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ΠΡΟΣ: Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
ΚΟΙΝ: 1. Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
(Δια της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου)
2.Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Πελοποννήσου
3. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
5. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Καλαμάτας
6. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
7. Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.
για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα
8. Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση

Θέμα: Σεμινάριο «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα
προσφύγων»
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας,
η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην
Εκπαίδευση συνδιοργανώνουν στις 11, 12 και 13 Νοεμβρίου 2016, επιμορφωτικό βιωματικό σεμινάριο
διάρκειας είκοσι (18) ωρών με τίτλο «Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και για θέματα προσφύγων», στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας. Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν
δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και θεσμικοί εκπρόσωποι, προκειμένου να δράσουν πολλαπλασιαστικά στη δραστηριότητα. Σε
περίπτωση περισσότερων αιτήσεων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.
Στοχοθεσία σεμιναρίου. Το σεμινάριο στοχεύει στην ενδυνάμωση του έργου των εκπαιδευτικών και συνάδει
με την «Επίκαιρη Δράση για το σχολικό έτος 2016-2017» (ΥΠΕΕΘ 170596/ΓΔ4/13-10-2016) κατά την υλοποίηση
προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Ειδικότεροι στόχοι του σεμιναρίου είναι:
α) η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα και δικαιωμάτων των προσφύγων ειδικότερα,
β) η εξοικείωση με τη χρήση τεχνικών θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος, που μπορούν να αξιοποιηθούν
στο σχεδιασμό προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ή διδακτικών ενοτήτων με ανάλογη θεματολογία,
γ) η γνωριμία εκπαιδευτικών υλικών για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι τρόποι αξιοποίησής τους,
δ) η ενημέρωση για τις εκπαιδευτικές και γενικότερες δράσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες, και των συνεργαζόμενων με αυτή θεσμικών φορέων.

Πρόγραμμα.
Βιωματικό Σεμινάριο:
«Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων»
Παρασκευή 11/11/2016
15:45 - 16:00

Προσέλευση – Εγγραφές

16:00 - 16:10

Στοχοθεσία – Πλαίσιο Σεμιναρίου

16:10 - 18:10

Εργαστήριο: Γνωριμία – Δραστηριότητες σε θέματα ρόλων και ταυτότητας

18:10 - 18:30

Διάλειμμα - καφές

18:30 - 20:00

Εργαστήριο: Αξιοποιώντας ντοκουμέντα με θεατρικά εργαλεία (Ι)
Σάββατο 12/11/2016

09:30 - 11:30

Εργαστήριο: Αξιοποιώντας ντοκουμέντα με θεατρικά εργαλεία (ΙΙ)

11:30 - 11:50

Διάλειμμα - καφές

11:50 - 13:15

Εργαστήριο: Εισάγοντας τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην τάξη

13:15 - 14:00

Διάλειμμα – Ελαφρύ γεύμα

14:00 - 16:30

Εργαστήριο: «Περάσματα», ένα παιχνίδι προσομοίωσης για τους πρόσφυγες

16:30 - 16:50

Διάλειμμα - καφές

16:50 - 18:30

Παρουσίαση: Ιστορίες Προσφύγων και παρουσίαση της Ύπατης Αρμοστείας
Κυριακή 13/11/2016

9:30 - 12:00

Εργαστήριο: Τεχνικές/εργαλεία για ένα πρόγραμμα για τα Ανθρ. Δικαιώματα στο σχολείο

12:00 - 12:20

Διάλειμμα - καφές

12:20 - 13:30

Εργαστήριο: Σχεδιάζοντας ένα πρόγραμμα για τα Ανθρ. Δικαιώματα στο σχολείο

13:30 - 14:30

Παρουσίαση: Θεσμικοί φορείς και Εκπαιδευτικό Υλικό

Μεθοδολογία. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί βιωματικά και θα αναπτυχθεί «βήμα-βήμα» με τη μορφή
θεατρικού εργαστηρίου που θα περιλαμβάνει ασκήσεις, παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια ρόλων και
άλλες δραστηριότητες, με έμφαση στη διάθεση των συμμετεχόντων/ουσών για δημιουργικό πειραματισμό. Οι
συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να παρακολουθήσουν το σύνολο του σεμιναρίου, φροντίζοντας να διαθέτουν
ένδυση και υπόδηση κατάλληλη για κινητικές ασκήσεις στο χώρο.
Το βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιήσουν οι θεατροπαιδαγωγοί (αλφαβητικά): Παναγιώτης
Βασιλόπουλος, Νίκος Γκόβας, Γιώργος Μπεκιάρης και Νάσια Χολέβα.
Αξιοποιείται το πρόγραμμα του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα
«‘Κι αν ήσουν εσύ’; - ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και σε θέματα
προσφύγων με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος», το οποίο
αναπτύσσεται από το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα, ενθαρρύνοντας τους/τις εκπαιδευτικούς
στην ανάληψη σχετικών δράσεων και προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό η Ύπατη

Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα διαθέτει εκπαιδευτικό υλικό διαδικτυακά, προσβάσιμο
από όλους/ες και συγκεκριμένα:
(α) την ενότητα «Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των
προσφύγων» (http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/drastiriotites-biomatikis-mathisis-staanthropina-dikaiomata-kai-ta-dikaiomata-ton-prosfygon-6-18-eton.html),
β) το βιωματικό παιχνίδι «Περάσματα» (http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/perasmata.html),
γ) το Εκπαιδευτικό υλικό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Ύπατης Αρμοστείας (12 -18 ετών)
«Δεν είναι μόνο αριθμοί» (http://www.unhcr.gr/ekpaideysi/ekpaideytiko-yliko/notjustnumbers.html) και
δ) εκπαιδευτικό Υλικό διαθέσιμο από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο του
προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ», που διοργανώνει σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία
(http://www.theatroedu.gr/el-gr/προγράμματα/2015κιανήσουνεσύ;/εκπαιδευτικόυλικό.aspx).
Στη διάρθρωση του προγράμματος περιλαμβάνεται καφές και ελαφρύ γεύμα. Όλοι/ες οι συμμετέχοντες/ουσες
με τη λήξη του σεμιναρίου θα παραλάβουν έντυπο εκπαιδευτικό υλικό της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου δεκαοκτώ (18) διδακτικών
ωρών.
Συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να συμπληρώσουν διαδικτυακά μέχρι τις 09 Νοεμβρίου 2016 την
«διαδικτυακή φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος για το σεμινάριο ‘Τεχνικές θεάτρου και βιωματικής μάθησης για
τα ανθρώπινα δικαιώματα και για θέματα προσφύγων’» που βρίσκεται στη διεύθυνση
http://activities.mysch.gr . Τα ονόματα των συμμετεχόντων/ουσών θα ανακοινωθούν στις 10 Νοεμβρίου.
Ο επίσημος ιστότοπος του προγράμματος για περισσότερη πληροφόρηση βρίσκεται στο:
http://www.theatroedu.gr/el-gr/προγράμματα/2016κιανήσουνεσύ;/οργάνωση2016.aspx.
Για
κάθε
πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με τις Σχολικές Δραστηριότητες
(messinia@sch.gr).

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης

Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος
Δάσκαλος

