
Przez caly rok kalendarzowy 2OL3, zrealizowanych zostanie 13 najlepszych spektakli teatralnych.

. W ka2dym miesiqcu przeprowadzony bqdzie minimum jeden kodowany przekaz adresowany do
ok 400 szk6f.
. W projekt zaanga2owane sQ Oddziaty Terenowe WP, kt6re transmitowai bqdq spektakle grane
przez Teatry z danego wojew6dztwa. W ka2dym OTV powolani zostali koordynatorzy do wsp6lpracy
ze szkolami.
. Projekt przewiduje powolanie Honorowej Rady Programowej Internetowego Teatru TVP dla
szk6l, reprezentowanej przez Srodowiska: artystyczne, resortowe i medialne. Rola doradcza zakfada
pomoc merytorycznq iorganizacyjnE w realizacji projektu i imprez towarzyszqcych.
. lmprezy towarzyszEce to m.in. konkursy dla uczestnik6w projektu oraz Internetowy przeglqd
szkolnych zespol6w teatralnych.
. Final projektu w grudniu 2013 roku przewiduje uroczystE galq z nagrodami dla aktywnej tw6rczo
mlodzie2y szkolnej i podziqkowaniami dla os6b i instytucji wspierajqcych projekt.

Cele

Wa2nym aspektem projektu jest wzbogacenie i urozmaicenie szkolnych zajqi, edukacja artystyczna i
pobudzanie nawyku korzystania zLycia kulturalnego w5r6d mlodych odbiorc6w. Nowoczesne
rozwiqzania technologiczne pozwalajq zrealizowad te cele szybko i na du2q skalq.

W 2013 roku pokazanych zostanie na 2ywo L3 najlepszych spektakliteatralnych adresowanych do
dzieci i mtodzie2y z matych miejscowao5ci. Z kodowanego przekazu skorzysta od 3 000 do 6 000 szk6l.
To oznacza, 2e projekt moie objqd swym zasiqgiem niemalwszystkie polskie szkoly podstawowe,
gimnazjalne i ponadgimnazjalne r62nego typu, kt6re dysponujq szerokopasmowym internetem. Z
teatrem "na 2ywo" ma szanse spotkai siq przynajmniej raz w roku prawie ka2dy polski uczefi.

. Internetowy Teatr TVP dla szk6l to wydarzenie nie tylko dla grona uczni6w i nauczycieli.

. To Swieto dla wielu malych lokalnych spofecznoSci, kt6re doceniaiq okazane im zainteresowanie i
nawiqzujq z pomyslodawcami iorganizatorami projektu trwale emocjonalne wiqzi.

. To wreszcie wyiqtkowa chwila dla tw6rc6w i artyst6w, kt6rzy w rozproszonych po catym kraju
salkach lekcyjnych czyniq teatralnq magiq, budzqc zachwyt i podziw wdziqcznej publicznoSci.

. Projekt wpisuje siq znakomicie w misiq telewizji publicznej a dla potencjalnych Mecenas6w stwarza
niepowtarzalnq okazjq do promowania dobrej markiswojej f irmy.


