
 

«Κι αν ήςουν εςφ;» 
Ζνα πρόγραμμα ευαιςκθτοποίθςθσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και ςε κζματα προςφφγων με 

βιωματικζσ δραςτθριότθτεσ, τεχνικζσ κεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ  

 

Βιωματικό θεατρικό εργαςτήριο 
"Με λογιςμό και μ’ όνειρο –  Μονόλογοι ςε καραντίνα" 

Τεχνικζσ κεάτρου για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και τουσ πρόςφυγεσ 
  

Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021 και ώρεσ 10:00 - 14:00 
 

Τόποσ: 6ο Γυμνάςιο Πάτρασ (Ζλλθνοσ Στρατιϊτου & Αγίασ Σοφίασ) 
Διάρκεια 4 ώρεσ 

 
Δωρεάν για εκπαιδευτικοφσ, εμψυχωτζσ νεανικϊν ομάδων, φοιτθτζσ 

 
Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτην Εκπαίδευςη και το Γραφείο τθσ Φπατθσ 
Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα (Υ.Α.) ςτο πλαίςιο του 
προγράμματόσ τουσ "Κι αν ήςουν εςφ; - ζνα πρόγραμμα ευαιςθητοποίηςησ ςτα 
ανθρώπινα δικαιώματα και ςε θζματα προςφφγων με βιωματικζσ δραςτηριότητεσ, 
τεχνικζσ θεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ” πραγματοποιοφν, ςε ςυνεργαςία με τα 
Τμιματα Αγωγισ Υγείασ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ και Αγωγισ Υγείασ & 
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ βιωματικό θεατρικό 
ςεμινάριο διάρκειασ  4 ωρών με τίτλο: "Με λογιςμό και μ’ όνειρο –  Μονόλογοι ςε 
καραντίνα» - Τεχνικζσ κεάτρου για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και για κζματα προςφυγϊν. 
Το πρόγραμμα «Κι αν ιςουν εςφ;» είναι εγκεκριμζνο από το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείασ 
και πιςτοποιθμζνο από τον Διεκνι Οργανιςμό για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ (IDEA). 
 

Απευθφνεται ςε εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, 
κεατρολόγουσ, κεατροπαιδαγωγοφσ εμψυχωτζσ νεανικϊν ομάδων, φοιτθτζσ. 
Προτεραιότθτα ζχουν τα μζλθ του Πανελλθνίου Δικτφου για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ. 
Οι υπόλοιπεσ κζςεισ κα καλυφκοφν με κλιρωςθ. 
 
Το ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί τθν Κυριακή 7/11/2021 και ϊρεσ 10.00-14.00.  
Επιμορφώτρια: Γιοφλη Δοφβου, κεατρολόγοσ, κεατροπαιδαγωγόσ 
Βοηθόσ επιμορφωτήσ: Γιώργοσ Μπεκιάρησ, κεατροπαιδαγωγόσ 
 
Σφντομη περιγραφή:   
Στο ςυγκεκριμζνο εργαςτιριο κα χρθςιμοποιθκοφν τεχνικζσ κεάτρου και εκπαιδευτικοφ 
δράματοσ  για να διερευνιςουμε ηθτιματα  ετερότθτασ, ενςυναίςκθςθσ και  ανκρωπίνων 
δικαιωμάτων, αξιοποιϊντασ με δθμιουργικό τρόπο κείμενα από το βιβλίο «Μονόλογοι σε 
καραντίνα», που περιλαμβάνει 24 κείμενα που ζγραψαν ζφθβοι και ζφθβεσ πρόςφυγεσ 
που ηουν ςε διαφορετικά κζντρα ςτθ χϊρα (ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτα κείμενα ..εδϊ!).  Οι 
ςυμμετζχοντεσ/ουςεσ ςτο εργαςτιριο κα ζχουν τθν ευκαιρία να πάρουν οριςμζνεσ ιδζεσ 
κεατρικισ αξιοποίθςθσ των κειμζνων αυτϊν για να ςχεδιάςουν τα δικά τουσ εκπαιδευτικά 
προγράμματα με τουσ μακθτζσ τουσ ςτο εκπαιδευτικό πλαίςιο ςτο οποίο 
δραςτθριοποιοφνται.  

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%A4%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%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%A4%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%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%A4%CE%BF-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF


Με εργαλείο μασ τθν ομάδα και τθ βιωματικι μάκθςθ, τθν ετοιμότθτα και τθν παιγνιϊδθ 
διάκεςθ και βαςικι πρϊτθ φλθ τα εμπνευςμζνα κείμενα των εφιβων προςφφγων, κα 
διερευνιςουμε δυνατότθτεσ για περαιτζρω ζρευνα των κειμζνων αυτϊν και ζμπνευςθσ για 
κεατρικι δθμιουργία!   
  
Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ:  
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν αίτθςθ μζχρι την Παραςκευή 4/11/2021  ςτθ 
φόρμα 

https://forms.gle/MoVzPtxtMYBon4YA6 
 

και κα ειδοποιθκοφν μζχρι το Σάββατο 6/11/2021 μζςω e-mail, μαηί με οδθγίεσ ςυμμετοχισ 
ςτο ςεμινάριο. 
 
Σημαντική επιςήμανςη: Η ςυνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί με τθν τιρθςθ όλων των 
υγειονομικϊν μζτρων που προβλζπονται. 
Προςοχή: Σθμείωςθ: Το ςεμινάριο είναι ςυμμετοχικό και περιλαμβάνει παιχνίδια και 
αυτοςχεδιαςμοφσ. Γι’ αυτό οι ςυμμετζχοντεσ είναι απαραίτθτο: 
- να φοροφν άνετα ροφχα και παποφτςια για κίνθςθ ςτο χϊρο 
- να ζχουν μαηί τουσ... κζφι και όρεξθ για πειραματιςμοφσ! 
 
Βιογραφικό Σημείωμα 
 

Η Γιοφλη Δοφβου είναι Θεατρολόγοσ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν με παιδαγωγικι κατάρτιςθ. 
Απόφοιτοσ του Μεταπτυχιακοφ Τμιματοσ Πανεπιςτθμίου Πελοποννιςου ςχολισ Καλϊν Τεχνϊν, 
τμιματοσ Θεατρικϊν Σπουδϊν με τίτλο ¨Η δραματικι τζχνθ και οι παραςταςτικζσ τζχνεσ ςτθν 
εκπαίδευςθ και ςτθ δια βίου μάκθςθ¨ (MA in Drama  and Performing Arts in Education and Lifelong 
Learning). Υπεφκυνθ του Θεατρικοφ Εργαςτθρίου για Παιδιά, Εφιβουσ και Ενιλικεσ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 
Πάτρασ από το 2011. Συνδθμιοφργθςε το 2006 το κεατρικό εργαςτιρι ¨Επί Δράςει¨ για παιδιά και 
ενιλικεσ. Για 4 χρόνια εμψφχωςε εργαςτιρια με ζφθβουσ αςυνόδευτουσ πρόςφυγεσ ςτο 
Διαπολιτιςμικό Εργαςτιρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ. Εργάηεται ςτθν Πρωτοβάκμια, Δευτεροβάκμια και 
Μετα-δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ εδϊ και 17 χρόνια. Ζχει εμψυχϊςει κεατρικά εργαςτιρια 
επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν εκπροςωπϊντασ το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ, το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Ακθνϊν & 
Επιδαφρου (Εκπαιδεφοντασ το κοινό ςτο Αρχαίο Δράμα), το Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν 
Εκπαίδευςθ, το Πανεπιςτιμιο Πατρϊν κ.α. Ζχει δθμιουργιςει πολλά κεατροπαιδαγωγικά 
προγράμματα, ανάμεςά τουσ το πρόγραμμα ¨Ακολουκϊντασ το Αγόρι με τθ βαλίτςα¨ και το ¨Με 
λογιςμό και μ’ όνειρο¨, που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα «Κι αν ιςουν εςφ;» που υλοποιείται από 
το  Φεβρουάριο 2015 από το Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ ςε ςυνεργαςία με 
τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ και απευκφνεται ςε εφιβουσ. Επίςθσ, τα 
προγράμματα ¨ Σπόροι Σοφίασ για πόρτεσ ανοιχτζσ¨ για το Δθμοτικό Μουςείο Ολοκαυτϊματοσ των 
Καλαβρφτων, που απευκφνονται ςε μακθτζσ Αϋ- Δ ϋΔθμοτικοφ, Εϋ- ΣτϋΔθμοτικοφ και Γυμναςίου- 
Λυκείου. Ζχει ςυμμετάςχει και οργανϊςει ςεμινάρια υποκριτικισ, ςκθνοκεςίασ, εμψφχωςθσ 
ομάδων, διδακτικισ κεάτρου, δραματουργίασ, δραματοκεραπείασ και master - classes. Ζχει 
ςκθνοκετιςει, ζχει αναλάβει τθ δραματουργία και ζχει ςυνεργαςτεί ςε πολλζσ κεατρικζσ 
παραςτάςεισ. Επιμελείται το κεατροπαιδαγωγικό υλικό των παραςτάςεων του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρασ. 

 
 
Οργάνωςη: Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Φπατθ Αρμοςτεία ΟΗΕ για 
τουσ Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα. 

Συνεργαςία: Διεφκυνςθ Πρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αχαΐασ   

Περιφερειακόσ Συντονιςμόσ Δυτικήσ Ελλάδασ: Γιϊργοσ Μπεκιάρθσ  
Γραμματεία/Πληρ.: humanrights@theatroedu.gr / 2106541600  

https://forms.gle/MoVzPtxtMYBon4YA6
mailto:humanrights@theatroedu.gr

