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Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με το Διεθνή 

Οργανισμό για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA) και άλλους επιστημονικούς, 

εκπαιδευτικούς και καλλιτεχνικούς φορείς, διοργανώνει την 

7η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

με τίτλο: «Θέατρο & Εκπαίδευση: δεσμοί αλληλεγγύης». 
 

Σκοπός της Συνδιάσκεψης 2012 είναι να αποτελέσει πεδίο γόνιμης αναζήτησης και 

προβληματισμού και να καταλήξει σε προτάσεις για το ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν το θέατρο και οι παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση, κυρίως για 

τη δημιουργία πολλαπλών δεσμών αλληλεγγύης, οι οποίοι θα συμβάλουν τόσο στην 

αντιμετώπιση του παρόντος όσο και στην καλλιέργεια ενός συλλογικού οράματος μιας 

αξιοπρεπούς ζωής παντού και για όλους. 

 

Θέματα που θα απασχολήσουν τη Συνδιάσκεψη 2012: 

·         Πώς μπορεί το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση να συμβάλει 

στη δημιουργία δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσα στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, 

στους μαθητές και τους δασκάλους τους, στους εκπαιδευτικούς και τους καλλιτέχνες, 

στα μέλη των κοινοτήτων στις οποίες μετέχει και λειτουργεί ο καθένας μας; 

·         Τι ρόλο καλείται να διαδραματίσει το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση στο πλαίσιο 

της παγκόσμιας κρίσης; Μπορεί να αμφισβητήσει γόνιμα και να 

προτείνει διεξόδους στα μικρά και στα μεγάλα ζητήματα της ζωής μας; 

·         Πώς αξιοποιείται το θέατρο/δράμα στην εκπαίδευση σε 

θέματα βίας, διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής 

εκπαίδευσης, δημοκρατίας και δικαιωμάτων του πολίτη; 

·         Ποιες οι εκπαιδευτικές πολιτικές και προτεραιότητες για μια ανθρωπιστική 

εκπαίδευση μέσα από το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες; 

·         Ποια προγράμματα και συνέργειες τεχνών αναδεικνύουν τη συλλογικότητα και την 

αλληλεγγύη; 

 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Η Συνδιάσκεψη 2012 απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και 



ειδικοτήτων, σε θεατρολόγους, σε καλλιτέχνες που εργάζονται στην τυπική και τη μη 

τυπική εκπαίδευση, σε ακαδημαϊκούς δασκάλους και ερευνητές, φοιτητές παιδαγωγικών, 

θεατρικών, μουσικών και εικαστικών σχολών, εμψυχωτές νεανικών ομάδων, 

κοινωνικούς επιστήμονες και σε όποιον ενδιαφέρεται για την έρευνα και την πρακτική 

του θεάτρου στην εκπαίδευση. 

 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση καλεί όλους, όσοι συμμερίζονται 

το όραμά του, να πάρουν μέρος στο διάλογο που ανοίγει η 7η Διεθνής Συνδιάσκεψη. 

Όλοι όσοι, κατά το Μανόλη Αναγνωστάκη, «δεν παραδεχόμαστε την ήττα, βλέπουμε 

πόσα κρυμμένα τιμαλφή πρέπει να σώσουμε, πόσες φωλιές νερού να συντηρήσουμε 

μέσα στις φλόγες», ας αναζητήσουμε μαζί καινούργιους δρόμους, ας αξιοποιήσουμε την 

έρευνα και δοκιμασμένες καλές πρακτικές, ας συνδιαμορφώσουμε προτάσεις, ας 

αναπτύξουμε …δεσμούς αλληλεγγύης. 

 

3 προσκεκλημένοι ομιλητές, 90 εισηγητές και εμψυχωτές από 12 χώρες (Ελλάδα, 

Αγγλία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Λιθουανία, Καναδάς, 

Κύπρος, Πορτογαλία) παρουσιάζουν 35 Ανακοινώσεις, εμψυχώνουν 45 Εργαστήρια, 

συντονίζουν 2 Ομάδες Εργασίας, δρώμενα, 5 προσυνεδριακά και 

μετασυνεδριακά master workshops σε 3 πόλεις. 

 

Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες 

στην ιστοσελίδαwww.theatroedu.gr 

 

Οργάνωση: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 

 

Συνεργαζόμενοι φορείς: 

Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (IDEA) 

Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων 

Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου 

Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Κουκλοπαιχτών UNIMA-Hellas 

 

Η Συνδιάσκεψη πραγματοποιείται με την υποστήριξη των: 

Ινστιτούτο Goethe 

Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά 

 

Τόπος διεξαγωγής: 

Ελληνογαλλική Σχολή Ευγένιος Ντελακρουά (Χλόης & Τρικάλων, Αγία Παρασκευή) 

Πληρoφορίες: www.Theatroedu.gr, info@theatroedu.gr, conference2012@theatroedu.gr 

Ελένη Μολύβα, στο τηλέφωνο 2110120322, καθημερινές 09.30-14.30. 
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