
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

        Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

                       ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα του "κι αν ήσουν εσύ;" (ΜΕΧΡΙ 8/10) 

 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι για το σχολικό έτος 2021 - 

2022 το «Κι αν ήσουν εσύ;» συνεχίζοντας τις επιμέρους δράσεις του, όπως σεμινάρια 

μικρής ή μεγάλης διάρκειας εκπαιδευτικών, εργαστήρια σε μαθητές, δράσεις «Μαζί», 

«Διάλογοι σε καραντίνα», εκπαίδευση στελεχών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κ.ά., 

προτείνει και ένα νέο ολοκληρωμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο 

προσφέρεται δωρεάν και οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. 

  

Τίτλος επιμόρφωσης: «Κι αν ήσουν εσύ; - Επιμορφωτικό πρόγραμμα 100 ωρών» - 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εμψυχωτών νεανικών ομάδων για τον σχεδιασμό και την 

υλοποίηση προγραμμάτων στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα προσφύγων με την 

αξιοποίηση  παραστατικών τεχνών και βιωματικών δραστηριοτήτων 

Στόχος: Για το σχολικό έτος 2021 - 2022 στόχος του νέου επιμορφωτικού προγράμματος 

είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας και 

ιδιαίτερα η ενίσχυση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, που ενδιαφέρονται να 

σχεδιάσουν δραστηριότητες, κύκλους μαθημάτων, εργαστήρια δεξιοτήτων ή πρότζεκτ με 

τους μαθητές/-τριες τους. 

Διάρκεια: Το νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα, με έναρξη τον Οκτώβριο 2021, έχει συνολική 

διάρκεια 100 ωρών ελάχιστης υποχρεωτικής παρακολούθησης με τη δυνατότητα 

προαιρετικής παρακολούθησης 65 επιπλέον ωρών. Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για 

το σχολικό έτος 2021-2022 θα ανακοινωθεί σύντομα. 

Σε ποιους απευθύνεται: Σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και σε εμψυχωτές/-τριες νεανικών ομάδων. 

 

 

 

                                        
 

 

  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, 30 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 11512 

 

 

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

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 

 

https://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%9A%CE%B9-%CE%B1%CE%BD-%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%8D/%CE%9A%CE%B9-%CE%B1%CE%BD-%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%85
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Μέθοδος υλοποίησης και θεματικές ενότητες 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη 

εκπαίδευση (πρώτο μέρος) και εφαρμογή (δεύτερο μέρος), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 

θα υπάρξει η δυνατότητα για δια ζώσης και μεικτή εκπαίδευση.  

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ - Εκπαίδευση: Σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση με κύκλους 

βιωματικών εργαστηρίων, διαλέξεων και διαδραστικών παραστάσεων, όπου προσεγγίζονται 

ζητήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, θέματα ρατσισμού, ζητήματα ταυτότητας και 

αντιμετώπισης του «άλλου», θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ζητήματα 

αναγκαστικού εκτοπισμού, με αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος, 

οπτικοακουστικής παιδείας (φωτογραφία, ταινία κ.ά.), δημιουργικής γραφής και άλλων 

βιωματικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνονται εργαστήρια (και διαλέξεις)  υποχρεωτικά, 

επιλογής και προαιρετικά. Κάποια είναι προαπαιτούμενα για άλλα. (Ενότητες Α’,Β’,Γ’). 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ - Εφαρμογή: Εποπτεία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και 

εμψυχωτών/-τριών κατά τη φάση του σχεδιασμού και της υλοποίησης των δράσεων ή των 

πρότζεκτ τους μέσα από συμβουλευτικές συναντήσεις ή/και εργαστήρια με μαθητές/-τριες, 

οργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης των εργασιών τους, μαθητικά φεστιβάλ ή ημέρες 

δράσης και διάχυσης, αποτίμηση και προβολή των εργασιών (Ενότητες Δ΄,Ε’,ΣΤ΄). 

 

Διδακτική αξιοποίηση  

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα και το υλικό του μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία 

διαφόρων διδακτικών αντικειμένων ή/και στην υλοποίηση προγραμμάτων. Επίσης 

προτείνεται από το ΙΕΠ να αξιοποιηθεί στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και στον θεματικό 

άξονα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη» στις 

υποενότητες «Αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα & Ανθρώπινα δικαιώματα και 

συμπερίληψη». Τα εργαλεία του προγράμματος μπορούν να αξιοποιηθούν διαθεματικά και 

σε άλλους θεματικούς άξονες. 

 

Όροι συμμετοχής και πιστοποιητικό επιμόρφωσης 

Η συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη 

εκπαίδευση, εποπτεία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών ή εμψυχωτών/-ριων, προκειμένου 

να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο υλικό στη σχολική τους τάξη ή ομάδα σε χρόνο που θα 

επιλέξουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

Η απόκτηση του πιστοποιητικού επιμόρφωσης του πλήρους επιμορφωτικού 

προγράμματος προϋποθέτει συμμετοχή τουλάχιστον 100 ωρών.  

Στις Ενότητες Β’ & Γ’ το πρόγραμμα προσφέρει επιπλέον 65 ώρες προαιρετικής 

συμμετοχής.  

Στους συμμετέχοντες/-ουσες που θα παρακολουθήσουν μέρος του  επιμορφωτικού 

προγράμματος θα χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης αντίστοιχη των επιμορφωτικών 

ωρών που έχουν παρακολουθήσει. 

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν ΜΕΧΡΙ 

8/10/2021 στον σύνδεσμο που ακολουθεί: 

ΦΟΡΜΑ  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQTl-YdVleYffdHyb8n36MrwHGsbMDtWHg5LD9pv7_N70G5w/viewform


  

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν αποτελεί εγγραφή. Στους/-τις ενδιαφερόμενους/-ες για 

συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης θα σταλεί στη συνέχεια πρόσκληση συμμετοχής 

με αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή τους.  

Ο αριθμός των συμμετεχόντων/-ουσών είναι περιορισμένος. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη 

του ΠΔΘΕ. Για τις υπόλοιπες θέσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας με βάση τις 

δηλώσεις. Οι συμμετέχοντες/-ουσες που θα επιλεγούν, θα ειδοποιηθούν στο e-mail τους από 

τη Γραμματεία του προγράμματος. 

 
  
Περισσότερα στο συνημμένο και ΕΔΩ 

  
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα 
Πληροφορίες: www.TheatroEdu.gr / 2106541600 / info@theatroedu.gr / humanrights@theatroedu.gr 

 

Συν.: Ανακοίνωση επιμόρφωσης Κι αν ήσουν εσύ100 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 

 

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%9A%CE%B9-%CE%B1%CE%BD-%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%8D/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-100-%CF%89%CF%81%CF%8E%CE%BD
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