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1oυ ΠΕΚΕΣ Αττικής

ΘΕΜΑ: Διήμερο σεμινάριο με τίτλο «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα

ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων»

87ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών, Ορφέως 58 (σταθμός Μετρό Κεραμεικός)

Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2023

H  Διεύθυνση  Π.Ε.  Α΄  Αθήνας,  δια  των  Υπευθύνων  Πολιτιστικών  Θεμάτων  και

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και

το  Γραφείο  της  Ύπατης  Αρμοστείας  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες  στην  Ελλάδα  (Υ.Α.)

διοργανώνουν διήμερο12ωροσεμινάριο για 20 εκπαιδευτικούςμε τίτλο «Τεχνικές θεάτρου

και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων», το

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου και ώρες 9:30 – 18:30 (13:30-14:30 διάλειμμα) και την Κυριακή

19 Φεβρουαρίου και ώρες 09.30:00-14:00.

- Το  σεμινάριο  θα  πραγματοποιηθεί  στο  87ο Δημοτικό  Σχολείο  Αθηνών,  Ορφέως 58

(χάρτης  https://goo.gl/maps/FoeyhARkxH3fBykh7),  κοντά  στον  σταθμό  Μετρό

«Κεραμεικός». 

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή βεβαίωσης και υλικών του σεμιναρίου είναι η

παρακολούθηση και τις δύο ημέρες.  

Το  επιμορφωτικό  σεμινάριο  πραγματοποιείται  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  «Κι  αν

ήσουν  εσύ;»  -  ένα  πρόγραμμα  ευαισθητοποίησης  στα  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  σε

θέματα προσφύγων με βιωματικές  δραστηριότητες,  τεχνικές θεάτρου και  εκπαιδευτικού

δράματος του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και του Γραφείου της

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, με στόχο την υποστήριξη

εκπαιδευτικών που υλοποιούν ή ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν σχετικό πρόγραμμα στο
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σχολείο  τους.  Το  πρόγραμμα  «Κι  αν  ήσουν  εσύ;»  είναι  εγκεκριμένο  από  το  ΙΕΠ  και  το

Υπουργείο Παιδείας  και  πιστοποιημένο από τον Διεθνή  Οργανισμό  για  το Θέατρο στην

Εκπαίδευση (IDEA). 

Εμψύχωση: Χριστίνα Ζώνιου, Χριστίνα Κρίθαρη, Νίκος Γκόβας

Συνεργασία, Κατερίνα Αλεξιάδη

Ακολουθεί  παράρτημα  με  τα  βιογραφικά  των  εμψυχωτών  και  την  περιγραφή  του

σεμιναρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι/-εςεκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα μέχρι τις

15  Φεβρουαρίου  και  ώρα  10.00  π.μ.:https://forms.gle/pkmrVQsKGtYZjLwe8(αν  ο

σύνδεσμος δεν ανοίγει αυτόματα, μπορείτε να τον αντιγράψετε και να επικολλήσετε στον

φυλλομετρητή).

 Προτεραιότητα  έχουν  όσες/οι  υλοποιούν  σχετικά  πολιτιστικά  ή  περιβαλλοντικά

προγράμματα. 

 Οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μέρος θα ειδοποιηθούν με προσωπικό  emailστις 15

Φεβρουαρίου.

 Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, στο 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/perivallontiki-ekpaidefsiκαι στοhttp://dipe-a-

athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata, θα αναρτηθεί κατάλογος συμμετεχόντων.

 Επειδή το σεμινάριο  έχει  τη μορφή θεατρικού εργαστηρίου (περιλαμβάνει  ασκήσεις,
παιχνίδια,  αυτοσχεδιασμούς,  παιχνίδια  ρόλων  και  άλλες  δραστηριότητες).  είναι
απαραίτητο οι συμμετέχοντες/ουσες να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια.

 Θα δοθούν υλικά του προγράμματος μετά το τέλος του σεμιναρίου.

Οι Υπεύθυνες Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Καλλιόπη Κύρδη και Μαρία Δημοπούλου 

Ο Διευθυντής Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α. Βιογραφικά σημειώματα εμψυχωτών

Η  Χριστίνα  Ζώνιου διδάσκει  Υποκριτική,  Σκηνική  Πρακτική  και  Κοινωνικό  Θέατρο  σε

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ως μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

του  Τμήματος  Θεατρικών  Σπουδών  της  Σχολής  Καλών  Τεχνών  του  Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου,  από  το  2005.  Το  ακαδημαϊκό  έτος  2018/2019  δίδαξε  ως  επισκέπτρια

καθηγήτρια  στα  Πανεπιστήμια  της  Πίζας  και  της  Ρώμης.  Υπήρξε  μέλος  της  Επιτροπής

Σπουδών  του  Λυκείου  Επιδαύρου,  διεθνούς  θερινού  σχολείου  αρχαίου  δράματος  του

Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το ερευνητικό της

ενδιαφέρον περιλαμβάνει τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη σκηνοθεσία, την υποκριτική και

τη δραματουργία, την εκπαίδευση ηθοποιών, τις παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση, το

εφαρμοσμένο/κοινωνικό θέατρο και το Θέατρο του Καταπιεσμένου. Έχει προπτυχιακές και

μεταπτυχιακές  σπουδές  θεάτρου,  με  εξειδίκευση  στη  σύγχρονη  θεατρική  πρακτική

(σκηνοθεσία,  υποκριτική,  δραματουργία  και  θεατροπαιδαγωγική),  στο  Πανεπιστήμιο

Αθηνών  (1997),  στο  Πανεπιστήμιο  της  Γλασκόβης  (1998)  και  τη  δραματική  σχολή

LaboratorioNove στη Φλωρεντία (2002), ενώ έχει παρακολουθήσει και πολυάριθμα διεθνή

σεμινάρια  κατάρτισης.  Κατέχει  Διδακτορικό  Δίπλωμα  από  το  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλίας

(2016) με θέμα την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας των εκπαιδευτικών μέσω του

Θεάτρου του Καταπιεσμένου.

Η Χριστίνα Κρίθαρη είναι θεατρολόγος,  απόφοιτη του Τμήματος Θεατρικών σπουδών του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κατεύθυνση Υποκριτικής και Σκηνοθεσίας. Έχει φοιτήσει

επίσης στο Charles de Gaulle Lille3 της Γαλλίας και άσκησε την πρακτική της άσκηση στο

TeatrodellaLimonaia   της  Φλωρεντίας.  Στην  πτυχιακή  της  εργασία  εργάστηκε  πάνω  στο

Θέατρο του Καταπιεσμένου στο χώρο της απεξάρτησης. Εργάστηκε ως θεατροπαιδαγωγός

σε  προγράμματα όπως «Διαφυγές», «Εσύ όπως κι εγώ», «η πολύχρωμη μετανάστευση της

πεταλούδας».  Εργάζεται  σε  δημοτικά  σχολεία  με  αντικείμενο  το  μάθημα  της  θεατρικής

αγωγής.  Είναι  συνεργάτης  του  Δημοτικού  Θεάτρου  Τρικάλων  όπου  εργάζεται  ως

εμψυχώτρια  ομάδων  παιδιών  και  ενηλίκων,  ως  βοηθός  σκηνοθέτη  σε  επαγγελματικές

παραστάσεις και ως σκηνοθέτης στην Πειραματική σκηνή.  Είναι  μέλος του Πανελληνίου

Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και επιμορφώτρια του προγράμματος "κι αν ήσουν

εσύ;" της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και του Πανελληνίου Δικτύου

για το Θέατρο στην εκπαίδευση.

 Ο Νίκος Γκόβας είναι παιδαγωγός θεάτρου και εκπαιδευτής ενηλίκων, με μεγάλη εμπειρία

στην εμψύχωση ομάδων. Σπούδασε μαθηματικά,  θέατρο και παιδαγωγικά στην Ελλάδα,

στην Αγγλία και στην Αυστραλία και έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός, μουσικός, σκηνοθέτης

και  εμψυχωτής  νεανικών  θεατρικών  εργαστηρίων  με  Δημοτικά  Θέατρα,  ΔΗΠΕΘΕ,

Πανεπιστήμια και ανεξάρτητες ομάδες. Το 1994 ιδρύει στο Λονδίνο το TheatreLabCompany

(Hellenic  FoundationAward  1997)  και  σκηνοθετεί  τις  παραστάσεις  του  μέχρι  το  1998

(European Festival of Theatre in CamdenLondon, Διεθνές Φεστιβάλ «Θεατρική Άνοιξη» στη

Θεσσαλονίκη, κ.α.). Ως Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής (1998- 2014) αναπτύσσει  τοπικά πολιτιστικά δίκτυα με

έμφαση το θέατρο, τα οπτικοακουστικά (φωτογραφία, κινηματογράφος), τη λογοτεχνία, τα

ανθρώπινα δικαιώματα κ.α. Ιδρυτής και εκδότης (2001-2021) του περιοδικού «Εκπαίδευση



&  Θέατρο»,  μέλος  της  Διεθνούς  Συντακτικής  Επιτροπής  του  περιοδικού  Research  in

DramaEducation (RiDE) (2011-2017). Ιδρυτής και πρόεδρος (1998- 2008) της επιστημονικής

ένωσης «Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση». Από το 2015 συντονίζει το

πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;» που υλοποιεί το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην

Εκπαίδευση σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην

Ελλάδα.  Σκηνοθέτης  και  εμψυχωτής  από  το  2000  στο  πρόγραμμα  «Διαφυγές:  ένα

θεατροπαιδαγωγικό πρόγραμμα-  παράσταση θεάτρου φόρουμ για  σχολεία  για τη λήψη

αποφάσεων  και  την  πρόληψη».  Εμψυχωτής  στα  προγράμματα  εκπαίδευσης  στελεχών

Θεάτρου Φόρουμ.  Έχει γράψει, συγγράψει και επιμεληθεί πολλά βιβλία και άρθρα για το

θέατρο στην εκπαίδευση.

Β. Σύντομη περιγραφή σεμιναρίου

Το σεμινάριο καλύπτει τρεις θεματικές του επιμορφωτικού κύκλου του προγράμματος «κι

αν ήσουν εσύ;» (βλ. όλες τις θεματικές του προγράμματος)

Συγκεκριμένα:

α) Στόχοι, μεθοδολογία, δράσεις του προγράμματος (κωδ. Α1α)

• Ποια  είναι  τα  επείγοντα  ζητήματα  που  αντιμετωπίζει  η  εκπαιδευτική  κοινότητα

σήμερα γύρω από το προσφυγικό και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

• Η θεματική και οι στόχοι του προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;» (η ξενοφοβία, οι

εκτοπισμένοι άνθρωποι,  ο πολιτισμός, η ταυτότητα, η ετερότητα και η διαχείρισή της, η

παιδαγωγική προσέγγιση που προτείνεται με βάση τις αρχές της κριτικής διαπολιτισμικής

εκπαίδευσης κ.ά.).

• Η  συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  στο  πρόγραμμα  (όροι  και  δυνατότητες

συμμετοχής  στην  επιμόρφωση,  αξιοποίηση  στη  σχολική  τάξη,  συμμετοχή  σε  Ημέρα

Δράσης/Μαθητικά Φεστιβάλ).

β) Βιωματικό εργαστήριο: «πες το δυναμικά με εικόνες!» (κωδ. Β15) 

Θα αξιοποιηθεί το «θέατρο εικόνων», και ειδικότερα οι «δυναμικές εικόνες» σε συνδυασμό

με βασικές τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος, για τη διερεύνηση απόψεων, έκφραση ιδεών

και συναισθημάτων αλλά και ως διαδικασίας που οδηγεί σε παραστασιακό γεγονός.  Ως

πρώτη ύλη θα χρησιμοποιηθεί το σώμα μας και οι ιστορίες μας, λογοτεχνικά κείμενα και

ντοκουμέντα.  Οι  συμμετέχοντες/-ουσες  θα  γνωρίσουν  ένα  δημιουργικό  τρόπο   για  να

δουλεύουν  θεατρικά  με  νέους  και  να  προσεγγίσουν  διερευνητικά  θέματα  ανθρωπίνων

δικαιωμάτων και ζητήματα προσφύγων. 

γ) Σχεδιασμός προγραμμάτων στο σχολείο (κωδ. 3α). 

Oι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα κληθούν να συζητήσουν και σχεδιάσουνι  συμμετέχοντες/συμμετέχουσες  θα  κληθούν  να  συζητήσουν  και  σχεδιάσουν

δραστηριότητες κατάλληλες στο πλαίσιο της εργασίας τους.  

Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων καθώς

και  σε εμψυχωτές ομάδων νέων με μικρή ή καθόλου  εμπειρία  σε  θεατροπαιδαγωγικές

τεχνικές.

https://theatroedu.gr/%CE%A4%CE%B9-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/%CE%9A%CE%B9-%CE%B1%CE%BD-%CE%AE%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%8D/%CE%94%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%97-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7
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