
 
 

  

2019_4_16 Θεσσαλονίκη 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών  

 

Εργαστήριο "Σκληρό Καρύδι"  

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

 

Θεσσαλονίκη, Τρίτη 16 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 το βιωματικό επιμορφωτικό εργαστήριο για 

εκπαιδευτικούς με τίτλο «Σκληρό καρύδι» βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο 
της Ελένης Σβορώνου.  

 

Το εργαστήριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή του 

Α.Π.Θ και απευθύνεται σε φοιτήτριες και φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής καθώς και εκπαιδευτικούς που συνεργάζονται 

με την Παιδαγωγική Σχολή.   

 

 

Σκοπός του θεατροπαιδαγωγικού αυτού εργαστηρίου είναι  η εισαγωγή σε τρόπους 

ευαισθητοποίησης για ζητήματα διαφορετικότητας και δικαιωμάτων των 

προσφύγων, με αφορμή το βιβλίο «Σκληρό Καρύδι». Παράλληλα εισάγει σε 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 σκέψη και την 

ένταξη προβλημάτων όπως το προσφυγικό στην παγκόσμια και συστημική τους 
διάσταση.  

 

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;». 

 

Το βιβλίο Σκληρό Καρύδι της Ελένης Σβορώνου διανέμεται δωρεάν στους 

συμμετέχοντες και το όλο πρόγραμμα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας. 

  

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/1r40QMr7nMqYXLhrxeHT3uP7ky3sEKv9_XPgbPnZZ9Os/viewform?edit_requested=true
mailto:humanrights@theatroedu.gr
mailto:info@educ.auth.gr

