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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
----Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΟΙΝ: Μέλη ΠΕΚΕΣ

Ταχ. Δ/νση: Θερμοπυλών 60, 35133 Λαμία
Πληροφορίες: Σταυρόπουλος Γιώργος
Τηλέφωνο - FAX: 2231352733
E-mail: sxoldras.afth@gmail.com
sxoldras_afth@yahoo.gr,
Θέμα: Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Κι αν ήσουν εσύ;»
Tο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματός τους "Κι αν ήσουν εσύ; - ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης
στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές
θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος” διοργανώνουν βιωματικά επιμορφωτικά εργαστήρια για
εκπ/κούς Προσχολικής Αγωγής, Δημ. Σχολείων και Β/θμιας Εκπ/σης.
Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις Δνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, διά των
Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σταυρόπουλου Γεώργιου και Πολυξένης Παπαγιαννοπούλου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Μπορείτε να επιλέξετε ΕΝΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ από τα παρακάτω εργαστήρια (προσοχή σε ημέρα και ώρα).
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 6 διαφορετικά θεατρικά εργαστήρια (δύο για κάθε βαθμίδα
εκπαίδευσης) με βάση διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό και τις παρακάτω ημέρες και ώρες.
Σάββατο 1/12/18 , ώρες: 10:00 - 14:00
Εργαστήριο 1 "Εγώ – εσύ – εμείς… μαζί: απόπειρες προσέγγισης του «Άλλου»" (θα δοθεί προτεραιότητα
σε νηπιαγωγούς)
Εργαστήριο 2 "Γιατί οι νυχτερίδες κρέμονται ανάποδα'' (θα δοθεί προτεραιότητα σε νηπιαγωγούς)
Σάββατο 1/12/18 , ώρες: 17:00 - 21:00΄(
Εργαστήριο 3 "Σκληρό Καρύδι" (θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Δημ. Σχολείων)
Εργαστήριο 4 "Ειρήνη" (θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς Δημ. Σχολείων)
Κυριακή 2/12/18 , ώρες: 10:00 - 14:00
Εργαστήριο 5 "Κι αν ήσουν εσύ;" (θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς ΒΘΜΙΑΣ εκπαίδευσης)
Εργαστήριο 6 "Μονόλογοι από το Αιγαίο" (θα δοθεί προτεραιότητα σε εκπαιδευτικούς ΒΘΜΙΑΣ
εκπαίδευσης)
Συμμετέχοντες: Σε κάθε ένα από τα παραπάνω εργαστήρια μπορούν να συμμετέχουν μέχρι 30
εκπαιδευτικοί χωρίς χρηματικό κόστος.
Τόπος: 4ο Γυμνάσιο Λαμίας
Επιμορφωτές/Εμψυχωτές: οι θεατροπαιδαγωγοί Χριστίνα Κρίθαρη & Αντονέλλα Χήρα και εκπρόσωπος
της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.
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Το πρόγραμμα "Κι αν ήσουν εσύ; ” είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας
και πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA).
Τα εργαστήρια βασίζονται σε τεχνικές θεάτρου, εκπαιδευτικού δράματος και θεατρικού παιχνιδιού
προσαρμοσμένες στο εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση («Εσύ όπως κι
Εγώ», «Μονόλογοι από το Αιγαίο», κ.ά), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
(«Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των προσφύγων,
«Ειρήνη», «Σκληρό Καρύδι» κ.ά.) και άλλων φορέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αποδοχή της
διαφορετικότητας, την ενεργό πολιτειότητα κ.ά.
Τα Εργαστήρια είναι βιωματικά, έχουν τη μορφή θεατρικού εργαστηρίου, περιλαμβάνουν ασκήσεις,
παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια ρόλων και άλλες δραστηριότητες, γι’ αυτό οι συμμετέχοντες είναι
απαραίτητο:
να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για κινητικές ασκήσεις στο χώρο
να φέρουν μαζί τους … κέφι και όρεξη για πειραματισμούς!

Τα εργαστήρια στοχεύουν:
στην ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα,
στην εξοικείωση με τη χρήση τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος, που μπορούν να
αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό προγραμμάτων ή μαθημάτων με ανάλογη θεματολογία,
στην παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού διαφόρων φορέων που ασχολούνται με τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
Αιτήσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΕΧΡΙ 24 Νοεμβρίου 2018 στη
ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ εδώ (επίσης και στην ιστοσελίδα www.humanrights.theatroedu.gr) και θα
ειδοποιηθούν στο προσωπικό email τους για την οριστικοποίηση ή όχι της συμμετοχής τους, στις
26/11/18.
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