
   

Εκδηλώσεις-Δράσεις για τον Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Θεάτρου 

στην Εκπαίδευση 2021 

«Μπροστά στις νέες προκλήσεις 2021: Πανδημία και Δημοκρατία. Γεφυρώνονται 
οι αποστάσεις;»
                                                                                                                                                      
Από το 2008 ο Διεθνής Οργανισμός για το Θέατρο στην Εκπαίδευση IDEA 
(International Drama/Theatre & Education Association) έχει ορίσει την 27η 
Νοεμβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου στην Εκπαίδευση (IDEA Day) και κάθε 
χρόνο καλεί τα μέλη του και όλους όσοι εμπλέκονται με το θέατρο, το Εκπαιδευτικό 
Δράμα, το θεατρικό παιγνίδι σε οποιαδήποτε διαδικασία τυπικής ή μη τυπικής 
εκπαίδευσης, να τη γιορτάζουν με εκδηλώσεις, παραστάσεις, επιμορφωτικές 
συναντήσεις, παρεμβάσεις σε σχολεία κ.ά.

Κάθε χρόνο το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, τακτικό μέλος 
του IDEA, συντονίζει στην Ελλάδα τις εκδηλώσεις και τις δράσεις αυτές. Καλούμε 
λοιπόν εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες, θεατρολόγους, φοιτητές και μαθητές να 
συμμετέχουν στις δράσεις και τις εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας για το 
Θέατρο στην Εκπαίδευση στις 27 Νοεμβρίου 2021 μέσα στο γενικό θεματικό 
πλαίσιο:

«Μπροστά στις νέες προκλήσεις 2021: Πανδημία και Δημοκρατία. Γεφυρώνονται 
οι αποστάσεις;»

Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, συνεχόμενων εγκλεισμών και ραγδαίων αλλαγών 
τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική ζωή ολόκληρου του πλανήτη 
καλούμαστε μέσα από θεατροπαιδαγωγικές και καλλιτεχνικές δράσεις να 
στοχαστούμε, να επαναδιαπραγματευτούμε και να διαχειριστούμε τις σχέσεις, 
αντιθέσεις, προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, τους αποκλεισμούς αλλά και τις 
προοπτικές και τις νέες ευκαιρίες για δικτύωση και επικοινωνία που αναδύονται 
μέσα από την πρωτόγνωρη καθολική εμπειρία της πανδημίας.

Οι δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια, εργαστήρια 
θεατρικού παιχνιδιού, αφήγησης  δημιουργικής γραφής, οπτικοακουστικής 
δημιουργίας (φωτογραφίας, κινηματογράφου, video, ραδιοφωνικού θεάτρου),  
δρώμενα, αποσπάσματα θεατρικών παραστάσεων, υπαίθριες δράσεις σε 
δημόσιους χώρους και μπορούν να υλοποιηθούν σε σχολεία, πανεπιστήμια, θέατρα
αλλά και σε δρόμους και πλατείες  τηρώντας πάντα τα ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλά.



Στο “χρήσιμο υλικό” της ιστοσελίδας www.theatroedu.gr θα βρείτε προτάσεις και 
ιδέες. Για να εμπλουτίσουμε αυτό το αρχείο καλό θα ήταν όσες ομάδες, 
εκπαιδευτικοί, φορείς ή άτομα  πραγματοποιήσουν σχετικές δράσεις και 
εκδηλώσεις να μας στείλουν μια αποτύπωση και φωτογραφικό υλικό για τη δράση 
που υλοποίησαν στο info@theatroedu.gr, έτσι ώστε να το αναρτήσουμε στην 
ιστοσελίδα μας. Με αυτόν τον τρόπο θα συνθέσουμε την συνολική εικόνα των 
δράσεων σε όλη την  Ελλάδα και με αυτό το τρόπο θα μοιραστούμε τον 
ενθουσιασμό μας και  τις δημιουργικές μας ιδέες.

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση
Νοέμβριος 2021
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