
Δωρεάν1 Μορφωτικό Θεατρικό Σεµινάριο2 

για Εκπαιδευτικούς, Γονείς, Θεατρολόγους, Φοιτητές και Θεατρόφιλους 
 

Πέντε Διαλέξεις 
για ενδιαφέροντα και άγνωστα θέµατα της Ιστορίας του Θεάτρου και της Δραµατουργίας για παιδιά 

και εφήβους στην Ελλάδα 
[Το περιεχόµενο των διαλέξεων παρέχει ένα πλήθος από ιστορικές γνώσεις και πληροφορίες, σχετικές  

µε τη θεατρική αγωγή των παιδιών, αλλά και σύγχρονες γνώσεις παιδαγωγικού και κοινωνικού 
περιεχοµένου, µε κριτική διάθεση απέναντι σε θεατρικά κείµενα για παιδιά, χρήσιµες γνώσεις για τη 

διαπαιδαγώγηση νηπίων, παιδιών και εφήβων, µέχρι 14 χρόνων.]  
 

Εισηγητής – Διοργανωτής: Θανάσης Ν. Καραγιάννης3 
Δρ. Επιστηµών της Αγωγής 

Ερευνητής – Μελετητής της Δραµατουργίας για παιδιά/Κριτικός Θεάτρου για παιδιά/Συγγραφέας 
 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
 

1.  Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015, ώρα: 19.00  
«Ο Βασίλης Ρώτας και η δραµατουργία του για παιδιά και εφήβους. Από τις παραδοσιακές 
θεµατικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις (1927-1934) στη µετέπειτα µεταστροφή του (1943-
1967)» 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
 

2. Δευτέρα, 2 Νοεµβρίου 2015, ώρα: 19.00 
«Ο Βασίλης Ρώτας και το Θέατρο Σκιών. Αναφορές – Επισηµάνσεις – Προσεγγίσεις» 

 

3.  Δευτέρα, 9 Νοεµβρίου 2015, ώρα: 19.00 
«Ο σατιρικός Βασίλης Ρώτας. Σύντοµη επίσκεψη στο ποιητικό και δραµατουργικό έργο του 
για παιδιά και εφήβους» 

 
4. Δευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015, ώρα: 19.00 
«Ο Χάρης Σακελλαρίου και η δραµατουργία του για παιδιά. Μια πρώτη προσέγγιση» 

 

5.  Δευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2015, ώρα: 19.00 
«Σχολικό Θέατρο και αστική ιδεολογία –κατά την περίοδο 1940-1949» 

 
Αίθουσα διεξαγωγής του σεµιναρίου: 

 

Ώρα Τέχνης, Θεοµήτορος 48 & Πωγωνίου 1, Άγ. Δηµήτριος (απέναντι από το Shopping 
house), τηλ. 210 9850405, www.oratexnis.gr – info@oratexnis.gr 

 
Πληροφορίες 

Δρ. Θανάσης Ν. Καραγιάννης 
Τηλέφωνα: 210 9825670 (Τετάρτη: 19.00-21.00) και 6977972991 

και επικοινωνία στο e-mail: thkaragia@gmail.com 
 

                                                
1. Το σεµινάριο είναι δωρεάν. Η µόνη οικονοµική υποχρέωση που έχει ο (η) συµµετέχων (-ουσα) στο σεµινάριο είναι ν’ αγοράζει, σε 
κάθε συνάντηση, κάτι από το µπαρ (νερό, καφέ ή αναψυκτικό κ.ο.κ.). Η αίθουσα παρέχεται δωρεάν για τη διεξαγωγή του σεµιναρίου. 
Ευχαριστούµε θερµά την ιδιοκτήτρια του Δηµιουργικού παιδότοπου Ώρα Τέχνης,κ. Ρόζα Μωυσίδου.  
2. Όποιος ή όποια παρακολουθήσει τις 4 τουλάχιστο διαλέξεις, θα πάρει ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.  
3. Για γνωριµία µε τον εισηγητή-διοργανωτή, διαβάστε την ιστοσελίδα του:  http://thkaragia.wix.com/main 


