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Θέματα που κοινοποιούνται: 

1. Βιωματικό θεατρικό εργαστήριο "Με λογισμό και μ’ όνειρο – Μονόλογοι σε 

καραντίνα" (ΜΕΧΡΙ 5/11)  

2. Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για έγκριση δράσεων του Φορέα «George 

D. Behrakis 

3. Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού – Διατροφής 2021 

 

 

 

 

                                        
 

 

  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, 2 Νοεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 13488 

 

 

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

Προϊσταμένους/ες 
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Θέμα 1ο: «Βιωματικό θεατρικό εργαστήριο "Με λογισμό και μ’ όνειρο – Μονόλογοι σε 

καραντίνα"» 

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” πραγματοποιούν, σε συνεργασία με τα Τμήματα Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας και Αγωγής Υγείας & Πολιτιστικών Θεμάτων Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Αχαΐας βιωματικό θεατρικό σεμινάριο διάρκειας  4 ωρών με τίτλο: "Με 

λογισμό και μ’ όνειρο –  Μονόλογοι σε καραντίνα» - Τεχνικές θεάτρου για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και για θέματα προσφυγών. 

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). 

 

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

θεατρολόγους, θεατροπαιδαγωγούς εμψυχωτές νεανικών ομάδων, φοιτητές. Προτεραιότητα 

έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Οι υπόλοιπες 

θέσεις θα καλυφθούν με κλήρωση. 

 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7/11/2021 και ώρες 10.00-14.00.  

Επιμορφώτρια: Γιούλη Δούβου, θεατρολόγος, θεατροπαιδαγωγός 

Βοηθός επιμορφωτής: Γιώργος Μπεκιάρης, θεατροπαιδαγωγός 

 

Σύντομη περιγραφή:   

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού 

δράματος  για να διερευνήσουμε ζητήματα  ετερότητας, ενσυναίσθησης και  ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, αξιοποιώντας με δημιουργικό τρόπο κείμενα από το βιβλίο «Μονόλογοι σε 

καραντίνα», που περιλαμβάνει 24 κείμενα που έγραψαν έφηβοι και έφηβες πρόσφυγες που 

ζουν σε διαφορετικά κέντρα στη χώρα (ελεύθερη πρόσβαση στα κείμενα ..εδώ!).  Οι 

συμμετέχοντες/ουσες στο εργαστήριο θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν ορισμένες ιδέες 

θεατρικής αξιοποίησης των κειμένων αυτών για να σχεδιάσουν τα δικά τους εκπαιδευτικά 

προγράμματα με τους μαθητές τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο 

δραστηριοποιούνται.  

Με εργαλείο μας την ομάδα και τη βιωματική μάθηση, την ετοιμότητα και την παιγνιώδη 

διάθεση και βασική πρώτη ύλη τα εμπνευσμένα κείμενα των εφήβων προσφύγων, θα 

διερευνήσουμε δυνατότητες για περαιτέρω έρευνα των κειμένων αυτών και έμπνευσης για 

θεατρική δημιουργία!   

  

Αιτήσεις συμμετοχής:  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 4/11/2021  στη 

φόρμα 

https://forms.gle/MoVzPtxtMYBon4YA6 

 

και θα ειδοποιηθούν μέχρι το Σάββατο 6/11/2021 μέσω e-mail, μαζί με οδηγίες συμμετοχής 

στο σεμινάριο. 

(Στην περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον παραπάνω σύνδεσμο 

μπορείτε να ανατρέξετε στον αντίστοιχο που υπάρχει στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση). 

 

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
https://forms.gle/MoVzPtxtMYBon4YA6


  

Σημαντική επισήμανση: Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την τήρηση όλων των 

υγειονομικών μέτρων που προβλέπονται. 

 

Συν.: 2021_11-7 Ανακοίνωση βιωματικού Σεμιναρίου Με λογισμό κ μ' όνειρο, Πάτρα 

 

Θέμα 2ο: «Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για έγκριση δράσεων του Φορέα ‘George 

D. Behrakis’» 

 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας επισυνάπτει το ψηφιακά 

υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 135968/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με θέμα ««Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για έγκριση δράσεων 

του Φορέα «George D. Behrakis, Ερευνητικό Εργαστήριο, Ελληνική Αντικαρκινική 

Εταιρεία», οι οποίες απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και μαθήτριες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2021-22»». 

 

Συν.: Γνωμοδότηση σχετικά με αίτημα για έγκριση δράσεων του Φορέα George D. Behrakis 

 

 

Θέμα 3ο: «Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού – Διατροφής 2021» 

 

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας επισυνάπτει το με αρ. πρ. 

Δ1β/Οικ.62927/12-10-2021 (ΑΔΑ: 64Υ4465ΦΥΟ-ΠΔΑ) έγγραφο της Διεύθυνσης 

Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του 

Υπουργείου Υγείας, με θέμα «Παγκόσμια Ημέρα Επισιτισμού-Διατροφής 2021», που 

κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας, για ενημέρωσή σας.  
 

Συν.: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

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

 


