ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Δ.ΤΣΟΥΚΑΡΕΛΑ
Το Εργαστήρι Θεατρικής Παιδείας & Θεατρικού Παιχνιδιού Δήμητρας Τσουκαρέλα ενημερώνει ότι
οι εγγραφές για την φετινή σχολική χρονιά έχουν αρχίσει από 1η Σεπτεμβρίου.
Το Εργαστήρι λειτουργεί εδώ και 27 χρόνια υπό την διεύθυνση της Δήμητρας Τσουκαρέλα,
Παιδαγωγού Θεάτρου – Σκηνοθέτιδας, master Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής και
είναι από τα πρώτα και μοναδικά στο είδος.
Τα παιδικά τμήματα Θεατρικού Παιχνιδιού ορίζονται κατά ηλικία και τα μαθήματα
πραγματοποιούνται σε έναν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο 250 τ.μ. με πλούσιο εξοπλισμό και
υλικό.
Μέσα από την δραστηριότητα αυτή δίνεται μεγάλη έμφαση στην ψυχοσωματική ανάπτυξη του
παιδιού με τη βοήθεια πλούσιων καλλιτεχνικών στοιχείων όπως το Θέατρο – Performance,
Κουκλοθέατρο – Θέατρο Σκιών, Εικαστικά – Art Attack, Μουσικοκινητική, Παντομίμα κ.α.
Πρόκειται για μια ομαδική δραστηριότητα που στηρίζεται στις τεχνικές του αυτοσχεδιασμού και
της αναπαράστασης με μίμηση, στοχεύει στην ψυχαγωγία και επικοινωνία των παιδιών μέσα από
τα αισθήματα, τον αυθορμητισμό, την λεκτική και κινητική έμφαση, την φαντασία και την
συνεργασία.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
Προνηπιακά από 3 ετών
-Ομαδοποίηση
-Κοινωνικοποίηση
Νηπίων
Πιο ομαλή προσαρμογή για το σχολείο.
Παιδιών Δημοτικού
Μέσα από το Θ.Π. το παιδί έχει την δυνατότητα να εξωτερικεύει όλες του τις δυσκολίες, καθώς και
τους φόβους του οι οποίοι κρύβονται μέσα του. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την μεταμόρφωσή
του σε έναν άλλο ρόλο.
ART PLAY-παίζω µε τη µαµά µου
Νέο τµήµα παιδιών 2 έως 3 ετών
΄Τα πρώτα αναπτυξιακά στάδια είναι πολύ βασικά για την ομαλή εξέλιξη ενός ανθρώπου.
Ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε από μικρή ηλικία να υπάρχουμε και να αλληλεπιδρούμε με το
περιβάλλον γίνεται μέσα από το σώμα και τις αισθήσεις μας. Στο νέο Art Play είναι απαραίτητη η
ενεργή συμμετοχή των γονέων, οι οποίοι εκ των προταίρων δημιουργούν ένα ασφαλές, ευχάριστο
και πρόσφορο περιβάλλον στους μικρούς μας φίλους προκειμένου να κινηθούν, να
αυτοενεργήσουν, να παίξουν, να επικοινωνήσουν, να μάθουν, να εκφραστούν, να χαρούν και να
εξελιχθούν.
Μέσα από το μαγικό μονοπάτι του θεάτρου και τα βιωματικά παιχνίδια γονείς και παιδιά θα
ταξιδέψουν στον κόσμο των παραμυθιών. Επίσης οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την πρώτη τους
επαφή με τις μουσικές και χορευτικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρυθμού και τραγούδια.
Στο Art Play θα εισαχθούν και θα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της ζωγραφικής και των
εικαστικών.
Η δραστηριότητα αυτή βοηθάει στα μικρά παιδιά να εκφράσουν συναισθήματα όπως ζήλια, φόβος,
άγχος, συμπόνια, ενοχή, ντροπή, χαρά και πολλά άλλα.

Είναι ένας προθάλαμος στο να ανεξαρτοποιηθούν ομαλά και να συνεχίσουν αυτόνομα στα παιδικά
τμήματα της ηλικίας τους.
Το πρόγραμμα συντονίζει η Δήμητρα Τσουκαρέλα
Παιδαγωγός Θεάτρου Σκηνοθέτιδα Master Εκπαιδευτικό – Καλλιτεχνικής Παιδαγωγικής.
Ομάδα Πειραματικού Θεάτρου για παιδιά Γυμνασίου – Λυκείου
Σε αυτήν την κρίσιμη ηλικία αναζητούμε τρόπους ελεύθερης έκφρασης στην καθημερινότητά τους,
τρόπους να ανακαλύψουν την ανθρώπινη φύση μέσα από την ένδυση διαφορετικών ρόλων,
τρόπους να εξωτερικεύσουν διαφορετικές εκφάνσεις του εαυτού τους, τρόπους να ισορροπήσουν
τα «πρέπει» με τα «θέλω» τους.
Τμήμα Ενηλίκων – Δραματοθεραπεία
Η Δραματοθεραπεία είναι αναγνωρισμένη μέθοδος Ψυχοθεραπείας που μπορεί να αντιμετωπίσει
τόσο σωματικές όσο και ψυχικές διαταραχές, να βοηθήσει καταλυτικά τον άνθρωπο να αναπτύξει
και να εξελίξει την αυτοοργάνωση και την αυτοεκτίμησή του, καθώς και να συμβάλλει δραστικά
και αποτελεσματικά στη σωστή αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών επικοινωνίας και
συμπεριφοράς.
Σεμινάρια Θεατρικής Αγωγής για τους Εκπαιδευτικούς
Μέσα από το σεμινάριο αυτό οι Εκπαιδευτικοί μαθαίνουν καινούργιους πιο αποτελεσματικούς
τρόπους διδασκαλίας, βελτιώνοντας έτσι τη ροή και την ποιότητα του μαθήματος στην τάξη.
Θεατρική Ομάδα Παιδιών και Ενηλίκων
«Φαντασιοτρέχαλοι»
Παιδική Σκηνή Κουκλοθεάτρου
Οργανωμένες παραστάσεις για σχολεία, παιδικούς σταθμούς και άλλους φορείς.
Σημειώνεται ότι στο Εργαστήρι λειτουργεί και το γραφείο Συμβουλευτικής Γονέων.
Δήμητρα Τσουκαρέλα: «Στα βάθη κάθε ανθρώπινης ψυχής υπάρχει και ένα κρυμμένο κομμάτι
ευφυΐας, αποστολή μου και τιμή μου είναι να το αποκαλύψω και να το αφυπνίσω…»
Πληροφορίες
Οδ. Αβέρωφ 7Α, συν. Αγ. Νικολάου, Λάρισα,
τηλ. 2410 618 977, κιν. 6944 149 345, 6950 158 951
http://www.facebook.com//tsoukarelastheatrepedagogy

