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Τα παιδιά της
Ηλιούπολης
ταξιδεύουν….
2ο Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ
Θεάτρου & Performance
17 - 25 Απριλίου 2010
Φίλες και φίλοι Ηλιουπολίτες,
Ο Δήμος, μαζί με το Πολιτιστικό Κέντρο, προσπαθεί
διαρκώς να βρίσκεται στο
πλευρό της μαθητικής και
εκπαιδευτικής
κοινότητας
και με τις δράσεις του να υποστηρίζει, να ενισχύει και να
εμπλουτίζει, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, το σημαντικό παιδευτικό λειτούργημα των σχολείων της πόλης
μας. Το Ευρωπαϊκό Σχολικό
Φεστιβάλ Θεάτρου & Performance αποτελεί μία τέτοια - καινοτόμα για τα ελληνικά
δεδομένα - πρωτοβουλία μας, ώστε να ανοίξουμε, με αφορμή το σχολικό θέατρο,
ένα δίαυλο επικοινωνίας με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και να καλλιεργήσουμε ένα διαπολιτισμικό διάλογο, που θα γαλουχήσει τους αυριανούς πολίτες με
κριτική σκέψη, υψηλό ήθος και αισθητική, που θα τους εμφυσήσει τις αξίες της συναδέλφωσης και της ομόνοιας των λαών. Σ’ αυτό το πλαίσιο, δεν είναι τυχαίο που φέτος
επιλέξαμε να προσκαλέσουμε, τιμητικά, μία σχολική ομάδα και από μία φίλη χώρα
εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, την Παλαιστίνη.
Παράλληλα, έχουμε ετοιμάσει ένα ευρύ φάσμα δράσεων και εκδηλώσεων, όπως παραστάσεις, σεμινάρια, εργαστήρια, επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους κ.λπ., που
αφ’ ενός επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή του συνόλου σχεδόν της σχολικής κοινότητας της πόλης μας και αφ’ ετέρου προάγουν την προβολή του ελληνικού πολιτισμού στις φιλοξενούμενες χώρες. γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας.
Στην προσπάθειά μας αυτή βρήκαμε πολλούς συνοδοιπόρους και αρωγούς, από
επίσημους φορείς και προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων έως απλούς
συμπολίτες μας. Θα θέλαμε, λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Γενική Γραμματεία
Νέας Γενιάς, τον ΕΟΤ, τον Πρόξενο της Παλαιστίνης στη χώρα μας, κ. Mohammed
Abu Asabeh, τους χορηγούς μας, τους εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης μας, τους
συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τους εργαζόμενους του Πολιτιστικού Κέντρου και
όλους όσους έχουν αγκαλιάσει το Φεστιβάλ και βοηθούν τα παιδιά μας να ζήσουν μία
εμπειρία διαφορετική, να ταξιδέψουν…
Σας προσκαλούμε να έρθετε μαζί μας να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από
το ταξίδι αυτό, στην επίσημη λήξη του Φεστιβάλ, το Σάββατο 24 Απριλίου, στις
18:30, στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου.
Ας είμαστε όλοι εκεί, συμμέτοχοι σε αυτή τη γιορτή των παιδιών μας!

Ο Δήμαρχος 			

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Αναγνώστου

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

• Σχολικές ομάδες από 6 χώρες:
Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Παλαιστίνη,
Πολωνία, Φινλανδία
• 12 θεατρικές παραστάσεις
• 4 σεμινάρια για εκπαιδευτικούς
και γονείς
• 5 καλλιτεχνικά εργαστήρια για μαθητές
• 2 προβολές ντοκιμαντέρ
• Πολλές παράλληλες δράσεις
• 2.600 μαθητές - ενεργοί θεατές

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

«ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΕΧΝΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΖΕΤΑΙ...»
Τι ουσιαστικό μπορεί να προσφέρει μία εκπαιδευτική ευρωπαϊκή συνάντηση στους μαθητές του Δήμου μας;
Σε καινοτόμες εκπαιδευτικές προτάσεις, για να γίνει το όραμα πράξη με γερές βάσεις και προοπτική εξέλιξης, εκτός
από τη θεωρητική προσέγγιση, την ευέλικτη οικονομική μελέτη, τις χορηγίες - αξίζει να σημειωθεί ότι τα 2/3 του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Φεστιβάλ καλύπτονται από κρατικές επιχορηγήσεις και χορηγίες ιδιωτών - και τον άρτιο
οργανωτικό σχεδιασμό, απαιτούνται χρόνος, εμπειρία και πάνω από όλα η αποδοχή και η έμπρακτη συμμετοχή των
πολιτών καθώς και η εποικοδομητική κριτική και οι προτάσεις των αρμόδιων φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η καινοτομία αυτής της πρότασης για ένα Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Σχολικού Θεάτρου λέει με απλά λόγια τα εξής: η
Ηλιούπολη, ένας από τους μεγαλύτερους δήμους της Αθήνας, δικαιούται να οργανώνει σαν οικοδέσποινα πόλη, ένα
εκπαιδευτικό φεστιβάλ σχολικού θεάτρου, εμπνευσμένου από τις απαρχές σύστασής του 2.500 χρόνια πριν, στην
αρχαία δημοκρατική Αθήνα του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, του Αριστοφάνη αλλά και όλων των Αθηναίων
πολιτών.
Το εκπαιδευτικό αυτό Φεστιβάλ, αποτελείται από τρία ι σ ό τ ι μ α μέρη:
α/ σχολικές παραστάσεις με θεματολογία που αφορά το σύγχρονο παιδί – έφηβο
β/ σεμινάρια για εκπαιδευτικούς – γονείς
γ/ παράλληλες δράσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, όπως ενδεικτικά: υιοθεσίες σχολείων, εργαστήρια μαθητών, ανοιχτό διάλογο επικοινωνίας με σχολεία εντός και εκτός Ελλάδας, ενημερωτικό site, φιλοξενία των ξένων σχολικών μονάδων για δείπνο σε ηλιουπολίτικες οικογένειες, παροχή ενημερωτικών
φυλλαδίων στα σχολεία πριν την παράσταση που θα δουν για δημιουργία ενεργού μαθητή – θεατή, κατασκευή ειδικού σκηνικού στο Φουαγιέ του θεάτρου για
να καταγράψουν την άποψή τους όλοι οι συμμετέχοντες κ.λπ.
Τόσο οι παραστάσεις από μαθητές για μαθητές, όσο και τα σεμινάρια και οι παράλληλες δράσεις, σκοπό τους έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και επικοινωνία των μαθητών στην παραγωγική διαδικασία κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η οποία επομένως πρέπει να τους αντιπροσωπεύει, να καθρεπτίζει
τους προβληματισμούς, τις ανάγκες, τις προτάσεις και τις επιθυμίες τους, προσφέροντάς τους αυτό που δικαιούνται: ένα σημείο αναφοράς με τη μορφή θεσμού,
για να καλλιεργήσουν μέσα από την επικοινωνία τους και τη συνεργασία τους την κοινωνική τους ιδιότητα, αυτή του σύγχρονου μαθητή και αυριανού ενεργού
κοσμο – πολίτη.
Το όποιο αισθητικό και καλλιτεχνικό αποτέλεσμα των σχολικών αυτών παραστάσεων και δρώμενων είναι καλοδεχούμενο, αλλά δεν αποτελεί στόχο
αυτού του νεοσύστατου θεσμού. Αυτό που προσδοκούμε για τα παιδιά μας, είναι αυτό το μικρό - μετέωρο ακόμη - βήμα, να γίνει χώρος ηθικής και
πολιτικής καλλιέργειας , ελπίδα υπέρβασης.
Φωτεινή Σωτήρχου
Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Ευρωπαϊκού Σχολικού Φεστιβάλ Θεάτρου & Performance

Το Πολιτιστικό Κέντρο συνάντησε τους Γονείς και τους Διευθυντές
Τη Δευτέρα 1 Μαρτίου, 30 από τους 33 Προέδρους των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
έχει η Ηλιούπολη, συναντήθηκαν με τον νέο Πρόεδρο του Πολιτιστικού Κέντρου, κο Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο. Κατά τη διάρκεια της τρίωρης αυτής συνάντησης, που από όλους χαρακτηρίστηκε αναγκαία, οι εκπρόσωποι των γονέων ενημερώθηκαν για το 2ο Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ και στη συνέχεια διατύπωσαν
τις απόψεις τους, ανοίγοντας διάλογο με τον Πρόεδρο του Πολιτιστικού, αλλά και μεταξύ τους.
Κοινή διαπίστωση, τόσο αυτής της ιδιαίτερα ένθερμης συνάντησης όσο και της Τρίτης 9 Μαρτίου με τους Διευθυντές των σχολείων, είναι η ανάγκη διαρκούς
επικοινωνίας, ενημέρωσης και συνεργασίας της σχολικής κοινότητας με το Πολιτιστικό Κέντρο, μέσα στo πλαίσιο πάντα των συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων που
νόμοι ορίζουν.

Ένας εθελοντής φέρνει την άνοιξη
Στο 2ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ υπάρχει ουσιαστική εθελοντική προσφορά. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων της πόλης μας ενημέρωσαν τα μέλη τους για τις πολλαπλές ανάγκες του οικοδεσπότη, που φιλοξενεί στον τόπο του σχολικές μονάδες από άλλες χώρες και κάποιοι από αυτούς προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Θα
θέλαμε από αυτή τη στήλη να ευχαριστήσουμε ονομαστικά την κα Γαλίτου, την κα Θεοχαράτου, την κα Κοντίδου, την κα Κοντογιάννη,
την κα Κουτσοδόντη, την κα Λουκίσα, την κα Μανιά, την κα Μαρκεσίνη, την κα Μοσχογιάννη, την κα Παγκάκη, την κα Παπαϊωάννου,
τον κο Πατέρα, τον κο Ρεϊσόπουλο, την κα Ρινταρή, την κα Σουλιώτη, την κα και τον κο Στούμπη, την κα Σιφναίου, την κα Σκλάβου,
την κα Σύρτα και την κα Χολέβα.

Οι προσω πικότητες που στηρίζουν το Φεστιβάλ
Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ έχει προσελκύσει κοντά του καταξιωμένες προσωπικότητες από την καλλιτεχνική και επιστημονική
κοινότητα, όπως τη συγγραφέα Σοφία Ζαραμπούκα, τον συγγραφέα και εκπαιδευτικό Βασίλη Κατσικονούρη, τον γενικό διευθυντή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών Νικόλαο Μανωλόπουλο, τον σκηνοθέτη, ηθοποιό, συγγραφέα και επί χρόνια υπεύθυνο της
παιδικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου, Κωστή Μεγαπάνο, τον προϊστάμενο Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο Παιδείας, Μπάμπη
Παπαϊωάννου, τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδόση Πελεγρίνη, τον αντιπρόεδρο του
Πανελληνίου Συλλόγου Θεατρολόγων, Σπύρο Πετρίτη και τη δημοτική σύμβουλο και διευθύντρια του 3ου Λυκείου Ηλιούπολης,
Αικατερίνη Χωματά. Συγκροτώντας μία τιμητική επιτροπή, κατέθεσαν τις απόψεις, τις γνώσεις και την πολύτιμη εμπειρία τους, κατά
τη διάρκεια της προετοιμασίας του Φεστιβάλ, ώστε να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το περιεχόμενο και τις δράσεις του. Κυρίως, όμως, στήριξαν την ουσία και τον απώτερο στόχο της προσπάθειας του Πολιτιστικού Κέντρου, όπως
πολύ εύστοχα διαφαίνεται στην ευχή του κ. Πελεγρίνη: «Έχοντας ο ίδιος υπηρετήσει επί χρόνια τόσο την εκπαίδευση όσο και το θέατρο,
δεν μπορώ παρά να ευχηθώ ολόψυχα αυτή η αχτίδα πολιτισμού και ελπίδας που το Φεστιβάλ Θεάτρου και Performance τροφοδοτεί, να
παγιωθεί, να ισχυροποιηθεί και να καταστεί ισχυρή δέσμη φωτός, σημείο αναφοράς τόσο για τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας, όσο
και για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι χρειάζονται στις μέρες μας τέτοιους φάρους πολιτισμού. Διότι το θέατρο, πέραν της ψυχαγωγίας
που προσφέρει αποτελεί παράγοντας παιδείας, δημιουργεί καλύτερους ανθρώπους και πολίτες».
“Ο βασιλιάς είναι γυμνός;
” Στιγμιότυπο από την παράσταση της Πολωνίας”

Το 1ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης
εκπροσω πεί τη χώ ρα μας
στο Φεστιβάλ
Ως διοργανωτές και οικοδεσπότες αυτού του πρωτοποριακού πολιτιστικού θεσμού
στην πόλη μας, είναι λογικό η χώρα μας να εκπροσωπείται και αυτή τη φορά από
ένα δικό μας σχολείο. Συγκεκριμένα, μία ομάδα μαθητών του 1ου Γυμνασίου, με την
ενθάρρυνση και τη στήριξη της διευθύντριάς τους, Αικατερίνης Καμπίτση και ακολουθώντας τις σκηνοθετικές οδηγίες του καταξιωμένου χορογράφου, Κωνσταντίνου Μίχου, έχουν ετοιμάσει την παράσταση «Γιατί άργησα να γυρίσω εκείνο το
Σάββατο το βράδυ». H παράσταση απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη χώρα μας το Δεκέμβρη του 2008, πραγματεύεται τις μορφές βίας που υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνία. Αντίθετα δε, με τις
συνηθισμένες παιδικές παραστάσεις, εδώ τα παιδιά, όπως επισημαίνει ο σκηνοθέτης,
δεν παριστάνουν τους μεγάλους, ούτε ζητάμε την κατανόηση για την έλλειψη επαγγελματικής παιδείας των παιδιών. Θα ήταν σαν να ζητούσαμε κατανόηση από ένα ντοκιμαντέρ.
Οι θεατές θα έρθουν για να δουν μια καλή παράσταση, που θα τους βοηθήσει να καταλάβουν τον κόσμο των παιδιών αλλά και τον δικό τους.

Αυτοσχεδιασμοί της ελληνικής ομάδας

Η Ελένη ή το είδωλό της;-Στιγμιότυπο από την παράσταση της Γαλλίας

Τα σχολεία της Ηλιούπολης
«υιοθετούν» τους συμμαθητές τους
από την Ευρώ πη
«Χτίζοντας» ένα θεσμό για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Ηλιούπολης,
στόχος του Πολιτιστικού Κέντρου ήταν να ενεργοποιήσει όσο το δυνατό μεγαλύτερο
μέρος της σχολικής κοινότητας και να δημιουργήσει ένα πολύπλευρο δίκτυο δράσεων επικοινωνίας και συμμετοχής των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών της
πόλης μας με τις ομάδες που θα φιλοξενήσουμε από το εξωτερικό. Σ’ αυτό το πλαίσιο,
πέντε σχολεία «υιοθέτησαν» από μία ομάδα, με τα μέλη της οποίας έχουν ήδη ξεκινήσει αλληλογραφία μέσω e-mail ενώ κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα
μας θα τα υποδεχτούν στο σχολείο τους, θα συμμετέχουν από κοινού σε ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι που προβάλει τον ελληνικό πολιτισμό, θα παρακολουθήσουν την
παράσταση των αλλοεθνών συμμαθητών τους και, το κυριότερο, θα καλλιεργήσουν
το σπόρο ενός ουσιαστικότερου διαλόγου και γνωριμίας μαζί τους. Συγκεκριμένα, το
9ο Δημοτικό έχει υιοθετήσει την ομάδα της Πολωνίας, το 2ο Γυμνάσιο τους μαθητές
από τη γειτονική Ιταλία, το 3ο Γυμνάσιο την Παλαιστινιακή ομάδα, το 1ο Λύκειο τη
γαλλική αποστολή και το 4ο Λύκειο το σχολικό γκρουπ από τη Φινλανδία.

“Η άλωση της Τροίας”-Γαλλία

Η ομάδα της Παλαιστίνης

2.600 Ενεργοί Θεατές – Θεατές σε ρόλο οικοδεσπότη
Η φιλοξενία παραμένει μία από τις ύψιστες αξίες του Έλληνα. Για το σκοπό αυτό, θα
διαμορφώσουμε τον προθάλαμο του Θεάτρου με τη συμμετοχή παιδιών, για να νιώσουν οικεία οι 2.600 μαθητές - θεατές και ταυτόχρονα να έχουν χώρο να εκφράσουν
τη δική τους παρουσία, στο «δικό τους θέατρο». Θα μπορούν να γράψουν τα δικά
τους μηνύματα, να δώσουν τις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις για να γίνουν φίλοι με
τους φιλοξενούμενους αλλά και να συνομιλήσουν μαζί τους.
Επίσης, πριν έρθουν στο θέατρο, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Φωτεινή
Σωτήρχου, θα δώσει ενημερωτικά φυλλάδια και ένα ερωτηματολόγιο στους εκπαιδευτικούς συνοδούς, ώστε να προετοιμαστούν οι μαθητές για το περιεχόμενο της παράστασης που θα δουν, την κεντρική του ιδέα, καθώς επίσης και να σκεφτούν πως θα
διαχειρίζονταν εκείνοι αντίστοιχα θέματα, αν τα έκαναν θεατρική σχολική παράσταση. Τις απαντήσεις των παιδιών θα τις δημοσιεύσουμε στο site μας: www.politismosilioupoli.gr

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΕΛΕΙΩ ΝΕΙ…

Στιγμιότυπο από πρόβα της ιταλικής ομάδας

Στιγμιότυπο από την παράσταση της Φινλανδίας

“Άγγελοι”-Ιταλία

Επίσημη Λήξη: Σάββατο 24 Απριλίου, Ώρα έναρξης 18.30
Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου
Από τις 19 έως τις 23 Απριλίου, μαθητές από 32 σχολεία θα παρακολουθήσουν με τη
μορφή σχολικών επισκέψεων τις παραστάσεις, που ετοίμασαν ειδικά για αυτούς ευρωπαίοι και παλαιστίνιοι συμμαθητές τους. Κοινή θεματική όλων των παραστάσεων
είναι η από σκηνής έκφραση των προβληματισμών αλλά και των ονείρων, των ευχών
και των απόψεων, που έχουν τα παιδιά και οι έφηβοι του 2010 για τη σύγχρονη κοινωνία μας.
Επειδή όμως η σωστή φιλοξενία εμπεριέχει κι ένα θερμό αποχαιρετισμό, καλούμε
στη λήξη του Φεστιβάλ και ενήλικες να συμμετέχουν σε αυτόν. Έχουμε διοργανώσει μία σπονδυλωτή εκδήλωση, στην οποία θα συνυπάρξουν η ελληνική ομάδα, η
παλαιστινιακή και η προβολή μιας τριαντάλεπτης ταινίας, που θα αποτελείται από
χαρακτηριστικές στιγμές αυτού του «ταξιδιού»
Επειδή οι θέσεις του θεάτρου είναι μόνο 275, παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται
να παρακολουθήσουν την επίσημη λήξη, να επικοινωνήσουν έγκαιρα μαζί μας στο
τηλέφωνο του Πολιτιστικού Κέντρου, 210 9940699, καθημερινά από τις 9:00 έως τις
14:00.

Η ελληνική ομάδα του 1ου Γυμνασίου Ηλιούπολης

Ο βασιλιάς και οι αυλικοί του-Στιγμιότυπο από την παράσταση της Πολωνίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ
2ου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΘΕΑΤΡΟΥ & PERFORMANCE
Τετάρτη 14/4 – Παρασκευή 16/4

Επίσκεψη της φινλανδικής ομάδας στο 4ο Λύκειο

Εικαστική παρέμβαση στο χώρο υποδοχής του θεάτρου
με μαθητές από τo 11o Δημοτικό και το 4ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης

Σάββατο 17/4

Βιωματικό Σεμινάριο για τους γονείς:
«Ο διάλογος, ως πράξη αγάπης και συνθήκη
κατανόησης, στις σχέσεις με τα παιδιά μας»
Βιωματικό Σεμινάριο για τους δασκάλους:
«Μια συγκεκριμένη πρόταση για την ευέλικτη ζώνη»

Κυριακή 18/4

Άφιξη – πρόβα στο θέατρο του Δημαρχείου μας
των φιλοξενούμενων ομάδων από τις χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Παλαιστίνη,
Πολωνία, Φινλανδία
Συνάντηση των ξένων αποστολών με τις δημοσιογραφικές ομάδες
από το 22ο Δημοτικό και το 8ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης

Δευτέρα 19/4

Σχολική παράσταση των μαθητών της πολωνικής αποστολής, με το έργο:
«Μια φωτογραφία»
Σχολεία-θεατές: 2ο , 3ο, 4ο, 9ο, 16ο Δημοτικά Ηλιούπολης και Εκπαιδευτήρια
«Σύγχρονη Παιδεία»
Σχολική παράσταση των μαθητών της γαλλικής αποστολής, με το έργο:
«Η άλωση της Τροίας»
Σχολεία-θεατές: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο Λύκεια Ηλιούπολης
Επίσκεψη της παλαιστινιακής ομάδας στο 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης.

Συμμετοχή σε κοινό εργαστήριο – συναυλία, με θέμα την αρχαία ελληνική μουσική

Τρίτη 20/4

Σχολική παράσταση της ελληνικής ομάδας από το 1ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, με το έργο: «Γιατί άργησα να γυρίσω εκείνο το Σάββατο το βράδυ»
Σχολεία-θεατές: 6ο Δημοτικό, 1ο και 8ο Γυμνάσια Ηλιούπολης, 2ο Δημοτικό
Αργυρούπολης, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα και Εκπαιδευτήρια Καίσαρη
Ημερήσια εκδρομή των πέντε φιλοξενούμενων αποστολών στις Μυκήνες
και στην Επίδαυρο.

Τετάρτη 21/4

Σχολική παράσταση της ιταλικής ομάδας με το έργο: «Άγγελοι»
Σχολεία-θεατές: 2ο, 3ο, 6ο, 13ο, 16ο, 20ο, 21ο, 22ο Δημοτικά Ηλιούπολης, 2ο
και 4ο Γυμνάσια Ηλιούπολης, 2ο Δημοτικό Αργυρούπολης και Εκπαιδευτήρια«Σύγχρονη Παιδεία»

Συμμετοχή σε κοινό εργαστήριο με θέμα τους Όρνιθες του Αριστοφάνη

Επίσκεψη της πολωνικής ομάδας στο 9ο Δημοτικό

Συμμετοχή σε κοινό εργαστήριο με θέμα την τέχνη των βυζαντινών ψηφιδωτών

Δείπνο των αποστολών ανά 4μελείς ομάδες σε οικογένειες της Ηλιούπολης

Πέμπτη 22/4

Σεμινάριο σχολικού ντοκιμαντέρ με θέμα τα εκπαιδευτικά ταξίδια από
τους μαθητές του Πειραματικού Γυμνασίου της Βαρβακείου Σχολής, στους
μαθητές του 1ου Λυκείου Ηλιούπολης
Επίσκεψη των ξένων αποστολών στο Μουσείο της Ακρόπολης και την Πλά-

κα

Βιωματικό σεμινάριο για τους νηπιαγωγούς:
«Ένα κλασικό παραμύθι … από την καλή κι από την ανάποδη»
Σεμινάριο για τους φιλολόγους:
«Αρχαία ελληνική ιστορία και σύγχρονη παιδαγωγική θεάτρου»

Παρασκευή 23/4

Σχολική παράσταση της φινλανδικής ομάδας με το έργο: «Αν μου φέρεις
το μαγικό αντικείμενο, μπαίνεις στην παρέα μας!»
Σχολεία-θεατές:14ο Δημοτικό, 3ο, 5ο, 6ο Γυμνάσια, 4ο Λύκειο Ηλιούπολης
και 2ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
Επίσκεψη της ιταλικής ομάδας στο 2ο Γυμνάσιο

Συμμετοχή σε κοινό εργαστήριο με θέμα το χορό στην Ελλάδα του χτες
και του σήμερα

Επίσκεψη της γαλλικής ομάδας στο 1ο Λύκειο

Συμμετοχή σε κοινό εργαστήριο με θέμα την αρχαία Ελληνική μάσκα

Αποχαιρετιστήριο πάρτι που θα φιλοξενήσει η θεατρική ομάδα συμμετο-

χής στο χώρο του σχολείου τους, του 1ο Γυμνασίου Ηλιούπολης

Σάββατο 24/4

Επίσημη λήξη του Φεστιβάλ στο Θέατρο του Δημαρχείου με την ελληνική, την παλαιστινιακή παράσταση και βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα από
όλη την εβδομάδα

Κυριακή 25/4

Αναχώρηση των φιλοξενούμενων αποστολών

Σχολική παράσταση της παλαιστινιακής ομάδας με το έργο: «Μια συνηθισμένη μέρα στην καθημερινή ζωή των μαθητών της Παλαιστίνης»
Σχολεία-θεατές: 8ο, 17ο, 20ο Δημοτικά, 7ο και 8ο Γυμνάσια Ηλιούπολης

σχολικές παραστάσεις, σεμινάρια-εργαστήρια, παράλληλες δράσεις

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μπείτε στο site μας: www.politismos-ilioupoli.gr
ή να επικοινωνήσετε με το Πολιτιστικό Κέντρο, στο τηλέφωνο: 210 9940699, καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00
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