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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Θέμα: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Συνάδελφοι, -ισσες,
Ο Σύλλογός μας, για δεύτερη χρονιά φέτος, παίρνει την πρωτοβουλία να οργανώσει
εβδομαδιαίο εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού. Το εργαστήρι μας ξεκινάει την Τρίτη 26 του
Νοέμβρη στις 7 το απόγευμα μ’ ένα παιχνίδι γνωριμίας και θα συνεχιστεί μέχρι την τελευταία
Τρίτη του Μάη. Η διάρκεια του θα είναι δύο ώρες.
Περιεχόμενό του «το θεατρικό παιχνίδι στη σχολική κοινότητα ως διαδικασία εμψύχωσης και
ως διδακτική μεθοδολογία». Θα είναι ένα βιωματικό εργαστήρι έκφρασης και απελευθέρωσης,
γνωριμίας με το θεατρικό παιχνίδι και την Παιδαγωγική Θεάτρου.
Είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλα τα μέλη του συλλόγου (δασκάλους, νηπιαγωγούς,
θεατρολόγους, μουσικούς, γυμναστές, δασκάλους ξένων γλωσσών, Η/Υ, κ.ά.). Σε όλους εκείνους
που θέλουν να παίξουν, να νιώσουν, ν’ αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν μέσα σε μια
ομάδα. Έτσι που βιώνοντάς το οι ίδιοι να κατανοήσουν την αξία του και ν’ αντιληφθούν τη
σημασία του για την εξελικτική ανάπτυξη του παιδιού. Να γνωρίσουν πώς λειτουργεί ως εργαλείο
προσέγγισης γνωστικών στόχων, ν’ αποκτήσουν ένα ακόμη εφόδιο για τον εαυτό τους και για τη
δουλειά τους.
Καλό είναι οι συμμετέχοντες να έχουν μαζί τους χοντρές κάλτσες και άνετα ρούχα.
Την ευθύνη του εργαστηρίου θα έχει ο συνάδελφος Παναγιώτης Κυρίτσης (δάσκαλος,
εμψυχωτής θεατρικού παιχνιδιού στο 2ο Δημ. Σχ. Αγ.Ι.Ρέντη), ο οποίος προσφέρθηκε να
βοηθήσει στην πραγμάτωσή του.
Ώρες και μέρες συναντήσεων: Κάθε Τρίτη 7-9 μμ.
Tόπος συνάντησης: 8ο Νηπιαγωγείο Πειραιά (Ανδριτσαίνης 2, πλ. Απόλλωνα, απέναντι από
τα Factory Outlet στην Πειραιώς, Καμίνια)
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
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ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
(8ο Νηπιαγωγείο Πειραιά, πλ. Απόλλωνα, Ανδριτσαίνης 2,
απέναντι από τα Factory Outlet και το σούπερ μάρκετ Carrefour)
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