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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ 
Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
---------- 
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------- 
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Τηλέφωνο: 2310  - 643040 (εσωτ.902) 

Φαξ: 2310 - 643 046 
E-mail: mail@dipe-v-thess.thess.sch.gr 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Προς: 

 
 
 
 
 
 
 
Κοιν: 
 

       Θεσ/νίκη 13-1-2017 
            Αρ. Πρωτ.: 222 
 
Τους κ. Διευθυντές & 
Τις κ. Διευθύντριες  
των Δημοτικών Σχολείων & 
Τους κ. Προϊσταμένους &  
Τις κ. Προϊσταμένες  
των Νηπιαγωγείων  
Π.Ε. Δυτικής Θεσσαλονίκης         
 

1. Διεύθυνση Σπουδών, 
Προγραμμάτων και οργάνωσης Π.Ε  
Τμήμα Γ΄ Μαθητικής Μέριμνας & 
Σχολικής ζωής 

2. Περιφερειακή Δ/νση Π.Ε.  &  Δ.Ε. 
Κεντρικής Μακεδονίας  

3. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Π.Ε. 
Δυτ.Θεσσαλονίκης           

4.  Φ.Αρχείου  

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε βιωματικό σεμινάριο με τίτλο “Σκληρό καρύδι” στο πλαίσιο των 
επιμορφωτικών δράσεων του Προγράμματος «Kι αν ήσουν εσύ;» της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο 
στην Εκπαίδευση. 

 

 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης δια της 
Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κυρίας Ιππέκη Βασιλικής, διοργανώνει σε 
συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την  Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο 
εργαστηριακής μορφής με τίτλο: 

“Σκληρό καρύδι” 

την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρες 17.00-20.00΄στην αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης (Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη). 

 

 Το επιμορφωτικό εργαστήριο, βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Ελένης 
Σβορώνου, εντάσσεται στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του Προγράμματος  
«Kι  αν  ήσουν  εσύ;»  ένα Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα 
και σε θέματα προσφύγων της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε 
συνεργασία με το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. 

 Το εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δυτ. Θεσσαλονίκης και σε εμψυχωτές νεανικών ομάδων.   

 



http://dipe-v-thess.thess.sch.gr 
 

 Σκοπός του θεατροπαιδαγωγικού αυτού εργαστηρίου είναι  η εισαγωγή σε 
τρόπους ευαισθητοποίησης για ζητήματα διαφορετικότητας και για το προσφυγικό, με 
αφορμή το βιβλίο «Σκληρό Καρύδι». Παράλληλα εισάγει βασικές τεχνικές παιδαγωγικού 
θεάτρου και δημιουργικής γραφής. Επιδιώκει την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της 
αλληλεγγύης και του κλίματος συνεργασίας στην τάξη, την πρόληψη καταστάσεων 
απόρριψης και εκφοβισμού μαθητών που διαφέρουν, την καλλιέργεια στάσης ενεργού 
πολίτη, την κριτική σκέψης και την ένταξη προβλημάτων όπως το προσφυγικό στην 
παγκόσμια και συστημική τους διάσταση. 

 Επιμορφώτριες:  Αντιγόνη Τσαρμποπούλου,  Ελένη Παπαγεωργίου  

 Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελία: www.theatroedu.gr 

  

 Συμμετέχοντες: Το βιωματικό εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Προτεραιότητα έχουν 
εκπαιδευτικοί που προτίθενται να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο υλικό στις τάξεις τους.  
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.  

 Αιτήσεις συμμετοχής: Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΕΧΡΙ 20 Ιανουαρίου στη ΦΟΡΜΑ 
ΑΙΤΗΣΗΣ εδώ (επίσης και στην ιστοσελίδα www.TheatroEdu.gr). Οι εκπαιδευτικοί θα 
ειδοποιηθούν στο προσωπικό email τους στις 22-1-2017 για το αν έχουν επιλεγεί στο 
εργαστήριο, ενώ τα ονόματα των συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν με σχετικό έγγραφο 
και στην ιστοσελίδα της Δ/νσης. Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν την ημέρα του 
εργαστηρίου άνετα ρούχα και παπούτσια κατάλληλα για κίνηση στο χώρο. 

 Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο που σας επισυνάπτεται και στο 
humanrights@theatroedu.gr. 

  Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας. 

 

 
                                                                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. 

                                                                                                                ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

                                                                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

«Κι αν ήσουν εσύ;» 

Ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στα ανθρώπινα δικαιώματα και 
σε θέματα προσφύγων, με βιωματικές δραστηριότητες, τεχνικές 

θεάτρου και εκπαιδευτικού δράματος  
 
 

Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι" για εκπαιδευτικούς και 
εμψυχωτές νεανικών ομάδων 

 
 

Τετάρτη , 25 Ιανουαρίου 2017, 17:00 – 21:00 
Θεσσαλονίκη, Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη, 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
της ΔΔΕ Δυτ. Θεσσαλονίκης 

  
Δωρεάν για περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών 

 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «κι αν ήσουν εσύ;» το Πανελλήνιο Δίκτυο για το 
Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με την  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για 
τους Πρόσφυγες, οργανώνουν το βιωματικό επιμορφωτικό εργαστήριο για 
εκπαιδευτικούς με τίτλο «Σκληρό καρύδι» βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο 
της Ελένης Σβορώνου. 

Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Π.Ε. Δ. 
Θεσσαλονίκης, Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Δ.Ε. Δ. Θεσσαλονίκης, 
Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας που 
διδάσκουν στην Α΄ Γυμνασίου, καθώς και σε εμψυχωτές νεανικών ομάδων.   

Σκοπός του θεατροπαιδαγωγικού αυτού εργαστηρίου είναι  η εισαγωγή σε τρόπους 
ευαισθητοποίησης για ζητήματα διαφορετικότητας και για το προσφυγικό, με 
αφορμή το βιβλίο «Σκληρό Καρύδι». Παράλληλα εισάγει βασικές τεχνικές 
παιδαγωγικού θεάτρου και δημιουργικής γραφής. Επιδιώκει την καλλιέργεια της 
ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης και του κλίματος συνεργασίας στην τάξη, την 
πρόληψη καταστάσεων απόρριψης και εκφοβισμού μαθητών που διαφέρουν, την 
καλλιέργεια στάσης ενεργού πολίτη, την κριτική σκέψης και την ένταξη 
προβλημάτων όπως το προσφυγικό στην παγκόσμια και συστημική τους διάσταση. 



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ www.theatroedu.gr 

Συμμετέχοντες: Το βιωματικό εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι 
εκπαιδευτικοί επιθυμούν από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και όσοι από τη 
Δευτεροβάθμια διδάσκουν στην Α΄ Γυμνασίου, και εμψυχωτές νεανικών ομάδων. 
Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο 
υλικό στις τάξεις τους. 

Θα επιλεγούν 35 εκπαιδευτικοί. 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. 

Επιμορφώτριες:  Αντιγόνη Τσαρμποπούλου,  Ελένη Παπαγεωργίου 

Αιτήσεις συμμετοχής: Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα γίνει κλήρωση. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ΜΕΧΡΙ 20 Ιανουαρίου στη 
ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ εδώ (επίσης και στην ιστοσελίδα www.TheatroEdu.gr) και θα 
ειδοποιηθούν στο προσωπικό email τους στις 22/1/2017 για το αποτέλεσμα της 
κλήρωσης.  
 
Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση , Ύπατη Αρμοστεία 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

Συνεργασία: Π.Ε. Δ. Θεσσαλονίκης, Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Δ.Ε. 
Δ. Θεσσαλονίκης, Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Γραμματεία/Πληρ. Γιάννα Παπαδοπούλου  humanrights@theatroedu.gr, 210-
6541600 
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