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ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
Οι ‘’Άγγελοι Γης’’ ταξιδεύουν με την ‘’Αγγελίτσα’’
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία ο Σύλλογος μας
πραγματοποίησε Εκδήλωση-Παράσταση στις 3 Δεκεμβρίου 2017.
Μια ‘’ξεχωριστή’’ παράσταση θεάτρου σκιών, ‘’Ο Καραγκιόζης και η ‘’Αγγελίτσα’’
στην οποία για Πρώτη Φορά εμφανίστηκε η φιγούρα της ''Αγγελίτσας'' στο πανί!
Το κοριτσάκι που κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και που έχει να πει ΠΟΛΛΑ!!
Η ιδέα απλή....η ανάγκη μεγάλη....να υπάρχει η φιγούρα του παιδιού με αναπηρία...
στο πανί!!!! Όπως το κολλητήρι.... ο Χατζιαβάτης...και όλες οι φιγούρες που
αντιγράφουν χαρακτήρες και ανθρώπους!!!
Μέσα από το έργο προσπαθήσαμε να περάσουμε μηνύματα αγάπης, σεβασμού και
ισότητας των ανθρώπων και να γνωρίσουμε σε μικρούς και μεγάλους τα παιδιά
μας!!! Τα παιδιά με Αναπηρία.
Η ‘’Αγγελίτσα’’ μας λοιπόν
Και ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι….

θέλει

να

σας

γνωρίσει

ΟΛΟΥΣ!!!

Αρχή του ταξιδιού της….. το ‘’σπίτι’’ της…. Εκεί όπου την Αγαπούν… την
φροντίζουν…. την στηρίζουν…

Στο

Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης!!!

Η Ένωση Γονέων &Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο RETT
‘’Άγγελοι Γης’’
σε συνεργασία με το Γ.Ν. Παίδων Πεντέλης,
διοργανώνουν Διαδραστική Έκθεση Θεάτρου Σκιών,
στον χώρο των εξωτερικών ιατρείων
από την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 ως και την Δευτέρα
4 Ιανουαρίου 2018!!

Με την Μουσειοσκευή του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου ,τα παιδιά έχουν την
δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την έννοια της σκιάς και τις τεχνικές του θεάτρου
σκιών. Εξοικειώνονται με την λαϊκή παράδοση των ελλήνων αλλά και άλλων λαών
και ανακαλύπτουν τα μυστικά του μπερντέ.
Έτοιμοι λοιπόν για…… Παιχνίδι, έκφραση, ζωγραφική, κέφι, χαρά, δημιουργία!!!!

Λίγα λόγια για τις μουσειοσκευές .

Οι Μουσειοσκευές του Ε.Π.Μ.
Οι μουσειοσκευές του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου είναι εκπαιδευτικά κουτιά
σχεδιασμένα σύμφωνα με τις βασικές αρχές και τους στόχους των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του. Καλύπτουν διαφορετικές θεματικές ενότητες και
περιλαμβάνουν αντικείμενα-συλλογές του μουσείου αλλά και οπτικοακουστικό
υλικό και υποστηρικτικά στοιχεία για τον εκπαιδευτικό. Μέσω των
μουσειοσκευών το Μουσείο ταξιδεύει σε οποιονδήποτε χώρο φιλοξενούνται
ομάδες παιδιών και με το υλικό τους υποστηρίζουν στη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος μάθησης που ενθαρρύνει την έρευνα, τη συλλογή στοιχείων γύρω
από τη θεματική της εκάστοτε μουσειοσκευής, τη χρήση των αντικειμένων, την
εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από παιχνίδι και άλλες δημιουργικές δράσεις.
Οι στόχοι των μουσειοσκευών είναι:







Να εξοικειώσουν τα παιδιά με την έννοια «μουσείο»
Να συμβάλλουν στην ισχυροποίηση των δεσμών σχολείου-μουσείου
Να προωθήσουν τη συνεργατική μάθηση με την ενεργό συμμετοχή των
παιδιών
Να εμπλουτίσουν το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου
Να υποστηρίξουν όσους δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στο μουσείο
Να δώσουν την ευκαιρία στα παιδιά να ασχοληθούν διεξοδικότερα με ένα
θέμα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

