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ΠΡΟΣ:
 Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,
Προϊσταμένους/ες
των Σχολικών μονάδων Αιγιάλειας &
Καλαβρύτων

Θέμα: Βιωματικό Εργαστήριο ‘Ειρήνη’ για σχολικές μονάδες Αιγιάλειας & Καλαβρύτων
(Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου)
Η Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει για τη διεξαγωγή βιωματικού
σεμιναρίου με τίτλο «ΕΙΡΗΝΗ», στο Αίγιο (3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου), την Τετάρτη 21
Φεβρουαρίου 2018, και ώρες 17.00 – 21.00, στο πλαίσιο του Προγράμματος «κι αν ήσουν
εσύ;» σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Το εργαστήριο απευθύνεται σε νηπιαγωγούς και
εκπαιδευτικούς Δημοτικού, καθώς και σε εμψυχωτές νεανικών ομάδων.
Σκοπός: Η Ειρήνη είναι ένα μικρό κορίτσι που αναγκάζεται να εγκαταλείψει το σπίτι της. Στην
αρχή βιώνει την ανασφάλεια και την απόρριψη μέχρι να βρει προστασία, αγάπη και ζεστασιά
στο πιο απίθανο μέρος. Η «Ειρήνη» είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για παιδιά 5-8 ετών, που
έχει σχεδιαστεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Με αφορμή την
ταινία κινουμένων σχεδίων «Ειρήνη» και χρησιμοποιώντας τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος
θα διερευνήσουμε με βιωματικό τρόπο θέματα που σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, την
ανεκτικότητα και τις πολιτισμικές διαφορές.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.humanrights.theatroedu.gr
Συμμετέχοντες: Το βιωματικό εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν νηπιαγωγοί,
εκπαιδευτικοί Δημοτικού 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.
Επιμορφώτες: Καλλιόπη Βούλγαρη, εκπαιδευτικός, επιμορφώτρια στο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ», Παρασκευή Θεοδωρακοπούλου, θεατρολόγος
Αιτήσεις συμμετοχής: Η δήλωση συμμετοχής γίνεται στη φόρμα που ακολουθεί μέχρι την
Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2018:
https://goo.gl/forms/QKXtsCCKIHXQrUr73
Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλέγουν για το συγκεκριμένο εργαστήριο θα ενημερωθούν
ηλεκτρονικά στο e-mail τους μέχρι 20/2/2018.
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες
Συνεργασία: Δ/νση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας.

Συν.: 2018_02_21 ΑΙΓΙΟ Ανακοίνωση Εργαστηρίου - Κι αν ήσουν εσύ (Ειρήνη)

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

