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ΘΔΜΑ: «Γηεζλήο Μαζεηηθή πλάληεζε Αξραίνπ Θεάηξνπ»
ΥΔΣ: 1. Η κε αξηζκ πξωη. 42729/Γ7/29-03-2013 αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη
Θξεζθεπκάηωλ, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ
2. Η κε αξ.πξωη. 4117/100.5/Α968/02-04-2014 Αηγίδα Διιεληθήο Δζληθήο
Δπηηξνπήο γηα ηελ UNESCO.
Σαο ελεκεξώλνπκε όηη πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε Γηεζλήο Μαζεηηθή
πλάληεζε Αξραίνπ Γξάκαηνο κε ηίηιν:
θεληθνί Αγώλεο: «Οιύκπηα ηα ελ Γίω»
ην δηάζηεκα από ηελ Παξαζθεπή 19 επηεκβξίνπ έωο θαη ην άββαην 27
επηεκβξίνπ ζην Αξραίν Θέαηξν ηνπ Γίνπ.
Ο θαηαμηωκέλνο πιένλ, ζεζκόο ηωλ Οιύκπηωλ ηωλ ελ Δίω απνηειεί αλαβίωζε ηωλ
αξραίωλ αγώλωλ ζεάηξνπ πνπ δηεμάγνληαλ ζηνλ ίδην ρώξν, ηελ ηεξή πόιε ηωλ
Μαθεδόλωλ, θαη δηαξθνύζαλ ελλέα κέξεο όζεο θαη νη Πηεξίδεο Μνύζεο.
Τν θαηλνηόκν ζηνηρείν είλαη όηη νη αγώλεο αλαβηώλνπλ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο
καζεηηθήο θνηλόηεηαο, ρωξίο ωζηόζν, λα έρνπλ δηαγωληζηηθό ραξαθηήξα. Καινύληαη

καζεηέο από όιν ηνλ θόζκν λα παξνπζηάζνπλ ζεαηξηθά έξγα αξραίωλ Ειιήλωλ
ζπγγξαθέωλ ή ηνπ δηθνύ ηνπο πνιηηηζκνύ απνδεηθλύνληαο όηη ε παηδεία θαη ε ηέρλε δελ
έρνπλ ζύλνξα αιιά απνηεινύλ κέζν δηάδνζεο ηεο εηξήλεο, ηεο θηιίαο θαη ηεο
ζπλεξγαζίαο.
Καηαιεθηηθή εκεξνκελία γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεωλ από ηα ελδηαθεξόκελα
ζρνιεία είλαη ε 30ε Μαΐνπ 2014.
Μαδί κε ηελ αίηεζε ηα ζρνιεία ζα πξέπεη λα καο απνζηείινπλ ηξεηο (3)
θωηνγξαθίεο, έλα DVD δηάξθεηαο 10΄ ιεπηώλ από ηηο πξόβεο θαη κία θαηάζηαζε κε ηα
νλνκαηεπώλπκα ηωλ καζεηώλ θαη

ηωλ

ππεύζπλωλ εθπαηδεπηηθώλ γηα

λα

ζπκπεξηιεθζνύλ ζην πξόγξακκα πνπ ζα εθδνζεί.
Επίζεο, ζα ζέιακε λα ελεκεξώζνπκε όηη όζα ζρνιεία επηζπκνύλ, έρνπλ ηε
δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ρωξίο ρξεκαηηθή επηβάξπλζε ηηο παξαζηάζεηο. Γηα
ηελ θαιύηεξε δηνξγάλωζε ηεο Μαζεηηθήο Σπλάληεζεο παξαθαινύληαη ηα ζρνιεία λα καο
δειώζνπλ κε e-mail κέρξη 30 Μαΐνπ ηνλ αξηζκό ηωλ καζεηώλ θαη ηωλ εθπαηδεπηηθώλζπλνδώλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο.
Η πξόζθιεζε θαη ε δήιωζε ζπκκεηνρήο γηα ηε Δηεζλή Μαζεηηθή ζπλάληεζε είλαη
αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα http://dide.pie.sch.gr/politistika.
Όηαλ νινθιεξωζεί ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεωλ ζα αλαξηήζνπκε πξόγξακκα
παξαζηάζεωλ ζηελ ηζηνζειίδα καο.
Είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε θαη πιεξνθνξία.
Παξαθαινύκε λα δηαβηβάζεηε ηε ζπλεκκέλε πξόζθιεζε θαη ηε δήιωζε ζπκκεηνρήο
ζηα ζρνιεία ηεο αξκνδηόηεηάο ζαο.
πλεκκέλα:
1. Πξόζθιεζε ζπκκεηνρήο ζρνιείωλ
2. Δήιωζε ζπκκεηνρήο
Ο Γηεπζπληήο ηεο Γηεύζπλζεο
Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο Πηεξίαο
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