
 

  

 

 

 Χρόνοσ Διατιρθςθσ:   

Βακμόσ Αςφαλείασ:             

Βακμόσ Προτεραιότθτασ:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                       Πάτρα,  27/10/2017 

ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 
Δ/ΝΗ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ   

  
 

 
 

 
 

 

Τπεφκυνθ  :  Θωμοποφλου Ιωάννα 
Δ/νςθ  :  Γιαννιτςών 5 και Ηπείρου 
Σαχ. Κώδ.  :  26223 ΠΑΣΡΑ 
Σθλζφωνο :  2610-465837 
Φαξ            :  2610-465836 
E-mail: health-promotion@dide.ach.sch.gr 
 

 

ΠΡΟ: 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

   

« Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςτο Θεατροπαιδαγωγικό 

Πρόγραμμα – Παράςταςθ Φόρουμ:  «349ϋακόμα…» 

Χ.:  θ με αρ. Πρ. Φ13.1/139402/Δ2/23-8-2017  Ζγκριςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. 

 

   Η Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ δια τθσ Τπευκφνου Αγωγισ Τγείασ ςε ςυνεργαςία με το 

Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, τθν Θεατροπαιδαγωγικι ομάδα ΠΑιΘζΑ και το 

Σμιμα Αγωγισ Τγείασ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ, διοργανώνει Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςτο 

Θεατροπαιδαγωγικό Πρόγραμμα – Παράςταςθ Φόρουμ με τίτλο «349ϋακόμα…» που ςχετίηεται 

με το κζμα τθσ ενδοςχολικισ βίασ, θ οποία κα διεξαχκεί τθ Δευτζρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 

17.00 – 21.00, ςτο 6ο Γυμνάςιο Πατρών. 

Σο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δθμιουργικθκε από τθν κεατροπαιδαγωγικι ομάδα ΠΑιΘζΑ 

ςε ςυνεργαςία με το Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, απευκφνεται ςε 

εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ζχει εγκρικεί 

από το ΤΠ.Π.Ε.Θ. (Φ13.1/139402/Δ2/23-8-2017). Ζχει δραματοποιθμζνθ μορφι και υιοκετεί 

τεχνικζσ του εκπαιδευτικοφ δράματοσ και του Θεάτρου Φόρουμ. τοχεφει, μζςω του ενεργθτικοφ 

και βιωματικοφ χαρακτιρα του, να ενιςχφςει τθν ικανότθτα για ενςυναίςκθςθ τθσ κατάςταςθσ 

του κφματοσ και να του προτείνει εναλλακτικοφσ τρόπουσ χειριςμοφ.  

Πρόκειται για μια διαφορετικι προςζγγιςθ του προβλιματοσ, ςε επίπεδο κατανόθςθσ και 

παρζμβαςθσ, που επικεντρώνεται ςτθν ενεργό εμπλοκι των ςυμμετεχόντων και ζχει εφαρμοςκεί 

για τρία (3) χρόνια ςε μακθτζσ Δθμοτικοφ, Γυμναςίου και Λυκείου, ςε εκπαιδευτικοφσ, ςε φοιτθτζσ 

του Σμιματοσ Θεατρικών πουδών του Παν/μίου Πατρών και ςε γονείσ ςε ςυνεργαςία με τα 

  

χολικζσ Μονάδεσ  Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ 
Αχαΐασ 
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 Περιφ/κι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδασ 

  Γραφείο χολικών υμβοφλων 

 

 ΘΕΜΑ: 

mailto:health-promotion@dide.ach.sch.gr


 

Σμιματα Αγωγισ Τγείασ Α/βακμιασ και Β/βακμιασ Εκ/ςθσ Αχαΐασ και άλλουσ φορείσ. Για 

περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ομάδασ ΠΑιΘζΑ: http://www.paithea.gr/ 

Σο πρόγραμμα - παράςταςθ για εκπαιδευτικοφσ κα διεξαχκεί τθν Δευτζρα 6 Νοεμβρίου 

2017 και ώρα 17.00 – 21.00, ςτο 6ο Γυμνάςιο Πατρϊν (Έλληνος Στρατιώτοσ & Αγίας Σοφίας) και 

μποροφν να το παρακολουκιςουν μζχρι 40 εκπαιδευτικοί τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ. Αν υπάρχει μεγαλφτερθ ςυμμετοχι κα τθρθκεί ςειρά προτεραιότθτασ τθσ διλωςθσ. 

χεδιαςμόσ: Καλλιόπθ Βοφλγαρθ, Γιώργοσ Μπεκιάρθσ, Αμαλία Παναγιωτοποφλου, Μαρία 

τειακάκθ 

Εμψυχωτζσ: Γιώργοσ Μπεκιάρθσ, Κατερίνα τεφάνου 

υντελεςτζσ παράςταςθσ: Ελζνθ Κίτςου, Γιάννθσ Κουτρουμάνθσ, Χριςτοσ Μπουρνάκασ, 

Νίκθ Φραγκζλλθ 

 

Μετά το τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ κα ακολουκιςει ςυηιτθςθ των εκπαιδευτικών με μζλθ 

τθσ Θεατροπαιδαγωγικισ Ομάδασ ΠΑιΘζΑ, το υνιγορο του Παιδιοφ, κ. Μόςχο Γιϊργο, και τθ 

ςχολικι ψυχολόγο Μαρία Παντελι, αναφορικά με τθ ςυνειςφορά του ςυγκεκριμζνου 

προγράμματοσ ςε ςχζςθ με τον ςχολικό εκφοβιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςισ του ςε 

ςυνδυαςμό και με άλλεσ δραςτθριότθτεσ ςε μακθτζσ.  

 

Οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, παρακαλοφνται να δθλϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ μζχρι τθν Πζμπτθ 2  

Νοεμβρίου 2017, ςυμπλθρώνοντασ τθν παρακάτω φόρμα:    

 

https://goo.gl/forms/hZ0Nzjx5gU0Rja4N2 
 

Οι εκπαιδευτικοί που κα ςυμμετζχουν ςτο  Πρόγραμμα κα ειδοποιθκοφν και θλεκτρονικά 

ςτο mail που κα ζχουν δθλώςει για τθ ςυμμετοχι τουσ. το τζλοσ του προγράμματοσ κα δοκεί 

βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                               Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
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