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Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α.Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΓΠ/368560/8837

Προς: Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Υπ΄ όψιν Υπουργού κου Φίλη
Ανδρέα Παπανδρέου 37,
Τ.Κ. 151 80 - Μαρούσι
Κοιν.: 1. ΓΔΑΠΚ
2. Διεύθυνση Μουσείων
3. Διεύθυνση Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων
4. Όλες οι Εφορείες Αρχαιοτήτων
5. ΕΡΤ Α.Ε.
Υπ΄ όψιν Προέδρου κου Τσακνή
Μεσογείων 136 και Κατεχάκη,
Τ.Κ. 11527 – Αθήνα
6. Κίνηση Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ»
Μπουμπουλίνας 30,
Τ.Κ. 106 82 - Αθήνα
Θέμα: Δράση «Οι μαθητές μας ξεναγούν στα αρχαία θέατρα»
Η πραγματοποίηση δράσεων μαθητικών κοινοτήτων σε αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία ανταποκρίνεται στην εκπαιδευτική διάσταση της πολιτιστικής κληρονομίας και
αποτελεί μια από τις προτεραιότητες για το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Υπηρεσίες του
οποίου εδώ και χρόνια έχουν αναπτύξει και υλοποιούν πληθώρα εκπαιδευτικών
προγραμμάτων σε διάφορες θεματικές περιοχές. Τα αρχαία θέατρα αποτελούν αρχαία
τοπόσημα και φορείς αξιών όλων των πτυχών του δημόσιου βίου της αρχαιότητας και
μπορούν να λειτουργήσουν ως πεδία ανάπτυξης δημιουργικής συνέργειας του Υπουργείου
Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας. Στο πλαίσιο των ανωτέρω εντάσσεται και η
δράση με τίτλο «Οι μαθητές μας ξεναγούν στα αρχαία θέατρα» που προγραμματίζεται από
τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την κίνηση πολιτών «Διάζωμα»,
σύμφωνα με την οποία μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα
δημιουργήσουν ερασιτεχνικά βίντεο μικρής διάρκειας - έως 10’ λεπτά - στα οποία θα
παρουσιάζουν εν είδη ξενάγησης στους τηλεθεατές στην ιστορία και τη λειτουργία αρχαίων
θεάτρων. Τα βίντεο θα προβληθούν μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ (www.ert.gr) και σε
σειρά θεματικής τηλεοπτικής εκπομπής της.
Πολύτιμο βοήθημα για τη συγκεκριμένη δράση αποτελεί ο εκπαιδευτικός φάκελος του
Υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου» που
συντάχθηκε από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας της
Διεύθυνσης Μουσείων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του ΕΣΠΑ
«Σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την ανάδειξη της σημασίας του

θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Ο
εκπαιδευτικός φάκελος, που έχει αποσταλεί στις κατά τόπους διευθύνσεις της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμπεριέχει πλούσιο πληροφοριακό υλικό
για την αρχαία δραματική τέχνη και για μία σειρά αρχαίων θεάτρων. Εκπαιδευτικοί και
μαθητές μπορούν να επισκεφθούν τον κόμβο του Υπουργείου Πολιτισμού
ancienttheater.culture.gr, όπου θα βρουν πλούσιο πληροφοριακό υλικό και φωτογραφίες για
τα αρχαία θέατρα, μηχανή αναζήτησης εκθεμάτων σχετικά με τα αρχαία θέατρα από
μουσεία της χώρας και να ψυχαγωγηθούν με διαδραστικά παιχνίδια. Για την πληρέστερη
ενημέρωσή σας, θα σας αποστέλλουμε μια σειρά του εκπαιδευτικού φακέλου.
Για τον καλύτερο προγραμματισμό της δράσης οι συντονιστές των σχολείων που θα
συμμετάσχουν σε αυτή, πρέπει να έρθουν σε επαφή και συνεννόηση με τις κατά τόπους
Εφορείες Αρχαιοτήτων. Οι Εφορείες, στις οποίες κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται
να διευκολύνουν την εκτέλεση του προγράμματος, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι πρόκειται για
δράση μαθητικών κοινοτήτων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που συνδιοργανώνεται από το
Υπουργείο Παιδείας και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.
Συνημμένα: 1 εκπαιδευτικός φάκελος (ΕΡΤ)
Η Γενική Γραμματέας
Μαρία Ανδρεαδάκη Βλαζάκη

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη τμήματος
Γραμματείας, Αρχείου &
Ενημέρωσης Κοινού
Χ. ΜΑΚΑ

