
Μαζεηηθό Καιιηηεπκηθό Φεζηηβάι  

«Κη ακ ήζμοκ εζύ;» 

Κανδίηζα, 20 Μαΐου 2018, 12:00 ημ μεζεμένη 
Αμθηζέαηνμ 5μο Δεμμηηθμύ πμιείμο Κανδίηζαξ 

Γίζμδμξ: ειεύζενε 
 

198 μαζεηέξ θαη μαζήηνηεξ από 6 ζπμιεία δεοηενμβάζμηαξ εθπαίδεοζεξ ηεξ Κανδίηζαξ πανμοζηάδμοκ δνώμεκα 

παναζηαηηθώκ ηεπκώκ θαη εθζέζεηξ ηεκ Κονηαθή 20 Μαΐμο 2018 ζηηξ 12:00 ημ μεζεμένη ζημ αμθηζέαηνμ ημο 5μο 

Δεμμηηθμύ πμιείμο Κανδίηζαξ. 

Σμ θεζηηβάι «Καη ακ ήζμοκ εζύ;», ημ μπμίμ πανμοζηάδεηαη με ηε βμήζεηα ηωκ εθπαηδεοηηθώκ ημοξ θαη ηεκ οπμζηήνηλε 

ηωκ ζεαηνμπαηδαγωγώκ ημο πνμγνάμμαημξ «Κη ακ ήζμοκ εζύ;» είκαη απμηέιεζμα θαιιηηεπκηθώκ ενγαζηενίωκ, πμο 

έδωζακ ηεκ εοθαηνία ζημοξ μαζεηέξ θαη ηηξ μαζήηνηεξ, κα ζοκακηεζμύκ θαη κα δεμημονγήζμοκ μέζα από ηηξ ηέπκεξ 

(ζέαηνμ, εηθαζηηθά). Σα ενγαζηήνηα δημνγακώζεθακ ζημ πιαίζημ ημο πνμγνάμμαημξ  "Κι αν ήσουν εσύ;", πμο οιμπμηείηαη 

από ημ Πακειιήκημ Δίθηομ γηα ημ Θέαηνμ ζηεκ Γθπαίδεοζε ζε ζοκενγαζία με ηεκ Ύπαηε Ανμμζηεία ημο ΟΗΓ γηα ημοξ 

Πνόζθογεξ. Οη μαζεηέξ θαη μη μαζήηνηεξ αλημπμίεζακ ηεπκηθέξ ζεάηνμο-κημθμομέκημ, ηεπκηθέξ εθπαηδεοηηθμύ δνάμαημξ 

θαη με βηωμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ δεμημύνγεζακ ζεαηνηθά δνώμεκα βαζηζμέκα ζηα κημθμομέκηα (ημ οιηθό ηεξ ενεοκάξ 

ημοξ) θαζώξ θαη ζε θείμεκα ζπεηηθά με ηε δηαθμνεηηθόηεηα, ηηξ πμιηηηζμηθέξ δηαθμνέξ, ηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα θαη ηεκ 

απμδμπή. 

ημ Φεζηηβάι ζομμεηέπμοκ ηα ζπμιεία: 7μ Γομκάζημ Κανδίηζαξ, 1μ ΕΠΑΛ Κανδίηζαξ, Μμοζηθό Σπμιείμ Κανδίηζαξ, 

ΓΕΛ Μμοδαθίμο Κανδίηζαξ, ΓΕΛ Πνμαζηίμο Κανδίηζαξ, ΓΕΛ Παιαμά Κανδίηζαξ.οκενγάδμκηαη μη εθπαηδεοηηθμί: 

Γοαγγειία Μάκμο, Μανία θνέηα, Γηάκκεξ Παπαϊωάκκμο, Μανία Καιμγήνμο, Γιέκε Καηζηγηάκκε, Ρίηζα θαμπανδώκε, 

Υάνεξ Φιώνμξ, Βηβή Σζηβειεθίδμο. 

Σμ πνόγναμμα «Κη ακ ήζμοκ εζύ;» οιμπμηείηαη γηα ηέηανηε πνμκηά θέημξ από ημ Πακειιήκημ Δίθηομ γηα ημ Θέαηνμ ζηεκ 

Γθπαίδεοζε θαη ηεκ Ύπαηε Ανμμζηεία ημο ΟΗΓ γηα ημοξ Πνόζθογεξ ζηεκ Γιιάδα. Γίκαη έκα πνόγναμμα 

εοαηζζεημπμίεζεξ ζηα ακζνώπηκα δηθαηώμαηα θαη ζε ζέμαηα πνμζθύγωκ μέζα από βηωμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ, ηεπκηθέξ 

ζεάηνμο θαη εθπαηδεοηηθμύ δνάμαημξ. Γίκαη εγθεθνημέκμ από ημ Τπμονγείμ Παηδείαξ θαη πηζημπμηεμέκμ από ημκ IDEA, 

ημκ Δηεζκή Ονγακηζμό γηα ημ Θέαηνμ ζηεκ Γθπαίδεοζε. Δείηε πενηζζόηενα: https://www.humanrights.theatroedu.gr 

 

Θεαηνμπαηδαγωγμί:  Ακημκέιια Υήνα, Γιέκε Πμδημύ 

Σθεκηθή επημέιεηα : Ακημκέιια Υήνα 

Σοκημκηζμόξ: Υνηζηίκα Κνίζανε, Ακημκέιια Υήνα, Απίιιεημξ Κμοηειίδαξ 

Ονγάκωζε: Πακειιήκημ Δίθηομ γηα ημ Θέαηνμ ζηεκ Γθπαίδεοζε, Ύπαηε Ανμμζηεία ημο ΟΗΓ γηα ημοξ Πνόζθογεξ 

Σε ζοκενγαζία με ηε Δηεύζοκζε Δεοηενμβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Κανδίηζαξ(μέζω ημο Γναθείμο πμιηθώκ 

Δναζηενημηήηωκ). 

Με ηεκ ζηήνηλε ηεξ πμιηθήξ Γπηηνμπήξ Πνωημβάζμηαξ Γθπαίδεοζεξ Κανδίηζαξ  

 

Πιενμθμνίεξ.: 210-6541600 / www.Theatroedu.gr 
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