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ΠΡΟΣ: 
Σχολικές Μονάδες αρμοδιότητας,

Δήμο Ναυπλιέων (Σχολική Επιτροπή)
ΚOIN: 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου,

2ο Γυμνάσιο Ναυπλίου

Αμυμώνης 7, Ναύπλιο   21100  
Πληροφορίες: Γιατράκος Ιωάννης
Τηλ: 27520-22796
FAX: 27520-99213
e-mail: grsd@dide.arg.sch.gr

Θέμα: «Επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο ‘Μπλοκάρουμε τον ρατσισμό στο σχολείο!’»

Οι  Διευθύνσεις  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Αργολίδας  δια  των

Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού

Σχεδιασμού  (Π.Ε.Κ.Ε.Σ)  της  Περιφερειακής  Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης  Πελοποννήσου  και

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο υποστήριξης των Εκπαιδευτικών,

υλοποιούν  επιμορφωτικό  βιωματικό  σεμινάριο,  με  θέμα  ‘Μπλοκάρουμε  τον  ρατσισμό  στο

σχολείο!’.

Το  σεμινάριο  συνδυάζει  θεωρητική  και  βιωματική  προσέγγιση,  με  στόχο  να  βοηθήσει  τους

συμμετέχοντες  να  διερευνούν  και  να  αντιμετωπίζουν  φαινόμενα  εκδήλωσης  διακρίσεων  και

ρατσιστικών συμπεριφορών στον χώρο του σχολείου. Δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση θεσμών

της  σχολικής  κοινότητας,  όπως   ο   σχολικός  κανονισμός  και  οι  συνελεύσεις  τάξης,  για  την

καλλιέργεια και την εμπέδωση δημοκρατικής συνείδησης στα μέλη της. 

Στο  θεωρητικό μέρος γίνεται αναφορά στη θεωρία και στη νομοθεσία σχετικά με τις διακρίσεις

και  τις  ρατσιστικές  συμπεριφορές.  Στο  βιωματικό μέρος  αξιοποιούνται  τεχνικές  θεάτρου  και

γίνονται ασκήσεις προσομοίωσης σχετικά με την εκδήλωση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη

σχετικών στάσεων στον χώρο του σχολείου. 

Επιμορφωτές:   Γιώργος  Μόσχος,  νομικός  –  εγκληματολόγος-  πρώην  ‘Συνήγορος  του  Παιδιού’,

Όλγα Ορφανίδου, εκπαιδευτικός, Ελπίδα Κομιανού, ηθοποιός - θεατροπαιδαγωγός. 

Συμμετέχοντες:  30  εκπαιδευτικοί  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης.  Οι

συμμετέχοντες παρακαλούνται  να φορούν άνετα ρούχα και παπούτσια.

Χώρος: η αίθουσα Εκδηλώσεων του 2ου Γυμνασίου Ναυπλίου 

Χρόνος: το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020  από 10.00 π.μ. έως 14.00.  
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Αιτήσεις συμμετοχής:  μέχρι 31 Ιανουαρίου 2020 στην ηλεκτρονική φόρμα αίτησης 

https://docs.google.com/forms/d/1yXga37jmov2EgT2GUqGnY0YEajcWakpPYnGL4r6VIvE/

viewform?edit_requested=true. Θα ειδοποιηθούν στο προσωπικό email τους για τη συμμετοχή 

τους μέχρι τις 3/2/2020. 

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

                         
          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

        Ιωάννης Αθ. Γαληνός
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