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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  

 

Διαδικτυακό συμμετοχικό Σεμινάριο:  
«Nour: Η αξιοποίηση της κινηματογραφικής εικόνας στο πλαίσιο της 

εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα τα θέματα 
προσφύγων»  

Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης  
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων 

  
Διαδικτυακά, Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020, 18.00-20.00 

Διάρκεια 2 ώρες  
Δωρεάν για εκπαιδευτικούς, εμψυχωτές νεανικών ομάδων, φοιτητές 

 
 
 
Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και το Γραφείο της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.) στο πλαίσιο του 
προγράμματός τους "Κι αν ήσουν εσύ; - ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, 
τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος” σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγωγής Υγείας 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και το Τμήμα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, πραγματοποιούν διαδικτυακό –
συμμετοχικό σεμινάριο διάρκειας  2 ωρών με τίτλο:  «Nour: Η αξιοποίηση της 

κινηματογραφικής εικόνας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
ειδικότερα τα θέματα προσφύγων». 

  
Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, εμψυχωτές νεανικών ομάδων, 
φοιτητές. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν 
ανάλογα προγράμματα. 
 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/10/2020 και ώρες 18.00-20.00  
Επιμορφωτές: Γιάννης Πούλιος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Σερρών, Ειρήνη Μαρνά, Νηπιαγωγός, Θεατροπαιδαγωγός 
 
Σύντομη περιγραφή:   
Στόχοι του εργαστηρίου είναι η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
γενικότερα και δικαιωμάτων των προσφύγων ειδικότερα, η ενημέρωση για  την περίπτωση 
των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, η εξοικείωση με τη γλώσσα της κινηματογραφικής 
αφήγησης και η καλλιέργεια του οπτικοακουστικού αλφαβητισμού των συμμετεχόντων. 
Μέσα από την 7η τέχνη, οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν τα ιδιαίτερα προβλήματα που 



αντιμετωπίζουν τα παιδιά πρόσφυγες και ιδιαίτερα αυτά που αποχωρίζονται από τις 
οικογένειές τους. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα χρησιμοποιηθεί η ταινία μικρού μήκους 
«Nour σημαίνει φως», που δημιουργήθηκε από το 1ο Δημ. Σχολείο Καλλιθέας & το 1ο ΕΠΑΛ 
Πειραιά, το σχολικό έτος 2017-18 στο πλαίσιο του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού 
Ταινιών Μικρού Μήκους. Στο εργαστήριο οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες τόσο 
στο πλαίσιο της κριτικής επεξεργασίας της προτεινόμενης ταινίας, όσο και στο πλαίσιο 
διαθεματικών δράσεων που προτείνονται στο πλαίσιο διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. 
Πριν από το εργαστήριο, θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος και θα 
διανεμηθεί η έκδοση που έχει δημιουργηθεί για τους εκπαιδευτικούς.  
Το σεμινάριο θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM 
 
Αιτήσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 
Κυριακή 25/10/2020  στη φόρμα 

https://forms.gle/ziqQggdrKCv9uqQAA 

 
και θα ειδοποιηθούν μέχρι την Δευτέρα 26/10/2020, όταν και θα τους σταλεί η ηλεκτρονική 
διεύθυνση συμμετοχής στην πλατφόρμα ZOOM. 
Θέσεις περιορισμένες (έως 25 άτομα) 
 
Το πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» είναι εγκεκριμένο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας 
και πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA). 
 
Προσοχή: Το σεμινάριο είναι διαδικτυακό και συμμετοχικό, έχει τη μορφή θεατρικού 
εργαστηρίου και περιλαμβάνει παιχνίδια και αυτοσχεδιασμούς.  
Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο: 

− να παρακολουθήσουν το σύνολο του σεμιναρίου 

− να έχουν διασφαλίσει έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να συγκεντρωθούν χωρίς 
να αποσπάται η προσοχή τους 

− να έχουν μαζί τους... κέφι και όρεξη για πειραματισμούς! 
 
Βιογραφικά Σημειώματα 
Ο Πούλιος Ιωάννης είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του ΑΠΘ και του Διδασκαλείου «Δημ. Γληνός» διετούς μετεκπαίδευσης του ΑΠΘ. Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις επιστήμες της Αγωγής από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Το 2019 έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο στις επιστήμες της αγωγής 
(Οπτικοακουστική Αγωγή και Κινηματογραφική Παιδεία). Είναι συγγραφέας 26 
επιστημονικών βιβλίων σχετικών με τις επιστήμες της αγωγής. Παράλληλα, έχει 
δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα σε ελληνικά και αγγλόφωνα περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει 
σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην 
οπτικοακουστική αγωγή και τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Είναι ιδρυτής του 
Εθνικού Θεματικού Δικτύου Σχολείων «Αγωγής Τηλεόρασης» συνιδρυτής του Εθνικού 
Θεματικού Δικτύου «Παιδεία στα Μέσα» (2019-2021). Ακόμη σχεδίασε και συντονίζει 
πανελλήνια και διεθνή προγράμματα όπως: «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκπαιδευτικές 
γέφυρες», «Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους» και «Ποντιακός 
Ελληνισμός». Έχει μεγάλο επιμορφωτικό έργο σε θέματα οπτικοακουστικής αγωγής και 
καινοτόμων προγραμμάτων. Εδώ και 9 χρόνια υπηρετεί ως Υπεύθυνος Σχολικών 
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών. Είναι μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής για την Καλλιτεχνική Παιδεία του ΥΠΑΙΘ και εκπονητής (ΙΕΠ) των 
νέων προγραμμάτων σπουδών των καλλιτεχνικών μαθημάτων για τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση,  μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και τοπικός 
Συντονιστής του Προγράμματος "κι αν ήσουν εσύ;" στο Ν. Σερρών . 
 

https://forms.gle/ziqQggdrKCv9uqQAA


Η Ειρήνη Μαρνά έχει πτυχίο της Παιδαγωγικής Σχολής του Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995-1999) και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο 
Θέατρο στην Εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, University of Exeter (2000-2001), MA in 
Applied Drama και στη Γαλλία, DEA, Etudes Theatrales (2003-2004) Universite de la 
Sorbonne Nouvelle-Paris III. Έχει συμμετάσχει σε θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα, έχει 
οργανώσει σεμινάρια εκπαιδευτικού δράματος, γραφής και αφήγησης παραμυθιών στην 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και έχει συνεργαστεί με συλλόγους και 
άλλους φορείς στην εμψύχωση θεατρικών ομάδων. Εμψυχώνει ερασιτεχνικές θεατρικές 
ομάδες ενηλίκων και σκηνοθετεί τις θεατρικές τους παραστάσεις. Έχει παρακολουθήσει 
σεμινάρια αφήγησης παραμυθιών στην Ελλάδα και στη Γαλλία και της αρέσει να αφηγείται 
τα παραμύθια που αγαπά. Είναι μέλος του Δ.Σ. (2020-2023) του Πανελλήνιου Δικτύου για 
το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Είναι εμψυχώτρια-επιμορφώτρια στο πρόγραμμα «Κι αν 
ήσουν εσύ;» που υλοποιεί το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε 
συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Τα 
τελευταία 8 χρόνια υπηρετεί, σε θέση προϊσταμένης, στο Νηπιαγωγείο Αλιστράτης, του 
νομού Σερρών. 
 
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. 
Περιφερειακός Συντονισμός Δυτικής Ελλάδας: Γιώργος Μπεκιάρης 
Συνεργασία:  Τμήματα Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Αχαΐας, Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 
Γραμματεία/Πληρ.: humanrights@theatroedu.gr / 2106541600 
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