
 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ" για  το σχολικό έτος 2020-2021. 

Περιεχόμενο Προγράμματος και διαδικασία συμμετοχής. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Εθνικό Θέατρο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα συνεχίσει για τρίτη σχολική 
χρονιά  (2020-2021) την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Το Θέατρο στο Νέο 
Σχολείο» (κωδικός πράξης ΟΠΣ: 5010754).  

Α. Το πρόγραμμα  

Το εν λόγω πρόγραμμα, θα διαρκέσει 3 σχολικές χρονιές (2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) και 
απευθύνεται σε 60 συνολικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (20 σχολεία κατ’ έτος), οκτώ 
συγκεκριμένων Περιφερειών της χώρας (Αττική 6, Στερεά Ελλάδα 3, Δυτική Ελλάδα 4, Πελοπόννησος 
2, Βόρειο Αιγαίο 1, Νότιο Αιγαίο 1, Κρήτη 2, Ιόνια Νησιά 1). 

 Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι να δημιουργήσει καλλιτεχνικές γέφυρες ανάμεσα στους 
εφήβους και στο Εθνικό Θέατρο και συγχρόνως να δημιουργήσει ένα δίκτυο από 
ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες που συνομιλούν και συνδημιουργούν. 
Παράλληλα, επιδίωξη του Εθνικού Θεάτρου είναι να διαμορφωθούν κατάλληλες προϋποθέσεις που 
θα επιτρέψουν στη σχολική κοινότητα να συνεχίσει αυτόνομα την ενασχόληση με το θέατρο και 
μετά το πέρας του προγράμματος, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και σχετικούς φορείς.  

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Εθνικό Θέατρο και συντονίζεται από την Σοφία Βγενοπούλου, 
σκηνοθέτη - παιδοψυχίατρο και καλλιτεχνική υπεύθυνη του Μικρού Εθνικού, καθώς και από την 
ομάδα παραγωγής του προγράμματος. Το προτεινόμενο πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια) οκτώ συγκεκριμένων Περιφερειών (Αττική, Στερεά 
Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά) και σε 
εκπαιδευτικούς.  

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται εντός και εκτός σχολικής μονάδας [για το 
τελικό θεατρικό αποτέλεσμα (θεατρική παράσταση, δρώμενο κ.λπ.) μπορούν να αξιοποιηθούν χώροι 
εκτός της σχολικής υποδομής (π.χ. Δημοτικές αθλητικές ή πολιτιστικές υποδομές κ.λπ.)] και δεν 
ενέχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους συμμετέχοντες. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται κατά 
βάση εκτός σχολικού ωραρίου, εξαιρουμένων των Ειδικών Σχολείων και εφαρμόζεται σε 
εβδομαδιαία βάση, τουλάχιστον 2 ώρες την εβδομάδα, με απόλυτη δέσμευση και διαθεσιμότητα ως 
προς την τακτικότητα των συναντήσεων και με σταθερή ομάδα, που θα δημιουργηθεί αποκλειστικά 
για τους σκοπούς του Προγράμματος και δεν θα σχετίζεται με άλλες δραστηριότητες της σχολικής 
μονάδας.  

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον/την Υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό και έναν καλλιτέχνη - εμψυχωτή 
του Εθνικού Θεάτρου με εξειδίκευση στο Εφηβικό Θέατρο. Για κάθε σχολική μονάδα, θα υπάρχει ο/η 
υπεύθυνος/η εκπαιδευτικός με τη θεατρική του ομάδα (ανώτατο όριο 25 μαθητές /τριες), οι οποίοι 
θα συντονίζονται από έναν καλλιτέχνη - εμψυχωτή του Εθνικού Θεάτρου που έχει εξειδικευθεί στο 
Εφηβικό Θέατρο. Ο καλλιτέχνης - εμψυχωτής θα υποστηρίζει και θα συνεργάζεται με τον/την 
υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό και τη σχολική θεατρική ομάδα σε όλα τα στάδια της θεατρικής 
διαδικασίας, από την αρχική σύλληψη έως και την παρουσίαση του θεατρικού αποτελέσματος με 
την ολοκλήρωση του προγράμματος στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Ο καλλιτέχνης - εμψυχωτής θα 
επισκέπτεται τη σχολική μονάδα τουλάχιστον 1 φορά το μήνα, προκειμένου να έρχεται σε άμεση 
επαφή με τη θεατρική ομάδα και να παρακολουθεί τα στάδια που βρίσκεται κάθε φορά η «θεατρική 
διαδικασία».  



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 

Οι σχολικές μονάδες που εντάσσονται στις επιλέξιμες Περιφέρειες (βλ. ανωτέρω) και 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προκειμένου να γίνει η επιλογή 
των 20 σχολείων που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα για τη σχολική χρονιά 2020 - 2021.  

Η αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται  στο Παράρτημα Ι. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ 

Επισημαίνεται ότι η συμπληρωμένη αίτηση θα υπογράφεται από τον/την Διευθυντή/ Διευθύντρια 
της σχολικής μονάδας και τον / την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό και αποστέλλεται στο Εθνικό Θέατρο, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση ezarafidou@n-t.gr. έως τις 15 Δεκεμβρίου 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα απευθύνεστε στο Εθνικό θέατρο, στην 
Ελένη Ζαραφίδου στο τηλέφωνο 210-7001469(εσωτ.318). 

 
 

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» 

                  

Αναλυτική περιγραφή της δράσης «πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών» 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, έχει εγκριθεί μία νέα δράση που αφορά την Επιμόρφωση 

Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 

εκπαιδευτικών από σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθώς και σχολείων με μαθητές 

που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες από τις ακόλουθες Περιφέρειες: Αττική, Στερεά Ελλάδα, 

Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά. 

 

Υπεύθυνη Δράσης: Σοφία Βγενοπούλου 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 Το πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει χρονική διάρκεια 8 μηνών (από Οκτώβριο έως Μάιο). 

Απευθύνεται σε 30 συμμετέχοντες κατ΄ έτος, χωρισμένο σε 2 τμήματα των 15 ατόμων. Το πρώτο 

τμήμα  συγκροτείται κυρίως  από εκπαιδευτικούς της Αττικής και λειτουργεί σε εβδομαδιαία 

βάση (3 ώρες την εβδομάδα), με σύνολο διδακτικών ωρών 96/έτος, στις οποίες περιλαμβάνεται 

και επιτόπια εποπτεία από τους διδάσκοντες στα σχολεία των συμμετεχόντων. Το δεύτερο 

τμήμα προορίζεται για εκπαιδευτικούς εκτός Αττικής και λειτουργεί σε μηνιαία βάση με ένα 

διήμερο εντατικό masterclass μία φορά το μήνα. Περιλαμβάνει, επίσης, επιτόπιες επισκέψεις 

και εποπτεία από τους διδάσκοντες με συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών 96/έτος. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 

Οι εκπαιδευτικοί από τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στις επιλέξιμες Περιφέρειες του 

Προγράμματος (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νότιο Αιγαίο, Βόρειο 

Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά) και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν, θα πρέπει να υποβάλλουν στο 

Εθνικό Θέατρο ένα βιογραφικό σημείωμα έως τις 15 Δεκεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση ezarafidou@n-t.gr .  Για τη σχολική χρονιά 2020 - 2021, η επιλογή των 

εκπαιδευτικών , που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα , θα γίνει με κριτήρια αξιολόγησης των 

βιογραφικών τους σημειωμάτων, σχετικά με πρότερο ενδιαφέρον για καλλιτεχνικά 

προγράμματα στο σχολείο, με σχετική εμπειρία σε επίπεδο υλοποίησης καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων και σχετικά με πρότερη θεατρική επιμόρφωση. 
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του εν λόγω εκπαιδευτικού 

προγράμματος και των συμπληρωματικών πρόσθετων δράσεων (όροι/κριτήρια συμμετοχής, 

περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κτλ.) παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να 

επικοινωνούν απευθείας με το Εθνικό Θέατρο, Ελένη Ζαραφίδου, ΤΗΛ: 210-7001469, εσωτ. 318 ή 

στο email: ezarafidou@n-t.gr 

Συνημμένα: α) αίτηση συμμετοχής.  

                     β) κριτήρια αξιολόγησης  

 

 


