Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί γονείς,
Σε όσους και όσες έχουμε ήδη γνωριστεί όλα αυτά τα όμορφα χρόνια αλλά και σε όσους και όσες
δεν έχουμε γνωριστεί ακόμα, θέλω κατ’ αρχάς να ευχηθώ μία όσο γίνεται περισσότερο
δημιουργική και ποιοτική χρονιά με τα παιδιά σας αλλά και μεταξύ σας. Δεδομένων των
πρωτόγνωρων συνθηκών που βιώνουμε σαν εκπαιδευτική κοινότητα, γνωρίζω ότι οι
προσπάθειες που καλείστε να καταβάλετε είναι κατά πολύ μεγαλύτερες. Ας δώσουμε όλοι μας
ό,τι καλύτερο έχουμε μέσα σε αυτά τα αχαρτογράφητα νερά.
Αυτό που κρατάτε στα χέρια σας είναι η καταγραφή του ρεπερτορίου παραστάσεων και
βιωματικών εργαστηρίων για παιδιά από Νηπιαγωγείο μέχρι και Γυμνάσιο που έχω
δημιουργήσει με πολλή αγάπη και επιμονή μαζί με τους έμπειρους και καλούς μου συνεργάτες,
Γιάννη Κουτή, Ρεβέκκα Κατσαρή και Roberto Braham. Σημειώνεται ότι όλες οι παραστάσεις
που παρουσιάζονται εδώ είναι εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας.
Πιστεύοντας βαθιά ότι τα ποιοτικά θεάματα για παιδιά πρέπει να φτάνουν σε κάθε γωνιά της
Κύπρου που διψά για αυτά, έχουμε στο DNA μας την μετακίνηση! Για αυτό και το ταξίδι στα
σχολεία της Κύπρου αλλά και σε άλλους χώρους (συλλόγους, χώρους πολιτισμού κτλ.), πάντα
μέσα στο πλαίσιο των υγειονομικών περιορισμών, συνεχίζεται και κατά τη σχολική χρονιά
2020–2021. Οι παραστάσεις και τα βιωματικά εργαστήρια θα διοργανώνονται κατόπιν
συνεννόησης. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στο εξώφυλλο και στο οπισθόφυλλο.
Ακολουθεί πίνακας περιεχομένων όπου μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις προσφερόμενες για
φέτος παραστάσεις και τα βιωματικά εργαστήρια. Στο τέλος του εντύπου θα βρείτε και το
βιογραφικό μου.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.
Με εκτίμηση,

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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«Με δυο παπούτσια από χαρτί»
διαδραστική μουσικοαφηγηματική παράσταση
με την Μαρίνα Κατσαρή & τον Γιάννη Κουτή
Νηπιαγωγείο και Α’ τάξη Δημοτικού
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διαδραστική μουσικοαφηγηματική παράσταση με παραμύθια από την Ανατολή
με την Μαρίνα Κατσαρή & τον Γιάννη Κουτή
Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού (Κύκλος Β’)
7

«Τα πιόνια του βασιλιά»
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Βιωματικά εργαστήρια φιλοσοφίας για παιδιά
με την Μαρίνα Κατσαρή & την Ρεβέκκα Κατσαρή
Προδημοτική, Κύκλος Α’ και Κύκλος Β’
9
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η συνύπαρξη και η αλληλεγγύη σε καιρούς πανδημίας και αβεβαιότητας
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10

Η δική μου ιστορία

4

Παραστάσεις για παιδιά

«Με δυο παπούτσια από χαρτί»

διαδραστική μουασικοαφηγηματική παράσταση
με την Μαρίνα Κατσαρή & τον Γιάννη Κουτή
Νηπιαγωγείο και Α’ τάξη Δημοτικού
Μια καμήλα, ιδιοκτήτρια ενός χωραφιού ψάχνει για βοηθούς για να το
καλλιεργήσει. Ένας ελέφαντας και ένας ποντικός θα δουλέψουν σκληρά μαζί της
και η σοδειά θα είναι πολύ καλή. Τι γίνεται όμως όταν η ζήλεια βάζει «ψύλλους στ’
αυτιά» των δυο μεγάλων ζώων για το πώς πρέπει να γίνει η μοιρασιά; Μια
λαίμαργη γιαγιά προσπαθεί να ξεμπλέξει από τους μεγάλους μπελάδες που η ίδια
προκάλεσε στον εαυτό της. Θα τα καταφέρει μόνη της ή θα χρειαστεί βοήθεια; Ένα
παραμύθι από την Αφρική και ένα από την Κύπρο - αποδιδόμενο στην κυπριακή
διάλεκτο - εισάγουν τα παιδιά σε ένα μαγικό και αστείο κόσμο όπου καλούνται να
αναπτύξουν τις δικές τους σκέψεις γύρω από κεντρικά θέματα της συνύπαρξης
όπως η ζήλεια και η αλληλεγγύη, η συνεργασία, το δίκαιο, το άδικο, η απληστία
και η ολιγάρκεια.
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«Οι μαγεμένες πινελιές»

διαδραστική μουασικοαφηγηματική παράσταση
με την Μαρίνα Κατσαρή & τον Γιάννη Κουτή
Α’, Β’ και Γ’ τάξεις Δημοτικού (Κύκλος Α’)
Ο Χου Γιάνγκ είναι ένα ορφανό αγόρι που ζει στην Κίνα. Αγαπά πολύ να
ζωγραφίζει, όμως είναι τόσο φτωχός που αντί για πινέλα αναγκάζεται να
ζωγραφίζει με ό,τι υλικά βρίσκει στη φύση. Τι θα συμβεί όταν μια νύχτα ένας
γέροντας του χαρίσει ένα μαγικό πινέλο που έχει τη δύναμη να ζωντανεύει κάθε
ζωγραφιά; Πως θα το χρησιμοποιήσει; Πως θα αντιδράσουν οι πλούσιοι και
ισχυροί του τόπου του όταν αντιληφθούν ότι το μαγικό πινέλο μπορεί να
εξυπηρετήσει τα προσωπικά τους συμφέροντα; Αφηγήτρια και μουσικός
παρουσιάζουν ένα πολύμορφο διαδραστικό θέαμα γεμάτο ανατροπές και μουσική
και προσκαλούν τα παιδιά σε μια μοναδική εμπειρία και επαφή με την
δημιουργικότητα, την φαντασία και τις θεμελιώδεις, πανανθρώπινες αξίες.
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«Ιστορίες για το δίκαιο και το άδικο»

διαδραστική μουσικοαφηγηματική παράσταση με παραμύθια από την Ανατολή
με την Μαρίνα Κατσαρή & τον Γιάννη Κουτή
Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού (Κύκλος Β’)
Ένας καμηλιέρης που διασχίζει την έρημο με εμπορεύματα φτάνει σε ένα χωριό
και σταματά να ξεκουραστεί. Η κακιά στιγμή τον φέρνει αντιμέτωπο με τις
συνέπειες των πράξεών του αλλά και με όλη την αδικία του κόσμου. Δικαιοσύνη
και αδικία, υποψία και εμπιστοσύνη συγκρούονται αναδεικνύοντας την φωτεινή
και την σκοτεινή όψη της ψυχής των ανθρώπων. Αφηγήτρια και μουσικός
παρουσιάζουν ένα πολύμορφο θέαμα γεμάτο ανατροπές και μουσική και
προσκαλούν τα παιδιά σε μια μοναδική εμπειρία και επαφή με την
δημιουργικότητα, την φαντασία και τις θεμελιώδεις, πανανθρώπινες αξίες μέσα
από την αφήγηση παραμυθιών από τη λαϊκή παράδοση της Ανατολής.
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«Τα πιόνια του βασιλιά»

παράσταση αφηγηματικού κουκλοθεάτρου
με την Μαρίνα Κατσαρή & τον Roberto Braham
Δημοτικό Κύκλος Β’ και Γυμνάσιο
Ο βασιλιάς μίας φανταστικής χώρας, μετά από ένα ατύχημα, αναγκάζεται να
περπατά με δεκανίκια. Επειδή όμως βασιλιάς είναι, ό,τι θέλει κάνει, διατάζει όλους
τους υπηκόους του να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά και εκείνοι δεκανίκια. Με τα
χρόνια, οι άνθρωποι αρχίζουν να ξεχνούν πώς περπατούσαν πριν το διάταγμα.
Όμως, κάπου, η μνήμη ζει ακόμα και ετοιμάζει την ανατροπή. Οι δημιουργοί της
παράστασης ενώνουν τις τέχνες τους σε μία δυναμική σύμπραξη αφηγηματικού
κουκλοθεάτρου. Η απαράμιλλη δύναμη των φορετών κούκλων που έχουν
κατασκευαστεί ειδικά για την παράσταση από τον Roberto Braham και η
ατμοσφαιρική αφήγηση της Μαρίνας Κατσαρή, σε συνδυασμό με μυστηριακές
μουσικές, ζωντανεύουν έναν ολόκληρο κόσμο εξουσίας και αντίστασης, αστείου
και δράματος, σκοταδιού μα και ελπίδας.

8
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«Μικροί Φιλόσοφοι»

βιωματικά εργαστήρια φιλοσοφίας για παιδιά
με την Μαρίνα Κατσαρή & την Ρεβέκκα Κατσαρή
Προδημοτική, Κύκλος Α’ και Κύκλος Β’
Ποιοι/ες είμαστε; Τι δημιουργεί την ταυτότητά μας σαν άτομα; Τα σώματά μας;
Οι αναμνήσεις μας; Οι αξίες μας; Tι είναι η ευτυχία κι αν υπάρχει πως μπορούμε
να την κατακτήσουμε; Που την αναζητούμε τελικά στην σύγχρονη κοινωνία; Τι
είναι η αγάπη; Τι είναι η φιλία; Ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος; Πως
πετυχαίνουμε την αρμονική συμβίωση με τους άλλους; Αυτά και άλλα πολλά
ερωτήματα, που λόγω έλλειψης χρόνου σπάνια συζητιούνται στο σχολείο και στο
σπίτι, στριφογυρίζουν καθημερινά μέσα στο μυαλό των παιδιών μας. Οι
εμψυχώτριες, ενώνουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις και προτείνουν μια
καινοτόμο σειρά βιωματικών εργαστηρίων «Φιλοσοφίας για Παιδιά»
βασισμένων στις αρχές της φιλοσοφίας για παιδιά, τις τεχνικές αφήγησης, του
θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση, την μουσική και τις εικαστικές τέχνες.
Σημειώνεται ότι οι εμψυχώτριες έχουν ολοκληρώσει σχετικό κύκλο κατάρτισης
στο Ηνωμένο Βασίλειο (SAPERE, Level 1).
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«Σαν να δίναμε τα χέρια»

η συνύπαρξη και η αλληλεγγύη σε καιρούς πανδημίας και αβεβαιότητας
με την Μαρίνα Κατσαρή
Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικού
Πως μπορούν τα παιδιά να παραμείνουν παιδιά μέσα σε συνθήκες πανδημίας;
Πως η φαντασία, η δημιουργικότητα και οι τέχνες μπορούν να συμβάλουν ώστε τα
παιδιά να αντιληφθούν σφαιρικότερα τις ευθύνες τους απέναντι στους εαυτούς
τους και το κοινωνικό σύνολο; Ποια είναι η ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και
την ευθύνη;
Η εμψυχώτρια, προτείνει μια καινοτόμο σειρά βιωματικών εργαστηρίων
φιλοσοφίας για παιδιά βασισμένης στις αρχές της «Φιλοσοφίας για Παιδιά», τις
τεχνικές αφήγησης, του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση, της μουσικής και
των εικαστικών τεχνών. Σημειώνεται ότι η εμψυχώτρια έχει ολοκληρώσει σχετικό
κύκλο κατάρτισης στο Ηνωμένο Βασίλειο (SAPERE, Level 1).
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Η δική μου ιστορία
Η Μαρίνα Κατσαρή, γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1986. Σπούδασε Νηπιαγωγός στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές στο Δράμα και Θέατρο
στην Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Warwick, του Ηνωμένου Βασιλείου.
Ως διδάσκουσα-ειδική επιστήμονας, εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και, στο παρελθόν,
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδάσκοντας τα μαθήματα του «Δημιουργικού
Δράματος» (Παν/μιο Κύπρου) και της «Παιδικής Λογοτεχνίας» (Ευρωπαϊκό Παν/μιο).
Δίδαξε επίσης «Τέχνη της Αφήγησης» και «Σύγχρονα Εκπαιδευτικά Θέματα». Παραδίδει,
ως εξωτερική συνεργάτις σεμινάρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Global College
«Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση».
Ως εξωτερική συνεργάτις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σχεδιάζει και εισηγείται
προγράμματα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης και παραδίδει Σεμινάρια σε Σχολική
Βάση και Σεμινάρια για Γονείς σχετικά με το Δράμα στην Εκπαίδευση, την ανάπτυξη θετικού
κλίματος στο σχολείο, την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, αυτοπεποίθησης και
αυτοεκτίμησης των παιδιών, την διαχείριση συναισθημάτων μέσω του Δράματος, πρόληψη
βίαιων και παραβατικών συμπεριφορών.
Ως θεατροπαιδαγωγός, σχεδιάζει και παρουσιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα στα ελληνικά και
αγγλικά σε Μουσεία («Κάτι Αρχαίο Ψήνεται» - Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου,
«Μελουζίνη» και «Αικατερίνη Κορνάρο» - CVAR, «Οι πίνακες αφηγούνται» - Λουκίας και
Μιχαλάκη Ζαμπέλλα). Επίσης, παραδίδει Βιωματικά Εργαστήρια σε ενήλικες σχετικά με το
Δράμα στην εκπαίδευση (ενδεικτικά CARDET, ΟΜΕΡ Παγκόσμια Οργάνωση Προσχολικής
Αγωγής κ.ά.) και την τέχνη της αφήγησης (ενδεικτικά Θεατρικό Καταφύγιο του ΘΟΚ
2016-2020, Θεατρικό Μουσείο 2019-2020, Μουσικό Χωριό Φέγγαρος 2016-2018, Erasmus+
2016-2018, Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Νηπιαγωγείων Δυτικής Ελλάδας 2016 κ.ά.).
Ως αφηγήτρια, παρουσιάζει παραστάσεις για παιδιά και ενήλικες εμφανιζόμενη σε θέατρα,
φεστιβάλ, χώρους πολιτισμού, σχολεία κ.ά. (ενδεικτικά Μεσαιωνικά Παραμύθια της Κύπρου,
Του Μύθου τα Γυρίσματα – Ήχοι και Μύθοι της Κρήτης, Ιστορίες και μουσικές της Ιρλανδίας,
Χίλιες και Μία Νύχτες, Αυταπάτες, Γαλλικά Παραμύθια κ.ά.). Ειδικά για σχολεία
(νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια) παρουσιάζει τις εγκεκριμένες από το Υπουργείο Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, παραστάσεις με διάφορους συνεργάτες. Έχει
συνεργαστεί με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου (Ο Πέτρος και ο Λύκος, Γαλλικά
Παραμύθια) ενώ ως συντελεστής παραστάσεων έχει λάβει την υποστήριξη της Πρεσβείας της
Ιρλανδίας και της Πρεσβείας της Βενεζουέλας στην Κύπρο. Έχει συνεργαστεί με μουσικούς και
καλλιτέχνες από την Γαλλία, τη Βενεζουέλα, την Παλαιστίνη, την Ελλάδα, την Κύπρο κ.ά.
Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ομάδας αφήγησης «Παραμυθίες» και «Οκλαδόν» με τις οποίες
εφάρμοσε εγκεκριμένα προγράμματα από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας σε σχολεία και μουσεία.

+357 99009310

marinakatsaris@hotmail.com

www.marinakatsari.com

