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ΠΕΡ.  Δ/ΝΗ Π & Δ ΕΚΠ/Η ΘΕΑΛΙΑ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΛΑΡΙΑ 

 Λάριςα,  21-1-2020 
 

 Α. Π. : 560 

 
Σαχ. Δ/νςθ    : Διμθτρασ Σςάτςου 2 & Φαρςάλων 
                            Σ.Κ.    41335 Λάριςα 
Πλθροφορίεσ : Χατηθμίχου Κωνςταντίνα   
            Τπεφκυνθ χολικϊν Δραςτθριοτιτων 
Σθλζφωνο     : 2414409871, 6976552455 
FAX                 : 2414409839, 2414409870 
E-mail             : kchatzim@sch.gr 

ΠΡΟ: Δ/ντζσ-τριεσ, Προϊςτάμενουσ/νεσ   και  
Εκπαιδευτικοφσ  Δθμοτικϊν χολείων και 
Νθπιαγωγείων  Π.Ε. Λάριςασ 

 
ΚΟΙΝ : 

1.  Περιφερειακι Δ/νςθ Α/κμιασ & Β/κμιασ 
Εκπ/ςθσ Θεςςαλίασ  

2. ΠΕΚΕ Θεςςαλίασ 
3. υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου 

Αειφορίασ  
4. Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν 

Εκπαίδευςθ, Υπατθ Αρμοςτεία ΟΗΕ για 
τουσ Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα,  
Τπόψθ: κ. Γιάννα Παπαδοποφλου 
humanrights@theatroedu.gr 
Χριςτίνα Κρίκαρθ, ckrithari@yahoo.gr 
 

 

 

 

 
ΘΕΜΑ: υμμετοχή ςτο ςεμινάριο με το Θζατρο ςτην Εκπαίδευςη» 
 

Η Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ, δια τθσ Τπευκ. χολ. Δρ., μετά τθν εξαιρετικι 

επιτυχία των ςεμιναρίων κατά τισ προθγοφμενεσ χολ. Χρονιζσ και μετά από αιτιματα πολλϊν 

ςυναδζλφων, ςυνδιοργανϊνουμε με τθ Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ, το Πανελλινιο Δίκτυο 

για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ και το Γραφείο τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ 

Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα (Τ.Α.) επιμορφωτικό βιωματικό ςεμινάριο υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν 

που υλοποιοφν ι που ενδιαφζρονται να υλοποιιςουν ανάλογα προγράμματα. 

Σο ςεμινάριο με τίτλο: «Σεχνικζσ θεάτρου και βιωματικήσ μάθηςησ για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και για θζματα προςφφγων», κα γίνει ςτο 2ο Δθμοτικό χολείο Λάριςασ 

(Παναγοφλθ 2,  Λάριςα) από τισ 31 Ιανουαρίου -2 Φεβρουαρίου 2020 και ώρεσ:   Παραςκευι 

16:00 -  20:00 (Προςζλευςθ: 15:45),  άββατο  09:30 – 18:30, Κυριακι  09:30 – 14:30, μποροφν 

να το παρακολουκιςουν: 30 εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

και 10 ακόμα ςυμμετζχοντεσ, μεταξφ των οποίων ςτελζχθ εκπαίδευςθσ, ςτελζχθ ςχετικϊν με τθ 

κεματικι του ςεμιναρίου οργανϊςεων, εμψυχωτζσ νεανικϊν ομάδων, φοιτθτζσ. Προτεραιότθτα 

ζχουν τα μζλθ του Πανελλθνίου Δικτφου για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ και οι εκπαιδευτικοί 

που υλοποιοφν ανάλογα προγράμματα.  
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Σο πρόγραμμα είναι εγκεκριμζνο από το ΙΕΠ και το Τπουργείο Παιδείασ και 

πιςτοποιθμζνο από τον Διεκνι Οργανιςμό για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ (IDEA) και  βαςίηεται 

ςτο 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 ςε εκπαιδευτικό υλικό του 

Πανελλθνίου Δικτφου για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ («Εςφ όπωσ κι Εγϊ», «Μονόλογοι από το 

Αιγαίο» κ.ά.). 

Κατά τθ διάρκεια του ςεμιναρίου κα προςφερκεί καφζσ/ελαφρφ ςνακ από τουσ 

διοργανωτζσ, ενϊ οι ςυμμετζχοντεσ κα παραλάβουν με τθ λιξθ του ςεμιναρίου το ζντυπο 

εκπαιδευτικό υλικό τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ.  

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηςη ςυμμετοχήσ αίτηςη ςτη ΦΟΡΜΑ ΑΙΣΗΗ εδώ  μζχρι 

και 28 Ιανουαρίου 2020. Επιςυνάπτεται το ςχετικό ζγγραφο όπου αναγράφονται αναλυτικά οι 

λεπτομζρειεσ και θ φόρμα για  τθν  υποβολισ αίτθςθσ. 

Παρακαλοφμε να ενθμερωκοφν όλοι οι εκπαιδευτικοί άμεςα για να δθλϊςουν 

ςυμμετοχι, γιατί είναι περιοριςμζνοσ ο αρικμόσ.  

 
 
 

 

                                                          Η Αναπληρώτρια Διευθφντρια   
                                                                     
                                                                                         
                                                                                

                                                                                    Παπαδοποφλου οφία                                                                                   
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