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ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΜΕ

ΤΟ ΚΘΒΕ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ από Voria.gr

Η συνεργασία έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα
πολιτισμού, κοινωνικής και αισθητικής αγωγής και έκφρασης.

Στις σχολικές αίθουσες των δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων του δήμου Νεάπολης
- Συκεών θα... μεταφερθεί το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, φέρνοντας έτσι τους

VORIAVORIA.GR.GR
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΨΗ / ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΛΛΑΔΑ / ΑΘΛΗΤΙΚΑ

http://www.voria.gr/index.php/article/section/makedonia
http://www.voria.gr/index.php/article/author/voriagr
http://www.voria.gr/
http://www.voria.gr/article/section/top-news/latest
http://www.voria.gr/index.php/article/section/apopsi
http://www.voria.gr/index.php/article/section/makedonia
http://www.voria.gr/index.php/article/section/oikonomia
http://www.voria.gr/index.php/article/section/epixeiriseis
http://www.voria.gr/index.php/article/section/politiki
http://www.voria.gr/index.php/article/section/ellada
http://www.voria.gr/index.php/article/section/athlitika


8/9/16, 2:31 µµΔιευρύνεται η συνεργασία του δήµου Νεάπολης - Συκεών µε το ΚΘΒΕ

Page 2 of 6http://www.voria.gr/index.php/article/dievrinete-i-sinergasia-tou-dimou-neapolis---sikeon-me-to-kthve

μαθητές σε επαφή με τον μαγικό κόσμο του θεάτρου, στο πλαίσιο συνεργασίας του
δήμου με τον κρατικό φορέα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για τη θετική ανταπόκριση του δήμου
Νεάπολης-Συκεών στην πρόσκληση του ΚΘΒΕ για συμμετοχή στα θεατροπαιδαγωγικά
προγράμματα που επί σειρά ετών παρουσιάζει, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής του
πολιτικής, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα πολιτισμού,
κοινωνικής και αισθητικής αγωγής και έκφρασης, με το κόστος θα βαρύνει
εξολοκλήρου τον δήμο.

«Ο δήμος μας με χαρά ανταποκρίνεται στην πρόσκληση αυτή του ΚΘΒΕ,
επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την άψογη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων,
οι οποίοι έχουν κοινό βηματισμό αλλά και κοινό στόχο: την ανάπτυξη της θεατρικής
αγωγής στα σχολεία. Και είναι πραγματικά ελπιδοφόρο ότι η συνεργασία αυτή, που
στηρίζεται στο κοινό μας όραμα για την καλλιτεχνική καλλιέργεια των παιδιών και τη
γνωριμία τους με την κοσμογονία του θεάτρου, γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό από τους
τελικούς αποδέκτες, τους ίδιους τους μαθητές», επισημαίνει ο δήμαρχος Νεάπολης-
Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης. Όπως υπογραμμίζει, πρόκειται για «μια ακόμη δράση που
ενισχύει τον αγώνα μας να φέρουμε τον πολιτισμό στην παιδεία και την παιδεία στον
πολιτισμό, όπως ήταν το όραμα της μεγάλης και αξέχαστης Μελίνας Μερκούρη». 

Συμμετοχή χιλιάδων μαθητών

«Με σωστό προγραμματισμό, όλα τα παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου των σχολείων
του δήμου μας θα έχουν την ευκαιρία, ανάλογα με την ηλικία τους, να συμμετάσχουν
σε αυτή την πρόσκληση για θεατρικό παιχνίδι», τονίζει ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Νεάπολης-Συκεών και εντεταλμένος για θέματα Παιδείας Μιχάλης
Βουλγαρίδης. 

Το θέατρο με αυτόν τον τρόπο μπαίνει μέσα στις σχολικές αίθουσες και «διδάσκεται»
μέσα από το παιχνίδι με τους ηθοποιούς και τους συντελεστές του ΚΘΒΕ.

Οι σχολικές παρουσιάσεις της θεατρικής περιόδου 2016-2017 αφορούν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οι Άθλιοι» του Βίκτωρα Ουγκώ σε σκηνοθεσία Νίκου
Βουδούρη, που απευθύνεται σε μαθητές της πέμπτης και έκτης τάξης Δημοτικού
Σχολείου και σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, καθώς και στην παράσταση
κουκλοθεάτρου «Το Δώρο» σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου Ισπανού σκηνοθέτη
Koldo Vio, που απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων του Δημοτικού.  

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, συνολικά 4.127 μαθητές θα μετάσχουν σε 176
παραστάσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος «Οι Άθλιοι» και 3.163 μαθητές θα
μετάσχουν σε 132 παραστάσεις του κουκλοθεάτρου «Το Δώρο».

Το σχολείο στο θέατρο

Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΒΘΕ, το θέατρο πάει στα σχολεία.
Παράλληλα, όμως, με βάση το άλλο πρόγραμμα θεατρικής παιδείας μεταξύ του δήμου
και του ΚΘΒΕ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, τα σχολεία πάνε στο θέατρο. 

«Πρόκειται για το πρόγραμμα που ξεκίνησε φέτος και θα συνεχιστεί και την επόμενη
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περίοδο, αλλά και -ελπίζουμε- στο διηνεκές, σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές όλων των
σχολείων του δήμου μας παρακολουθούν τις θεατρικές παραστάσεις που ανεβάζει το
ΚΘΒΕ, με τα έξοδα να καλύπτονται εξολοκλήρου από τον δήμο μας», εξηγεί ο
δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, έως τον Δεκέμβριο οι μαθητές των σχολείων του
δήμου μας θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παραστάσεις δύο θεατρικών
έργων «Το Αγόρι με τη Βαλίτσα» και το «Οικογένεια Νώε».

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατά τη χειμερινή θεατρική
περίοδο περισσότεροι από 11.500 μαθητές παρακολούθησαν τις θεατρικές παραστάσεις
«Η απολογία του Σωκράτη», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα on the road» και «Ο μυστικός
κήπος», με τα έξοδα να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το δημοτικό ταμείο. Στις
θεατρικές αίθουσες οι μαθητές όχι μόνο παρακολούθησαν το έργο, αλλά είχαν την
ευκαιρία μετά την παράσταση να συνομιλήσουν με τους συντελεστές της (σκηνοθέτες,
ηθοποιοί, κ.λπ.) και να μυηθούν στο μαγικό κόσμο του θεάτρου.   
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