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«Κι αν ήσουν εσύ;»
Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και
σε θέματα προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές
θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος

Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για εκπαιδευτικούς και
εμψυχωτές νεανικών ομάδων
Πάτρα, Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017, 17.00 – 21.00
Τόπος: Πάτρα, 6ο Γυμνάσιο Πατρών (Έλληνος Στρατιώτου & Αγίας Σοφίας)
Δωρεάν για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;» το Πανελλήνιο Δίκτυο για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, οργανώνουν το βιωματικό επιμορφωτικό εργαστήριο για
εκπαιδευτικούς με τίτλο «Σκληρό καρύδι» βασισμένο στο ομώνυμο βιβλίο
της Ελένης Σβορώνου (εκδόσεις Καλειδοσκόπιο).
Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα
Αγωγής Υγείας, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, καθώς και σε εμψυχωτές νεανικών ομάδων.
Σκοπός του θεατροπαιδαγωγικού αυτού εργαστηρίου είναι η βιωματική επαφή και
η εισαγωγή σε τρόπους ευαισθητοποίησης σε σχέση με το προσφυγικό ζήτημα με
αφορμή το βιβλίο «Σκληρό Καρύδι». Παράλληλος στόχος είναι η εισαγωγή και η
επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε στοιχειώδεις θεατρικές τεχνικές παιδαγωγικού
θεάτρου καθώς και σε αρχές ομαδικότητας, δημιουργικής γραφής, καλλιέργεια
ενσυναίσθησης και ικανότητας να μπαίνουν στη θέση του άλλου, καλλιέργεια
αλληλεγγύης και κλίματος συνεργασίας στην τάξη, πρόληψη καταστάσεων
απόρριψης και εκφοβισμού μαθητών που διαφέρουν καθώς επίσης καλλιέργεια
στάσης ενεργού πολίτη, ικανότητας κριτικής σκέψης και ένταξης των προβλημάτων
όπως το προσφυγικό στην παγκόσμια και συστημική τους διάσταση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.humanrights.theatroedu.gr

Συμμετέχοντες: Το βιωματικό εργαστήριο μπορούν να το παρακολουθήσουν
εκπαιδευτικοί από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και εμψυχωτές νεανικών ομάδων.
Προτεραιότητα για να παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα έχουν οι
εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα: “κι αν ήσουν εσύ;”, τα μέλη
του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, καθώς και εκπαιδευτικοί

που προτίθενται να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό στις τάξεις τους. Θα
επιλεγούν 25 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εμψυχωτές
νεανικών ομάδων. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής
θα γίνει κλήρωση.
Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για κίνηση στο
χώρο και ασκήσεις στο έδαφος.
Επιμορφωτές: Καλλιόπη Βούλγαρη, Παναγιώτης Βασιλόπουλος
Αιτήσεις συμμετοχής: Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη φόρμα που ακολουθεί
μέχρι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017:

https://goo.gl/forms/S33PvGoD9t9AfPcK2
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγουν για το συγκεκριμένο εργαστήριο θα
ενημερωθούν ηλεκτρονικά στο e-mail τους μέχρι 21/10/2017.
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Συνεργασία: Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας.
Γραμματεία/Πληρ. Γιάννα Παπαδοπούλου humanrights@theatroedu.gr

