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1. Η Διερευνητική Μάθηση στις Θετικές Επιστήμες 

Η Διερευνητική Μάθηση στις Θετικές Επιστήμες (Inquiry Based Science Education - 
IBSE) είναι μια μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης η οποία εστιάζει κυρίως στην 
αξιοποίηση ερωτημάτων, προβλημάτων και εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε οι μαθητές να εμπλακούν με έννοιες θετικών 
επιστημών και να αποκτήσουν επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες. Κατά την 
Διερευνητική Μάθηση στις Θετικές Επιστήμες, οι μαθητές οικοδομούν σταδιακά την 
επιστημονική γνώση και αναπτύσσουν επιστημονικό τρόπο σκέψης, καθώς 
εμπλέκονται σε μια διαδικασία διερεύνησης απαντήσεων σε επιστημονικά 
ερωτήματα και προβλήματα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής 
τους σε δραστηριότητες που έχουν νόημα για τους ίδιους. Ως αποτέλεσμα, οι 
μαθητές κατανοούν σε βάθος τις επιστημονικές έννοιες μέσα από το δικό τους οπτικό 
πρίσμα για τον κόσμο που τους περιβάλλει και μέσω των δικών τους βιωμάτων και 
αναστοχαστικών διαδικασιών. 

Ωστόσο, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τους τρόπους 
εφαρμογής της Διερευνητικής Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες. Στην προκειμένη 
περίπτωση, κατά την εφαρμογή της δράσης «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το 
Θέατρο», υιοθετείται ένας βασικός κύκλος ερωτήματος, συλλογής στοιχείων, 
ανάλυσης, επεξήγησης, διασύνδεσης, επικοινωνίας και αναστοχασμού (βλ. Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1. Οι φάσεις εφαρμογής της Διερευνητική Μάθηση στις Θετικές Επιστήμες 

ΦΑΣΗ 7
Αναστοχασμός

ΦΑΣΗ 6
Επικοινωνία

ΦΑΣΗ 5
Διασύνδεση

ΦΑΣΗ 4
Επεξήγηση

ΦΑΣΗ 3
Ανάλυση

ΦΑΣΗ 2
Συλλογή στοιχείων

ΦΑΣΗ 1
Ερώτημα
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Ο κύκλος αυτός τονίζει την ανάγκη εμπλοκής των μαθητών σε δημιουργικές 
διαδικασίες, μέσα από τις οποίες θα δράσουν ως μικροί επιστήμονες και θα 
επικοινωνήσουν την επιστήμη. 

Στην Εικόνα 2, φαίνονται σε γενικές γραμμές οι ενέργειες που πραγματοποιούν οι 
μαθητές σε κάθε φάση της Διερευνητικής Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες. 

 

Εικόνα 2. Ενέργειες μαθητών σε κάθε φάση της Διερευνητικής Μάθησης στις Θετικές Επιστήμες 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ερώτημα

Οι μαθητές θέτουν ένα 
επιστημονικά προσανατολισμένο 

ερώτημα προς διερεύνηση

2. Συλλογή στοιχείων

Οι μαθητές δίνουν 
προτεραιότητα στα στοιχεία

3. Ανάλυση

Οι μαθητές αναλύουν τα 
στοιχεία

4. Επεξήγηση

οι μαθητές διαμορφώνουν 
επεξηγήσεις βασισμένες στα 

στοιχεία

5. Διαδύνδεση

Οι μαθητές συνδέουν τις 
επεξηγήσεις με την 

επιστημονική γνώση

6. Επικοινωνία

Οι μαθητές επικοινωνούν και 
τεκμηριώνουν τις 
επεξηγήσεις τους

7. Αναστοχασμός

Οι μαθητές 
αναστοχάζονται πάνω στη 
διερευνητική διαδικασία 
και  πάνω σε αυτά που 

έμαθαν
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2. Η Δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» 

2.1 Λίγα λόγια για τη Δράση 

Με τη δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» μαθητές της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρουσιάζουν τη θεατρική τους παράσταση, 
δραματοποιώντας επιστημονικές έννοιες και γνώση από την σχολική ύλη. Στη δράση 
συμμετέχουν σχολεία από όλη την Ελλάδα, μέσω συμμετοχής σε μια από τις δύο 
τελικές εκδηλώσεις (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη) ή μέσω ειδικής συμμετοχής, 
βιντεοσκοπώντας την παράστασή τους. Καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης, 
παρέχονται στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές οργανωτική, επιστημονική και 
καλλιτεχνική υποστήριξη. Στις καλύτερες παραστάσεις και βίντεο των μαθητών 
απονέμονται βραβεία και διακρίσεις. 

Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, οι μαθητές μαθαίνουν επιστήμη με δημιουργικό 
τρόπο. Οι στόχοι της δράσης, οι οποίοι έχουν ως κεντρικό άξονα τη διεπιστημονική 
διασύνδεση των θετικών επιστημών με εκφάνσεις της τέχνης, με απώτερο σκοπό την 
ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την επιστήμη, αφορούν τόσο τους 
μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς. Αναλυτικότερα, μέσω της δράσης 
«Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο», οι μαθητές κατανοούν επιστημονικές 
έννοιες και φαινόμενα, αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, 
συμμετέχουν ενεργά στην διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών και 
αναπτύσσουν δημιουργικές και κριτικές δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται 
επαγγελματικά, μέσω της μεταξύ τους συνεργασίας, της ανταλλαγής απόψεων, ιδεών 
και εκπαιδευτικού υλικού (είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά μέσω κοινοτήτων 
μάθησης). Τέλος ένας από τους απώτερους στόχους της δράσης είναι η κινητοποίηση 
περισσότερων εκπαιδευτικών & μαθητών και η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής 
κοινότητας που θα συνεργάζεται, θα ανταλλάσσει απόψεις, υλικό και καλές 
πρακτικές για τη διδασκαλία των θετικών επιστημών και μετά το πέρας της δράσης. 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη δράση, δείτε τα: 

 Αναλυτική περιγραφή δράσης 2016-17 

 Κανονισμοί 2016-17 

 Βραβεία – Διακρίσεις 2016-17 

 

2.2. Φάσεις Εφαρμογής της Δράσης 

Παρακάτω αναλύονται οι φάσεις εφαρμογής της δράσης «Μαθαίνοντας Επιστήμη 
μέσα από το Θέατρο». 

 

 

  

http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/analitiki_perigrafi_drasis_2016_2017_v7.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/kanonismoi_2016_2017_v6.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/vraveia_diakriseis_2016_2017_v6.pdf
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Οι μαθητές θέτουν, επιλέγουν ή τους δίνεται ένα επιστημονικά προσανατολισμένο 
ερώτημα προς διερεύνηση. Ο διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών στη φάση 
αυτή παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς βοηθά στην ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των 
μαθητών, ενώ παράλληλα τους βοηθά να θέτουν ερωτήματα προς διερεύνηση. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει ένα κεφάλαιο/ενότητα από τη διδακτέα ύλη του μαθήματος 
στο οποίο έχει επιλέξει να εμπλέξει τους μαθητές του στη δράση. Στη συνέχεια, με 
αφορμή ενδεχομένως ένα σύγχρονο επιστημονικό θέμα το οποίο σχετίζεται με το 
κεφάλαιο αυτό, ξεκινά διάλογο με τους μαθητές του, θέτοντάς τους ερωτήσεις. Οι 
ερωτήσεις αυτές θα πυροδοτήσουν έναν νέο κύκλο ερωτήσεων/αποριών από την πλευρά 
των μαθητών αυτή τη φορά. Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιοποιήσει 
τις ερωτήσεις αυτές των μαθητών και να καταλήξει μαζί τους στο θέμα που τελικά θα 
διερευνηθεί και θα δραματοποιηθεί. 
Αφού προσδιοριστεί το θέμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει και να 
εφαρμόσει μικρές βιωματικές δραστηριότητες εξοικείωσης (warm up activities) τόσο των 
μαθητών με το σώμα τους και με τα μέλη της υπόλοιπης ομάδας των μαθητών, όσο και 
με βασικές θεατρικές τεχνικές. Μερικά παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων μπορείτε 
να βρείτε στον Οδηγό Βιωματικών Ασκήσεων Θεατρικής Ομάδας (Σύνδεσμος 1i). 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΜΑΘΗΤΩΝ 

Στη φάση αυτή οι μαθητές αποφασίζουν και θέτουν ένα βασικό και επιστημονικά 
προσανατολισμένο ερώτημα προς διερεύνηση. Συζητούν και θέτουν ερωτήματα προς τον 
εκπαιδευτικό σχετικά με το θέμα αυτό, ενώ εμπλέκονται με ανοιχτού τύπου 
διερευνήσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα βιώματά τους. Επιπλέον, συμμετέχουν ενεργά 
σε βιωματικές ασκήσεις θεατρικής ομάδας. 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Σύνδεσμος 1i: Οδηγός Βιωματικών Ασκήσεων Θεατρικής Ομάδας 
(http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/warm_ups_booklet_v3.pdf) 

ΦΑΣΗ 1. ΕΡΩΤΗΜΑ 

 

http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/warm_ups_booklet_v3.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/warm_ups_booklet_v3.pdf
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Στη φάση αυτή σημαντικό ρόλο παίζει η ατομική και ομαδική εργασία, η οποία στοχεύει 
στην εξεύρεση και συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το βασικό 
διερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί. Σημαντική είναι επίσης και η ενίσχυση και 
ενδυνάμωση των μαθητών ώστε να παράγουν επιμέρους ερωτήματα και να συζητούν 
σχετικά με τα στοιχεία που βρήκαν στις διάφορες πηγές στις οποίες προσέφυγαν προς 
αναζήτηση. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Ο εκπαιδευτικός στη φάση αυτή φροντίζει ώστε όλοι οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με το διερευνητικό ερώτημα, είτε μέσω του διαδικτύου (π.χ. βίντεο 
από το YouTube, πληροφορίες από επιστημονικά έγκυρες ιστοσελίδες κλπ.), είτε μέσω 
έντυπου υλικού (π.χ. βιβλία από τη βιβλιοθήκη του σχολείου). Κύριο μέλημά του είναι ο 
συντονισμός της ομάδας των μαθητών αναφορικά με την αναζήτηση και συλλογή των 
απαραίτητων πληροφοριών, όπως επίσης και η εξασφάλιση της αναζήτησης 
πληροφοριών εντός του θέματος το οποίο έχει επιλεγεί. Η διαδικασία αναζήτησης 
πληροφοριών μπορεί να διευκολυνθεί από τον εκπαιδευτικό με την παροχή βασικών 
κατευθυντήριων γραμμών αναζήτησης (π.χ. προτεινόμενα links προς τους μαθητές, 
προτεινόμενα υποερωτήματα προς διερεύνηση, παροχή λέξεων-κλειδιών για αναζήτηση 
στις ηλεκτρονικές μηχανές αναζήτησης κλπ.) 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο για πληροφορίες σχετικές με το ερώτημα/θέμα που 
επέλεξαν να διερευνήσουν. Εργάζονται άλλοτε ατομικά και άλλοτε ομαδικά, 
ανταλλάσσοντας βασικά ευρήματα και πληροφορίες που συνέλλεξαν. 

ΦΑΣΗ 2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Βασικό χαρακτηριστικό της φάσης αυτής είναι η οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων 
που συλλέχθηκαν κατά την προηγούμενη φάση της διερευνητικής διαδικασίας, καθώς 
επίσης και ο διάλογος μεταξύ των μαθητών σχετικά με την κατηγοριοποίησή τους. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

Εδώ ο εκπαιδευτικός λειτουργεί περισσότερο ως διευκολυντής της διαδικασίας, καθώς 
συντονίζει τις συζητήσεις μεταξύ των μαθητών σχετικά με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν 
και ενθαρρύνει τη δημιουργία οργανωμένων μοντέλων πληροφοριών, καθώς και την 
αναζήτηση κανόνων/προτύπων σύμφωνα με τα οποία οργανώνονται τα δεδομένα. Για να 
επιτευχθεί αυτό, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει στους μαθητές έναν πίνακα 
(template) σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές θα κατηγοριοποιήσουν τα δεδομένα τους. 
Στη συνέχεια, ενθαρρύνει και συντονίζει την ομάδα των μαθητών ώστε να αυτοσχεδιάσει 
και να δημιουργήσει μια πρώτη εκδοχή της θεατρικής παράστασης. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Κατά τη φάση αυτή, οι μαθητές αναλύουν και κατηγοριοποιούν τα δεδομένα που 
συνέλλεξαν, ενώ εντοπίζουν διάφορα μοντέλα οργάνωσης των πληροφοριών. Στη 
συνέχεια, πραγματοποιούν μια πρώτη προσπάθεια σύλληψης της ιδέας και δημιουργίας 
του σεναρίου πάνω στο οποίο θα βασιστεί η θεατρική τους παράσταση. Βασικό ρόλο στη 
παρούσα φάση διαδραματίζει ο αυτοσχεδιασμός των μαθητών, καθώς αυτοί επιχειρούν 
να στήσουν ένα βασικό σκελετό της παράστασής τους με αυθόρμητο τρόπο. 
 
 

ΦΑΣΗ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ 
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Βασικό χαρακτηριστικό της παρούσας φάσης είναι ο διάλογος μεταξύ των μαθητών ώστε 
να εξάγουν και να αποφασίσουν σχετικά με τις πιθανές επεξηγήσεις και απαντήσεις για 
το διερευνητικό ερώτημα που έχει τεθεί και οι οποίες έχουν νόημα για τους ίδιους τους 
μαθητές. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Στα φάση αυτή ο εκπαιδευτικός δρα ως διευκολυντής και συντονιστής της διαδικασίας, 
ενώ εντοπίζει και διορθώνει πιθανές εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την 
ερμηνεία των δεδομένων που συλλέχθηκαν σε προηγούμενη φάση. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  

Στην παρούσα φάση οι μαθητές συνεργάζονται και συνομιλούν προκειμένου να  λάβουν 
αποφάσεις σχετικά με τις βασικές επεξηγήσεις που θα υιοθετήσουν ώστε να απαντήσουν 
στο ερώτημα που έχει τεθεί και εν συνεχεία να προχωρήσουν με τη δημιουργία της 
θεατρικής τους παράστασης. 

 

ΦΑΣΗ 4. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Βασικό χαρακτηριστικό της φάσης αυτής είναι η διαθεματικότητα, καθώς οι μαθητές 
κατακτούν επιστημονικές έννοιες και γνώσεις διασυνδέοντας την επιστημονική γνώση με 
διάφορες μορφές τέχνης. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες που του 
προσφέρει η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας, καθώς προωθεί τη διασύνδεση 
των διαφόρων επιστημονικών θεμάτων με διάφορες μορφές τέχνης (θέατρο, μουσική, 
ζωγραφική). Για να το επιτύχει αυτό, επικοινωνεί και συμβουλεύεται ειδικούς 
επιστήμονες του χώρου (ειδικό επιστήμονα στην εκπαίδευση των επιστημών, 
εξειδικευμένο σκηνοθέτη, μουσικό κλπ.). Επιπλέον, συντονίζει τις αντίστοιχες ομάδες των 
μαθητών που έχουν αναλάβει να δημιουργήσουν το σενάριο, τη μουσική, τα κοστούμια 
κλπ. Για τη δημιουργία των σεναρίων, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμβουλευτεί και να 
χρησιμοποιήσει ιδέες από σενάρια που δημιουργήθηκαν κατά την προηγούμενη 
διοργάνωση της δράσης, το 2015-16 (Σύνδεσμοι 5i-5xvii). Σε κάθε περίπτωση, εφόσον 
χρησιμοποιηθούν αποσπάσματα από τα σενάρια αυτά, θα πρέπει να γίνεται αναφορά 
στους δημιουργούς των σεναρίων από τα οποία ο εκπαιδευτικός άντλησε περιεχόμενο ή 
ιδέες. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές στη φάση αυτή διερευνούν το επιστημονικό θέμα σφαιρικά και βρίσκουν 
διασυνδέσεις με άλλα πεδία, όπως οι τέχνες (θέατρο, μουσική, ζωγραφική κλπ.). 
Χωρίζονται σε ομάδες αναλόγως των ενδιαφερόντων τους, ώστε να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση με επιστημονικό περιεχόμενο 
σχετικό με το διερευνητικό ερώτημα/θέμα που είχε τεθεί αρχικά. Έτσι, οι μαθητές 
χωρίζονται σε ομάδες σκηνοθεσίας, μουσικής επένδυσης, σκηνογραφίας και 
κοστουμιών, χορογραφίας, παραγωγής βίντεο, ηχοληψίας και φωτισμού, προωθητικών 
ενεργειών. Χρησιμοποιούν όλη τους τη φαντασία και δημιουργικότητα ώστε να 
επιτύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να παράξουν το τελικό σενάριο, τα 
κοστούμια, τη μουσική επένδυση, τη χορογραφία κλπ. Συνεργασία υπάρχει τόσο μεταξύ 
των μαθητών που ανήκουν στην ίδια από τις παραπάνω ομάδες, όσο και μεταξύ των 
μαθητών που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, έτσι ώστε τα παραγόμενα αποτελέσματα 
να συμβαδίζουν. 

ΦΑΣΗ 5. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Σενάρια Δράσης «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» 2015-16 – Μπορείτε 
να τα βρείτε στη διεύθυνση:  http://www.lstt.eu/upsilonlambdaiotakappaomicron.html 
Σύνδεσμος 5i: 2ο Γυμνάσιο Περαίας Θεσσαλονίκης 
Σύνδεσμος 5ii: 2ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού 
Σύνδεσμος 5iii: 3ο Γυμνάσιο Γλυφάδας 
Σύνδεσμος 5iv: 5ο Γυμνάσιο Λαμίας 
Σύνδεσμος 5v: Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
Σύνδεσμος 5vi: Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο (1ο Σενάριο) 
Σύνδεσμος 5vii: Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο (2ο Σενάριο) 
Σύνδεσμος 5viii: Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
Σύνδεσμος 5ix: Εκπαιδευτική Αναγέννηση, Ιδιωτικό Γυμνάσιο 
Σύνδεσμος 5x: Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D' arc 
Σύνδεσμος 5xi: Ιδιωτικό Γυμνάσιο-Λύκειο ΔΕΛΑΣΑΛ 
Σύνδεσμος 5xii: Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Γέρακα 
Σύνδεσμος 5xiii: Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσσαλονίκης 
Σύνδεσμος 5xiv: Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά 
Σύνδεσμος 5xv: 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Βαρβάρας 
Σύνδεσμος 5xvi: 5ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης 
Σύνδεσμος 5xvii: ΓΕΛ Σκύδρας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lstt.eu/upsilonlambdaiotakappaomicron.html
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/deytero_gymnasio_peraias_thessalonikis.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/deytero_gymnasio_skalas_oropou.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/3o_gymnasio_glyfadas.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/5o_gymnasio_lamias.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/arsakeio_gymnasio_thessalonikis.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/varvakeio_protypo_gymnasio_-_sokolata.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/varvakeio_protypo_gymnasio_-_to_pneyma_toy_pikaso.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/eidiko_gymnasio_thessalonikis.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/ekpaideytiki_anagennisi_idiotiko_gymnasio.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/ellinogalliki_sxoli_peiraia_jeanne_d_arc.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/idiotiko_gymnasio_lykeio_delasal.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/kallitexniko_gymnasio_me_lykeiakes_taxeis_geraka.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/peiramatiko_sxoleio_panepistimiou_thessalonikis.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/protypo_gymnasio_ionideioy_sxolis_peiraia.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/proto_geniko_lykeio_agias_varvaras.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/pempto_gel_thessalonikis.pdf
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/gel_skydras.pdf
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Βασικό χαρακτηριστικό της φάσης αυτής είναι η διάσταση της επικοινωνίας των 
μαθητών, τόσο με τους συμμαθητές τους, όσο και με ειδικούς επιστήμονες και 
εξειδικευμένους καλλιτέχνες. Επιπλέον, η επικοινωνία αφορά και την έκφραση των 
επιστημονικών εννοιών και ευρημάτων από τους μαθητές μέσω της θεατρικής τους 
παράστασης. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές να επικοινωνήσουν με ειδικούς 
επιστήμονες και καλλιτέχνες ώστε οι μαθητές να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν τα 
ευρήματα της διερευνητικής τους διαδικασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το 
κοινό μέσω της θεατρικής τους παράστασης. Ο εκπαιδευτικός έχει προηγουμένως 
φροντίσει έτσι ώστε να κανονιστεί μια επίσκεψη ειδικού επιστήμονα στην εκπαίδευση 
των επιστημών ή/και καλλιτεχνών (σκηνοθέτη, μουσικού κλπ.) στο σχολείο για να 
απευθύνουν οι μαθητές τα ερωτήματά τους. Τέλος, ο εκπαιδευτικός φροντίζει, σε 
συνεργασία με τους διοργανωτές της δράσης, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια 
συγκεκριμένη ημέρα για να πραγματοποιηθεί μια πρόβα της ομάδας των μαθητών. 
Τέλος, μεριμνεί για τον συντονισμό της τελικής παράστασης των μαθητών. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Οι μαθητές στην παρούσα φάση επικοινωνούν με τους καλλιτέχνες  (εξειδικευμένο 
σκηνοθέτη, μουσικό κλπ.) και τον ειδικό επιστήμονα, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν 
επισκεφθεί το σχολείο, ώστε να τους συμβουλευτούν και να απευθύνουν ερωτήσεις προς 
αυτούς σχετικά με διάφορους τρόπους βελτίωσης της θεατρικής τους παράστασης. 
Επιπλέον, τόσο κατά τη διάρκεια της πρόβας τους, όσο και κατά τη διάρκεια της τελικής 
θεατρικής τους παράστασης, οι μαθητές επικοινωνούν μέσω του σώματός τους και μέσω 
διαφόρων χειρονομιών επιστημονικές έννοιες και ζητήματα, τα οποία διερεύνησαν 
καθ’όλη τη διάρκεια της διερευνητικής διαδικασίας. Τις τελικές θεατρικές παραστάσεις 
των μαθητών κατά τη διοργάνωση της δράσης του έτους 2015-16 μπορείτε να τις δείτε 
στον Σύνδεσμο 6i. 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Σύνδεσμος 6i:  Θεατρικές παραστάσεις μαθητών της δράσης του σχολικού έτους 2015-
16 https://www.youtube.com/playlist?list=PL6s6-1JKu8YX5X1wpQ4Tzuts9IIudKXFy 

 

ΦΑΣΗ 6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6s6-1JKu8YX5X1wpQ4Tzuts9IIudKXFy
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6s6-1JKu8YX5X1wpQ4Tzuts9IIudKXFy
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6s6-1JKu8YX5X1wpQ4Tzuts9IIudKXFy
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τις τελικές παραστάσεις της διοργάνωσης της 
δράσης του 2015-16, τόσο στην Αθήνα (Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών), 
όσο και στην Θεσσαλονίκη (NOESIS –  Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο 
Τεχνολογίας). 
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ 

Βασικό χαρακτηριστικό της φάσης αυτής είναι ο αναστοχασμός και η αξιολόγηση των 
μαθητών πάνω στην διερευνητική διαδικασία και την μάθησή τους. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ  

Ο εκπαιδευτικός στην φάση αυτή της διερευνητικής διαδικασίας, η οποία είναι και η 
τελευταία, συζητά με την ομάδα των μαθητών τι πήγε καλά και τι όχι κατά την υλοποίηση 
της θεατρικής παράστασης των μαθητών. Αξιολογεί αν ενεπλάκησαν όλοι οι μαθητές στη 
δημιουργική διερευνητική διαδικασία, ενώ συμπληρώνει και μια φόρμα παρατήρησης η 
οποία παρέχεται από τους διοργανωτές της δράσης και η οποία βοηθά στην περιγραφή 
και αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό τόσο της πορείας της διερευνητικής μάθησης των 
μαθητών, όσο και της επιτυχούς ή μη δημιουργίας επιστημονικών νοημάτων από τους 
μαθητές, μέσω της ενσώματης μάθησης, πάντα στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών 
της τάξης στην οποία φοιτούν οι μαθητές. Τη φόρμα παρατήρησης για τη διοργάνωση 
του 2016-2017 μπορείτε να τη βρείτε στο Σύνδεσμο 7i. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Στην παρούσα φάση, οι μαθητές αξιολογούνται τόσο από τους κριτές (επιστήμονες και 
καλλιτέχνες) της τελικής θεατρικής παράστασης, όσο και από το κοινό της θεατρικής 
παράστασης. Στη συνέχεια, αφού λάβουν τα βραβεία και τις διακρίσεις τους, συζητούν 
τόσο μεταξύ τους, όσο και με τον εκπαιδευτικό σχετικά με τα χαρακτηριστικά της 
παράστασης και τους παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιτυχία ή μη της τελικής τους 
θεατρικής παράστασης. 

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Σύνδεσμος 7i: Φόρμα παρατήρησης της δράσης για το σχολικό έτος 2016-2017 
(http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/forma_paratirisis_ekpa_v3.docx) 

ΦΑΣΗ 7. ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

 

 

http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/forma_paratirisis_ekpa_v3.docx
http://www.lstt.eu/uploads/2/3/5/5/23551418/forma_paratirisis_ekpa_v3.docx
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Χώρος Διεξαγωγής Δράσης στην Αθήνα 

Ελληνογερμανική Αγωγή 
Οδός Δημητρίου Παναγέα, 15351, Παλλήνη Αττικής 

 

Χώρος Διεξαγωγής Δράσης στην Θεσσαλονίκη 

NOESIS - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας 
6o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 57001

 
 

 

 

 

 
 

Η δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη Μέσα από το Θέατρο» 
υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Έργο CREATIONS 

http://www.ea.gr/ea/index.asp?lag=gr
http://www.noesis.edu.gr/
https://www.google.gr/maps/place/%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%91%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE/@37.9980844,23.8904005,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x14a19bb2b51b8b1f:0xb5bffef10b49505e!8m2!3d37.998263!4d23.893318
https://www.google.com/maps/place/Noesis+Thessaloniki+Science+Center+&+Technology+Museum/@40.5645275,22.9961242,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x63769c7c4a5a9ef3!8m2!3d40.5642389!4d22.9957192?hl=en-US

