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1.Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας.
2.Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και
Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της
ΠΡΟΣ:
χώρας)
3.Σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας.
(μέσω των Δ/νσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της
χώρας)
ΚΟΙΝ: 1.Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και
Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους.
2. Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
(μέσω των Περιφ/κων Διευθύνσεων
Π.Ε. και Δ.Ε.)
3.Σωματείο «Διάζωμα»
Μπουμπουλίνας 30
Τ.Κ. 106 82

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκπαιδευτικής δράσης»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρ. 143533/Δ2/15-09-2015 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.
Σας ενημερώνουμε ότι η Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα», η οποία έχει ως σκοπό την
ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, την εξεύρεση πόρων για την
αποκατάστασή τους και την ένταξή τους στην καθημερινότητά μας, προτείνει την δράση με
θέμα «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα»,
για το σχολικό έτος 2015-16.
Η δράση απευθύνεται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν, να
αγκαλιάσουν και να προστατεύσουν τα αρχαία θέατρα, αυτό το κορυφαίο επίτευγμα της
αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, εκεί όπου συντελέσθηκε η έκρηξη των δημοκρατικών
θεσμών και άνθισε η πολιτιστική και πνευματική δημιουργία. Η δράση θα υλοποιηθεί σε
συνεργασία με τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων και Σχολικών Δραστηριοτήτων
των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μαζί με την
ομάδα μαθητών που θα συγκροτήσουν θα επιλέξουν το αρχαίο θέατρο που το σχολείο

τους θα υιοθετήσει από τον επισυναπτόμενο κατάλογο. Στη συνέχεια οι μαθητές με την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών θα συγκεντρώσουν και θα επεξεργασθούν το υλικό για το
αρχαίο θέατρο και τον περιβάλλοντα αρχαιολογικό χώρο. Θα ετοιμάσουν την ξενάγηση και
θα την υλοποιήσουν σε μαθητές του σχολείου τους.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντλούν πλούσιο υποστηρικτικό υλικό από την
ιστοσελίδα του «Διαζώματος»: www .diazoma.gr. (ενδεικτικά αναφέρονται οι ενότητες:
«Αρχαία

θέατρα»,

«eΒιβλιοθήκη»,

«Υιοθετήστε

ένα

αρχαίο

θέατρο»,

«Πρόοδος

εργασιών»).
Στην ενότητα «Εκπαιδευτικά» το «Διάζωμα» αναρτά τις ποικίλες δράσεις που έχουν
υλοποιήσει από το 2010 διάφορες σχολικές μονάδες παράλληλα με την υιοθεσία αρχαίων
θεάτρων, όπως είναι η παρουσίαση με τη χρήση λογισμικών παρουσίασης (π.χ. με powerpoint) της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής δομής και της χρήσης μέσα στον χρόνο όλων των
χώρων θέασης και ακρόασης, η πραγματοποίηση μουσικοθεατρικών δρωμένων,
Μαθητικών Φεστιβάλ Μουσικής και Θεάτρου, η δημιουργία blog κ.λ.π. Στην ενότητα αυτή
θα αναρτηθεί και η παραγωγή οπτικοακουστικού ή άλλου υλικού που θα παραχθεί από
τους μαθητές-ξεναγούς, όπως συνέβη και για τη σχολική χρονιά 2014-2015, οπότε
ξεκίνησε η προτεινόμενη δράση.
Επισυνάπτεται ο κατάλογος των προτεινόμενων από το «Διάζωμα» χώρων θέσης
και ακρόασης ανά γεωγραφική περιφέρεια και οι αντίστοιχες Εφορείες Αρχαιοτήτων στις
οποίες μπορούν οι εκπαιδευτικοί να απευθύνονται προκειμένου να οργανώσουν με τους
μαθητές τους την επίσκεψη και την παρουσίαση της δράσης, εφ’ όσον το επιθυμούν.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην εν λόγω
δράση είναι δωρεάν και προαιρετική και θα υλοποιηθεί με ευθύνη των Διευθυντών και των
Συλλόγων Διδασκόντων των οικείων σχολικών μονάδων, με την προϋπόθεση ότι δεν
παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων.
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.
Συνημμένα:5σελ.

Εσωτερική Διανομή:
1.Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης,
Τμήμα Β΄
2.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και
Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ΄
3.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και
Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ΄

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.
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