
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ: 

«ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ» 

Τα τελευταία χρόνια σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εφαρμόζονται και αξιολογούνται καινοτόμα προγράμματα. Αυτά στοχεύουν αφενός στην 
αλλαγή της διαδικασίας μάθησης, ώστε από απομνημονευτική- ατομική να γίνει διερευνητική-
ομαδοσυνεργατική, αφετέρου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια θετικών στάσεων 
και συμπεριφορών των μαθητών. 

Η εισαγωγή τέτοιων προγραμμάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας θεωρείται 
φυσικό επακόλουθο των αναγκών της σύγχρονης εποχής, σε μια προσπάθεια το ελληνικό 
σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικές, πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις 
καθώς και στις κοινωνικο-οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 

Η δράση: «ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ» είναι ένα καινοτόμο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε διάφορα σχολεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Το συντονισμό και την αξιολόγηση της δράσης στη χώρα μας έχουν αναλάβει η Science 
View και το τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. Το πρόγραμμα τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στόχος του είναι η 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών μέσα από το πρίσμα της τέχνης του θεάτρου. 

Οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν, να γράψουν σενάριο, να σκηνοθετήσουν, να 
δραματοποιήσουν, να συσχετίσουν το χορό, τη μουσική και τα σκηνικά με επιστημονικά θέματα. 
Καλούνται να πρωτοτυπήσουν, να αυτοσχεδιάσουν, να συνεργαστούν, να αναδείξουν και να 
μεταδώσουν τη γνώση. Και όλα αυτά μέσα σε ένα κλίμα χαράς, συνεργασίας, ομαδικότητας. 

Η συμμετοχή του σχολείου μας στη δράση γίνεται  με το έργο: «ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ 
ΟΠΤΙΚΗ». Στον τίτλο αναφέρεται αυτό ακριβώς που διδάσκονται οι μαθητές της Β΄ Λυκείου στο 
μάθημα της Φυσικής. Δηλαδή φαινόμενα ηλεκτρισμού και στη συνέχεια φαινόμενα οπτικής. Το 
θεατρικό έργο δεν επιχειρεί απλώς να γεφυρώσει τον ηλεκτρισμό με την οπτική, αλλά να 
αναδείξει το μαγνητισμό, την αλληλεπίδρασή του με τον ηλεκτρισμό και τη σχέση των δύο 
τελευταίων με το φως. 

Περισσότεροι από 30 μαθητές της Β΄ τάξης συνεργάζονται στην υλοποίηση της ιδέας αυτής 
και αποτυπώνουν τις πρώτες εντυπώσεις τους στην ειδική σελίδα στο Facebook:  

www.facebook.com/Hfysikhpaeitheatro 

Η σελίδα θα ενημερώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης αυτής με βίντεο και 
φωτογραφίες από τις πρόβες των μαθητών, trailer της παράστασης, εργαστηριακές ασκήσεις που 
θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές για τις ανάγκες του έργου και οτιδήποτε νεότερο σχετικά με 
την προετοιμασία της παράστασης. 

 

Η θεατρική παράσταση του σχολείου μας θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο των διήμερων 
εκδηλώσεων που πραγματοποιούν οι διοργανωτές στην Ελληνογερμανική Αγωγή, 1-2 Απριλίου 
2017. 

Σας περιμένουμε όλους! Θα ενημερωθείτε προσεχώς για την ακριβή ημέρα και ώρα 
διεξαγωγής της παράστασής μας. 

Κάντε like για να προωθηθεί και να διαφημιστεί το έργο μας! 


