
 

 

 

Οι Διευκφνςεισ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Θεςπρωτίασ δια των 
Τπευκφνων χολικϊν Δραςτθριοτιτων, ςε ςυνεργαςία με το Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο 
ςτθν Εκπαίδευςθ και το Γραφείο τθσ Ύπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ ςτθν 
Ελλάδα (Τ.Α.) ςτο πλαίςιο του προγράμματόσ τουσ "Κι αν ιςουν εςφ; - ζνα πρόγραμμα 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςε κζματα προςφφγων με βιωματικζσ 
δραςτθριότθτεσ, τεχνικζσ κεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ” διοργανϊνουν επιμορφωτικό 
βιωματικό ςεμινάριο υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν που υλοποιοφν ι που ενδιαφζρονται να 
υλοποιιςουν ανάλογα προγράμματα.  

Σο πρόγραμμα είναι εγκεκριμζνο από το ΙΕΠ και το Τπουργείο Παιδείασ και πιςτοποιθμζνο από τον 
Διεκνι Οργανιςμό για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ (IDEA). 

Σο ςεμινάριο γίνεται με βάςθ το εκπαιδευτικό υλικό τθσ Τ.Α. το οποίο είναι εγκεκριμζνο από το 
Τπουργείο Παιδείασ («Δραςτθριότθτεσ βιωματικισ μάκθςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τα 
δικαιϊματα των προςφφγων , «Περάςματα», «Δεν είναι μόνο αρικμοί») κακϊσ και το 
εκπαιδευτικό υλικό του Πανελλθνίου Δικτφου για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ («Εςφ όπωσ κι Εγϊ», 
«Μονόλογοι από το Αιγαίο», κ.ά)  

υμμετζχοντεσ: 30 εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 10 ακόμα 
ςυμμετζχοντεσ όπωσ Τπεφκυνοι Σχολικών Δραςτθριοτιτων, χολικοί φμβουλοι, εμψυχωτζσ 
νεανικϊν ομάδων,   φοιτθτζσ. 

Προτεραιότθτα ζχουν τα μζλθ του Πανελλθνίου Δικτφου για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ και οι 
εκπαιδευτικοί που υλοποιοφν ανάλογα προγράμματα και δεν ζχουν μεγάλθ εμπειρία ςε τεχνικζσ 
κεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ. 

Σόποσ:  1ο Δθμοτικό χολείο Ηγουμενίτςασ 
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 Ηγουμενίτςα, 15 /1/ 2018  
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Σαχ. Δ/νςθ: Ευροίασ 1    46100 Ηγουμενίτςα 
e-mail :  mail@dide.thesp.sch.gr  
Πλθροφορίεσ: Σηόκασ πυρίδων 

 Γραμματ. 26653 60284   Κιν: 6972092582 

   26650-23777    

ΘΕΜΑ 

 

Σεμινάριο «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων» 

 Ηγουμενίτςα, 26-28 Ιανουαρίου 2018 
1ο Δθμοτικό χολείο Ηγουμενίτςασ (Οδόσ Λόρδου Βφρωνα) 

 Δωρεάν για περιοριςμζνο αρικμό εκπαιδευτικϊν 
 

Προς ζχολικές μονάδες 

 ηης 

ΔΔΕ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 
 

http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/drastiriotites-biomatikis-mathisis-sta-anthropina-dikaiomata-kai-ta-dikaiomata-ton-prosfygon-6-18-eton.html?L=gqmjmspaxw
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/drastiriotites-biomatikis-mathisis-sta-anthropina-dikaiomata-kai-ta-dikaiomata-ton-prosfygon-6-18-eton.html?L=gqmjmspaxw
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/perasmata.html
http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html
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Ώρεσ:   Παραςκευι 16:00-22:00. (Προςζλευςθ: 15:45) 
             άββατο 09:30 – 18:30 
             Κυριακι  09:30 – 14:30 

Επιμορφωτζσ/Εμψυχωτζσ: οι κεατροπαιδαγωγοί Γιϊργοσ Μπεκιάρθσ, Πάνοσ Βαςιλόπουλοσ, 
Καλλιόπθ Βοφλγαρθ & Χριςτόδουλοσ Κωτςίνασ και εκπρόςωποσ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ ΟΗΕ για 
τουσ πρόςφυγεσ. 

φντομθ περιγραφι: Σο ςεμινάριο ςτοχεφει 
α) ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε ηθτιματα ανκρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και δικαιωμάτων 
των προςφφγων ειδικότερα,  

β) ςτθν εξοικείωςθ με τθ χριςθ τεχνικϊν κεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ, που μποροφν να 
αξιοποιθκοφν  ςτο ςχεδιαςμό προγραμμάτων ι μακθμάτων με ανάλογθ κεματολογία,  
γ) ςτθν παρουςίαςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ διαφόρων φορζων που αςχολοφνται με τα ανκρϊπινα 
δικαιϊματα, 

δ) ςτθν ενθμζρωςθ για τισ εκπαιδευτικζσ και γενικότερεσ δράςεισ τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ 
για τουσ Πρόςφυγεσ, του Πανελλθνίου Δικτφου για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ και των άλλων 
ςυνεργαηόμενων φορζων. 

Προςοχι: Σο ςεμινάριο είναι βιωματικό, ζχει τθ μορφι κεατρικοφ εργαςτθρίου,  περιλαμβάνει 
αςκιςεισ, παιχνίδια, αυτοςχεδιαςμοφσ, παιχνίδια ρόλων  και άλλεσ δραςτθριότθτεσ, και χτίηεται 
βιμα-βιμα.  Γι’ αυτό οι ςυμμετζχοντεσ είναι απαραίτθτο: 

- να παρακολουκιςουν το ςφνολο του ςεμιναρίου, 

- να φοροφν άνετα ροφχα και παποφτςια για κινθτικζσ αςκιςεισ ςτο χϊρο 

- να φζρουν μαηί τουσ … κζφι και όρεξθ για πειραματιςμοφσ! 

Κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου προςφζρεται καφζσ/ελαφρφ ςνακ από τουσ διοργανωτζσ, ενϊ οι 
ςυμμετζχοντεσ κα παραλάβουν με τθ λιξθ του ςεμιναρίου το ζντυπο εκπαιδευτικό υλικό τθσ 
Ύπατθσ Αρμοςτείασ.  

Αιτιςεισ ςυμμετοχισ: Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ ΜΕΧΡΙ 22 

Ιανουαρίου ςτθ ΦΟΡΜΑ ΑΙΣΗΗ εδϊ (επίςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα 

www.humanrights.theatroedu.gr) και κα ειδοποιθκοφν ςτο προςωπικό email τουσ 

για το αποτζλεςμα τθσ κλιρωςθσ. 

Γραμματεία/Πλθρ.  Γιάννα Παπαδοποφλου humanrights@theatroedu.gr / 2106541600  

 
Ο Διευκυντισ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. 

Θεςπρωτίασ 
 

 
ΚΟΣΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟ 

MSc Φυςικόσ 
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