
Μαθηματικά και φυσικές επιστήμες χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της 

Τέχνης και της Τεχνολογίας;  Τι είναι το Επιστημονικό Θέατρο και πως 

αυτό μέσω της παιδαγωγικής προσέγγισης STEAM μπορεί να 

συναντήσει τις ΤΠΕ στο μάθημα των μαθηματικών, εν μέσω πανδημίας; 

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με το « Θέατρο στην Καραντίνα»;  Λίγα λόγια 

για την ιστορία μας, μια «διαφορετική» ιστορία.  

Είμαστε η ομάδα «Θέατρο στην καραντίνα», μια 16μελής θεατρική 

ομάδα 15χρονων εφήβων ερευνητών της β τάξης, του Γυμνασίου 

Καπανδριτίου σε κατάσταση εγκλεισμού, οι οποίοι μπήκαμε στη 

δημιουργική μάχη ενάντια στον κορωνοϊό, επιστρατεύοντας τη 

φαντασία…  και με τη βοήθεια γεωμετρικών σχημάτων, ψάξαμε το 

μυστικό της 3ης διάστασης και συζητήσαμε γενικά για τις «διαστάσεις», 

τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη. Μια ομάδα, αν μη τι άλλο, 

ευέλικτη και ανθεκτική… που ξεκίνησε στην αρχή της χρονιάς ένα 

θεατρικό εργαστήρι με αφόρμηση το βιβλίο του Ε. Abbott   «H 

Επιπεδοχώρα» και με το κλείσιμο των σχολείων, συνέχισε να συναντιέται   

διαδικτυακά με δραστηριότητες και συζητήσεις μέχρι που έγραψε και 

σκηνοθέτησε το θεατρικό έργο με τίτλο: « Ο Ξένος. Μια άλλη διάσταση 

της διαφορετικότητας». 

Όταν τα σχολεία άνοιξαν για 10 μέρες, όλα τα μέλη της ομάδας μαζί 

δουλέψαμε  πυρετωδώς για να φτιάξουμε τα γεωμετρικά σχήματα -

δηλαδή τα κουστούμια μας -και να ξεκινήσουμε τις πρόβες. Όμως τα 

σχολεία ξανάκλεισαν. Αλλά η επικοινωνία και η συνεργασία είναι τόσο 

δυνατή, που η ομάδα αποφάσισε, με όποιο ψηφιακό εργαλείο είχε στα 

χέρια της ή θα μάθαινε στη διαδρομή, να μην τα παρατήσει και να 

μετατρέψει το θεατρικό έργο σε ταινία κινουμένων σχεδίων φορώντας τα 

κουστούμια που έφτιαξε στα avatar των πρωταγωνιστών. Αναρτήσαμε 

και βιντεοπρόσκληση στο κανάλι και την ιστοσελίδα του σχολείου, 

δώσαμε συνέντευξη στη διαδικτυακή εφημερίδα του σχολείου και 

συμμετείχαμε στο διαγωνισμό της δράσης «Μαθαίνοντας την Επιστήμη 

μέσα από το Θέατρο» με την ταινία μας (που μπορείτε να δείτε στον 

σύνδεσμο που ακολουθεί), αποσπώντας το Βραβείο για τα σκηνικά και 

τα κοστούμια και τιμητική Διάκριση για ψηφιακή προσαρμογή θεατρικού 

σεναρίου.  



 Με το νέο άνοιγμα των σχολείων, στην  αυλή του σχολείου τα μέλη της  

ομάδας αναστοχαστήκαμε  ό,τι είχαμε καταφέρει και  συνεχίσαμε 

συμμετέχοντας στην Ημέρα δράσης του  « Κι αν ήσουν εσύ;» του 

Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση όπου τα σχήματα- 

δηλαδή οι πρωταγωνιστές μας είπαν  με  ενσυναίσθηση  το όνομά τους, 

σε όλες τις γλώσσες της ομάδας…Αν θέλετε να δείτε την ιστορία μας, 

μπορείτε να πατήσετε στο σύνδεσμο « Η ιστορία μιας ταινίας» 

 

Η  ταινία "Ο Ξένος. Μια άλλη διάσταση της διαφορετικότητας"»: 

https://drive.google.com/file/d/1b_Q-BGfQdyOB-sW3wae-

eqCjY9dphmLz/view?usp=sharing 

 

Βίντεο «Η ιστορία μιας ταινίας»: 

https://drive.google.com/file/d/1ZSgL9R9qI5k56JtPKXF08ZF6zCPgXc2

y/view?usp=sharing 
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