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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ                                                                                                                            

 
    «Η όπερα διαδραστικά στα δημοτικά σχολεία» 

 
    ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

          ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) 

 

Προϋποθέσεις:  

Πλήρης στελέχωση του Δημοτικού Σχολείου (Μουσική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή). 
Ύπαρξη αίθουσας εκδηλώσεων που θα είναι ελεύθερη για 2 ημέρες.  
Το ύψος της σκηνής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3.2μ (για την μικρή εκδοχή ύψους του 
σκηνικού της παράστασης) 
Πρόσβαση για φορτηγό 9 τόνων στον δρόμο του Σχολείου. 
Αποστολή σχεδίου κάτοψης αίθουσας εκδηλώσεων και σκηνής και δήλωση πλήρων στοιχείων για 
τα ζητούμενα στην αίτηση τεχνικά δεδομένα. 
Δυνατότητα συσκότισης της αίθουσας. 

 

Στοιχεία υποψήφιου Σχολείου:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕ–ΔΕ:…………………………………………………………………………. 

Διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης………………………………………………………………………………….. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………………………………………………………… 

Σταθερό τηλέφωνο …………………………………………. Κινητό τηλέφωνο …………………………………………. 

Ώρες – ημέρες επικοινωνίας …………………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ή ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ………………………………………………………………………………….. 

Οδός ………………………………………… Αριθμός ………………… Πόλη ……………………………………………….. 

Ταχυδρομικός κώδικας ………………. Νομός ……………………………………………………………………………… 

Συνολικός αριθμός μαθητών του Σχολείου ……………………………………………………………………………… 

Αριθμός μαθητών ΣΤ΄ τάξης ………………………… Αριθμός μαθητών Ε΄τάξης …………………………….. 
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E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Τηλέφωνο………………………………………………….. Fax ……………………………………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ/ΝΤΡΙΑ 

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………………………………………………………… 

Σταθερό τηλέφωνο …………………………………………. Κινητό τηλέφωνο …………………………………………. 

Ώρες – ημέρες επικοινωνίας …………………………………………………………………………………………………… 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………………………………………………………… 

Σταθερό τηλέφωνο …………………………………………. Κινητό τηλέφωνο …………………………………………. 

Ώρες – ημέρες επικοινωνίας …………………………………………………………………………………………………… 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………………………………………………………… 

Σταθερό τηλέφωνο …………………………………………. Κινητό τηλέφωνο …………………………………………. 

Ώρες – ημέρες επικοινωνίας …………………………………………………………………………………………………… 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

Ονοματεπώνυμο …………………………………………………………………………………………………………………… 

Σταθερό τηλέφωνο …………………………………………. Κινητό τηλέφωνο …………………………………………. 

Ώρες – ημέρες επικοινωνίας …………………………………………………………………………………………………… 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

1)   Διαστάσεις  Σκηνής: 

Να αποσταλεί σχέδιο κάτοψης, όπου θα αναγράφονται: 

Μήκος ………………………… Πλάτος ……………………………. Ύψος …………………………………………………… 

Στην περίπτωση που η σκηνή είναι υπερυψωμένη, να αναγραφεί το ύψος  ……..  

Στην περίπτωση που υπάρχουν καμαρίνια ή βοηθητικοί χώροι, θα πρέπει να σημειωθεί στο σχέδιο 

της κάτοψης και να παρέχεται σκαρίφημα όπου θα αναγράφονται οι διαστάσεις 
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2)   Διαστάσεις Αίθουσας Εκδηλώσεων: 

Να αποσταλεί σκαρίφημα με:  

Α) τις γενικές διαστάσεις της αίθουσας 

Μήκος ………………………… Πλάτος ……………………………. Ύψος …………………………………………………… 

Β) τις διαστάσεις εισόδων / πορτών αίθουσας εκδηλώσεων και διαστάσεις εισόδου των 

σκηνικών:  

Πλάτος ……………………………. Ύψος …………………………………………………… 

3)   Φωτογραφική απεικόνιση των χώρων: 

Προκειμένου να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του χώρου, παρακαλούμε όπως επισυνάψετε 

τουλάχιστον 2 φωτογραφίες της σκηνής και 2 της αίθουσας εκδηλώσεων.   

4)   Παροχή Ρεύματος του Σχολείου σε Αμπέρ …………………… 

Τριφασικό ρεύμα :   Ναι                 Όχι             

Απόσταση πίνακα ρεύματος από αίθουσα εκδηλώσεων:……………………………………………………………. 

(προτείνουμε την συμβουλή του ηλεκτρολόγου για την συμπλήρωση της παραγράφου) 

5)   Ηχητικός εξοπλισμός: Να αναφερθεί ο ηχητικός εξοπλισμός που είναι διαθέσιμος 

στο Σχολείο : ……………………………………………………………………………………………………………………….  

6)   Προσβασιμότητα:  

Απόσταση από το χώρο στάθμευσης / εκφόρτωσης του φορτηγού μέχρι τη σκηνή (την ακριβή 

διαδρομή των σκηνικών από τον τόπο εκφόρτωσης στην σκηνή)  ……………………… 

Σκάλες, διάδρομοι (αν υπάρχουν, θα πρέπει να αναφερθούν) 

…………………………………………………………………… 

7)   Χωρητικότητα αίθουσας εκδηλώσεων: …. άτομα 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η χωρητικότητα καθορίζεται από την κατανομή θέσεων, όπως περιγράφεται στις 

επισυναπτόμενες οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής 
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Η ΕΛΣ σας ενημερώνει ότι: 

α) εφόσον υπογράψετε την παρούσα αίτηση συμμετοχής, θα έχουμε δικαίωμα ελέγχου ύπαρξης 

των προϋποθέσεων που θέτει η αίτηση. 

β) με την υπογραφή της παρούσας αίτησης, γίνονται ταυτόχρονα αποδεκτές οι επισυναπτόμενες 

προς εφαρμογή οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής. 

 

 
         Ο Διευθυντής του Σχολείου  

         

…………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προαιρετικά επισυναπτόμενα στοιχεία: 

1. Βίντεο από αποσπάσματα σχολικής εκδήλωσης. 

2. Ύπαρξη Σχολικής Χορωδίας;    Ναι                 Όχι             

 

Η αίτηση αποστέλλεται ηλεκτρονικά ως τις 25/10/2013 στη διεύθυνση  

archive@nationalopera.gr  ή  ταχυδρομικά στη διεύθυνση  Αρχιμήδους 16,  ΤΑΥΡΟΣ, 177-

78,  υπό όψιν κ. Μίνας Σουλάντζου. 

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις στα τηλ. : 210 – 3608830 (κ. Μίνα Σουλάντζου)  
 

mailto:archive@nationalopera.gr
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
«Η ΟΠΕΡΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» 

 
                        ΥΛΙΚΑ 
 
Προσοχή από κατάποση 

 Kόλλες πιστοποιημένες, μη τοξικές σε μορφή stick  
 Χρώματα μη τοξικά κατάλληλα για παιδιά (στερεή μορφή), τέμπερες, νερομπογιές, χρώμα οικολογικό 

μη τοξικό σε υγρή μορφή   
Προσοχή από κόψιμο 

 Φαλτσέτα ασφαλείας  
 Παραμάνες ασφαλείας  

 
                         ΣΚΗΝΙΚΑ 
  
Χώρος Στησίματος σκηνικού 
 Περιμετρικά του σκηνικού να υπάρχει αποκλεισμός με ταινία (στο δάπεδο) χρώματος άσπρου-

κόκκινου σε απόσταση το λιγότερο 1.5 μέτρου 
 Οι μαθητές να μην εισέρχονται μέσα στην αποκλεισμένη περιοχή 

 
                   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
 

Προσοχή από ηλεκτροπληξία 
 Όπου υπάρχουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις dimmer, αγωγοί, προβολείς υπό τάση, θα υπάρχει 

αποκλεισμός της περιοχής χώρου σε απόσταση 1.0 μέτρου 
 Από την ημέρα του στησίματος μέχρι την παράσταση, θα υπάρχει λουκέτο και άσπρο-κόκκινη 

κορδέλα και το σήμα του κεραυνού 
 Οι μαθητές δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στους αποκλεισμένους χώρους 
 

                      ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 Θα πρέπει να έχει οριστεί σημείο συγκέντρωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης 
 Θα πρέπει να υπάρχουν ανεμπόδιστες έξοδοι-οδεύσεις διαφυγής, πλάτους όχι λιγότερο από 

1.2m/ανά 30 άτομα 
 Από 50-100 άτομα να υπάρχει και δεύτερη έξοδος διαφυγής 

 
                 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ 
 
 Οι θέσεις ανά σειρά δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 12 (δηλαδή η μία δίπλα στην άλλη)  
 Η απόσταση της μίας σειράς θέσεων με την προηγούμενη ή επόμενη δεν πρέπει να είναι λιγότερο από 

0.40m 
 Περιμετρικά των θέσεων πρέπει να υπάρχει διάδρομος πλάτους 1.2m, εκτός από την πλευρά της 

σκηνής που θα πρέπει να είναι 1.5m 


