
 
 

  

2019_4_18 Θεσσαλονίκη 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

 

Εργαστήριο "Ειρήνη: η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα"  

για φοιτητές & φοιτήτριες Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. και εκπαιδευτικούς  

 

Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 18 Απριλίου 2019, 16:30-20:30 

Τόπος:  Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ., Αίθουσα Λόγου & Τέχνης, 

10ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη (επί της Γ’ Σεπτεμβρίου) 

 

Δωρεάν για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων 

  

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 βιωματικό επιμορφωτικό εργαστήριο για 

εκπαιδευτικούς με τίτλο «Ειρήνη, η ιστορία ενός παιδιού πρόσφυγα» 

  

Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του 

Α.Π.Θ και απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές των Τμημάτων Προσχολικής 

Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής καθώς και εκπαιδευτικούς που 

συνεργάζονται με την Παιδαγωγική Σχολή. 

   

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να διερευνήσει με βιωματικό τρόπο θέματα που 

σχετίζονται με τη διαφορετικότητα, τις πολιτισμικές διαφορές και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, και να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση για εκείνους που βρίσκονται 

μακριά από την πατρίδα τους. Βασίζεται στο εκπαιδευτικό υλικό «Ειρήνη» της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για παιδιά 5-8 ετών, και αξιοποιεί 

τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος. Η Ειρήνη είναι ένα μικρό κορίτσι που αναγκάζεται 

να εγκαταλείψει το σπίτι της. Στην αρχή βιώνει την ανασφάλεια και την απόρριψη 

μέχρι να βρει προστασία, αγάπη και ζεστασιά. 

 

Προτεραιότητα έχουν τα μέλη του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ. 

καθώς και εκπαιδευτικοί που συνεργάζονται με την Σχολή. Σε περίπτωση που 

υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις συμμετοχής θα γίνει κλήρωση. 

  

Οι συμμετέχοντες πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια για κίνηση και 

ασκήσεις στον χώρο. 

  

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαιώση παρακολούθησης 4 ωρών προγράμματος 

εγκεκριμένου από το ΙΕΠ. 

 

Επιμορφώτριες: Αντιγόνη Τσαρμποπούλου, Αφροδίτη Ρίζου, δασκάλες, 

επιμορφώτριες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κι αν ήσουν εσύ;». 



  

Αιτήσεις συμμετοχής: μέχρι την Παρασκευή 12-4-2019 στην ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ  

Σε  περίπτωση που οι αιτούντες δεν επιλεγούν  θα ειδοποιηθούν ηλεκτρονικά στο e-

mail τους μέχρι τη Δευτέρα 15/4/2019.  

  

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Ύπατη Αρμοστεία 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 

Συνεργασία:  Παιδαγωγική Σχολή Α.Π.Θ.  

 

Γραμματεία/Πληροφορίες: 

Γιάννα Παπαδοπούλου humanrights@theatroedu.gr, 210-6541600  

Κοσμητεία Παιδαγωγικής Σχολής, Β. Αγκαθίδου, info@educ.auth.gr, 2310991290 / 

5062  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1wm0KzZv11AqDvZc0gdYU-qzKSlGCV_uyvnLbM8tAUL0/viewform?edit_requested=true
mailto:humanrights@theatroedu.gr
mailto:info@educ.auth.gr

