
 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε δια ζώσης συναντήσεις με θέμα «Το δράμα ως πλαίσιο 

μάθησης και εξερεύνησης» 
 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

 
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 2557/21-11-2022 Πρόσκλησης σας καλούμε στις 
παρακάτω δια ζώσης συναντήσεις με θέμα «Το δράμα ως πλαίσιο μάθησης και 

εξερεύνησης», που θα υλοποιηθούν στο 1ο Δ.Σ. Ωραιοκάστρου (Αριστοτέλους 1, 
57013, Ωραιόκαστρο): 

• στις 17-12-2022, 17:00-20:00, για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και  

• στις 18-12-2022, 11:00-14:00, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  
 

Εμψυχωτής των παραπάνω δια ζώσης συναντήσεων θα είναι ο κ. Κώστας 

Αμοιρόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο Oslo Metropolitan University, 

Νορβηγία.  

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων του 1ου και 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας. 

Επισημαίνεται ότι ειδικά για τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ91 δίνεται η δυνατότητα 
εξειδικευμένης δια ζώσης συνάντησης στις 17-12-2022, 11:00-14:00, στον ίδιο χώρο, 
βάσει της υπ’ αριθμ. 2800/12-12-2022 Πρόσκλησης.  

 

Ακολουθεί η περιγραφή των θεματικών των συναντήσεων ανά βαθμίδα.  

Το δράμα στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό: 

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δράμα με παιδιά στη σχολική τάξη 

υποστηρίζοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση; Σε αυτό το εργαστήριο θα 

ασχοληθούμε με το πώς επιλέγουμε υλικό και το πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε 

χρησιμοποιώντας το δράμα για να δημιουργήσουμε, μαζί με τα παιδιά, αξιόλογα 

μαθησιακά περιβάλλοντα στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Το δράμα μπορεί να 

δημιουργήσει ένα φανταστικό περιβάλλον όπου η διερεύνηση ανθρώπινων 

καταστάσεων σε βάθος γίνεται πιο εφικτή για τα παιδιά όπως και η ανάπτυξη του 
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Σταυρούπολη, 13-12-2022 
Αρ. Πρωτ.: 2807 
 

Προς: 

Σχoλικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπ/σης  Δυτικής Θεσσαλονίκης 

Κοιν: 

1. Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  

Δυτικής Θεσσαλονίκης  

2. Περιφερειακό Δ/ντή Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας 

  

Ταχ. Δ/νση: Κολοκοτρώνη 22  
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Πληροφορίες:  
Τηλέφωνο: 
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αναλυτικού προγράμματος με έναν πιο δημιουργικό/βιωματικό τρόπο. Στο δράμα η 

γνώση μπορεί να συνδεθεί με την πραγματικότητα των μαθητών.  Στο εργαστήριο θα 

χρησιμοποιηθεί μια ιστορία από όπου θα προσπαθήσουμε να αντλήσουμε υλικό και 

να το αναπτύξουμε χρησιμοποιώντας τα βασικά δραματικά στοιχεία, τις δραματικές 

τεχνικές και συμβάσεις. 

Το δράμα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

Πολλά από τα κείμενα που διδάσκονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

προσφέρουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σημαντικό νόημα για τη ζωή και τους 

προβληματισμούς των σύγχρονων νέων. Στο συγκεκριμένο εργαστήριο θα 

διερευνήσουμε τρόπους που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το δράμα με νέους κα ι 

νέες με σκοπό τον προβληματισμό και την εξερεύνηση κοινωνικών θεμάτων και 

προβλημάτων καθώς και τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε κείμενα από το 

αναλυτικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέποντάς τα σε 

επίκαιρα, σημαντικά πλαίσια που μπορούν να συνδεθούν με τη σύγχρονη ζωή των 

νέων. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν περισσότερες 

γνώσεις για τις τεχνικές και τις συμβάσεις τού δράματος καθώς και για τη μετατροπή 

κειμένων σε δραματική μορφή ώστε να μπορούν να προσεγγίζουν, μαζί με ομάδες 

νέων, ανθρώπινες καταστάσεις, υποστηρίζοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση.  

Απαραίτητη η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας συμμετοχής μέχρι τις 15:00 την 
Πέμπτη, 15-12-2022, για τον καλύτερο συντονισμό των δια ζώσης συναντήσεων: 
https://forms.gle/Fa7Xjnj5Nkm2GG9X7 Θα επιβεβαιωθεί η συμμετοχή σας την ίδια 

ημέρα έως τις 17:00, με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα 
δηλώσετε. Σε περίπτωση έκτακτης ακύρωσης συμμετοχής, παρακαλούμε θερμά να 
μας ειδοποιήσετε, για να προχωρήσουμε σε συμπλήρωση της κενής θέσης.  

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της διαδικτυακής 
επιμόρφωσης «Το δράμα ως πλαίσιο μάθησης και εξερεύνησης», που υλοποιήθηκε 
στις 30-11-2022, για τη συμμετοχής σας στις παραπάνω δια ζώσης συναντήσεις. 

Η δράση διοργανώνεται από τις Συντονίστριες του 2ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, 

την κ. Ειρήνη Ιωαννίδου, ΣΕΕ/ Εκπαίδευσης για την Αειφορία και την κ. Μαρία -
Αλεξάνδρα Κουμανάκου, ΣΕΕ Θεατρικής Αγωγής. 
 

Προς διευκόλυνσή σας παραθέτουμε τον χάρτη με τη διεύθυνση του 1ου Δ.Σ. 
Ωραιοκάστρου:  
https://www.google.com/maps/place/1%CE%BF+%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9% CE%BA%C

F%8C+%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%A9%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%

CE%BA%CE%AC%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85/@40.7270068,22.9135044,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3
m4!1s0x14a836d75d2cc15b:0x697698753b1ec841!8m2!3d40.7270028!4d22.9160793   
Σημειώνεται ότι κάτω από το σχολείο υπάρχουν δρόμοι με ελεύθερο parking και 

ακριβώς απέναντι από το σχολείο υπάρχει καφέ.  
 

                                                    Οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου 
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