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Πρόςκληςη για τον Εορταςμό τησ Παγκόςμιασ Ημζρασ
για το Θζατρο ςτην Εκπαίδευςη 2014
27θ Νοεμβρίου
Εκδθλϊςεισ ςε ςχολεία & Ημερίδεσ-Εργαςτιρια για εκπαιδευτικοφσ
Για άλλθ μία χρονιά το «Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτην Εκπαίδευςη», τακτικό
μζλοσ του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ (International
Drama/Theatre & Education Association-IDEA), πιςτό ςτο ραντεβοφ του για τον
εορταςμό τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ ςτισ 27 Νοεμβρίου,
που ζχει κακιερωκεί από το 2008, καλεί εκπαιδευτικοφσ, καλλιτζχνεσ, θεατρολόγουσ,
φοιτητζσ και μαθητζσ ςτθν τυπικι ι μθ τυπικι εκπαίδευςθ να αναλάβουν δράςεισ ςτα
ςχολεία, ςτα πανεπιςτιμια, ςε κζατρα, ςε δθμόςιουσ χώρουσ που κα τονίηουν τθν
πολφμορφθ ςυμβολι του Θεάτρου ςτθν Εκπαίδευςθ ςτθ διάδοςθ τθσ ανκρωπιςτικισ
παιδείασ, ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ειρινθσ και των ανκρωπίνων δικαιωμάτων ςε όλο τον
κόςμο και ειδικότερα των νζων, των παιδιών και των περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων
που απειλοφνται από τθ βία. Οι δράςεισ που κα αναλάβουν μπορεί να περιλαμβάνουν
δρϊμενα, αποςπάςματα κεατρικϊν παραςτάςεων, κεατρικό αναλόγιο, πρόςκλθςθ
και ςυηθτιςεισ ανκρϊπων του κεάτρου, διδαςκαλία μακθτϊν με αξιοποίθςθ
κεατρικϊν δραςτθριοτιτων κ.ά.
Σε μία εποχι που οι τζχνεσ καταλαμβάνουν ολοζνα και μικρότερο ρόλο ςτθν
τυπικι εκπαίδευςθ, οι φόβοι μασ για το μζλλον μεγαλώνουν, ειδικά ωσ προσ το
δικαίωμα των νζων για μία ποιοτικι εκπαίδευςθ, το Θζατρο μπορεί να διαμορφώςει τισ
ςυνκικεσ για ζνα άλλο μοντζλο επικοινωνίασ, διαλόγου και ςυμμετοχισ των νζων που
να βαςίηεται ςτισ γλώςςεσ των τεχνών και να παρζχει τθν ευκαιρία ςε όλουσ μασ ωσ
ενεργοί πολίτεσ να διεκδικιςουμε το δικαίωμά μασ να ζχουμε γνώμθ και να
μοιραςτοφμε τισ αλικειεσ μασ με τουσ άλλουσ.
Στο πλαίςιο του εορταςμοφ τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ για το Θζατρο ςτθν
Εκπαίδευςθ κα οργανωκοφν δωρεάν θμερίδεσ-ςεμινάρια ςε Ακινα (22/11/14),
Θεςςαλονίκθ (28-29/11/14) με ςχετικζσ ςυηθτιςεισ και βιωματικζσ δράςεισ.
Ενκαρρφνουμε ςυνεργάτεσ και μζλθ μασ και άλλεσ πόλεισ ϊςτε να αναλάβουν
πρωτοβουλίεσ παρουςιάηοντασ δραςτθριότθτεσ με παιδιά και νζουσ ςτουσ χϊρουσ
που εργάηονται και εμψυχϊνουν ομάδεσ.
Στθν ιςτοςελίδα www.theatroedu.gr κα ανακοινωκοφν αναλυτικά οι εκδθλώςεισ
κακώσ και τα μθνφματα του Προζδρου του IDEA και του Δικτφου. Όςοι φορείσ ι άτομα
πραγματοποιιςουν κεατρικζσ δραςτθριότθτεσ ι εκδθλώςεισ, εφόςον το επικυμοφν, ασ
ςτείλουν ςφντομθ ενθμζρωςθ ι/και φωτογραφίεσ ςτο info@theatroedu.gr με λίγα
λόγια για τθ δράςθ που υλοποίθςαν, ζτςι ώςτε να ςυνκζςουμε το παηλ του φετινοφ
Εορταςμοφ ςτθν Ελλάδα και να το αναρτιςουμε.
Πανελλινιο Δίκτυο για το Θζατρο ςτθν Εκπαίδευςθ
Νοζμβριοσ 2014
www.theatroedu.gr

