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Θέματα που κοινοποιούνται: 

 

1. Διαδικτυακό Σεμινάριο ‘Το όνομά μου… είναι δικό μου!’ (ΚΥΡΙΑΚΗ 14/3)  

2. Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού  

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610 229251 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
   
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 5 Μαρτίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 2619 

 

 

ΠΡΟΣ:    
✓ Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1ο: «Διαδικτυακό Σεμινάριο ‘Το όνομά μου… είναι δικό μου!’» 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι 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 το Τμήμα Αγωγής Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και 

τα Τμήματα Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας πραγματοποιούν διαδικτυακό – συμμετοχικό θεατρικό σεμινάριο διάρκειας  4 

ωρών με τίτλο: «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και για θέματα προσφύγων: ‘Το όνομά  μου είναι ...δικό μου!’» 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ZOOM την 

Κυριακή 14 Μαρτίου 2021, 10:00-14.00 και 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 χωρίζεται σε δύο μέρη με διάλειμμα.  

Επιμορφώτρια: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου, δασκάλα, φιλόλογος 

Τεχνική στήριξη: Χριστίνα-Μαρία Αμανατιάδου 

Σύντομη περιγραφή σεμιναρίου 

Τι υπάρχει μέσα σε ένα όνομα; Ποιες ιστορίες και ποια πολιτισμικά στοιχεία συνδέονται με 

το όνομά μας; Πώς μπορεί να γίνει το όνομά μας αφορμή να αφηγηθούμε αυτές τις ιστορίες 

και να τις μοιραστούμε με την ομάδα, για να γνωριστούμε καλύτερα και να ανακαλύψουμε 

τα νήματα που μας συνδέουν; Πώς μπορούμε να εκφράσουμε τη δημιουργικότητά μας 

«παίζοντας» με το όνομά μας; Με αφετηρία ένα ποίημα του Παλαιστίνιου ποιητή 

Μαχμούντ Νταρουίς, το εργαστήριο χρησιμοποιεί δραστηριότητες γραφής και θεατρικές 

τεχνικές, μέσα από τα οποία οι μαθητές και οι μαθήτριες δημιουργούν δικό τους, 

πρωτότυπο υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί με ποικίλους τρόπους στην τάξη. Μπορεί, 

μεταξύ άλλων, να συνδυαστεί με το υλικό του βιβλίου «Μονόλογοι σε καραντίνα», που 

περιλαμβάνει 24 κείμενα που έγραψαν έφηβοι και έφηβες πρόσφυγες που ζουν σε 

διαφορετικά κέντρα στη χώρα (Δείτε περισσότερα για τη δράση και την έκδοση 

«Μονόλογοι σε καραντίνα» εδώ). Στόχος του σεμιναρίου είναι να προσφέρει εργαλεία 

στους εκπαιδευτικούς της τάξης ή/και στους εμψυχωτές ομάδων νέων, τα οποία συντελούν 

στη δημιουργία ευχάριστου κλίματος, ενισχύουν τη διάθεση για επικοινωνία και 

αλληλοκατανόηση και ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα. 

Αιτήσεις συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την 

Πέμπτη 11/3/2021 στη φόρμα ΑΙΤΗΣΗΣ: 

https://forms.gle/85NBtZN2aVXVqytR6 
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https://theatroedu.gr/%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%B9-%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%BF%C3%8F%E2%80%A6%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B5/%C3%8E%C2%A0%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%AC%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%B1/%C3%8E%C5%93%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%BD%C3%8F%C5%92%C3%8E%C2%BB%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B3%C3%8E%C2%BF%C3%8E%C2%B9-%C3%8F%C6%92%C3%8E%C2%B5-%C3%8E%C2%BA%C3%8E%C2%B1%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BD%C3%8F%E2%80%9E%C3%8E%C2%AF%C3%8E%C2%BD%C3%8E%C2%B1/%C3%8E%C2%A4%C3%8E%C2%BF-%C3%8F%E2%82%AC%C3%8F%C2%81%C3%8F%C5%92%C3%8E%C2%B3%C3%8F%C2%81%C3%8E%C2%B1%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%BC%C3%8E%C2%B1
http://theatroedu.gr/%CE%A4%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B9-%CF%83%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://forms.gle/85NBtZN2aVXVqytR6


  

και θα ειδοποιηθούν την Παρασκευή 12/3/2021, όταν και θα τους σταλεί η ηλεκτρονική 

διεύθυνση συμμετοχής στην πλατφόρμα ZOOM. 

Θέσεις περιορισμένες 

 

Συν.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ Το όνομα μου είναι δικό μου 14_3_2021 

 

 

Θέμα 2ο: «Έγκριση εκπαιδευτικού υλικού» 
 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας επισυνάπτει την έγκριση για το 

εκπαιδευτικό υλικό «Ο Ελέφαντας που φυσούσε Ουράνια Τόξα», το οποίο απευθύνεται σε 

μαθητές/-τριες όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων όλης της χώρας για το σχολικό 

έτος 2020-2021, καθώς και την έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού «Οδηγός για γονείς 

παιδιών 6-12 ετών» εκ μέρους της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Α21-

Καταργώντας την αδικία στον 21ο αιώνα» το οποίο απευθύνεται σε γονείς μαθητών/τριών 

όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων όλης της χώρας για το σχολικό έτος 2020-2021, 

 

 

 

Συν.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1 

            ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  


