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ΘΔΜΑ: Πξόζθιεζε ζε Δπηκορθωηηθό Βηωκαηηθό Σεκηλάρηο «Θεαηρηθό Παητλίδη θαη 

Δηθαζηηθά: Το σιηθό ως κέζο έθθραζες θαη δηακόρθωζες  ηωλ εηθαζηηθώλ ζηοητείωλ ποσ 

ζσλζέηοσλ έλα ζθεληθό δρώκελο»  

 

Τν Τκήκα Ποιηηηζηηθώλ Θεκάηωλ ηεο Γηεύζπλζεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αραΐαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην ΟροΠαίδηο, Φώρο Καιιηηετληθώλ Αλαρρητήζεωλ δηνξγαλώλεη Δπηκνξθσηηθό 

Δξγαζηήξην, δηάξθεηαο 5 (πέληε)  δηδαθηηθώλ ωρώλ, κε ζέκα: «Θεαηρηθό Παητλίδη θαη 

Δηθαζηηθά: Το σιηθό ως κέζο έθθραζες θαη δηακόρθωζες  ηωλ εηθαζηηθώλ ζηοητείωλ ποσ 

ζσλζέηοσλ έλα ζθεληθό δρώκελο» 

Τν εξγαζηήξην απεπζύλεηαη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνύο ΠΔ 60, ΠΔ 70 εηδηθόηεξα ηεο α΄ θαη β΄ 

ηάμεο Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνύο εηδηθνηήησλ πνπ πινπνηνύλ ζρεηηθά πνιηηηζηηθά 

πξνγξάκκαηα ηε θεηηλή ρξνληά ή ελδηαθέξνληαη  γηα ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.  

Ο ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα γίλεη από ηελ Αλδρηάλα Ταβαληδή, 

Παηδαγσγό & Δκςπρώηξηα Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ  θαη ηε Βαζηιηθή Μαληδοσράηοσ, MSc 

Νεπηαγσγό, Υπεύζπλε ηνπ Τκήκαηνο Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ Π.Δ. Αραΐαο θαη Δκςπρώηξηα 

Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ. 

Σθοπός ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε δηεύξπλζε ησλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ κέζα από ηελ επαθή κε 

ηερληθέο θαη εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε ώζηε λα 

ππάξμεη αιιειεπίδξαζε θαη ζπλ-δεκηνπξγία κε ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί έλα παξαγόκελν 

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, 19/04/2019 

ΠΡΟ:  
Σους κ. κ. Δ/ντές/-ντριες –Προϊσταμένους/-
νες : 
1. Δημοτικών χολείων-Νηπ/γείων, Α/θμιας 
Εκπ/σης  Αχαΐας 
2.Ιδιωτικών Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δημοτικών – Νηπιαγωγείων 
ΚΟΙΝ:  

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε & Δ.Ε. 
Δυτ. Ελλάδος 

2. ΠΕΚΕ ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΟ 
3. ΟροΠαίδιο 
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απνηέιεζκα. Μέζσ ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ Θεάηξνπ θαη ησλ ηερληθώλ ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα αιιειεπηδξάζνπλ  κε δηαθνξεηηθά πιηθά θαη ζα ηνπο δώζνπλ κνξθή 

δηακνξθώλνληαο  ζθεληθά αληηθείκελα, ζεκεία όςεηο, ζθεληθό πεξηβάιινλ θαη  δεκηνπξγώληαο ηόζν 

εηθαζηηθέο όζν θαη ζεαηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο.  

 Δπηπιένλ, ζα δηεξεπλήζνπλ ηξόπνπο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο, ελδπλάκσζεο ηεο νκάδαο θαη 

νπζηαζηηθήο επηθνηλσλίαο εθπαηδεπηηθνύ – καζεηή. 

Βαζηθέο ηερληθέο πνπ ζα αμηνπνηεζνύλ ζην εξγαζηήξην είλαη: ην παηρλίδη ησλ ξόισλ, ε 

ζσκαηηθή έθθξαζε, ν απηνζρεδηαζκόο (ειεύζεξνο, θαηεπζπλόκελνο), ε αηζζεηεξηαθή παξαηήξεζε 

θαη ην ζπκβνιηθό παηρλίδη.  

Δηδηθόηεξα, ην ζπλνπηηθό πξόγξακκα/ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη: 

17:15-17:30: Προζέιεσζε 

17:30 – 18:00: Θεωρεηηθό κέρος. Η πξνζέγγηζε ησλ εηθαζηηθώλ κέζσλ ηεο Παηδαγσγηθήο ηνπ 

Θεάηξνπ θαη ηνπ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ. Τξόπνη αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο ησλ παηδηώλ κέζα 

από ηνπο ζπκβνιηζκνύο θαη ηηο ζπλδπαζηηθέο δπλαηόηεηεο πνπ παξέρεη ε πνηθηιία θαη ν ηξόπνο 

ρξήζεο ησλ πιηθώλ. 

18:00 – 21:00 (κε ελδηάκεζν δηάιεηκκα) Αλάπηπμε 4 θάζεσλ Θεαηξηθνύ Παηρληδηνύ κέζσ ηεο 

αιιειεπίδξαζεο κε δηαθνξεηηθά πιηθά (ραξηηά αθήο, πθάζκαηα, αινπκηλόραξην, λήκα, λάηινλ θ.α.) 

Τα  βαζηθά εξγαιεία αλάπηπμεο ζα είλαη ε θίλεζε, ν ξπζκόο, ηα παηρλίδηα (απειεπζέξσζεο, 

θαληαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο),  αζθήζεηο (ζπγθέληξσζεο θαη ραιάξσζεο), 

δεκηνπξγία ζεαηξηθνύ θαη εηθαζηηθνύ απνηειέζκαηνο. 

Τν ζεκηλάξην ηεο Πάηξαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Οροπαίδηο, Φώρο Καιιηηετληθώλ 

Αλαρρητήζεωλ, (Καλαθάξε 101β, Δληόο Σηνάο, Πάηξα).  

Οη ζπκκεηέρνληεο ρξεηάδεηαη λα θνξνύλ άλεηα ξνύρα θαη θάιηζεο – πνπ δε γιηζηξνύλ ζε 

μύιηλν πάησκα. 

Οη δειώζεης ζσκκεηοτής, ζα ππνβιεζνύλ ειεθηξνληθά κέτρη θαη ηελ Τρίηε, 07 Μαΐοσ 

2019 κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο θόξκαο ζηνλ αθόινπζν ζύλδεζκν:   

https://docs.google.com/forms/d/1OffO-oKyJczjasrH8u2LQV115er0k7064D94y6mB1jw/edit 

 Λόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζπκκεηερόλησλ, ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο 
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 ζύκθσλα κε ηελ εκεξνκελία αίηεζεο ζηελ ειεθηξνληθή θόξκα. Η όιε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε 

ηνπ ζεκηλαξίνπ, θαζώο θαη ε κεηαθίλεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζα γίλεη τωρίς δαπάλε γηα ην 

Γεκόζην. Σηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην ζεκηλάξην ζα δνζνύλ Βεβαηώζεης Παραθοιούζεζες. 

 

 

 
 

 

 

 

Ο ΓΙΔΥΘΥΝΤΗΣ Π.Δ. ΑΦΑΪΑΣ 

 

 

ΠΑΣΣΑΣ ΔΥΑΓΓΔΛΟΣ 

 
 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΥΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

Παραθαιούκε, ηες εγθύθιηοσ λα ιάβοσλ γλώζε κε προώζεζε ζηα προζωπηθά ηοσς emails 

όιοη οη  εθπαηδεσηηθοί ηοσ ζτοιείοσ. 

 
 


