
         

         

ΚΟΙΝ : Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Θεατρολόγων

Κουμουνδούρου 25 – 104 37 Αθήνα

    ΘΕΜA:  Β΄ Θεατρολογικό Συνέδριο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Θεατρολόγων

Σας  ενημερώνουμε  ότι  o Πανελλήνιος  Επιστημονικός  Σύλλογος  Θεατρολόγων  (Π.Ε.ΣΥ.Θ.) 
διοργανώνει  το  Β΄  Θεατρολογικό  συνέδριο  με  θέμα  «Μετανάστες  και  πρόσφυγες  στη  σύγχρονη 
δραματουργία και τη σκηνική πράξη», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 28,29,30,31 Μαρτίου 2012 στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε.

Στόχος του συνεδρίου είναι να εξετάσει το φαινόμενο της μετανάστευσης/ στη χώρα μας (ως τόπου 
προέλευσης και υποδοχής μεταναστών) και παγκόσμια, αλλά και να αναδείξει τη σχέση μεταξύ του –πάντα 
επίκαιρου και φλέγοντος– θέματος της μετανάστευσης/ προσφυγιάς και του ρόλου του θεάτρου, ως μέσου 
καλλιτεχνικής έκφρασης αλλά και κοινωνικής παρέμβασης. Η προσέγγιση του θέματος θα γίνει τόσο από 
ερευνητική/ακαδημαϊκή  άποψη  όσο  και  από  κοινωνική  &  πρακτική  πλευρά,  η  οποία  θα  εστιάσει 
περισσότερο  στην  υπαρκτή  κατάσταση  στην  Ελλάδα  και  θα  διερευνήσει  θέματα  όπως  ο  ρόλος  της 
θεατρικής  αγωγής/εκπαίδευσης  στην  ένταξη  των  μεταναστών/  προσφύγων,  ο  ρόλος  των  διαφόρων 
κοινωνικών/  καλλιτεχνικών/  κρατικών  φορέων  κ.ά.  Παράλληλα,  το  συνέδριο  θα  πλαισιωθεί  από 
παραστάσεις και προβολές ντοκιμαντέρ τις ημέρες του συνεδρίου και με βιωματικά εργαστήρια τα οποία 
θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Π.Ε.ΣΥ.Θ. (Κουμουνδούρου 25). Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα www  .  pesyth  .  gr   

Παρακαλούνται οι  Διευθυντές των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν  τους εκπαιδευτικούς του 
κλάδου  ΠΕ  32  ώστε  να  καταστεί  δυνατό  να  παρακολουθήσουν  τις  εργασίες  του  συνεδρίου  την  ημέρα 
Παρασκευή  30  Μαρτίου  2012, που  είναι  αφιερωμένη  ειδικά  στη  θεματική  ενότητα  του  Θεάτρου  στην 
Εκπαίδευση, χωρίς να διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των σχολείων.

 Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

             ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΦΟΥΣΕΚΗ   

Εσωτερική διανομή

               Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ: - Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής (Αρ. Πρωτ: 27/23-2-2012)

               Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας Εκπ/σης 

               Διεύθυνση Σπουδών Δ/θμιας Εκπ/σης 

 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΣΥΘ.doc         

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                       -----
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες: Πηνελόπη  Σακκοπούλου
Τηλέφωνο: 210 344 3023
FAX: 210 344 3296 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι:

Μαρούσι, 6-3-2012
Αρ.Πρωτ.:  23546/Γ7
Βαθμός Προτερ. 

ΠΡΟΣ: 

1. Περιφερειακές  Δ/νσεις Εκπ/σης όλης της 
χώρας

2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων (μέσω των 
Περιφερειακών Δ/νσεων)

3. Δ/νσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
όλης της χώρας

4. Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων
5. Σχολικές Μονάδες όλης της χώρας (μέσω 

Δ/νσεων & Γραφείων).

http://www.pesyth.gr/

