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ΠΡΟΣ:
 Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,
Προϊσταμένους/ες
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας
 Τους κ.κ. Σχολικούς
Συμβούλους Π.Ε. Αχαΐας

Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Σεμινάριο «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα

δικαιώματα και για θέματα προσφύγων», Πάτρα, 21 – 23 Οκτωβρίου
2. Πρόγραμμα ‘Κυκλοφορώ με Ασφάλεια’ από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ.

«Πάνος Μυλωνάς»

Θέμα 1ο: «Σεμινάριο «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και για θέματα προσφύγων, Πάτρα, 21 – 23 Οκτωβρίου»
`

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει ότι το Γραφείο της Ύπατης

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα (Υ.Α.) και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση, 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” διοργανώνουν

επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο υποστήριξης εκπαιδευτικών που υλοποιούν ή που
ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν ανάλογα προγράμματα. Το σεμινάριο πραγματοποιείται σε
συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, τη Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, τη
Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα ΠΑιΘέΑ, καθώς και την PRAKSIS - ΣΤΕΓΗ PLUS (+) - Κέντρο
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Πληθυσμών αιτούντων άσυλο.
Το σεμινάριο γίνεται με βάση το εκπαιδευτικό υλικό της Υ.Α. το οποίο είναι εγκεκριμένο
από το Υπουργείο Παιδείας («Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα
και τα δικαιώματα των προσφύγων , «Περάσματα», «Δεν είναι μόνο αριθμοί») καθώς και το
εκπαιδευτικό υλικό του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση («Εσύ όπως κι
Εγώ», «Μονόλογοι από το Αιγαίο», κ.ά.). Σύντομη Περιγραφή του σεμιναρίου στο
επισυναπτόμενο έγγραφο.
Συμμετέχοντες: 30 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 10
Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικοί Σύμβουλοι, εμψυχωτές νεανικών ομάδων,
φοιτητές. Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί που θα υλοποιήσουν ανάλογα προγράμματα και δεν έχουν
μεγάλη εμπειρία σε τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος.
Τόπος: Λύκειο Δεμενίκων (Αριστοτέλους και Πλάτωνος, Δεμένικα Πατρών)
Ώρες: Παρασκευή 16:00-20:00. (Προσέλευση: 15:45)
Σάββατο 09:30 – 18:30
Κυριακή 09:30 – 14:30
Επιμορφωτές: οι θεατροπαιδαγωγοί: Γιώργος Μπεκιάρης, Διονυσία Ασπρογέρακα, Καλλιόπη
Βούλγαρη, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Νίκος Γκόβας, Νάσια Χολέβα και εκπρόσωπος της
Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Συνεργάτες: Λάμπρος Αραπάκος, Κατερίνα Στεφάνου, Ελένη Κίτσου, Γιάννης Κουτρουμάνης,
Νίκη Φραγκέλλη, Χρήστος Μπουρνάκας, Χρήστος Χασκής, Νίκη Μιμιλίδου, Habib Mohammde.
Αιτήσεις

συμμετοχής:

Οι

θέσεις

είναι

περιορισμένες

και

θα

γίνει

κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΕΧΡΙ 14 Οκτωβρίου στη ΦΟΡΜΑ
ΑΙΤΗΣΗΣ εδώ (επίσης και στην ιστοσελίδα www.TheatroEdu.gr) και θα ειδοποιηθούν στο
προσωπικό email τους στις 17/10/2016 για το αποτέλεσμα της κλήρωσης.

Προσοχή: Το σεμινάριο είναι βιωματικό, έχει τη μορφή θεατρικού εργαστηρίου, περιλαμβάνει
ασκήσεις, παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια ρόλων και άλλες δραστηριότητες, και χτίζεται
βήμα-βήμα. Γι’ αυτό οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο:
-

να παρακολουθήσουν το σύνολο του σεμιναρίου,

-

να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για κινητικές ασκήσεις στο χώρο

-

να φέρουν μαζί τους … κέφι και όρεξη για πειραματισμούς!

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου προσφέρεται καφές/ελαφρύ σνακ από τους διοργανωτές, ενώ οι
συμμετέχοντες θα παραλάβουν με τη λήξη του σεμιναρίου το έντυπο εκπαιδευτικό υλικό της
Ύπατης Αρμοστείας και βεβαίωση συμμετοχής.

Γραμματεία/Πληρ. Γιάννα Παπαδοπούλου humanrights@theatroedu.gr

Συν.: 2016 10 23 ΠΑΤΡΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θέμα 2ο: «Πρόγραμμα ‘Κυκλοφορώ με Ασφάλεια’ από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας σας ενημερώνει ότι το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» από το 2008 μέχρι και σήμερα υλοποιεί το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» το οποίο είναι
εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού, έχει σχεδιαστεί από έμπειρους παιδαγωγούς και ειδικούς συγκοινωνιολόγους και η
εφαρμογή του γίνεται με βιωματικό- διαδραστικό τρόπο (επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή).
Το Ινστιτούτο προτίθεται να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα από 15 Οκτωβρίου έως 15
Μαΐου δωρεάν στις σχολικές μονάδες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Η διάρκεια του
προγράμματος είναι 1 διδακτική ώρα για κάθε τάξη/τμήμα μέχρι 30 μαθητές και κάθε σχολείο
μπορεί να παρακολουθήσει μέχρι 3 προγράμματα σε μια μέρα. Το πρόγραμμα θα
πραγματοποιείται στο χώρο του σχολείου από εμψυχωτές του Ινστιτούτου. Το σχολείο θα πρέπει
να καλύψει μόνο τα έξοδα μεταφοράς του εμψυχωτή του Ινστιτούτου. Μπορείτε να δηλώσετε τη
συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://goo.gl/forms/qcCeHlPsJO
Θα προηγηθούν οι σχολικές μονάδες που είχαν ήδη δηλώσει συμμετοχή από την
προηγούμενη σχολική χρονιά και δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα στο σχολείο τους, εφόσον και

φέτος το επιθυμούν. Οι υπεύθυνοι του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. θα
επικοινωνήσουν με τις σχολικές μονάδες για να κανονίσουν την ημερομηνία διεξαγωγής του
προγράμματος.

Συν.: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
EΓΚΡΙΣΗ 2016-2017

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

