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                2.  Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 
της χώρας 

           3.  Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. και Δ.Ε. 
                (μέσω των Περιφερειακών  Δ/νσεων) 
           4.  ΕΡΤ Α.Ε.  
                Υπόψη Προέδρου κ. Δ. Τσακνή 
 Μεσογείων 136 – 115 27 Αθήνα 

                 5.  Κίνηση Πολιτών «Διάζωμα» 
    Μπουμπουλίνας  30 – 10682 Αθήνα 

 
ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση σχετικά με την εκπαιδευτική δράση «Οι μαθητές μας ξεναγούν στα 
αρχαία θέατρα» 
 

Σας ενημερώνουμε ότι, παράλληλα με τη δράση «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων. Μαθητές ξε-
ναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» για την οποία σας είχαμε ενημερώσει με το με αρ. πρωτ.  
Φ.13.1/151278/Δ2/28-9-2015 έγγραφό μας, προγραμματίζεται από τα Υπουργεία Παιδείας και 
Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κίνηση Πολιτών ΔΙΑΖΩΜΑ η δράση με τίτλο «Οι μαθητές μας 
ξεναγούν στα αρχαία θέατρα». Η δράση αυτή, όπως αναφέρει και στο με αρ. πρωτ.: ΥΠΠΟ-
Α/ΓΓΠ/368560/8837/22-12-2015 έγγραφο της η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, εντάσσεται στο πλαίσιο της πραγματοποίησης δράσεων μαθητικών κοινοτήτων 
σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ανταποκρινόμενη στην εκπαιδευτική διάσταση της πολι-
τιστικής κληρονομίας.  

Στο πλαίσιο της δράσης μαθητές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
καλούνται να μας οδηγήσουν σε μια εικονική ξενάγηση στα αρχαία θέατρα της περιοχής τους 
δημιουργώντας ερασιτεχνικά βίντεο μικρής διάρκειας – έως 10 λεπτά της ώρας- στα οποία θα 
παρουσιάζουν την ιστορία και τη λειτουργία αρχαίων θεάτρων. Τα βίντεο θα πρέπει να είναι της 
μορφής wmv, mp4, mov, flv ή avi και το μέγεθος τους να μην ξεπερνά τα 80ΜΒ. Πληροφορίες για 
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τη δράση και αίτηση συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΡΤ (www.ert.gr). Κατα-
ληκτική ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών είναι η Παρασκευή 15 Απριλίου 2016. 

Το σύνολο του οπτικοακουστικού υλικού που θα συγκεντρωθεί θα αξιοποιηθεί από τηλεο-
πτικές εκπομπές και την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.  

Πολύτιμο βοήθημα για τη συγκεκριμένη δράση αποτελεί ο εκπαιδευτικός φάκελος του Υ-
πουργείου 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 εργα-
λείων για την ανάδειξη της σημασίας του θεάτρου στην αρχαιότητα και σήμερα» του Ε.Π. «Εκ-
παίδευση και Δια Βίου Μάθηση». Ο φάκελος αυτός εμπεριέχει πλούσιο πληροφοριακό υλικό για 
την αρχαία δραματική τέχνη και για μία σειρά αρχαίων θεάτρων και έχει αποσταλεί στις κατά 
τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί και μαθη-
τές 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 ψυχαγωγη-
θούν με διαδραστικά παιχνίδια. 

Για τον καλύτερο σχεδιασμό της δράσης οι συντονιστές των σχολείων που θα συμμετά-
σχουν σε αυτή, πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων (επι-
συνάπτεται σχετικός ενδεικτικός κατάλογος). 

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στη δράση αλλά και για τη δημόσια προβολή των βί-
ντεο από την ΕΡΤ απαιτείται έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/ κηδεμόνων τους. Τα έντυπα της 
έγγραφης συγκατάθεσης θα διατηρηθούν στο αρχείο των σχολείων.  

Πληροφορίες σχετικά με τους χώρους των αρχαίων θεάτρων παρέχονται από το ΔΙΑΖΩΜΑ 
(τηλέφωνο: 2108254256) και σχετικά με τις προδιαγραφές των βίντεο από την ΕΡΤ (e-mail: web-
master@ert.gr). 

Η συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην εν λόγω δράση είναι προαιρετική 
και θα υλοποιηθεί χωρίς κόστος για το Δημόσιο, με ευθύνη των Διευθυντών και των Συλλόγων 
Διδασκόντων των οικείων σχολικών μονάδων, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται η ομα-
λή λειτουργία των σχολείων.  

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας. 
 

Συν.: 5 φύλλα (κατάλογος Εφορειών Αρχαιοτήτων) 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 
 

Εσωτερική Διανομή:       
1. Γραφείο Υπουργού (αρ. πρωτ. 12062/30-12-2015)  
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Ι. Δ. Παντή 
3. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε 
4. Διεύθυνση Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης,  Τμήμα Β΄ 
5. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Γ΄ 
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ.Ε., Τμήμα Γ΄ 


