Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην
Εκπαίδευση - 27 Νοεμβρίου 2018
«Μπροστά στις νέες προκλήσεις 2018:
Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση:
ουτοπία ή αναγκαιότητα;»
Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο
στην Εκπαίδευση , τακτικό
μέλος του Διεθνούς Οργανισμού για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (International Drama/Theatre & Education Association-IDEA),
καλεί εκπαιδευτικούς , καλλιτέχνες, θεατρολόγους, φοιτητές και μαθητές να συμμετάσχουν στον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Θεάτρου στην Εκπαίδευση στις 27 Νοεμβρίου, όπως έχει καθιερωθεί από το 2008.
Όπως κάθε χρόνο , και με αφορμή την ημέρα αυτή, καλούμαστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε σχολεία , πανεπιστήμια,
θέατρα και δημόσιου ς χώρους , που θα τονίζουν την πολύμορφη σημασία του Θεάτρου στην Εκπαίδευση για τη διάδοση της
ανθρωπιστικής παιδείας, τη διασφάλιση της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα των
νέων, των παιδιών , των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων και των λαών που απειλούνται από τη βία , τον ρατσισμό και τον
πόλεμο.
Οι δράσεις στα σχολεία μπορεί να περιλαμβάνουν δρώμενα, αποσπάσματα θεατρικών παραστάσεων , θεατρικό αναλόγιο ,
πρόσκληση και συζητήσεις με ανθρώπους του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών γενικότερα , αξιοποίηση θεατρικών
δραστηριοτήτων στη διδασκαλία, βιωματικές δραστηριότητες με τεχνικές θεάτρου, εκπαιδευτικού δράματος κ.ά.
Από την ίδρυσή του το 1998, το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση υποστηρίζει πως το θέατρο είναι ανάγκη να
υπάρχει με τριπλό ρόλο στην εκπαίδευση : ως μορφή τέχνης , ως εργαλείο μάθησης αλλά και ως μέσο κοινωνικής παρέμβασης .
Οι διαφορετικές πλευρές του ρόλου αυτού
αλληλοσυνδέονται, αλληλοτροφοδοτούνται και υπηρετούν ένα κοινό όραμα :
Παιδεία που θα συμβάλλει στην καλλιέργεια δημιουργικών ανθρώπων, ευαίσθητων στα σημεία των καιρών , με ενσυναίσθηση,
οι οποίοι θα εξελίσσονται διαρκώς και θα συμβιώνουν αρμονικά με τον άλλο.
Για το 2018 στην Ελλάδα, οι δράσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση έχουν τον γενικό τίτλο
“Μπροστά
στις νέες προκλήσεις 2018: Θέατρο και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση - ουτοπία ή αναγκαιότητα;”, ο οποίος
συνδέεται με το ακόλουθο κρίσιμο ερώτημα: «Η εδραίωση του
Θεάτρου στην Eκπαίδευση αποτελεί ουτοπία ή αναγνωρίζεται ως
ανάγκη για την οποία οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού, ώστε να
γίνει πραγματικότητα;».
Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, στο πλαίσιο
της επετείου των 20 χρόνων από την ίδρυσή του (1998-2018) και με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση,
διοργανώνει στις 23-25 Νοεμβρίου 2018 την 8η Διεθνή Συνδιάσκεψη
για το Θέατρο και τις Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση σε
συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
(IDEA), Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό και άλλους
επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του εορτασμού, μέλη και συνεργάτες του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση θα
παρουσιάσουν σε διάφορες πόλεις και με ελεύθερη είσοδο βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις, ημερίδες για
εκπαιδευτικούς, καθώς και δραστηριότητες με παιδιά και νέους.
Όσοι φορείς ή άτομα πραγματοποιήσουν σχετικές δραστηριότητες ή εκδηλώσεις , ας μας στείλουν , αν θέλουν , λίγα λόγια και
φωτογραφικό υλικό για τη δράση που υλοποίησαν στο info@theatroedu.gr, ώστε αναρτώντας τες να συνθέσουμε την εικόνα
των πολύτιμων δράσεων του Θεάτρου στην Εκπαίδευση ανά την Ελλάδα και να τιμήσουμε μαζί αυτήν την Παγκόσμια Ημέρα.
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