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                                                                                      ΚΟΙΝ:   Ως Πίνακας Αποδεκτών 

 
ΘΕΜA:   Παρακολοφθηςη θεαμάτων από μαθητζσ/τριεσ εντόσ ςχολικοφ ωραρίου 
 
 χετικά με τθν παρακολοφκθςθ κεαμάτων από μακθτζσ/τριεσ εντόσ ςχολικοφ ωραρίου, 
ςασ ενθμερϊνουμε ότι κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2018-2019 ζχει αναρτθκεί ςτθν Δικτυακι 
Εκπαιδευτικι Πφλθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. e-yliko, κάτω από τον γενικό τίτλο ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ, το 
πεδίο Θεάματα που περιλαμβάνει κατάλογο κεαμάτων και ςυγκεκριμζνα πλθροφορίεσ για 
παραςτάςεισ θεάτρου / κουκλοθεάτρου / θεάτρου ςκιών. Προτείνεται, κατά τον 
προγραμματιςμό τθσ παρακολοφκθςθσ κεαμάτων από τισ ςχολικζσ μονάδεσ, οι εκπαιδευτικοί 
να επιςκζπτονται το εν λόγω πεδίο για τθν επιλογι κεάματοσ.   

 Επιςθμαίνεται ότι οι ανωτζρω αναρτιςεισ   δεν αποτελοφν ζγκριςη του κεάματοσ και 
οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ αναρτϊνται για ενθμζρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ 
αναφορικά με κεάματα. Καλοφνται οι φλλογοι Διδαςκόντων να ενημερώνονται για το 
περιεχόμενο των παραςτάςεων  πριν από την παρακολοφθηςή τουσ από τουσ μαθητζσ και 
τισ μαθήτριεσ. 

 ε κάκε περίπτωςθ θ παρακολοφκθςθ κεαμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
κινθματογραφικϊν ταινιϊν, είτε  αναγράφονται ςτουσ ανωτζρω καταλόγουσ  είτε όχι, είναι 
δυνατι μόνο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του υλλόγου Διδαςκόντων και τθν ζγγραφθ 
ςυγκατάκεςθ των γονζων/κθδεμόνων των μακθτϊν/τριϊν. 

  θμειϊνεται ότι το ΤΠ.Π.Ε.Θ. δεν εκδίδει πλζον εγκρίςεισ κεαμάτων. Παλαιζσ 
εγκρίςεισ θεάτρου και κουκλοθεάτρου δεν ιςχφουν. 
 

       Θ απόφαςθ για τθν παρακολοφκθςθ κεαμάτων από μακθτζσ/τριεσ κα λαμβάνεται 
από τον φλλογο Διδαςκόντων ζκαςτθσ ςχολικισ μονάδασ, λαμβάνοντασ ςοβαρά υπόψθ τα 
εξισ:  

 Οι παραςτάςεισ που κα επιλζγονται για παρακολοφκθςθ από τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ κα πρζπει να ςυμβαδίηουν με τουσ ςκοποφσ και τισ αξίεσ τθσ 

 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ  

ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΟΤΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΘ Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ  

ΣΜΘΜΑ Β’ 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ 

ΣΜΘΜΑ Βϋ 
---- 
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 ΚΟΙΝ:Σαινιοθήκη τησ Ελλάδοσ 
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ 
 ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- Βακμόσ Αςφαλείασ:  
Να διατθρθκεί μζχρι: 
Βακμόσ Προτερ.:  
 

Μαροφςι, 25-10-2018 
Αρ.Πρωτ.:    Φ1/180151/Δ2 

ΠΡΟ:  

1.  Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ  τθσ χϊρασ 
2.  Δ/νςεισ  Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ  τθσ χϊρασ 
3.  Γραφεία υντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου 
     (μζςω Περ/κϊν Δ/νςεων) 
4.  Οργανωτικοφσ υντονιςτζσ  

     (μζςω Περ/κϊν Δ/νςεων) 
5.  χολικζσ Μονάδεσ Δ/κμιασ  Εκπ/ςθσ τθσ χϊρασ  
     (μζςω  των Δ/νςεων Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ) 
 



παιδαγωγικισ, όπωσ είναι θ ψυχικι καλλιζργεια, θ βίωςθ των αξιϊν τθσ ηωισ, θ 
γνϊςθ και θ ορκι αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν προβλθμάτων. Παράλλθλα, κα 
πρζπει να ανταποκρίνονται ςτα ενδιαφζροντα και τθν αντιλθπτικι ικανότθτα τθσ 
θλικίασ των μακθτϊν/τριϊν ςτουσ οποίουσ απευκφνονται και να διακζτουν άρτιο 
λόγο, άψογο περιεχόμενο και ποιοτικι αιςκθτικι προςζγγιςθ.  

 Θα πρζπει οπωςδιποτε να προθγείται προετοιμαςία ανάλογθ με τθν θλικία των 
μακθτϊν/τριϊν, θ οποία να περιλαμβάνει πλθροφορίεσ για το ζργο, τον/τθν 
δθμιουργό του, τθ χρονικι ςτιγμι τθσ δθμιουργίασ και γενικά ςτοιχεία που κα 
βοθκιςουν τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ να προςλάβουν τθ μζγιςτθ ωφζλεια από 
τθν παρακολοφκθςθ του κεάματοσ. 

 Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κα πρζπει πριν από τθν παρακολοφκθςθ να ζχουν 
ενθμερωκεί για τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ που ιςχφουν κατά τθ μετάβαςθ ςτον 
χϊρο του κεάματοσ και κυρίωσ μζςα ςτισ αίκουςεσ των κεαμάτων, όπου κα πρζπει να 
απαγορεφεται θ κατανάλωςθ τροφίμων. 

 Οι ςυνοδοί κακθγθτζσ/τριεσ κα παρευρίςκονται μζςα ςτθν αίκουςα που 
παρουςιάηεται το κζαμα καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

 ε ςφντομο χρονικό διάςτθμα μετά τθν παρακολοφκθςθ του κεάματοσ και ςε 
κατάλλθλθ χρονικι ςτιγμι, που κα επιλζγεται από τον/τθν εκπαιδευτικό, κα 
ακολουκεί ςυηιτθςθ πάνω ςτα κζματα που ζκιγε θ παράςταςθ, τθ γνϊμθ των 
μακθτϊν/τριϊν για τουσ χαρακτιρεσ του ζργου, τθν απόδοςι τουσ από τουσ 
θκοποιοφσ, τισ παρατθριςεισ τουσ για τθν εικαςτικι διάςταςθ, τθν θχθτικι  κάλυψθ 
κ.ά. Με τθ ςυηιτθςθ αυτι κα επιδιϊκεται θ γενικότερθ καλλιζργεια των 
μακθτϊν/τριϊν ςχετικά με τα κεάματα αλλά και θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ τουσ ματιάσ. 
 
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων να βεβαιϊνονται ότι 

τθροφνται οι προχποκζςεισ αςφάλειασ και πυροπροςταςίασ με τθν φπαρξθ εξόδων κινδφνου 
ςτισ αίκουςεσ των κεαμάτων που κα παρακολουκιςουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ, 
ηθτϊντασ από τουσ υπεφκυνουσ των κιάςων να επιδείξουν τθν ςχετικι άδεια λειτουργίασ του 
χϊρου τθσ παράςταςθσ. 

  Για τθν είςοδο των καλλιτεχνϊν ςτον χϊρο του ςχολείου, ςτθν περίπτωςθ 
παρουςίαςθσ κεάματοσ, απαιτείται ςχετικι άδεια από το ΤΠ.Π.Ε.Θ. Θ άδεια χορθγείται για τα  
μεν Γυμνάςια και Γενικά Λφκεια από τθν Δ/νςθ  πουδϊν, Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ   
Δ/κμιασ Εκπαίδευςθσ,  για τα δε ΕΠΑΛ από τθν Δ/νςθ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ, κατόπιν 
ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ ςχολικισ μονάδασ μζςω τθσ οικείασ Δ/νςθσ Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ.                                                      

Θίαςοι, οι οποίοι επικυμοφν να αναρτθκοφν οι παραςτάςεισ τουσ  που απευκφνονται 
ςε ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του  ΤΠ.Π.Ε.Θ. δφνανται να 
ενθμερϊνονται ςχετικά με τον τρόπο ανάρτθςθσ επιςκεπτόμενοι τθν Δικτυακι Εκπαιδευτικι 
Πφλθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ. και ακολουκϊντασ τθν διαδρομι: e-yliko→ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ→Θεάματα 
ι να επικοινωνοφν τθλεφωνικά με τθ Δ/νςθ πουδϊν, Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ  
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ, Σμιμα Βϋ,  τθλζφωνο 210 344 3023 (κα Π. ακκοποφλου).    

                  
                          Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

                          ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΑΝΣΑ 

Εςωτερικι Διανομι: 
-Γραφείο Τπουργοφ 
-Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα 
-Διεφκυνςθ Επαγγελματικισ  Εκπ/ςθσ- Σμιμα Β’  
-Διεφκυνςθ Ειδικισ Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ- Σμιμα Β’  



-Διεφκυνςθ Τποςτιριξθσ Εκπ. Προγραμμάτων & Εκπ/ςθσ για τθν Αειφορία 
-Διεφκυνςθ πουδϊν, Προγραμμάτων και Οργάνωςθσ  Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ –Σμιμα Β’  
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ 

1. ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ, Αγίου Κωνςταντίνου 22-24, Σ.Κ. 104 37 Ακινα promodept@n-t.gr  

2. ΚΡΑΣΙΚΟ ΘΕΑΣΡΟ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ,  Εκνικισ Αμφνθσ 2, Σ.Κ. 546 21 Θεςςαλονίκθ 

athanasia.androni@gmail.com  

3. ΕΘΝΙΚΘ ΛΤΡΙΚΘ ΚΘΝΘ, Πανεπιςτθμίου 39, τοά Πεςματηόγλου, Σ.Κ. 106 79 Ακινα  

 info@nationalopera.gr  

4. ωματείο Ελλινων Θκοποιϊν, Κάνιγγοσ 33, Σ.Κ. 106 82 Ακινα support@sei.gr  

5. Εταιρεία Ελλινων Θεατρικϊν υγγραφζων,  Ψαρομθλίγκου 24, Σ.Κ. 105 53, Ακινα 

info@eeths.gr  

6. Ζνωςθ Αςτικϊν μθ Κερδοςκοπικϊν Θιάςων - ΕΜΚΕΘΙ  emkethi2013@gmail.com  

7. Πανελλινιο ωματείο Θεάτρου κιϊν, Σηωρτη 6, Σ.Κ. 106 77 Ακινα  

somateiokaragkiozh@gmail.com  

8. UNIMA-ΕΛΛΑ, Παλαμθδίου 41, Σ.Κ. 10441 Ακινα unimahellas@gmail.com  

9. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΑΓΡΙΝΙΟΤ dipethea@otenet.gr 

10. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΒΕΡΟΙΑ  dipethever@yahoo.gr 

11. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΒΟΛΟΤ  info@doepap.gr 

12.  ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ  (Χίοσ)  info@dipetheba.gr 

13. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ diperiftheat@ioannina.gr 

14. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΑΒΑΛΑ  thkavala@otenet.gr 

15. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΑΛΑΜΑΣΑ  grafaris@otenet.gr 

16. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΕΡΚΤΡΑ dipethek@otenet.gr 

17. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΟΗΑΝΘ  dpt-koz@otenet.gr 

18. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΟΜΟΣΘΝΘ  theatrokomotinis@gmail.com 

19. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΡΘΣΘ  dipethek@cha.forthnet.gr 

20. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΛΑΡΙΑ  info@thessaliko-theatre.gr 

21. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΠΑΣΡΑ  theat-pat@otenet.gr 

22. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΡΟΔΟΤ  dipetrho.otenet.gr  

23. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ.  ΡΟΤΜΕΛΘ dipether@otenet.gr 

24. ΔΘ.ΠΕ.ΘΕ. ΕΡΡΩΝ  dipetheserron@gmail.com 
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