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ΘΔΜΑ: Πρόζκληζη ζε ζεμινάριο Ασηοζτεδιαζηικού Θεάηροσ: «Improv 

Theater για εκπαιδεσηικούς» 

 

 

Τν Τμήμα Πολιηιζηικών Θεμάηων ηης Γ.Π.Δ Αταΐας ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Τμήμα Πολιηιζηικών Θεμάηων ηης Γ.Γ.Δ. Αταΐας ζαο πξνζθαιεί ζε 

επιμορθωηικό βιωμαηικό ζεμινάριο δηάξθεηαο 4 (ηεζζάρων) διδακηικών ωρών κε 

ζέκα: «Improv Theater για εκπαιδεσηικούς». Εηζεγεηέο - ππεύζπλνη ηνπ 

ζεκηλαξίνπ ζα είλαη νη: Mενέλαος Πρόκος, ηδξπηήο ImproVIBE, Καιιηηερληθόο 

Δηεπζπληήο ζην πξόγξακκα ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο ηεο 

ImproVIBE (δείηε ζύνηομο βιογραθικό ζηο ζυν. αρχείο) θαη ν Παναγιώηης 

Γελαβίνιας, εθπαηδεπηήο απηνζρεδηαζκνύ ζηελ ImproVIBE (δείηε ζύνηομο 

βιογραθικό ζηο ζυν. αρχείο). 

 Τν εξγαζηήξην απεσθύνεηαι ζε εκπαιδεσηικούς ΠΔ 60,  ΠΔ 70 θαη όλων 

ηων ειδικοηήηων νη νπνίνη: 

 σλοποιούν θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο 2018-2019  Πολιηιζηικό Πρόγραμμα 

αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα  

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/Η  
ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΦΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ 

ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
 

 

Yπεύθυνη    : Βασιλική Μαντζουράτου 

Σαχ. Δ/νση :  Ερμού 70 

Σαχ. Κωδ. : 26221 
Σηλ.  :  2610 229261 
Fax  :  2610 229258 
E – mail :politismos@dipe.ach.sch.gr 
Web site         :  http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  
 

ΠΑΣΡΑ, 26/02/2019 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ : 
1. Δημοτικών Σχολείων-Νηπ/γείων, Α/θμιασ Εκπ/ςησ  
Αχαΐασ 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 

ΚΟΙΝ: 
1. Περιφ/κή Δ/νςη ΠΕ & ΔΕ Εκπ/ςησ Δυτ. Ελλάδασ 
2.  ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδασ 
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 δεν σλοποιούν θαηά ην ηξέρνλ αθαδεκατθό έηνο 2018-2019  αιιά ενδιαθέρονηαι 

γενικόηερα για ηο θέμα  

 

Σηότος ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα αλαθαιύςνπλ νη εθπαηδεπηηθνί 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Improv Theater - Ασηοζτεδιαζηικού Θεάηροσ θαη λα 

δνπιέςνπλ πάλσ ζε απηέο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα γλσξίζνπλ ηα απαξαίηεηα εξγαιεία 

απηήο ηεο κνξθήο Τέρλεο θαη ζα επεμεξγαζηνύλ ηξόπνπο ελζσκάησζεο απηώλ ζηελ 

δηδαθηηθή πξαθηηθή κέζα ζην ζρνιηθό πιαίζην.  

 

Τν Improv Comedy Theater (απηνζρεδηαζηηθό ζέαηξν) είλαη κηα διαθορεηική 

μορθή θεάηροσ θαζώο δελ ππάξρεη θείκελν ή πξνθαζνξηζκέλνη ξόινη. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κπαίλνπλ ζε κηα αξρηθή ζύκβαζε θαη απηνζρεδηάδνπλ 

αιιειεπηδξώληαο κεηαμύ ηνπο θαη δεκηνπξγώληαο ην δηθό ηνπο θείκελν θαη ηνπο 

κνλαδηθνύο δηθνύο ηνπο ραξαθηήξεο. Απηή ε κνξθή ηέρλεο είλαη γλσζηή σο Ιmprov 

(βι. ζπλεκκέλν αξρείν: Improv Comedy Theater_Αυηοζχεδιαζηικό Θέαηρο). 

Η κεζνδνινγία ηνπ Ιmprov βαζίδεηαη ζηνλ απζνξκεηηζκό θαη ζηελ άκεζε 

αληαπόθξηζε ζε θάζε πιεξνθνξία ή εξέζηζκα πνπ δίδεηαη.  Γηα απηό έρεη θαη κεγάιε 

παηδαγσγηθή αμία θαζώο εληζρύεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία κε παηγληώδε ηξόπν θαη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη ξίζθνπ από ηνπο 

καζεηέο, αιιάδεη ηε ζρέζε δαζθάινπ - καζεηή  θαη δηακνξθώλεη θξηηηθά 

ζθεπηόκελνπο αλζξώπνπο. Τν Improv Theater απεπζύλεηαη ζε όινπο ηνπο καζεηέο 

(από Νεπηαγσγείν έσο θαη Ση΄ Δεκνηηθνύ) θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ κπνξεί λα γίλεη είηε 

ζην πιαίζην δηδαζθαιίαο επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, είηε ζην πιαίζην 

αλάπηπμεο ησλ Πνιηηηζηηθώλ Πξνγξακκάησλ.  

Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδεηαη λα θνξάλε άλεηα ξνύρα θαη παπνύηζηα πνπ 

δηεπθνιύλνπλ ηελ θίλεζε.  

 

Τν εξγαζηήξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί Πέμπηη 21 Μαρηίοσ 2019, ώρες 5:00 μ.μ. - 

8:00μ.μ. ζηελ αίζνπζα εθδειώζεσλ ηνπ 16
οσ

 Γημοηικού Στολείοσ Παηρών (Κ. Παιακά 

95).  

ΓΗΛΩΣΔΙΣ ΣΥΜΜΔΤΟΦΗΣ: Οι δηλώζεις ζσμμεηοτής για ηο 

επιμορθωηικό βιωμαηικό ζεμινάριο «Improv Theater για εκπαιδεσηικούς» ζα 
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ππνβιεζνύλ μέτρι και ηις 14 Μαρηίοσ 2019 ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα: 

https://goo.gl/PM3wzj  

Η όιε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζώο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζα γίλεη τωρίς δαπάνη γηα ην Δεκόζην. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

ζεκηλάξην ζα δνζνύλ Βεβαιώζεις ζσμμεηοτής. 

 
 

 

 

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ Π.Δ. ΑΦΑΪΑΣ 

 

 

ΠΑΣΣΑΣ ΔΥΑΓΓΔΛΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΥΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

  

 

 

 

 

Παρακαλούμε, ηης εγκύκλιοσ να λάβοσν γνώζη με προώθηζη ζηα προζωπικά ηοσς emails 

όλοι οι  εκπαιδεσηικοί ηοσ ζτολείοσ. 
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