
  
 

 

 
 

 
  

 

 

 

   

 

               
 

     
 

 
 
ΚΟΙΝ:   Ως Πίνακας Αποδεκτών 

 
 

ΘΕΜA:   Παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου 
 
 Σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές/τριες εντός σχολικού ωραρίου, σας 
ενημερώνουμε ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος 2016-2017 έχει αναρτηθεί στην Δικτυακή 
Εκπαιδευτική Πύλη του ΥΠ.Π.Ε.Θ. e-yliko, κάτω από τον γενικό τίτλο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, το πεδίο 
Θεάματα που περιλαμβάνει κατάλογο θεαμάτων και συγκεκριμένα πληροφορίες για παραστάσεις 
θεάτρου/ κουκλοθεάτρου/ θεάτρου σκιών.  Προτείνεται,  κατά τον προγραμματισμό της 
παρακολούθησης θεαμάτων από τις σχολικές μονάδες, οι εκπαιδευτικοί να επισκέπτονται το εν 
λόγω πεδίο για την επιλογή θεάματος.   

 Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αναρτήσεις   δεν αποτελούν έγκριση του θεάματος και οι 
σχετικές πληροφορίες αναρτώνται για ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας αναφορικά με 
θεάματα. Καλούνται οι Σύλλογοι Διδασκόντων να ενημερώνονται για το περιεχόμενο των 
παραστάσεων  πριν από την παρακολούθησή τους από τους μαθητές. 
 
 Σε κάθε περίπτωση η παρακολούθηση θεαμάτων,  είτε  περιλαμβάνονται στους ανωτέρω 
καταλόγους  είτε όχι, είναι δυνατή μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και την 
έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών. 

  Σημειώνεται ότι το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δεν εκδίδει πλέον εγκρίσεις θεαμάτων. Παλαιές 
εγκρίσεις θεάτρου και κουκλοθεάτρου δεν ισχύουν. 

 
Η απόφαση για την παρακολούθηση θεαμάτων από μαθητές θα λαμβάνεται από τον Σύλλογο 

Διδασκόντων έκαστης σχολικής μονάδας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα εξής:  

 Οι παραστάσεις που θα επιλέγονται για παρακολούθηση από τους μαθητές θα πρέπει να 
συμβαδίζουν με τους σκοπούς και τις αξίες της παιδαγωγικής, όπως είναι η ψυχική 
καλλιέργεια, η βίωση των αξιών της ζωής, η γνώση και η ορθή αντιμετώπιση των 
κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα 
και την αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας των μαθητών στους οποίους απευθύνονται και 
να διαθέτουν άρτιο λόγο, άψογο περιεχόμενο και ποιοτική αισθητική προσέγγιση.  

 Θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται προετοιμασία ανάλογη με την ηλικία των μαθητών, 
η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες για το έργο, τον δημιουργό του, τη χρονική στιγμή 

 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

----- 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
---- 

 
 
 

 

  

 

 

 

Ανδρέα Παπανδρέου 37 
151 80  Μαρούσι 
Πληροφορίες: Ά.Βάρλα (Δ.Ε.) 
           Π. Σακκοπούλου (Δ.Ε.) 
           Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.) 
Τηλέφωνα:      210 344 3272 
           210 344 3023 
           210 344 2212  
 
 
 
    
    
 ΚΟΙΝ:Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

Βαθμός Ασφαλείας:  
Να διατηρηθεί μέχρι: 

Μαρούσι, 20-10-2016 
Αρ.Πρωτ.:    Φ1/ 175673 /Δ2 
Βαθμός Προτερ.  

ΠΡΟΣ:  

 
1.  Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  της χώρας 
2.  Δ/νσεις  Δ/θμιας Εκπ/σης  της χώρας 
3.  Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε.  
     ( μέσω Περ/κών Δ/νσεων) 
4.  Προïστάμενους  Επιστημονικής &Παιδαγωγικής          

 Καθοδήγησης ( μέσω Περ/κών Δ/νσεων) 
5.  Υπεύθυνους  Πολιτιστικών Θεμάτων και 
     Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων 
     (μέσω  των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης) 
6.  Σχολικές Μονάδες Δ/θμιας  Εκπ/σης της χώρας  
     (μέσω  των Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης) 
  



της δημιουργίας και γενικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσλάβουν τη 
μέγιστη ωφέλεια από την παρακολούθηση του θεάματος. 

 Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει πριν από την παρακολούθηση να έχουν ενημερωθεί 
για τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν κατά τη μετάβαση στον χώρο του θεάματος 
και κυρίως μέσα στις αίθουσες των θεαμάτων, όπου θα πρέπει να απαγορεύεται η 
κατανάλωση τροφίμων. 

 Οι συνοδοί καθηγητές θα παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα που παρουσιάζεται το θέαμα 
καθ’ όλη τη διάρκειά του. 

 Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παρακολούθηση του θεάματος και σε κατάλληλη 
χρονική στιγμή, που θα επιλέγεται από τον εκπαιδευτικό, θα ακολουθεί συζήτηση πάνω 
στα θέματα που έθιγε η παράσταση, τη γνώμη των μαθητών για τους χαρακτήρες του 
έργου, την απόδοσή τους από τους ηθοποιούς, τις παρατηρήσεις τους για την εικαστική 
διάσταση, την ηχητική  κάλυψη κ.ά. Με τη συζήτηση αυτή θα επιδιώκεται η γενικότερη 
καλλιέργεια των μαθητών σχετικά με τα θεάματα αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής τους 
ματιάς. 
 
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων να βεβαιώνονται ότι τηρούνται οι 

προϋποθέσεις ασφάλειας και πυροπροστασίας με την ύπαρξη εξόδων κινδύνου στις αίθουσες των 
θεαμάτων που θα παρακολουθήσουν οι μαθητές, ζητώντας από τους υπεύθυνους των θιάσων να 
επιδείξουν την σχετική άδεια λειτουργίας του χώρου της παράστασης. 

  Για την είσοδο των καλλιτεχνών στον χώρο του σχολείου, στην περίπτωση παρουσίασης 
θεάματος, απαιτείται σχετική άδεια από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Η άδεια χορηγείται για τα  μεν Γυμνάσια και 
Γενικά Λύκεια από την Δ/νση  Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης   Δ/θμιας Εκπαίδευσης,  
για τα δε ΕΠΑΛ από την Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της 
σχολικής μονάδας μέσω της οικείας Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.                                                      

Θίασοι, οι οποίοι επιθυμούν να αναρτηθούν οι παραστάσεις τους  που απευθύνονται σε 
σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ιστοσελίδα του  ΥΠ.Π.Ε.Θ. δύνανται να 
ενημερώνονται σχετικά με τον τρόπο ανάρτησης επισκεπτόμενοι την Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και ακολουθώντας την διαδρομή: e-yliko→ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ→Θεάματα ή να 
επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Δ/νση Σπουδών , Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ/θμιας 
Εκπ/σης, Τμήμα Γ΄,  τηλέφωνο 210 344 3023 (κα Π. Σακκοπούλου).                     

 
 

                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                        ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή: 
-Γραφείο Υπουργού 
-Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
-Διεύθυνση Επαγγελματικής  Εκπ/σης-Τμήμα Β’  
-Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ/θμιας Εκπ/σης –Τμήμα Γ’  

 

 

 

 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1. ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Τ.Κ. 104 37 Αθήνα promodept@n-t.gr  

2. ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ,  Εθνικής Αμύνης 2, Τ.Κ. 546 21 Θεσσαλονίκη 

athanasia.androni@gmail.com  

3. ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσματζόγλου, Τ.Κ. 106 79 Αθήνα  

 info@nationalopera.gr  

4. Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, Κάνιγγος 33, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα support@sei.gr  

5. Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων,  Ψαρομηλίγκου 24, Τ.Κ. 105 53, Αθήνα 

info@eeths.gr  

6. Ένωση Αστικών μη Κερδοσκοπικών Θιάσων - ΕΜΚΕΘΙ  emkethi2013@gmail.com  

7. Πανελλήνιο Σωματείο Θεάτρου Σκιών, Τζωρτζ 6, Τ.Κ. 106 77 Αθήνα 

somateiokaragkiozh@gmail.com  

8. UNIMA-ΕΛΛΑΣ, Παλαμηδίου 41, Τ.Κ. 10441 Αθήνα unimahellas@gmail.com  

9. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΑΓΡΙΝΙΟΥ dipethea@otenet.gr 

10. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΒΕΡΟΙΑΣ  dipethever@yahoo.gr 

11. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΒΟΛΟΥ  info@doepap.gr 

12.  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  (Χίος)  info@dipetheba.gr 

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

14. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΑΒΑΛΑΣ  thkavala@otenet.gr 

15. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  grafaris@otenet.gr 

16. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΕΡΚΥΡΑΣ dipethek@otenet.gr 

17. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΟΖΑΝΗΣ  dpt-koz@otenet.gr 

18. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  theatrokomotinis@gmail.com 

19. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΚΡΗΤΗΣ  dipethek@cha.forthnet.gr 

20. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΛΑΡΙΣΑΣ  info@thessaliko-theatre.gr 

21. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΠΑΤΡΑΣ  theat-pat@otenet.gr 

22. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΡΟΔΟΥ  dipetrho.otenet.gr  

23. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΡΟΥΜΕΛΗΣ dipether@otenet.gr 

24. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ  dipetheserron@gmail.com 
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