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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής Ή Νέας 

Δραστηριότητας 

Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο 

Περίληψη 

Το «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο» (LSTT – από τα αρχικά του Learning Science through 

Theater) συνδυάζει επιστήμη και τέχνη. Οι μαθητές μαθαίνουν θετικές επιστήμες με δημιουργικό 

τρόπο, αναπτύσσοντας μια θεατρική παράσταση που σχετίζεται με επιστημονικές έννοιες. Στο LSTT, 

οι μαθητές κατανοούν τις επιστημονικές έννοιες και τα φυσικά φαινόμενα, αναπτύσσουν πνεύμα 

συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, συμμετέχουν ενεργά στη διαπραγμάτευση επιστημονικών 

εννοιών και αναπτύσσουν δημιουργικές δεξιότητες και κριτικής σκέψης. Επιπλέον, συμμετέχοντας σε 

δραστηριότητες διάδοσης και επιχειρηματικές δράσεις για την προβολή και υποστήριξη της θεατρικής 

παράστασης, συμβάλλουν στην περαιτέρω γεφύρωση του σχολείου με την κοινωνία και στην 

ανάπτυξη των δικών τους κοινωνικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 

 

Στόχοι 

Οι επιμέρους 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 τις θετικές επιστήμες, αφορούν τόσο τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς. 

  

Ειδικότερα, μέσω της δράσης, οι μαθητές: 

 κατανοούν επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα 

 αναπτύσσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 

 συμμετέχουν ενεργά στη διαπραγμάτευση επιστημονικών εννοιών 

 αναπτύσσουν δημιουργικές και κριτικές δεξιότητες 

 συμμετέχουν σε δραστηριότητες διάδοσης για την προώθηση και την υποστήριξη της 

παράστασής τους, φέρνοντας το σχολείο πιο κοντά στην κοινωνία 

 αναπτύσσουν επιχειρηματικές και κοινωνικές δεξιότητες 

 γίνονται μέλη μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής κοινότητας που συνεργάζεται, ανταλλάσσει 

απόψεις και υλικό 
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Οι εκπαιδευτικοί: 

 εξελίσσονται επαγγελματικά 

 εκπαιδεύονται σε νέες μεθοδολογίες για τη διδακτική των θετικών επιστημών μέσω 

επιμορφωτικών εργαστηρίων και θερινών σχολείων 

 γίνονται μέλη μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής κοινότητας που συνεργάζεται, ανταλλάσσει 

απόψεις και καλές πρακτικές για τη διδασκαλία των θετικών επιστημών 

 γίνονται συν-δημιουργοί εκπαιδευτικού υλικού 

Ομάδα - Στόχος 

Οι άμεσες ομάδες-στόχοι είναι οι μαθητές όλων των ηλικιών και οι δάσκαλοί τους. 

Έμμεσα, προσεγγίζονται οι γονείς, οι διευθυντές των σχολείων και η ευρύτερη κοινότητα, με την 

υποστήριξη των δράσεων προετοιμασίας και διάδοσης για την τελική παράσταση.  

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

Φάση 1η: Ερώτηση 

Οι μαθητές θέτουν, επιλέγουν ή τους δίνεται μια επιστημονικά προσανατολισμένη ερώτηση για να 

διερευνήσουν. 

Ο δάσκαλος επιλέγει ένα κεφάλαιο / μια ενότητα από το πρόγραμμα σπουδών. Στη συνέχεια αρχίζει 

διάλογο με τους μαθητές, θέτοντάς τους ερωτήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις θα προκαλέσουν ένα νέο γύρο 

ερωτήσεων, αυτή τη φορά από τους ίδιους τους μαθητές. Ο δάσκαλος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τις ερωτήσεις των μαθητών αυτών και να βρει το θέμα που τελικά θα διερευνηθεί και θα 

δραματοποιηθεί. Σε αυτό το στάδιο, ο δάσκαλος μπορεί να εισαγάγει βιωματικές ασκήσεις 

προθέρμανσης. Αυτά «σπάνε τον πάγο» πολύ εύκολα! Επίσης, βοηθούν τους μαθητές να 

εξοικειωθούν με τη σημασία της ενσώματης μάθησης, εισάγοντας βασικές θεατρικές τεχνικές. 

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές αποφασίζουν ένα βασικό, επιστημονικά προσανατολισμένο ερώτημα το 

οποίο θέλουν να διερευνήσουν μέσω της δραστηριότητας του LSTT. Αυτό συμβαίνει σε διάλογο με το 

δάσκαλο. 

Σύνδεσμος 1: Βιωματικές Ασκήσεις  

 

Φάση 2η: Απόδειξη 

Σε αυτό το στάδιο, η ατομική και η ομαδική εργασία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση 

και συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών σχετικά με το κύριο ερώτημα της ερώτησης που 

τέθηκε. 

Ο δάσκαλος εξασφαλίζει ότι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη 

διερευνητική ερώτηση, είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω έντυπων βιβλίων. Ο δάσκαλος βοηθά 

τους μαθητές να αναζητήσουν και να συλλέξουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ο 

δάσκαλος μπορεί να παρέχει βασικές οδηγίες αναζήτησης (π.χ. προτεινόμενα δευτερεύοντα 

ερωτήματα για διερεύνηση, παροχή λέξεων-κλειδιών για μηχανές αναζήτησης κ.λπ.) 

Οι μαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες για την επιλεγμένη ερώτηση / θέμα. Μερικές 

φορές εργάζονται μεμονωμένα και μερικές φορές συλλογικά, ανταλλάσσοντας βασικά ευρήματα και 

πληροφορίες που έχουν συλλέξει. 

 

http://www.scienceview.gr/wordpress/wp-content/uploads/2017/10/WARM_UPS_BOOKLET_V3-Copy.pdf
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Φάση 3η: Ανάλυση 

Αυτή η φάση περιλαμβάνει την οργάνωση και ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν κατά τη 

διάρκεια της προηγούμενης φάσης, καθώς και το διάλογο των μαθητών με στόχο την 

κατηγοριοποίηση αυτών των δεδομένων. 

Ο δάσκαλος λειτουργεί περισσότερο ως διαμεσολαβητής και συντονίζει τις συζητήσεις μεταξύ των 

μαθητών σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται. Επίσης, ενθαρρύνει τη δημιουργία οργανωμένων 

μοντέλων πληροφόρησης και κανόνων αναζήτησης / προτύπων για την οργάνωση δεδομένων (για 

παράδειγμα παρέχοντας στους μαθητές ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο μπορούν να 

ταξινομήσουν τα δεδομένα τους). Εν συνεχεία ενθαρρύνει και συντονίζει τους μαθητές να 

αυτοσχεδιάζουν και να δημιουργούν μια πρώτη έκδοση της θεατρικής παράστασης. 

Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές αναλύουν και κατηγοριοποιούν τα δεδομένα που έχουν συλλέξει, ενώ 

εντοπίζουν διαφορετικά μοντέλα οργάνωσης των πληροφοριών. Στη συνέχεια, κάνουν μια πρώτη 

προσπάθεια να συλλάβουν την ιδέα και να δημιουργήσουν το σενάριο στο οποίο θα βασίζεται η 

θεατρική τους παράσταση. Ο αυτοσχεδιασμός διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, καθώς οι μαθητές 

προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα βασικό σκελετό της παράστασής τους αυθόρμητα 

 

Φάση 4η: Εξηγήση 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι ο διάλογος μεταξύ των μαθητών. Αυτός ο διάλογος 

είναι απαραίτητος προκειμένου να αποφασιστούν οι πιθανές εξηγήσεις και απαντήσεις για το 

διερευνητικό ερώτημα που έθεσαν νωρίτερα οι μαθητές. 

Ο δάσκαλος ενεργεί ως διαμεσολαβητής και συντονιστής της διαδικασίας, εντοπίζοντας και 

διορθώνοντας πιθανές παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με την ερμηνεία των δεδομένων. 

Οι μαθητές συνεργάζονται και συζητούν αποφάσεις σχετικά με τις βασικές εξηγήσεις που θα 

υιοθετήσουν για να απαντήσουν στα επιστημονικά ερωτήματα. Στη συνέχεια προχωρούν στη 

δημιουργία της θεατρικής παράστασης. 

 

Φάση 5η: Σύνδεση 

Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι η διεπιστημονικότητα, καθώς οι μαθητές μελετούν 

τις επιστημονικές έννοιες και τις γνώσεις ενώ διασυνδέουν την επιστημονική γνώση με διάφορες 

μορφές τέχνης. 

Ο δάσκαλος αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η διεπιστημονική προσέγγιση της 

διδασκαλίας, καθώς προωθεί τη διασύνδεση διαφόρων επιστημονικών θεμάτων με διάφορες μορφές 

τέχνης (θέατρο, μουσική, ζωγραφική). Για να επιτευχθεί αυτό, επιδιώκεται η επικοινωνία και η 

διαβούλευση με ειδικούς στον τομέα αυτό (ειδικός επιστήμονας στην διδασκαλία της επιστήμης, 

εξειδικευμένος σκηνοθέτης, μουσικός κλπ.). Επιπλέον, ο δάσκαλος συντονίζει τις αντίστοιχες ομάδες 

μαθητών που έχουν αναλάβει να δημιουργήσουν το σενάριο, τη μουσική, τα κοστούμια κλπ. 

Οι μαθητές διερευνούν το θέμα σφαιρικά και βρίσκουν διασυνδέσεις με άλλα πεδία, όπως οι τέχνες 

(θέατρο, μουσική, ζωγραφική κλπ.). Κατατάσσονται σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, 

προκειμένου να σχεδιάσουν και να ανεβάσουν μια πλήρη θεατρική παράσταση με επιστημονικό 

περιεχόμενο που σχετίζεται με το διερευνητικό επιλεγμένο ερώτημα / θέμα. Έτσι, οι μαθητές 

χωρίζονται σε ομάδες σκηνοθεσίας, μουσικής παραγωγής, σκηνογραφίας και κοστουμιών, 

χορογραφίας, παραγωγής βίντεο, ήχου και φωτισμού και δραστηριοτήτων διάδοσης και προώθησης. 
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Υπάρχει συνεργασία τόσο μεταξύ μαθητών που ανήκουν στην ίδια ομάδα όσο και μαθητών που 

ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, έτσι ώστε τα αποτελέσματα που παράγονται να είναι συνεπή. 

 

Φάση 6η: Επικοινωνία και παράσταση 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι η διάσταση της επικοινωνίας των μαθητών, τόσο με 

τους συμμαθητές όσο και με εξειδικευμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες. Η επικοινωνία 

περιλαμβάνει επίσης την απόδοση των επιστημονικών εννοιών και ευρημάτων από τους μαθητές 

μέσω της θεατρικής παράστασης τους. 

Ο δάσκαλος ενθαρρύνει τους μαθητές να επικοινωνούν με επιστήμονες και καλλιτέχνες ώστε να 

μπορούν να εκφράζουν και να γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της διερευνητικής τους διαδικασίας 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στο κοινό, μέσω της θεατρικής τους παράστασης. Ο δάσκαλος έχει 

φροντίσει στο παρελθόν να διοργανώσει μια επίσκεψη ειδικού επιστήμονα στο μάθημα της 

επιστήμης ή / και των καλλιτεχνικών (σκηνοθέτη, μουσικό κλπ.), προκειμένου να επιτρέψει στους 

μαθητές να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους σε κάθε τομέα. Ο δάσκαλος εξασφαλίζει μια 

συγκεκριμένη μέρα για τις πρόβες των μαθητών. Τέλος, είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της 

τελικής παράστασης. 

Οι μαθητές σε αυτή τη φάση επικοινωνούν τόσο με τους καλλιτέχνες όσο και με τους επιστήμονες. 

Τους ζητάνε ερωτήσεις σχετικά με διάφορους τρόπους βελτίωσης της θεατρικής παράστασης. Τόσο 

κατά τη διάρκεια της πρόβας όσο και κατά την τελική θεατρική παράσταση, οι μαθητές χρησιμοποιούν 

το σώμα και τη φωνή τους για να επικοινωνήσούν τις επιστημονικές έννοιες μέσα από μια ποικιλία 

μορφών τέχνης, οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στη θεατρική παράσταση. 

 

Φάση 7: Ανατροφοδότηση 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι ο προβληματισμός των μαθητών και η αξιολόγηση 

της διερευνητικής διαδικασίας και μάθησης. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου σταδίου, ο δάσκαλος συζητά με τους μαθητές σχετικά με τις 

σκέψεις τους για τη θεατρική παράσταση και τι μπορεί να βελτιωθεί στο μέλλον. Ο δάσκαλος 

αξιολογεί κατά πόσο όλοι οι μαθητές έχουν συμμετάσχει στη δημιουργική διερευνητική διαδικασία 

και συμπληρώνει ένα έντυπο παρατήρησης που παρέχεται από τους διοργανωτές της δράσης. Αυτό 

βοηθάει στην περιγραφή και την αξιολόγηση της πορείας της διερευνητικής μάθησης των μαθητων 

και στο βαθμό στον οποίο οι μαθητές επεξεργάζονται τις επιστημονικές έννοιες μέσω της ενσώματης 

μάθησης. Αυτό σχετίζεται πάντοτε με το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου. 

Σε αυτό το στάδιο, οι μαθητές, κατά τη διάρκεια της τελικής παράστασης, λαμβάνουν 

ανατροφοδότηση από επιτροπή που απαρτίζεται από επιστήμονες και καλλιτέχνες, όσο και από το 

κοινό της θεατρικής παράστασης. Στη συνέχεια, αφού λάβουν τα βραβεία και τις διακρίσεις τους, 

συζητούν μεταξύ τους και με τον δάσκαλο τα χαρακτηριστικά της παράστασης και τους παράγοντες 

που συνέβαλαν στην επιτυχία (ή όχι) της τελικής τους παράστασης. 

Διάρκεια 

Η προτεινόμενη διάρκεια της δραστηριότητας LSTT είναι 3-5 μήνες, η οποία περιλαμβάνει την περίοδο 

προετοιμασίας και τον χρόνο της παράστασης. Οι μαθητές συνεργάζονται στενά με τους δασκάλους 

(ή / και τους υπεύθυνους των ομάδων) σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια αυτών των 

μηνών (προτείνονται μία φορά την εβδομάδα), ακολουθώντας το πλαίσιο έρευνας μέχρι την τελική 

παράσταση. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια μπορεί να αποφασιστεί από τον δάσκαλο. 
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Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

Το LSTT προτείνεται να υλοποιηθεί ως αυτοχρηματοδοτούμενη δραστηριότητα, πράγμα που σημαίνει 

ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα εμπλακούν σε δραστηριότητες προσέλκυσης συνεργάτών που 

θα συνεισφέρουν (όπως οι γονείς, η ευρύτερη κοινότητα και η χρήση ήδη υπαρχόντων σχολικών 

υλικών) για την προετοιμασία και την υλοποίηση της παράστασής τους - η βοήθεια μπορεί να έχει τη 

μορφή χρήματος ή υλικών που χρειάζεται, όπως κοστούμια, σκηνικά κλπ. 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Αυτή η δραστηριότητα υλοποιείται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, στην τάξη. Κατά τη 

διάρκεια κάθε φάσης, τόσο ο δάσκαλος όσο και οι μαθητές έχουν διαφορετικούς ρόλους και 

εργάζονται για την ανάπτυξη και την προετοιμασία της παράστασης, τουλάχιστον μία φορά την 

εβδομάδα, βασισμένοι σε ένα επιστημονικό θέμα του επίσημου προγράμματος σπουδών. 

Αναμενόμενα 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Οι μαθητές θα βελτιώσουν τα ενδιαφέροντά τους και θα αποκτήσουν κίνητρά τους για εξερεύνηση 

θεμάτων επιστήμης, ενώ ταυτόχρονα θα προωθήσουν την ομαδικότητα και τις κριτικές δεξιότητες του 

21ου αιώνα. 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

LSTT is based on the method of Inquiry Based Science Education (IBSE) on teaching and learning that 

focuses on use of questions, problems, and educational scenarios used to engage students in concepts 

of science and support their acquisition of scientific knowledge and skills. This is achieved through a 

seven-phase cycle (see detailed implementation above) and their active participation in activities that 

they are largely initiated by students. Students understand in-depth the scientific concepts through 

their own perception of the world that surrounds them and through their own experiences and 

reflective processes. Moreover, LSTT efficiently combines science with aspects of arts through a 

transdisciplinary approach which motivates students 

Το LSTT βασίζεται στη μέθοδο της διερευνητικής μάθησης θετικών επιστημών (IBSE), στη διδασκαλία 

και μάθηση που εστιάζει στη χρήση ερωτήσεων, προβλημάτων και εκπαιδευτικών σεναρίων για την 

εμπλοκή των μαθητών σε έννοιες της επιστήμης και την υποστήριξη της απόκτησης επιστημονικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενός κύκλου επτά φάσεων (βλέπε αναλυτική 

εφαρμογή παραπάνω) και της ενεργού συμμετοχής τους σε δραστηριότητες που ξεκινούν σε μεγάλο 

βαθμό από τους μαθητές. Οι μαθητές κατανοούν σε βάθος τις επιστημονικές έννοιες μέσα από τη 

δική τους αντίληψη για τον κόσμο που τους περιβάλλει και με τις δικές τους εμπειρίες και τις 

ανακλαστικές διαδικασίες. Επιπλέον, το LSTT συνδυάζει αποτελεσματικά την επιστήμη με τις πτυχές 

των τεχνών μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης που παρακινεί τους μαθητές. 

■ Προωθεί την κριτική σκέψη, τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και τις μαθησιακές δεξιότητες 

■ Προωθεί πρακτική εξάσκηση, πειραματική μάθηση και μάθηση βασισμένη στην επίλυση 

προβλημάτων 

■ Προωθεί τη συνεργατική ομαδική εργασία και την διατομεακή χρήση των επιστημονικών 

γνώσεων και δεξιοτήτων 

■ Βασισμένη σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις 

■ Βασισμένη σε κινητήριες παιδαγωγικές, όπως η διερευνητική μάθηση 

■ Εστίαση στις προσεγγίσεις κοινωνικής μάθησης 

□ Λειτουργεί ως διδακτικό εργαλείο 

■ Ευνοεί τη διεπιστημονικότητα μεταξύ των θεμάτων STEM 

■ Απαιτεί ενεργή και δημιουργική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων 

με τρόπο συνεργατικό 

Ρίσκα / Προκλήσεις 
Οι πιθανοί κίνδυνοι είναι η έλλειψη χρόνου που αφιερώνεται από το πρόγραμμα σπουδών και η 

απειρία του δασκάλου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πράξη του θεάτρου για εκπαιδευτικούς 
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σκοπούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι προκλήσεις μπορούν να ξεπεραστούν με τη παρακολούθηση 

ή συμμετοχή σε συναφή εργαστήρια που απευθύνονται σε δασκάλους και τη διασφάλιση της 

δέσμευσης για την υλοποίηση. 

Μια άλλη πρόκληση που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ενδιαφερόμενος δάσκαλος είναι η έλλειψη 

υλικών και πόρων για τα σκηνικά, κοστούμια και ούτω καθεξής. Ωστόσο, το LSTT θεωρείται 

αυτοσυντηρούμενο. που σημαίνει ότι οι επιπλέον πόροι και / ή τα υλικά που χρειάζονται μπορούν να 

καλυφθούν από τους συμμετέχοντες μαθητές (με την υποστήριξη των οικογενειών τους) και με τη 

χρήση δημιουργικού σχολικού υλικού. Καθώς η δραστηριότητα είναι εκπαιδευτική, πρέπει να δοθεί 

έμφαση στη διαδικασία και όχι στην υλιστική ποιότητα της παραγωγής. 

Αξιολόγηση 

Απαιτούνται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα για την αξιολόγηση της γνωστικής και 

δημιουργικής εξέλιξης των συμμετεχόντων και των υπεύθυνων των ομάδων μέσω της εφαρμογής του 

LSTT. 

Για ποσοτική αξιολόγηση συστήνουμε τη χρήση του ερωτηματολογίου ‘Science Motivation 

Questionnaire II (SMQ-II)’   (Glynn, et al., 2011; Maximiliane, Schumm, Bogner, 2016) που απευθύνεται 

στους συμμετέχοντες και το ερωτηματολόγιο «VALNET»  που απευθύνεται σε υπέυθυνους ομάδων. 

Όσον αφορά την ποιοτική αξιολόγηση, κάθε ομάδα συμμετεχόντων θα λάβει ερωτηματολόγιο που 

περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με το επίπεδο αρεσκείας, συγκρίσεις με πιο παραδοσιακές μεθόδους 

διδασκαλίας κλπ. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι το "Entertainment" αποτελεί σημαντικό μέρος 

μιας θεατρικής παράστασης, αξίζει να σημειωθεί ότι οι συμμετέχοντες θα διατηρήσουν το ενδιαφέρον 

τους και θα απολαύσουν ολόκληρη τη διαδικασία. (Smyrnaiou Z., Sotiriou M., Georgakopoulou E., 

Papadopoulou E., 2016) 

Το ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις που βασίζονται σε τρεις κατηγορίες που 

σχετίζονται με την ενσώματη μάθηση: α) αναπαράσταση του επιστημονικού περιεχομένου / γέννεση 

νοήματος β) επικοινωνία μεταξύ συμμετεχόντων γ) ψυχαγωγία του κοινού, ενώ οι συμμετέχοντες 

δραματοποιούν επιστημονικά σενάρια που λαμβάνουν υπόψη τόσο τη διδασκαλία επιστημών και 

θεατρικές τεχνικές (Smyrnaiou Z., Sotiriou M., Georgakopoulou E., Papadopoulou E., 2016). 

Μεταδοσιμότητα 

Το LSTΤ μεταφέρεται εύκολα σε άλλα πλαίσια ανεξάρτητα από το διαφορετικό πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής κάθε χώρας,  καθώς συνδυάζει την επιστήμη με τις πτυχές των θεατρικών 

τεχνών και της δημιουργικότητας, οι οποίες είναι όλες καθολικές στην πρακτική τους. 

Σύνδεσμοι / Πηγές http://lstt.eu/  

Λέξεις κλειδιά 
Science theatre, δημιουργικότητα, διερευνητική μάθηση, social learning, ομαδικότητα, κριτική 

σκέψη 
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