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«Κι αν ήσουν εσύ;» 

Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές 

θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος  
 

Εργαστήριο "Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας" για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς  

 
Πάτρα, Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2018, 10:30 – 13.30 

Τόπος:  Ανθούπολη Πατρών, 1ο Γενικό Λύκειο (οδός Πανεπιστημίου)  
Δωρεάν για εκπαιδευτικούς 

 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;» το Πανελλήνιο Δίκτυο για το 
Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες, οργανώνουν το βιωματικό επιμορφωτικό εργαστήριο για μαθητές 
εκπαιδευτικούς με τίτλο «Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας». 

Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Δ/νσης 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.   

Περιγραφή:  “Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας” είναι ένα εργαστήριο-
παράσταση θεάτρου φόρουμ. Το εργαστήριο-παράσταση διαπραγματεύεται θέματα 
όπως η αλληλεγγύη, η αποδοχή του «άλλου» και η αντιμετώπιση της ξενοφοβίας. 
Απευθύνεται σε εφήβους, σε εκπαιδευτικούς και σε μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας και επιχειρεί να θέσει τους συμμετέχοντες απέναντι σε 
προσωπικές και κοινωνικές στάσεις, ιδανικά, επιθυμίες και ευθύνες. 

Το εργαστήριο αποτελείται από τρία (3) μέρη: 

Μέρος Α: Παιχνίδια ενεργοποίησης του σώματος και το νου ως μέσου εισαγωγής στα 
εργαλεία και στις έννοιες που θα ακολουθήσουν. Ακολουθεί το «πακέτο 
εξερεύνησης»  με στοιχεία από το Θέατρο Εικόνας και τεχνικές από το Θέατρο 
Ντοκουμέντο. 

Μέρος Β: Παρουσίαση της παράστασης “Η πολύχρωμη μετανάστευση της 
πεταλούδας” η οποία ακολουθείται από συζήτηση πάνω στους χαρακτήρες του 
έργου μέσω της τεχνικής της «ανακριτικής καρέκλας». 

Μέρος Γ: Το «Φόρουμ», κατά το οποίο η παράσταση ξαναπαίζεται και το κοινό 
παρεμβαίνει επί της σκηνής προσπαθώντας με αυτοσχεδιασμούς να ενδυναμώσει 



τον χαρακτήρα  ο οποίος έχει ανάγκη και να οδηγήσει την ιστορία σε ένα διαφορετικό 
τέλος. 

Συμμετέχοντες: μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Πάτρας. Το εργαστήριο μπορούν 
να παρακολουθήσουν όσοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
επιθυμούν, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και στο βιωματικό μέρος 
του. Δεν απαιτείται δήλωση συμμετοχής.   

Σχεδιασμός: Χριστίνα Κρίθαρη.  

Εμψυχωτές: Γιώργος Μπεκιάρης 
 
Συντελεστές παράστασης: Ελένη Κίτσου, Γιάννης Κουτρουμάνης, Χρήστος 
Μπουρνάκας, Νίκη Φραγκέλλη 
 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.humanrights.theatroedu.gr 

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

Συνεργασία: Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας – Τμήμα Αγωγής Υγείας 

 

 

 

 

 

http://www.humanrights.theatroedu.gr/

