
ΘΕΜΑ: 2η Προσυνεδριακή δράση : «Ταξιδεύοντας στους λαβυρίνθους του θεάτρου» 

στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου: 

«ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 

 
 

Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κρήτης σε 

συνεργασία µε την Περιφέρεια Κρήτης και τον ∆ήµο Ηρακλείου, στο πλαίσιο του 2ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της, διοργανώνει τη 2
η
 προσυνεδριακή δράση, βιωµατικού χαρακτήρα, 

µε  θέµα: «Ταξιδεύοντας στους λαβυρίνθους του θεάτρου».   

Η  δράση δίνει έµφαση στη διαλεκτική σχέση εκπαίδευσης και θεατρικής τέχνης και 

εντάσσεται στον κύκλο προσυνεδριακών δράσεων, ανοιχτών στο κοινό, µε σκοπό τη διάχυση της 

φιλοσοφίας και των στόχων του συνεδρίου και έχει τίτλο:  

«Το θέατρο και η εµψύχωση στην Εκπαίδευση» 

Θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 5.15 µ.µ. - 9.30 µ.µ. ( ώρα 

προσέλευσης 5.00 µ.µ. - 5.15 µ.µ.) στην αίθουσα σεµιναρίων του Πολιτιστικού Συνεδριακού 

Κέντρου Ηρακλείου, µε οµιλητή-εµψυχωτή τον Επίκουρο καθηγητή του ∆ηµοκρίτειου 

Πανεπιστηµίου Θράκης κ. Σίµο Παπαδόπουλο.  

Πρόκειται για ένα βιωµατικό εργαστήριο Παιδαγωγικής του Θεάτρου που πραγµατεύεται την 

προσωπική ανάπτυξη µέσα από την κατανόηση της ετερότητας και στοχεύει, µε την αξιοποίηση 

της ∆ιερευνητικής ∆ραµατοποίησης (Inquiry drama), να φέρει τους συµµετέχοντες σε βιωµατική 

σχέση µε τις ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της οµάδας, µε στόχο την κατανόηση εννοιών στην 

τυπική, µη τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Προς αυτή την κατεύθυνση, έµφαση θα δοθεί στις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτουν από τα  Αναλυτικά Προγράµµατα Σπουδών. 

Θα χρησιµοποιηθούν αναπαραστατικοί-σκηνικοί κώδικες, ώστε καθένας µέσα από την 

θεατρική εµπειρία µε καλλιτεχνική και παιδαγωγική ευαισθησία να µπορεί να αξιοποιεί 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

---------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

---------- 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ  

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & ∆/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

---------- 

Ταχ. ∆/νση : Λ. Κνωσού 6 

Τ.Κ. - Πόλη : 71306 – Ηράκλειο Κρήτης 

Πληροφορίες : Κουτσουδάκη Κ., Μηλαθιανάκη Μ. 

  Μαλανδράκης Κ. 

Τηλ. : 2810 302 458, 2810 347 289 

Fax. : 2810 302 454 

Ιστοσελίδα : http://kritis.pde.sch.gr 

e-mail : mail@kritis.pde.sch.gr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο, 09/ 02/ 2018  

Αρ. Πρωτ. : 1336 

 

 

Προς:   

-∆/ντές Π/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης 

Κρήτης 

-Σχολικούς Συµβούλους Π/θµιας & 

∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης 

-ΚΠΕ Κρήτης 

-ΚΕ∆∆Υ Κρήτης 

-ΣΣΝ Κρήτης 

-ΚΕΣΥΠ Κρήτης 

-Σχολικές µονάδες Π/θµιας & 

∆/θµιας Εκπ/σης Κρήτης (µέσω 

∆/νσεων Π/θµιας & ∆/θµιας 

Εκπ/σης) 

 

Kοιν: 

-Περιφέρεια Κρήτης 

-∆ήµος Ηρακλείου 

 

 



κατάλληλες θεατρικές τεχνικές, που αποσκοπούν στη δηµιουργία συγκινησιακών, διαλεκτικών 

και στοχαστικών βιωµάτων για προσωπική και επαγγελµατική ανάπτυξη. 

Με κεντρική επιδίωξη τη δηµιουργία του δραµατικού περιβάλλοντος, θα δοθεί 

προτεραιότητα στην ανάληψη του θεατρικού ρόλου, την ανάδειξη της δραµατικής έντασης, τη 

δηµιουργία διαλογικής και στοχαστικής ατµόσφαιρας, µε σκοπό να δηµιουργηθούν δυναµικές 

συνθήκες για εµπλοκή στη δράση. Κλειδί στη διαδικασία ενδυνάµωσης θα αποτελέσουν οι 

κατάλληλες ερωτήσεις του εµψυχωτή, που µε το διερευνητικό τους χαρακτήρα θα καταστήσουν 

το εργαστήριο ψυχαγωγία και έρευνα µαζί. 

Για οργανωτικούς λόγους και λόγω του βιωµατικού χαρακτήρα του εργαστηρίου, 

παρακαλούµε να δηλώσετε τη συµµετοχή σας στην παρακάτω  φόρµα: https://goo.gl/aBdNxK 

µέχρι την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου στις 2.00 µ.µ. 

Σας γνωρίζουµε επίσης ότι οι συµµετέχοντες στο εργαστήριο προτείνεται να φορούν άνετα 

ρούχα και κατάλληλες κάλτσες. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το βιογραφικό και τις δράσεις του προσκεκληµένου 

οµιλητή-εµψυχωτή,  θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου :  https://goo.gl/yWtVnf. 

 

 

 

 

Συνηµµένα: 1. Πρόσκληση 

2. Αφίσα 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ 

Διοικητικών Υποθέσεων 

Ανδρεαδάκη Βασιλεία 


		2018-02-09T12:00:41+0200




