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Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3632
ΠΡΟΣ: 1. Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
2. Σχολικές Μονάδες Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
(δια της Δ.Δ.Ε. Μεσσηνίας)
3. Υπηρεσίες ΥΠ.Π.Ε.Θ. Μεσσηνίας
ΚΟΙΝ: 1. Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
2. Περιφερειακή Διεύθυνση
Πρωτ. και Δευτ. Εκπ. Πελοποννήσου
3. Προϊστάμενη Παιδαγωγικής-Επιστημονικής
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. Μεσσηνίας
5. Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους
πρόσφυγες στην Ελλάδα
6. Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Μεσσηνίας
7.Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Έδρες τους__

Θέμα: Βιωματικό, θεατροπαιδαγωγικό σεμινάριο Β΄ Επιπέδου 2016-2017
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και το Πανελλήνιο
Δίκτυο για το «Θέατρο στην Εκπαίδευση» διοργανώνει βιωματικό, θεατροπαιδαγωγικό σεμινάριο Β΄ Επιπέδου, με
τίτλο: «Βιωματικό Εργαστήριο – Παράσταση “Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας”», στις 17 Ιουνίου 2017,
στο Αμφιθέατρο του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, διάρκειας τριών (3) ωρών, από 11:30 ως 14:30.
Το σεμινάριο στοχεύει στην ενδυνάμωση του έργου των εκπαιδευτικών μέσω των θεατροπαιδαγωγικών τεχνικών
και απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς της Μεσσηνίας, ανεξαρτήτως γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι
ενδιαφερόμενοι/ες Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι τις 13 Ιουνίου
2017 την διαδικτυακή αίτηση που βρίσκεται στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση (http://metafestival.sch.gr/t2/).
Σε περίπτωση περισσότερων συμμετοχών, και αφού συμπληρωθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που έχουν
παρακολουθήσει επιτυχώς το σεμινάριο που έχουν ήδη πραγματοποιήσει οι συνδιοργανωτές φορείς κατά το
τρέχον σχολικό έτος, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή κλήρωση για την κάλυψη των υπόλοιπων θέσεων. Όλοι/ες οι
συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν εγκαίρως στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) που θα δηλώσουν στην αίτησή
τους, για την οριστική συμμετοχή τους στο σεμινάριο.
Επισυνάπτεται το πλαίσιο του σεμιναρίου. Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσής τους.

Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης
Δημήτριος Ι. Οικονομόπουλος
Δάσκαλος

Βιωματικό, Θεατροπαιδαγωγικό σεμινάριο Β΄ Επιπέδου

Βιωματικό Εργαστήριο – Παράσταση «Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας»
17 Ιουνίου 2017, 11:30 ως 14:30, Αμφιθέατρο 10ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας

Γενικά
Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;» που υλοποιείται από την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Το
πρόγραμμα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση στα ανθρώπινα δικαιώματα σε θέματα προσφύγων με βιωματικές
δραστηριότητες, τεχνικές θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος. Είναι ένα βιωματικό εργαστήριο – παράσταση της
μορφής «Θέατρο Φόρουμ» (forum theatre) που εισήγαγε τον εικοστό αιώνα ο Augusto Boal και απευθύνεται σε
όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εκπαιδευτικό Υλικό
Το σεμινάριο βασίζεται στο εγχειρίδιο:
 Νομικού, Μ., Ορφανίδου, Φ., Χολέβα, Ν. (2014). Δραστηριότητες βιωματικής μάθησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα
δικαιώματα των προσφύγων. Αθήνα: Υ.Α. Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες. Διαθέσιμο διαδικτυακά στο:
<http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Extras/education_symbiosis/Symbiosis_project_manual_final.pdf>. Ανακτήθηκε: 31/05/2017.
Περιγραφή
Το εργαστήριο-παράσταση διαπραγματεύεται θέματα όπως η αλληλεγγύη, η αποδοχή του «άλλου» και η
αντιμετώπιση της ξενοφοβίας. Απευθύνεται σε εφήβους, σε εκπαιδευτικούς και σε μέλη της ευρύτερης
εκπαιδευτικής κοινότητας και επιχειρεί να θέσει τους συμμετέχοντες απέναντι σε προσωπικές και κοινωνικές
στάσεις, ιδανικά, επιθυμίες και ευθύνες. Αποτελείται από τρία μέρη:
Μέρος Α: παιχνίδια ενεργοποίησης του σώματος και το νου ως μέσου εισαγωγής στα εργαλεία και στις έννοιες που
θα ακολουθήσουν. Ακολουθεί το «πακέτο εξερεύνησης» με στοιχεία από τις υποκριτικές τεχνικές του «Θεάτρου
Εικόνας» (Image theatre) και το «Θέατρο Ντοκουμέντο» (documentary theatre).
Μέρος Β: παρουσίαση της παράστασης «Η πολύχρωμη μετανάστευση της πεταλούδας» η οποία ακολουθείται από
συζήτηση πάνω στους χαρακτήρες του έργου μέσω της τεχνικής της «ανακριτικής καρέκλας» (hot seating).
Μέρος Γ: το «Φόρουμ», κατά το οποίο η παράσταση ξαναπαίζεται και το κοινό παρεμβαίνει επί της σκηνής
προσπαθώντας με αυτοσχεδιασμούς να ενδυναμώσει τον χαρακτήρα ο οποίος έχει ανάγκη και να οδηγήσει την
ιστορία σε ένα διαφορετικό τέλος.
Προετοιμασία
Το εργαστήριο είναι βιωματικό, περιλαμβάνει ασκήσεις, παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια ρόλων και άλλες
δραστηριότητες, που εξελίσσονται κλιμακωτά. Συστήνεται στους/στις σουμμετέχοντες/ουες να φορούν άνετη
ένδυση και υπόδηση, κατάλληλη για κινητικές ασκήσεις.
Συντελεστές
Σχεδιασμός: Χριστίνα Κρίθαρη, Θεατρολόγος, Θεατροπαιδαγωγός.
Εμψυχωτής: Γιώργος Μπεκιάρης, Δάσκαλος - Θεατρολόγος, Θεατροπαιδαγωγός.
Συντελεστές παράστασης: Ελένη Κίτσου, φοιτήτρια Θεατρολογίας, Θεατροπαιδαγωγός.
Γιάννης Κουτρουμάνης, φοιτητής Θεατρολογίας, Θεατροπαιδαγωγός.
Χρήστος Μπουρνάκας, φοιτητής Θεατρολογίας, Θεατροπαιδαγωγός.
Νίκη Φραγκέλλη, φοιτήτρια Θεατρολογίας, Θεατροπαιδαγωγός.

