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«Κι αν ήςουν εςφ;»
Ζνα πρόγραμμα ευαιςθητοποίηςησ ςτα ανθρϊπινα δικαιϊματα και
ςε θζματα προςφφγων, με βιωματικζσ δραςτηριότητεσ, τεχνικζσ
θεάτρου και εκπαιδευτικοφ δράματοσ

Θεατροπαιδαγωγικό εργαςτήριο "Ειρήνη, η ιςτορία ενόσ
παιδιοφ πρόςφυγα" για εκπαιδευτικοφσ και εμψυχωτζσ
νεανικϊν ομάδων
Παραςκευή, 8 Δεκεμβρίου 2017, 15:00 – 19:00
8o Δημοτικό χολείο Κιλκίσ
Κανάρη 3, 61100
Δωρεάν για περιοριςμζνο αρικμό εκπαιδευτικϊν
Στο πλαίςιο του Προγράμματοσ «κι αν ήσουν εσύ;» το Πανελλήνιο Δίκτυο για το
Θζατρο ςτην Εκπαίδευςη ςε ςυνεργαςία με τθν Ύπατη Αρμοςτεία του ΟΗΕ για
τουσ Πρόςφυγεσ, οργανϊνουν βιωματικό επιμορφωτικό εργαςτιριο για
εκπαιδευτικοφσ με τίτλο «Ειρήνη, η ιςτορία ενόσ παιδιοφ πρόςφυγα»
Το εργαςτιριο πραγματοποιείται ςε ςυνεργαςία με τθ Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ
Κιλκίσ δια τθσ Υπεφκυνθσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων κ. Γ. Μπλάτςθ και τθσ Σχολικισ
Συμβοφλου Προςχολικισ Αγωγισ κ. Κ. Βζλκου, και απευκφνεται ςε νθπιαγωγοφσ και
εκπαιδευτικοφσΠρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ και ςε εμψυχωτζσ ομάδων παιδιϊν και
νζων.
κοπόσ του εργαςτθρίου είναι να διερευνιςει με βιωματικό τρόπο κζματα που
ςχετίηονται με τθ διαφορετικότθτα, τισ πολιτιςμικζσ διαφορζσκαι τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα, και να καλλιεργιςει τθν ενςυναίςκθςθ για εκείνουσ που βρίςκονται
μακριά από τθν πατρίδα τουσ.Βαςίηεται ςτο εκπαιδευτικό υλικό «Ειρινθ»τθσ
Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, για παιδιά 5-8 ετϊν, και αξιοποιεί
τεχνικζσ εκπαιδευτικοφ δράματοσ. Η Ειρινθ είναι ζνα μικρό κορίτςι που
αναγκάηεται να εγκαταλείψει το ςπίτι τθσ. Στθν αρχι βιϊνει τθν αναςφάλεια και
τθν απόρριψθ μζχρι να βρει προςταςία, αγάπθ και ηεςταςιά ςτο πιο απίκανο
μζροσ.
ΠΕΡΙΟΣΕΡΑ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ www.theatroedu.gr
υμμετζχοντεσ: Το βιωματικό εργαςτιριο μποροφν να παρακολουκιςουν
εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςτο νθπιαγωγείο και ςτο δθμοτικό (ιδιαίτερα μικρζσ

τάξεισ) και εμψυχωτζσ ομάδων. Προτεραιότθτα ζχουν τα μζλθ του Πανελλθνίου
Δικτφου για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ και οι εκπαιδευτικοί που προτίκενται να
αξιοποιιςουν το ςυγκεκριμζνο υλικό ςτισ τάξεισ τουσ.
Θα επιλεγοφν 25 εκπαιδευτικοί. Αν υπάρχουν περιςςότερεσ αιτιςεισ ςυμμετοχισ,
κα γίνει κλιρωςθ.
Οι ςυμμετζχοντεσ πρζπει να φοροφν άνετα ροφχα και παποφτςια για κίνθςθκαι
αςκιςεισ ςτον χϊρο.
Επιμορφϊτρια: Αντιγόνθ Τςαρμποποφλου
Αιτήςεισ ςυμμετοχήσ: Οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ και κα γίνει κλιρωςθ.
Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλουν αίτηςη ωσ την Πζμπτη 30-11-2017,
ςτθ ΦΟΡΜΑ ΑΙΣΗΗhttp://bit.ly/2z1eZ77
και κα ειδοποιηθοφν ςτο προςωπικό email τουσ τη Δευτζρα 4-12-2017 και από την
ιςτοςελίδα τησ Διεφθυνςησ για το αποτζλεςμα τθσ κλιρωςθσ.
Οργάνωςη: Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ, Φπατθ Αρμοςτεία
ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ
υνεργαςία:Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Κιλκίσδια τθσ Υπεφκυνθσ Σχολικϊν
Δραςτθριοτιτων, Σχολικι Σφμβουλοσ Προςχολικισ Αγωγισ κ. Κ. Βζλκου
Με τη ςτήριξη του 8ου Δθμοτικοφ Σχολείου Κιλκίσ
Γραμματεία/Πληρ. Γιάννα Παπαδοποφλου humanrights@theatroedu.gr,2106541600 και Γεωργία Μπλάτςθ perivallon@dipe.kil.sch.gr 2341027053/2341025510

