, περιοδικά και εφημερίδες,
στηρίγματα ψαλιδιών, πλαστικά φύλλα (πολυαιθυλένιο), έγχρωμο χαρτί,
αλουμινόχαρτο. Τραπέζια και καρέκλες
Κουτί σκηνικών αντικειμένων και κουστουμιών: υφάσματα, κουστούμια,
κοσμήματα, είδη ρουχισμού όπως κασκόλ, καπέλα, ένα μικρό κουτί, παλιά
ποτήρια, ένα κλειδί κλπ.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2Γ: ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΏΝΤΑΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΑΣ
Όλες οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες υποστηρίζονται από την Παρουσίαση
PowerPoint της Θεματικής 2Γ
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2Γ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ: ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ
Όλα τα Επίπεδα Υλικά/ Πόροι
Χαρτί και στυλό. Ράβδους/ στικ, κουτάλια, ύφασμα, χαρτί περιτυλίγματος, κολλητική ταινία,
σχοινί, χαρτόνι, παλιές κάλτσες και γάντια, περιοδικά και εφημερίδες, ψαλίδια, κουτιά με σκηνικά
αντικέιμενα, λεπτά πλαστικά φύλλα (πολυαιθυλένιο).
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε υλικά.

Ιστοσελίδες:
•
•

•
●
●
●
●
●
●
●
●

ACTA: Puppetry workshops Maria Schejbal, Grodzki Theatre, Poland https://www.actabristol.com/puppetry-workshops-by-maria-schejbal-of-grodzki-theatre-poland/
Box Tale Soup, UK. Examples of puppets: https://www.boxtalesoup.co.uk/
Making puppets: http://artescommunity.eu http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/
National Theatre https://nationaltheatre.org.uk https://youtu.be/pFEnZfS5IXQ
Puppet performance: Green Ginger Intronauts http://www.puppetplace.org/
Youtube video: Making paper puppets https://www.youtube.com/watch?v=DJ5Tsf65CA&feature=youtu.be
Youtube video: Rod Bennet’s Punch and Judy https://youtu.be/TyLsO6LpLSI
Youtube video: Jim Henson and The Muppets: https://youtu.be/AC440k6iByA
Youtube video: Bunraku puppets from Thailand https://youtu.be/1qcBSAwQVpw
Youtube video: Puppets from all over the world
https://www.cbsnews.com/pictures/puppets-of-the-world/7/
Youtube video: Geraldine Hill Male puppets https://youtu.be/kf8aDZuhWuY
Όλα τα Επίπεδα Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:

Σε ένα κατάλληλο επίπεδο για τους συμμετέχοντες - εξερευνήστε τις παραπάνω ιστοσελίδες για να
τους εισαγάγετε σε περισσότερες προσεγγίσεις και δημιουργίες κουκλοθέατρου.
Δημιουργώντας παραστάσεις κουκλοθεάτρου: μάθετε απλούς κανόνες που θα
χρησιμοποιηθούν σε όλα τα επίπεδα:
• Ζωντανέψτε άψυχα αντικείμενα - αυτά μπορεί να είναι αντικείμενα καθημερινής χρήσης.
• Κάνετε μια απλή ιστορία με ένα ή δύο αντικείμενα - μπορούν να περιλαμβάνουν παλιές κάλτσες,
γάντια, παλτό κλπ.
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• Κάνετε μια απλή ιστορία με ένα καθημερινό αντικείμενο και αναπαραστήστε την - πάρτε ένα
κουτάλι και ζωντανέψτε το ζωγραφίζοντας ένα πρόσωπο πάνω του.
• Ζωγραφίστε γύρω γύρω το χέρι σας και κόψτε το περίγραμμα, συμπεριλάβετε κομματάκια που
κόψατε από περιοδικά.
• Συνδέστε μαζί τα μέρη του σώματος από χαρτί χρησιμοποιώντας σχοινί.
• Δοκιμάστε να τα αναμίξετε μαζί με τα αντικείμενα σας! Προσθέστε επιπλέον λεπτομέρειες.
• Μάθετε απλούς κανόνες για την παράσταση κουκλοθέατρου - π.χ. πάντα κοιτάτε την κούκλα και
όχι το κοινό.
• Ερευνήστε παραδείγματα από όλο τον κόσμο για να αποκτήσετε νέες ιδέες χρησιμοποιώντας
ιστότοπους.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2Γ ΕΠΙΠΕΔΟ 1: ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΡΙΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ
Επίπεδο1 Υλικά/ Πόροι
Χαρτί, χαρτόνι, κόλλα, κολλητική ταινία, υλικά χρωματισμού.
Ιστοσελίδες:
Youtube Three Little Pigs: https://www.youtube.com/watch?v=CtP83CWOMwc
Youtube musical Three Little Pigs: videohttps://www.youtube.com/watch?v=2s7cz6p7jew
Επίπεδο 1 Εκπαιδευτικές Δραστηρίοτητες:
Αφηγηθείτε την ιστορία Τα Τρία Γουρουνάκια:
Μια φορά και έναν καιρό ήταν τρία μικρά γουρουνάκια. Το πρώτο γουρουνάκι έφτιαξε ένα σπίτι από
άχυρο. Το δεύτερο γουρουνάκι έφτιαξε ένα σπίτι από ξύλο. Το τρίτο γουρουνάκι έχτισε ένα σπίτι από
τούβλα. Μια μέρα ο μεγάλος κακός λύκος πεινούσε. Φύσιξε και κατέστρεψε το σπίτι που έφτιαξε το
πρώτο γουρουνάκι. Το μικρό γουρουνάκι τότε έτρεξε στο σπίτι του αδελφού του. Ο λύκος
εξακολουθούσε να πεινάει. Φύσιξε πιο δυνατά και κατέστρεψε και το σπίτι που είχε φτιάξει το
δεύτερο γουρουνάκι. Τα δύο γουρουνάκια έτρεξαν και πήγαν στο σπίτι του αδελφού τους. Ο λύκος
όμως εξακολουθούσε να πεινάει. Πήγε έτσι στο τρίτο σπίτι. Φύσιξε, ξανα φύσιξε με όλη του την
δύναμη αλλα το σπίτι δεν έλεγε να πέσει. Σκαρφάλωσε στην οροφή του σπιτιού και έπεσε μέσα από
την καμινάδα. Έπεσε κατευθείαν μέσα στη φωτιά! Ααααααααααααα!Φώναξε! Σκαρφάλωσε γρήγορα
πάλι στην καπνοδόχο και έφυγε τρέχοντας. Από τότε σταμάτησε να ενοχλεί τα τρία γουρουνάκια κι
εκείνα έζησαν ευτυχισμένα.

•
•
•
•
•
•
•
•

Παρακολουθήστε τα Videos από Τα Τρία Γουρουνάκια
Παίξτε την ιστορία χωρίς λέξεις κάνοντας παντομίμα και, στη συνέχεια, προσθέστε λέξεις
Προσθέστε μουσική – μπορείτε να βρείτε μουσική από τα βίντεο ή να προσθέσετε τα δικά σας
τραγούδια και μουσική.
Σχεδιάστε και δημιουργήστε κούκλες για την ιστορία - αυτές θα μπορούσαν να είναι από την
Θεματική 2Β π.χ. δαχτυλόκουκλες, κούκλες χειρισμού με ράβδο/ στικ για να δημιουργήσετε
τους χαρακτήρες της ιστορίας
Δημιουργήστε ένα σκηνικό, βρείτε τα σκηνικά αντικείμενα που χρειάζεστε και κάντε πρόβες.
Αναπαραστήστε την ιστορία - συζητήστε πώς θα μπορούσε να αλλάξει.
Επιλέξατε δύο διαφορετικά μέρη για να αλλάξετε την ιστορία - τι θα συνέβαινε εάν ο λύκος
είχε καταστρέψει το σπίτι του τρίτου μικρού γουρουνιού ή δεν είχε καταστρέψει το πρώτο
σπίτι; Πώς αλλιώς θα μπορούσε να αλλάξει η ιστορία;
Επαναλάβετε τη διαδικασία με μια ιστορία από έναν άλλο πολιτισμό.
Φανταστείτε μια νέα ιστορία με διαφορετικές καταλήξεις.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2Γ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΚΟΥΛΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Επίπεδο 2: Υλικά/ Πόροι

Χαρτί και στυλό. Ράβδους/ στικ, κουτάλια, ύφασμα, χαρτί περιτυλίγματος, κολλητική ταινία,
σχοινί, χαρτόνι, παλιές κάλτσες και γάντια, περιοδικά και εφημερίδες, ψαλίδια, λεπτά πλαστικά
φύλλα (πολυαιθυλένιο).
Κουτί με σκηνικά αντικέιμενα: Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε υλικά βρείτε.
Ιστοσελίδες:
• Make a paper puppet http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/
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•

Make a paper puppet https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be
Επίπεδο 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κάνετε μια κούκλα από εφημερίδες χρησιμοποιώντας τα παραπάνω βίντεο καθοδήγησης και
το PowerPoint.
Ζωντανέψτε την κούκλα με 2 ή 3 άτομα όπως φαίνεται στο βίντεο.
Δημιουργήστε μια ιστορία χρησιμοποιώντας τις κούκλες που φτιάξατε. Ακολουθούν ορισμένοι
πιθανοί τίτλοι για την ιστορία:
Το όνειρό μας
Το μαγικό βουνό
Ένα παράξενο νέο διάστημα
Τα Απίθανα Πουλιά
Σε ομάδες των 4 ή των 6 επιλέξτε την ιστορία σας και μοιραστείτε την με την υπόλοιπη ομάδα.
Αναπαραστήστε την ιστορία χωρίς λέξεις, χρησιμοποιώντας τη μίμηση. Προσθέστε λέξεις και
μουσική.
Αποφασίστε ποιους χαρακτήρες θα χρειαστείτε να κάνετε κούκλες για να αναπαραστήσετε την
ιστορία.
Σχεδιάστε και δημιουργήστε κούκλες για την ιστορία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κατασκευής
με εφημερίδες.
Δημιουργήστε σκηνικό, βρείτε σκηνικά αντικείμενα και κάντε πρόβες.
Επιλέξτε δύο διαφορετικά μέρη όπου θέλετε να αλλάξετε την ιστορία - δοκιμάστε να
δημιουργήσετε μια εκδοχή με ευτυχές τέλος και μία με θλιβερό τέλος.
Αναπαραστήστε και τις δύο εκδοχές και συζητήστε τις διαφορές. Ποια προτιμάτε? Γιατί;
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2Γ ΕΠΙΠΕΔΟ 2: ΑΝΑΠΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ALI BABA
& ΟΙ 40 ΚΛΕΦΤΕΣ
Επίπεδο 2: Υλικά/Πόροι

Επιλέξτε πόρους για τη μέθοδο κατασκευής κούκλας που θέλετε χρησιμοποιώντας οδηγίες από την
Θεματική 2Β ή 2Γ. Θα μπορούσε να είναι: κούκλα από εφημερίδες από την Θεματική 2Γ ή μια
μέθοδος από την Θεματική 2B - ράβδου, σκιών, γαντόκουκλα.
Ιστοσελίδες:
You Tube video: Ali Baba and the 40 thieves: https://www.youtube.com/watch?v=vsHS6lLrrf4
Επίπεδο 2 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες:
Αφηγηθείτε την Ιστορία Ο Ali Baba και οι 40 κλεφτες
The leader, disguised as an oil seller stayed with Ali Baba. He had brought along mules loaded
with forty oil jars containing the other thieves. Clever Morgiana knew who the oil seller really was
and poured boiling oil into the jars killing the other thieves. While dancing in front of the leader of
the thieves Morgiana stabbed him. Ali Baba was saved and lived happily ever after.
Ο Ali Baba, ένας φτωχός ξυλοκόπος, βρισκόταν στο δάσος όταν είδε σαράντα κλέφτες να
σταματούν μπροστά σε μια σπηλιά. Ο αρχηγός τους φώναξε "Άνοιξε Σουσάμι!" και μπροστά στα
έκπληκτα μάτια του Αλί Μπαμπά, η σφραγισμένη είσοδος της σπηλιάς άνοιξε μαγικά και οι άντρες
εξαφανίστηκαν μέσα. Για να βγεί και να κλείσει την είσοδο, ο αρχηγός φώναξε "Κλείσε Σουσάμι"
και το σπήλαιο σφραγίστηκε και πάλι. Τρέμμοντας από ενθουσιασμό ο Ali Baba περίμενε μέχρι να
φύγουν οι κλέφτες και έπειτα μπήκε στο σπήλαιο αφού είπε τα μαγικά λόγια. Με μεγάλη του χαρά
βρήκε έναν τεράστιο θησαυρό.
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Ο Αλί Μπαμπά είπε στον αδελφό του Κάσιμ για το θαυμάσιο σπήλαιο. Ο Κασίμ ξεκίνησε κι αυτός
για να πάρει θησαυρό για τον εαυτό του. Δυστυχώς, ξέχασε τα λόγια να μπορέσει να φύγει από τη
σπηλιά και οι κλέφτες τον σκότωσαν. Ο Ali Baba ανακάλυψε το σώμα του αδελφού του στο
σπήλαιο. Με τη βοήθεια ενός σκλάβου που ονομάζεται Morgiana, ήταν σε θέση να πάρει το σώμα
του Kasim πίσω στο σπίτι και να το θάψει.
Συνειδητοποιώντας ότι κάποιος άλλος γνώριζε για τη σπηλιά τους, οι κλέφτες εντόπισαν τον Ali
Baba. Ο αρχηγός τους, μεταμφιεσμένος σαν πωλητής πετρελαίου, παρέμεινε με τον Αλί Μπαμπά.
Είχε φέρει μαζί μουλάρια φορτωμένα με σαράντα βάζα πετρελαίου που περιείχαν μέσα τους τους
άλλους κλέφτες. Η έξυπνη Morgiana ευτυχώς ήξερε ποιος ήταν ο αληθινός πωλητής πετρελαίου
και έριξε βραστό λάδι μέσα στα βάζα που σκότωσαν τους άλλους κλέφτες. Ενώ χόρευε μπροστά
στον αρχηγό των κλεφτών η Morgiana τον μαχαίρωσε. Ο Αλί Μπάμπα σώθηκε και έζησε
ευτυχισμένος.
• Παρακολουθήστε το βίντεο της ιστορίας και σε ομάδες αποφασίστε πώς θα το αφηγηθείτε σε μια
παράσταση κουκλοθεάτρου.
• Αναπαραστήστε την ιστορία χωρίς λέξεις χρησιμοποιώντας την μίμηση, προσθέστε λέξεις και
μουσική.
• Αποφασίστε για τους χαρακτήρες σας και κάντε κούκλες για την ιστορία. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους που έχετε δει στην Θεματική 2Β & 2Γ για να
δημιουργήσετε τους χαρακτήρες κουκλοθέατρου.
• Δημιουργήστε σκηνικό, βρείτε σκηνικά αντικείμενα και κάντε πρόβες.
• Αναπαραστήστε και συζητήστε την παραγωγή σας.
• Σκεφτείτε πώς θα μπορούσε να αλλάξει η ιστορία - επιλέξτε δύο διαφορετικά μέρη για να την
αλλάξετε.
• Επαναλάβετε τη διαδικασία με μια ιστορία από έναν άλλο πολιτισμό ή μια φανταστική ιστορία
όπου πρέπει να ξεπεραστεί ένα εμπόδιο. Πώς θα το ξεπεράσει ο χαρακτήρας και πώς αυτό θα
αλλάξει την ιστορία.
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2Γ ΕΠΙΠΕΔΟ 3: ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Επίπεδο 3: Υλικά/ Πόροι
Επιλέξτε πόρους για τη μέθοδο κατασκευής κούκλας που θέλετε χρησιμοποιώντας οδηγίες από την
Θεματική 2Β ή 2Γ. Θα μπορούσε να είναι: κούκλα από εφημερίδες από την Θεματική 2Γ ή μια
μέθοδος από την Θεματική 2B - ράβδου, σκιών, γαντόκουκλα.
Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Θέατρο της Αγοράς Δραστηριότητα 1.
Προβλήματα
• Οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια κούκλα μόνοι τους επιλέγοντας μια μέθοδο κατασκευής
που τους αρέσει - μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις μεθόδους στις Θεματικές 2Β & 2Γ:
εφημερίδας, ράβδου, σκιών, γαντόκουκλα, σωματόκουκλα. Μπορείτε να προσθέσετε σχοινί
στην κούκλα εφημερίδας για να δημιουργήσετε μια μαριονέτα.
• Ο καθένας παρουσιάζει την ιστορία του στο ακροατήριο χρησιμοποιώντας την κούκλα του.
Μπορείτε να εργαστείτε μαζί σε ομάδες.
• Σκεφτείτε ένα πρόβλημα που είχατε στο παρελθόν. Γράψτε αυτό το πρόβλημα σε ένα κομμάτι
χαρτί: επεξεργαστείτε το ποιος-που-πότε-γιατί-τι (μην συμπεριλάβετε κανένα όνομα).
Διαβάστε ή μιλήστε γι’ αυτό το πρόβλημα στο κοινό.
• Το ακροατήριο κάνει στον κουκλοπαίκτη ερωτήσεις και συζητά την κατάσταση. Αυτό μπορεί
να γίνει με
• Χρησιμοποιήστε τις κούκλες για να διερευνήσετε πιθανά αποτελέσματα.
• Εισαγάγετε το fθέταρο της αγοράς σε μια σειρά από διαφορετικά σκηνικά
• Συζητήστε τους τρόπους με τους οποίους αλλάζουν οι ενέργειες και τα αποτελέσματα
Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Θέατρο της Αγοράς Δραστηριότητα 2. Παγώστε!

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Δύο κούκλες ανεβαίνουν μπροστά και ξεκινούν μια σκηνή.
Η σκηνή μπορεί να αφορά το οτιδήποτε: ένα οικογενειακό γεύμα, μια μέρα στο σχολείο, ένα
ταξίδι, μια σύγκρουση, μια γιορτή.
Ένα μέλος του ακροατηρίου μπορεί να αλλάξει τη δράση φωνάζοντας "Freeze" και οι κούκλες
πρέπει να παγώσουν ακριβώς όπως είναι.
Μία από τις κούκλες του ακροατηρίου έπειτα ανεβαίνει στην σκηνή και παίρνει τη θέση μιας
από τις κούκλες που έπαιζαν μέχρι τώρα.
Έπειτα πρέπει να πείτε κάτι για να ξεκινήσετε ένα εντελώς νέο σενάριο.
Συνεχίστε να αναπτύσσετε τη δράση φωνάζοντας "Παγώστε" και προσθέτοντας νέες κούκλες.
Επίπεδο 3 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες: Θέατρο της Αγοράς Δραστηριότητα 3. Τι θα
γινόταν αν?
3 ή 4 συμμετέχοντες στέκονται στο μπροστινό μέρος της ομάδας με τις κούκλες τους
Το κοινό κάνει μια ερώτηση που ξεκινάει με το "Τι θα γινόταν αν;" την οποία οι κούκλες θα
πρέπει να εξελίξουν σε μια σκηνή, όπως:
Τι θα γινόταν αν χάνατε το λεωφορείο / τρένο;
Τι θα γινόταν αν κάποιος έκλεβε τα χρήματά σας;
Τι θα γινόταν αν κάποιος προσέβαλε ένα μέλος της οικογένειας σας;
Καταγράψτε μια λίστα με τα πιθανά σενάρια «Τι θα γινόταν αν».
Οι κούκλες αναπαριστούν τα σενάρια αυτά, προτείνοντας μια λύση.
Συζητήστε τις ιστορίες και τα πιθανά αποτελέσματα - πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν;
Μόλις τελειώσουν, άλλοι νέοι εθελοντές έρχονται και αναπαριστούν τις εναλλακτικές εκδοχές

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΝΑΦΟΡΕΣ & ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2A
5x5x5=creativity, UK. https://5x5x5creativity.org.uk/
Alejandro Jodorowsky Notebooks Creative Commons https://janux.ou.edu/index.html
Global Digital Citizenship Foundation https://globaldigitalcitizen.org/vision
Handprints: https://www.shutterstock.com/search/handprint
International Community Arts ACIF http://www.icafrotterdam.com/
Keith Haring, ‘We are the Youth,’ 1987.CC BY-SA 3.0
https://it.wikipedia.org/wiki/Keith_Haring#/media/File:Keith_Haring_We_Are_The_Youth.jpg

MehndiArtistica https://www.youtube.com/watch?v=hDNETkXV6ws
Richard Long: http://www.richardlong.org/Exhibitions/2011exhibitions/mudhandcirc.html
Rock Art Creative Commons CCBY-SA3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banner_Caves_and_underground_works_SantaCruz
-CuevaManos.jpg
WOMAD Foundation http://www.womadfoundation.org
World Stories http://worldstories.org.uk
ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2B
Box Tale Soup https://www.boxtalesoup.co.uk/
Community Funded Storytelling practices
https://www.communityfunded.com/blog/storytelling-practices-around-world-teach-us
Dragon’s Pearl: https://www.freestoriesforkids.net/the-dragons-pearl/
International Puppetry Union: https://www.unima.org/
Make a Chinese dragon: https://www.topmarks.co.uk/chinesenewyear/chinesedragon.aspx
My Future My Choice Talking Heads: children explore historical and cultural stories through
puppetry. http://www.myfuturemychoice.co.uk/programmes/talking-headsPuppet Place http://www.puppetplace.org/
Springwolf: https://springwolf.net/2014/06/09/the-legend-of-the-sun-and-the-moon/
Stella laluna: http://archive.oapd.inaf.it/othersites/stelle/laluna/english/moon2.htm
TED How Stories are Told around the World: https://ideas.ted.com/how-stories-are-toldaround-the-world/
Time Inuit Story of Sun & Moon:
http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2046823_2046865_2046803,00.html

Worldstories: http://worldstories.org.uk/stories/why-the-sun-and-moon-live-in-the-sky/

Videos
• Dragon puppet walkthrough/tutorial https://m.youtube.com/watch?v=7D_shlhagBk
• Lithuanian Legend of the Sun & Moon https://www.youtube.com/watch?v=iS3jV-uioFo
• The Dragon’s Pearl: https://www.youtube.com/watch?v=_iaKgbhrCFw
• The Four Dragons: https://www.youtube.com/watch?v=PgV_98oD9Rw
•
•

•
•
•
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2C
ACTA: Puppetry workshops Maria Schejbal, Grodzki Theatre, Poland https://www.actabristol.com/puppetry-workshops-by-maria-schejbal-of-grodzki-theatre-poland/
Ali baba video: https://www.youtube.com/watch?v=vsHS6lLrrf4
Bath Spa University, Geraldine Hill Male: puppet video and photographs
Bunraku puppets: https://youtu.be/1qcBSAwQVpw
Cartoon Puppet image: (CC BY 40)
https://www.sketchport.com/drawing/4679282932580352/puppets

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
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Examples of puppets Box Tale Soup: : https://www.boxtalesoup.co.uk/
Green Ginger Puppetry performance: http://www.puppetplace.org/
Jim Henson video: https://youtu.be/AC440k6iByA
Making paper puppets video: https://www.youtube.com/watch?v=DJ5Tsf65CA&feature=youtu.be
Mountain Creative Commons Public Domain (CC PD): https://pixabay.com/en/landscapesunrise-hills-road-sky-308960/
National Theatre Puppet workshop: https//:nationaltheatre.org.uk
https://youtu.be/pFEnZfS5IXQ
Pig cartoon Creative Commons Public Domain (CC PD):
https://www.publicdomainpictures.net/en/viewimage.php?image=198363&picture=pigs
Punch and Judy video: https://youtu.be/TyLsO6LpLSI
Puppet video: ARTES community http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/
Puppets from all over the world: https://www.cbsnews.com/pictures/puppets-of-the-world/7/
Scheherazade and the sultan by the Iranian painter Sani ol molk: Creative Commons Public
Domain (CC PD)
https://en.wikipedia.org/wiki/Scheherazade#/media/File:One_Thousand_and_One_Nights17.j
pg
Sock puppet: (CC BY 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sock-puppet.jpg
Sunset glow: Creative Commons Public Domain (CC PD): https://pixabay.com/en/sunsetglow-sun-birds-flying-311974/
What’s your story image: Creative Commons Public Domain
(CC PD) : https://pixabay.com/en/chalkboard-story-blogging-believe-620316/

