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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 "Γιατί οι νυχτερίδες κρέμονται ανάποδα" για
νηπιαγωγούς και εμψυχωτές νεανικών ομάδων
Πάτρα, Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017, 10.00 – 14.00
Τόπος: Πάτρα, 15ο Νηπιαγωγείο Πατρών (Μαιζώνος 26)
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
νηπιαγωγούς με τίτλο «Γιατί οι νυχτερίδες κρέμονται ανάποδα».
Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα
Αγωγής Υγείας, και απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και σε εμψυχωτές νεανικών
ομάδων.
Σκοπός: Με αφόρμηση το λαϊκό παραμύθι από το Σουδάν με τίτλο “Γιατί οι
νυχτερίδες κρέμονται ανάποδα” οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να
διερευνήσουν το θέμα της διαφορετικότητας. Στο προστατευτικό πλαίσιο του
Εκπαιδευτικού Δράματος θα αναγνωρίσουν πώς αντιλαμβάνονται τον ρόλο του
αδύναμου και απομονωμένου εξαιτίας κάποιων εξωτερικών χαρακτηριστικών, πώς
αυτός δομείται από το κοινωνικό πλαίσιο και πώς θα μπορούσε να
ανακατασκευαστεί. Με τη βιωματική τους συμμετοχή θα προετοιμαστούν
παράλληλα να αλλάξουν αυτούς τους κανόνες και να ενδυναμώσουν τον ήρωα που
βρίσκεται σε αυτή τη δυσμενή θέση.
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Συμμετέχοντες: Το βιωματικό εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν
νηπιαγωγοί 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

νηπιαγωγοί 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.
Επιμορφώτρια: Ειρήνη Μαρνά, νηπιαγωγός, θεατροπαιδαγωγός/επιμορφώτρια
στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ».
Αιτήσεις συμμετοχής: Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη φόρμα που ακολουθεί
μέχρι την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017:

https://goo.gl/forms/9GFyifGuLH0wwZOh1
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγουν για το συγκεκριμένο εργαστήριο θα
ενημερωθούν ηλεκτρονικά στο e-mail τους μέχρι 2/11/2017.
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

