
 

  

 

 

 Χρόνοσ Διατιρθςθσ:   

Βακμόσ Αςφαλείασ:              

Βακμόσ Προτεραιότθτασ:  

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ        
     ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ                                       Πάτρα, 15/01/2020 

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

 
                              
                           Αρ. Πρωτ.: 

   ΣΜΗΜΑ Εϋ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΑΓΩΓΗ ΤΓΕΙΑ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

 

ΠΡΟ: 
 

 

 

ΚΟΙΝ.: 

   

«           Πρόςκληςη ςε ΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Σεχνικζσ θεάτρου και βιωματικήσ μάθηςησ 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θζματα προςφφγων: ΕΓΩ ΚΙ Ο ΑΛΛΟ» 

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

το Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, το Γραφείο τθσ Υπατθσ Αρμοςτείασ (Τ.Α.) του 

ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα και τθν Αγωγι Τγείασ τθσ Δ/νςθσ Π/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ, 

διοργανϊνει επιμορφωτικό βιωματικό εμινάριο υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν που υλοποιοφν ι που 

ενδιαφζρονται να υλοποιιςουν ανάλογα προγράμματα με κζμα: «Σεχνικζσ θεάτρου και βιωματικήσ 

μάθηςησ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θζματα προςφφγων: ΕΓΩ ΚΙ Ο ΑΛΛΟ». 

Η επιμόρφωςθ, διάρκειασ ζξι (6) διδακτικών ωρών, κα πραγματοποιθκεί Πάτρα, ςτο 13ο 

Γυμνάςιο Πατρών (Αυςτραλίασ 62, Πάτρα) το άββατο 25 Ιανουαρίου 2020, ϊρα 9:30 – 14.30. 

Σο ςεμινάριο υλοποιείται ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ «Κι αν ήςουν εςφ; ζνα πρόγραμμα 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςε κζματα προςφφγων με βιωματικζσ 

δραςτθριότθτεσ, τεχνικζσ κεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ». Οι ςυμμετζχοντεσ εξερευνοφν τισ 

ζννοιεσ τθσ ατομικισ και ομαδικισ ταυτότθτασ, τθσ αυτοεικόνασ και του ετεροπροςδιοριςμοφ, τθσ 

ετερότθτασ - διαφορετικότθτασ, μζςα από βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ και κεατρικζσ τεχνικζσ. Επίςθσ, 

προςεγγίηεται το κζμα των ςτερεότυπων, πϊσ αυτά δθμιουργοφν αντιπαρακζςεισ και ςυγκροφςεισ 

ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ και μποροφν να εκδθλωκοφν ακόμα και με ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ. 

Η επιμόρφωςθ ζχει τθ μορφι κεατρικοφ εργαςτθρίου, είναι βιωματικοφ χαρακτιρα και 

περιλαμβάνει αςκιςεισ, παιχνίδια, αυτοςχεδιαςμοφσ, παιχνίδια ρόλων και άλλεσ δραςτθριότθτεσ. Γι’ 

αυτό οι ςυμμετζχοντεσ είναι απαραίτθτο να φοροφν άνετα ροφχα και παποφτςια για κινθτικζσ 

αςκιςεισ ςτον χϊρο και να φζρουν μαηί τουσ … κζφι και όρεξθ για πειραματιςμοφσ! 

  

χολικζσ Μονάδεσ  Δ/θμιασ Εκπ/ςησ 
Αχαΐασ 
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Περιφ/κι Δ/νςθ ΠΕ & ΔΕ Δυτ.  Ελλάδασ 

ΠΕ.ΚΕ.. Δυτικισ Ελλάδασ 

Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν 
Εκπαίδευςθ 

 ΘΕΜΑ: 

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


 

Επιμορφωτζσ/Εμψυχωτζσ τθσ βιωματικισ εκπαίδευςθσ κα είναι οι κεατροπαιδαγωγοί κ. 

Γιϊργοσ Μπεκιάρθσ και κ. Πάνοσ Βαςιλόπουλοσ. 

 τθν επιμόρφωςθ μποροφν να ςυμμετζχουν  30 εκπαιδευτικοί πρωτοβάκμιασ και 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και 10 ακόμα ςυμμετζχοντεσ, μεταξφ των οποίων ςτελζχθ 

εκπαίδευςθσ, ςτελζχθ οργανϊςεων ςχετικϊν με τθ κεματικι του ςεμιναρίου, εμψυχωτζσ νεανικϊν 

ομάδων και φοιτθτζσ. Προτεραιότθτα ζχουν τα μζλθ του Πανελλθνίου Δικτφου για το Θζατρο ςτθν 

Εκπαίδευςθ και οι εκπαιδευτικοί που υλοποιοφν ανάλογα προγράμματα. 

  

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτθν επιμόρφωςθ 

μζχρι την Σετάρτη 22/1/2020 ςτη 

ΦΟΡΜΑ ΑΙΣΗΗ εδώ  
  

(επίςθσ και ςτθν ιςτοςελίδα www.humanrights.theatroedu.gr - Γραμματεία/Πλθρ.: 210 6541600) 

και κα ειδοποιθκοφν ςτο προςωπικό email τουσ για τθ ςυμμετοχι τουσ μζχρι τισ 23/1/2020.  

 Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν Επιμόρφωςθ είναι εκελοντικι και 

δωρεάν. Η διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του εμιναρίου κακϊσ και θ μετακίνθςθ των ςυμμετεχόντων 

/ουςϊν εκπαιδευτικϊν κα γίνει χωρίσ δαπάνθ για το Δθμόςιο.  

 

                     ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ                                                     

                                                
                  Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜ. Ε΄                                             Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ 
               ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

  
                                                                                                                

                                                                                                                       
                 ΖΑΦΕΙΡΟΤΛΑ ΜΑΡΑΝΣΗ                                                     ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΦΡΑΣΗ 
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