
 

 

ΘΕΜΑ: Πρόςκλθςθ ςε κφκλο 4 ειςαγωγικϊν επιμορφωτικϊν Εργαςτθρίων του Σοπικοφ 

Θεματικοφ Δικτφου Πολιτιςτικϊν Θεμάτων με τίτλο: «το ςχολείο των ςκιϊν»  

 

Σο Σμιμα Πολιτιςτικϊν Θεμάτων Δ.Π.Ε. Αχαΐασ, δια τθσ Τπεφκυνθσ Βαςιλικισ Μαντηουράτου, 

ςτο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ των Πολιτιςτικϊν Προγραμμάτων που κα υποβλθκοφν τθ φετινι 

χρονιά (αναμζνεται εγκφκλιοσ), διοργανϊνει για το ςχολικό ζτοσ 2021-2022 Σοπικό Ιεματικό Δίκτυο 

με τίτλο: «το ςχολείο των ςκιϊν». Σο Δίκτυο διοργανϊνεται ςε ςυνεργαςία με το Μαφρο Θζατρο 

Πάτρασ, το Εργαςτιριο κθνικισ Πράξθσ και Λόγου του Σ.Ι.. Πανεπιςτθμίου Πατρϊν (ωσ φορζα 

επιςτθμονικισ ευκφνθσ) και με τθ ςτιριξθ τθσ Κοινωφελοφσ Επιχείρθςθσ του Διμου 

Πατρζων/Καρναβάλι Πάτρασ.  Σο πρόγραμμα  «το ςχολείο των ςκιϊν», βρίςκεται υπό τθν αιγίδα 

του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ και ζχει επιςτθμονικι Τπεφκυνθ τθν κ. Μαρία Φραγκι, 

PhD, Ιεατρολόγο-κθνοκζτιδα. 

 Στόχοι του Δικτφου:  

Επιδιϊκεται οι μακθτζσ/-τριεσ να γνωρίςουν το Ιζατρο κιϊν και τον Καραγκιόηθ μζςα από:  

 ςφγχρονεσ παραςτάςεισ ειδικά προςαρμοςμζνεσ ςε ηθτιματα πολιτιςμικά και παιδαγωγικά 

 εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν  ςτο Ιζατρο κιϊν για να βοθκιςουν τα παιδιά να δθμιουργοφν 

δικζσ τουσ παραςτάςεισ 

 δθμιουργία εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

 φεςτιβάλ παραςτάςεων μακθτϊν/-τριϊν 

 

Μεθοδολογία: 

Ωσ διδακτικι μεκοδολογία προτείνεται το βιωματικό εργαςτιριο και θ εργαςία ςε ομάδεσ, που 

ενιςχφουν τθ ςυμμετοχικι και ενεργθτικι μάκθςθ. Η δράςθ ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ τθσ παιδαγωγικισ 

κεωρίασ του εποικοδομθτιςμοφ, οι οποίεσ δίνουν ζμφαςθ ςτθν αλλθλεπίδραςθ των εμπλεκόμενων 

μερϊν (μακθτισ & εκπαιδευτικόσ).  

 

Δραςτηριότητεσ /Δράςεισ του Δικτφου και χρονοδιάγραμμα αυτών:  

1. Νοζμβριοσ 2021: Σζςςερα ειςαγωγικά Επιμορφωτικά Δια Ζϊςθσ Εργαςτιρια για 

εκπαιδευτικοφσ  

 

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΚΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΚΟ ΠΑΚΔΕΚΑ & ΙΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΙΜΚΑ & 
ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΙΜΚΑ ΕΚΠ/Η ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΑΧΑΪΑ 
ΣΜΗΜΑ Εϋ- ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ 

 

Yπεφκυνθ          : Βαςιλικι Μαντηουράτου 
Σαχ. Δ/νςθ :  Ερμοφ 70 
Σαχ. Κωδ. :  26221 
Σθλ.  :  2610 229261 
Web site         : http ://dipe.ach.sch.gr/politismos  

 

Πάτρα, 10/11/2021 
Αρ. πρωτ.: Φ22.2/14205 

ΠΡΟ: 
Δ/ντζσ/-ντριεσ –Προϊςταμζνουσ/-νεσ: 
1. Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων  
2.Κδιωτικϊν Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων 
3. Ειδ. Δθμοτικϊν & Νθπιαγωγείων 
ΔΠΕ Αχαΐασ 
ΚΟΙΝ.: 
1. Σ.Ι.., Πανεπιςτθμίου  Πατρϊν: 
Τπ.: Μ. Φραγκι, Κ. Παπαγεωργίου  

2. ΣΕπΕΚΕ, Πανεπιςτθμίου Πατρϊν: Τπ.: Μ. Γαλάνθ 
3. Κ. τεφανόπουλοσ 
4. Δ. Σουλιάτοσ 
5. Κ., Μ., & Α. Μακρισ 
6. ΚΕΔΗΠ:  Θρα Κουρι 

 



Σα εργαςτιρια κα πραγματοποιθκοφν τισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ και θ παρουςία και ςτα 

τζςςερα εργαςτιρια είναι υποχρεωτικι: 

Πζμπτθ, 18 Νοεμβρίου 2021,  ϊρεσ 6:00μ.μ. ζωσ 9:00μ.μ.  

Παραςκευι, 19 Νοεμβρίου 2021,  ϊρεσ 6:00μ.μ. ζωσ 9:00μ.μ.  

Πζμπτθ, 25 Νοεμβρίου 2021,  ϊρεσ 6:00μ.μ. ζωσ 9:00μ.μ.  

Παραςκευι, 26 Νοεμβρίου 2021,  ϊρεσ 6:00μ.μ. ζωσ 9:00μ.μ.  

Xϊροσ υλοποίθςθσ εργαςτθρίων: Παλαιά φαγεία 

Αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 30 εκπαιδευτικοί ΔΠΕ Αχαΐασ  

Απαραίτητεσ προχποθζςεισ είναι οι ςυμμετζχοντεσ/-χουςεσ να: 

o μποροφν να είναι παρόντεσ/-οφςεσ και ςτισ 4 ημζρεσ των εργαςτθρίων  

o μποροφν να είναι παρόντεσ/-οφςεσ κατά τη διάρκεια όλων των ωρών των εργαςτθρίων  

o υλοποιήςουν το πρόγραμμα με τουσ μαθθτζσ τουσ ζωσ τον Μάιο 2022 

o φζρουν μαηί τουσ και να επιδεικνφουν κατά τθν είςοδο: *α+ πιςτοποιητικοφ εμβολιαςμοφ, *β+ 

πιςτοποιητικοφ νόςηςησ ή *γ+ βεβαίωςη αρνητικοφ διαγνωςτικοφ  ελζγχου για κορωνοϊό 

COVID-19 (PCR ή rapid  test) 

2. Δεκζμβριοσ 2021 – Ιανουάριοσ 2022: Επίςκεψθ του «Μαφρου Θεάτρου Πάτρασ» ςτθν τάξθ 

Παρουςίαςθ μιασ παράςταςθσ και επίβλεψθ των εφαρμογϊν που κα κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

μαηί με τουσ μακθτζσ  

3. Ιανουάριοσ 2022 – Μάιοσ 2022: Εναςχόλθςθ μακθτϊν/-τριϊν με το Θζατρο κιϊν ςτθν τάξθ 

4. Μάιοσ 2022: Σελικι Εκδιλωςθ με το Φεςτιβάλ «Σου ςχολείου των κιϊν» για τθ Διεκνι 

Ημζρα Μουςείων (δια ηϊςθσ ι μζςω πλατφόρμασ, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ) 

 

Η παραγωγι ψθφιακοφ υλικοφ για τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και θ ψθφιακι 

καταγραφι των ζργων που κα κάνουν οι μακθτζσ κα ανζβει ςε πλατφόρμα με δυνατότθτα 

πρόςβαςθσ όλων των ενδιαφερομζνων. 

 

Διάρκεια ανάπτυξησ και ςυμμετοχή ςτο Δίκτυο  

Σο Δίκτυο απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ όλων των 

ειδικοτιτων οι οποίοι κα υλοποιιςουν Πολιτιςτικό πρόγραμμα με κζμα που εντάςςεται ςτθν 

ευρφτερθ κεματολογία του ςυγκεκριμζνου Δικτφου το ςχολικό ζτοσ 2021-2022.   

 

Υπεφθυνοι εργαςτηρίων Νοεμβρίου θα είναι οι: 

Μαρία Φραγκι  PhD, Ιεατρολόγοσ - κθνοκζτισ, Μζλοσ ΕΕΠ Σμιματοσ 

Ιεατρικϊν πουδϊν Παν. Πατρϊν  

Κωάννα Παπαγεωργίου Επίκουρθ Κακθγιτρια του Σμιματοσ Ιεατρικϊν πουδϊν 

του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν 

Μάρω Γαλάνθ PhD, Μζλοσ ΕΕΠ του ΣΕπΕΚΕ του Πανεπιςτθμίου Πατρϊν, 

Χορογράφοσ, Ερευνιτρια του Perfomance Writting 

Δθμιτρθσ Σουλιάτοσ υγγραφζασ 

Κϊςτασ Μακρισ  Καραγκιοηοπαίχτθσ, Εικαςτικόσ 

Κωνςταντίνοσ τεφανόπουλοσ Μουςικόσ, Πρωτοψάλτθσ 

Μπάμπθσ Μακρισ Καραγκιοηοπαίχτθσ 

Αριςτοτζλθσ Μακρισ   Ιεατρολόγοσ  

 

 

 

 



 

 

Οι θεματικζσ των τεςςάρων ειςαγωγικών εργαςτηρίων θα είναι οι ακόλουθεσ:  

 

Πζμπτθ, 18 Νοεμβρίου 2021 

Περιεχόμενο εργαςτθρίου: Τπεφκυνοι: 

ΦΩΝΗ-ΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ (Αναπνοι και φωνι, ιχοσ και ενίςχυςθ 

του ιχου, τυπολογία των φωνϊν ςτο κζατρο ςκιϊν) 

Κ.ΜΑΚΡΗ - Μ.ΦΡΑΓΚΗ 

ΑΤΣΟΧΕΔΚΑΜΟ- ΔΚΑΔΡΑΣΚΚΟΣΗΣΑ. Η δθμιουργικι πλευρά ςτο 

Ιζατρο κιϊν (Αυτοςχεδιαςμόσ, το κωμικό ςτοιχείο, αςκιςεισ 

αυτοςχεδιαςμοφ) 

Κ.ΜΑΚΡΗ-Μ.ΦΡΑΓΚΗ 

ΜΟΤΚΚΗ (Η μουςικι ςτο Ιζατρο κιϊν, θ μουςικι παράδοςθ του 

Καραγκιόηθ, μουςικζσ επιδράςεισ , μουςικά - θχθτικά εφζ) 

Κ.ΣΕΦΑΝΟΠΟΤΛΟ 

 

Παραςκευι, 19 Νοεμβρίου 2021 

Περιεχόμενο εργαςτθρίου: Τπεφκυνοι: 

ΚΣΟΡΚΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ με ζμφαςθ ςτον Πατρινό Καραγκιόηθ 

(Ιεματολογία, αιςκθτικι) 

Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΚΟΤ 

ΜΠΕΡΝΣΕ (Σφποι, λειτουργία, υλικά ) Κ. ΜΑΚΡΗ 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ- ΖΩΓΡΑΦΚΚΗ (Καταςκευι φιγοφρασ, ηωγραφικι τθσ 

φιγοφρασ, ηωγραφικι των αρχιτεκτονικϊν ςτοιχείων, Ζωγραφικι 

των πλαιςίων) 

Μ. ΜΑΚΡΗ- Κ.ΜΑΚΡΗ 

 

Πζμπτθ, 25 Νοεμβρίου 2021  

Περιεχόμενο εργαςτθρίου: Τπεφκυνοι: 

ΦΩ και ΚΚΑ (Βαςικζσ αρχζσ φωτιςμοφ, ο φωτιςμόσ ςτον 

Καραγκιόηθ και άλλεσ ςφγχρονεσ εφαρμογζσ) 

Μ. ΓΑΛΑΝΗ 

ΦΚΓΟΤΡΕ (Θρωεσ, τυπολογία, νζεσ φιγοφρεσ, αρχιτεκτονικζσ 

παρουςίεσ) 

Κ. ΜΑΚΡΗ - Μ.ΜΑΚΡΗ 

ΚΚΝΗΚΟΛΟΓΚΑ-ΧΕΚΡΚΜΟ (Κίνθςθ των χεριϊν του χειριςτι, 

κίνθςθ των χεριϊν, βοθκοφ, κίνθςθ τθσ φιγοφρασ, κίνθςθ και 

λόγοσ) 

Α. ΜΑΚΡΗ 

 

 

Παραςκευι, 26 Νοεμβρίου 2021  

Περιεχόμενο εργαςτθρίου: Τπεφκυνοι: 

ΔΡΑΜΑΣΟΤΡΓΚΑ ΙΕΑΣΡΟΤ ΚΚΩΝ (Ιεματολογία ςτον Ελλθνικό 

Καραγκιόηθ, ςθμαςία κεατρικοφ κειμζνου, λογοτεχνικζσ και άλλεσ 

αρετζσ ςτο Ιζατρο κιϊν ) 

Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΚΟΤ 

ΓΡΑΦΗ (Συπικά χαρακτθριςτικά ςτο κζατρο ςκιϊν, Θρωεσ, 

χαρακτιρεσ, υμπεριφορζσ, Δράςθ και πλοκι, Διάλογοσ, γραφι με 

ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ ςε ςφγχρονα πολιτιςμικά ηθτιματα) 

Δ. ΣΟΤΛΚΑΣΟ- Κ. ΜΑΚΡΗ 

 

 

 

 

 



Όςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο Σοπικό Ιεματικό Δίκτυο με τίτλο: 

«το ςχολείο των ςκιϊν», παρακαλοφνται να ςυμπλθρϊςουν ζωσ τθν Σρίτθ 16 Νοεμβρίου 2021, 

τθν θλεκτρονικι φόρμα ακολουκϊντασ τον ακόλουκο ςφνδεςμο: 

https://docs.google.com/forms/d/1fNnKIes_sf6aH7rvQwQRfWDHXioFZkVdtdr85MV52hA/edit  

 
 

 

 
                                                                                                  Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ                 

 
                                                                                    ΑΝΑΣΑΙΟ ΣΑΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΣΤΠΟ 
 ΠΟΤ ΒΡΙΚΕΣΑΙ ΣΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

 

Παρακαλοφμε, τθσ εγκφκλιου να λάβουν γνϊςθ 

 με προϊκθςθ ςτα προςωπικά τουσ e-mail όλοι οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1fNnKIes_sf6aH7rvQwQRfWDHXioFZkVdtdr85MV52hA/edit

