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Οι Έλληνες μαθητές "Μαθαίνουν Επιστήμη μέσα από το Θέατρο" 
 
Το έργο βασίζεται στο παιδαγωγικό πλαίσιο του CREAT
-IT και παρέχει στα σχολεία το «Παράλληλοι Κόσμοι", 
ένα περίγραμμα σεναρίου που επικεντρώνεται στην 
ιστορία του σύμπαντος και της ζωής για να καθοδηγή-
σει τους μαθητές στην προετοιμασία μιας παράστασης. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κάνουν το έργο μέρος 
του προγράμματος σπουδών των αντίστοιχων μαθημά-
των (Φυσική, Αστρονομία, Μουσική, Βιολογία, Τέχνη). 
Η Science View πραγματοποίησε τo δεύτεροo υποστηρικτικό εργαστήριο για εκπαιδευτι-
κούς στις 7 Φεβρουαρίου 2015. Αυτή τη στιγμή, οι πρόβες προχωρούν με επιτυχία με την 
υποστήριξη επαγγελματιών (βλέπε φωτογραφία) και η τελική διοργάνωση των έργων έχει 
προγραμματιστεί για τον Μάιο του 2015. Το «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατ-
ρο» διοργανώνεται σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογί-
ας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελλάδα. 
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://lstt.weebly.com/. 
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Διατριβή στο 

CREAT-IT στο 
Πανεπιστήμιο 
του Leuven 
 

Η Lize Coopens, μια 
φοιτήτρια στο Πανε-
πιστήμιο Leuven στο 
Βέλγιο, έγραψε τη 
διατριβή της σχετικά 
με το πρόγραμμα 
CREAT-IT. Σε αυτή 
επικεντρώνεται στις 
δυνατότητες και τις 
προκλήσεις της υλο-
ποίησης των δρασ-
τηριοτήτων CREAT-
IT σε σχολεία στη 
Φλάνδρα. 

Παρουσίαση στην Ολλανδία 

Το CREAT-IT παρουσιάστηκε με 

επιτυχία στους Κοσμήτορες, τους 

ηγέτες μελέτης, το προσωπικό διε-

θνοποίησης και καθηγητές του Ar-

tesis Plantijn University College 

στην Αμβέρσα, στο Βέλγιο και στο 

Stenden College στην Ολλανδία 

στις 10 Φεβ 2015. 

Σεμινάριο WASO στη Νορβηγία 

Στις 25 Φεβρουαρίου 2015, η Kirsti 

Aksnes και ο Oded Ben-Horin διε-

ξήγαγαν ένα WASO σεμινάριο κα-

τάρτισης για 27 εκπαιδευτικούς στο 

Tau School, στο δήμο Strand στη 

νότια Νορβηγία. Εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφό-

ρων κλάδων ανέπτυξαν ένα σενάρι-

ο για μαθητές του δημοτικού για τη 

φωτοσύνθεση. 

Το σεμινάριο έκλεισε με μια ομάδα 

εστίασης αξιολόγησης με επικεφα-

λής την Djurdja Timotejevic από το 

CPN στη Σερβία, ο οποίος είναι η 

οργάνισμός που καθοδηγεί τη δια-

δικασία Αξιολόγησης και Διασφάλι-

σης Ποιότητας του CREAT-IT. Κατά 

τη διάρκεια της συζήτησης στην 

ομάδας εστίασης, οι Νορβηγοί εκ-

παιδευτικοί παρείχαν σημαντική 

ανατροφοδότηση σχετικά με το 

πώς αντιλαμβάνονται τα έργα 

WASO ως ένα πλαίσιο διδασκαλίας, 

και πώς ασκήσεις από την προσέγ-

γιση WASO μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν στην διδασκαλία. 

Θερινό Σχολείο CREAT-IT  
Introducing the Creative Science Classroom 

Αθήνα, Ελλάδα, 12/07 - 17/07 2015 
 

Το Θερινό Σχολείο CREAT-IT στην Αθήνα, στην Ελλάδα θα 
είναι ένα σημείο συνάντησης για τους εκπαιδευτικούς, επισ-

τήμονες, καλλιτέχνες, καθώς και για υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής που επιθυμούν να μάθουν νέες δημιουργικές στρα-
τηγικές στη διδασκαλία της επιστήμης. Οι συμμετέχοντες θα 
βιώσουν τρεις διακριτές αλλά αλληλένδετες Μελέτες Περίπ-
τωσης που παρέχουν από κοινού μια μεγάλη εικόνα από τις 
πολλά υποσχόμενες δυνατότητες στον τομέα. Οι Μελέτες 
Περίπτωσης, το Science Theatre, το WASO και το Junior 
Science Café, θα βιώθούν κατά τη διάρκεια πρακτικών και 
επί σκηνής έργων. Επιπλέον, αναλυθούν η δημιουργικότητα 
στην εκπαίδευση της επιστήμης, καθώς και τη δημιουργία 
νέων, πρωτότυπων σεναρίων ως μέρος ενός αυξανόμενου 
διαδικτυακού δικτύου. 
Η επιστημονική εξερεύνηση του τρέχοντος έτους θα είναι 
αφιερωμένη στο Κοσμικό Φως, ώστε να συμπέσει με το 
Διεθνές Έτος του Φωτός 2015 (βλέπε σελίδα 3).  
Περισσότερες πληροφορίες στο: http://creatit.ea.gr/en . 

WASO-εμπνευσμένες           

δραστηριότητες στο Βέλγιο 

Ο Tim Acke του Artesis Plantijn Univer-
sity College στην Αμβέρσα, ο οποίος 
συμμετείχε στο θερινό σχολείο CREAT-
IT WASO, αυτή τη στιγμή αναπτύσσει 
τη δημιουργικές εμπνευσμένες από την 
επιστήμη δραστηριότητες στο Βέλγιο. 
Εδώ είναι μία από τις εικόνες που ο 
ίδιος και οι συνάδελφοί του, που δημιο-
ύργησαν ως μέρος της δουλειάς! 

http://lstt.weebly.com/
http://creatit.ea.gr/en
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Επισκεφθείτε μας! 

www.creatit-project.eu 

CreatIT.Project 

twitter.com/creat_it 

Oded Ben-Horin 
Αν. Καθηγητής 
Stord Haugesund  
University College,  
Νορβηγία 

oded.ben@hsh.no 

Η δράση χρηματοδοτείται με 

την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 

παρούσα δημοσίευση αφορά 

αποκλειστικά τη γνώμη του 

συγγραφέα (CREAT-IT 

Consortium) και η επιτροπή 

δεν φέρει καμία ευθύνη για τη 

χρήση των πληροφοριών 

που περιέχονται σε αυτή.  

Επικοινωνία 

Partners 

Stord/Haugesund  

University College,

(Νορβηγία) 
 

Elinogermaniki Agogi 

(R&D Department), 

(Ελλάδα) 
 

University of Exeter, 

(Ηνωμένο Βασίλειο) 
 

Science View, (Ελλάδα) 
 

Forma Scienza, (Iιταλία) 
 

CENTER FOR THE PRO-

MOTION OF SCIENCE ,

(Σερβία) 
 

European Network  

for Opera and Dance 

Education, (Βέλγιο) 

H Dr. Giedrė Strakšienė είναι ερευ-
νήτρια στην Επικοινωνία μεταξύ 
Τέχνης και Επιστήμης στο Klaipeda 
University στη Λιθουανία. Πιστεύει 
ότι μια αποτελεσματική επικοινωνι-
ακή διαδικασία βασισμένη στην 
αλληλοκατανόηση ανάμεσα σε 
καλλιτέχνες και επιστήμονες θα 
μπορούσε ίσως να αυξήσει τις δυ-
νατότητες ανακάλυψης Νέων δημι-
ουργικών μεθόδων στον τομέα της εκπαίδευ-
σης, που απαιτούνται στη σύγχρονη κοινωνία 
της γνώσης. Η Dr. Strakšienė έδειξε μεγάλο 
ενδιαφέρον στις παιδαγωγικές μεθόδους του 
CREAT-IT και ενδιαφέρεται να διερευνήσει την 
εφαρμογή τους στα λιθουανικά σχολεία, παρά 
τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν. 
 
- Πώς μάθατε για το πρόγραμμα CREAT-
IT; 
Έμαθα για το πρόγραμμα CREAT-IT από ένα 
Νορβηγό συνάδελφο περίπου δύο χρόνια πριν. 
 

- Γιατί είναι ενδιαφέρον για σας να διερε-
υνήσετε εάν οι δραστηριότητες του 
CREAT-IT μπορούν να εφαρμοστούν στη 
Λιθουανία; 
Πρώτον, έχει σχέση με το ερευνητικό μου 
πεδίο «Επικοινωνία μεταξύ τέχνης και επιστή-
μης», γι 'αυτό είναι σημαντικό να αναλύσω τις 
δραστηριότητες βαθύτερα από εκπαιδευτική 
σκοπιά. Δεύτερον, πιστεύω ότι το Write a Sci-
ence Opera μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία 
και να εφαρμοστεί στα λιθουανικά σχολεία, 
καθώς οι παιδαγωγοί εδώ μερικές φορές χρησι-
μοποιούν παρόμοιες μεθόδους, όπως project, 
δράμα, δημιουργικές μεθόδους, κα.  
 

- Τι είδους προκλήσεις νομίζετε ότι θα 
έχει η εφαρμογή των δραστηριοτήτων  
του CREAT-IT στα λιθουανικά σχολεία;  
Θα ήθελα να ξεχωρίσω κάποια προβλήματα 
όπως: έλλειψη χρόνου, έλλειψη μεθοδολογικής 
βιβλιογραφίας στην διδασκαλία φυσικών επισ-
τημών μέσω της τέχνης. Επίσης, κάποια 
έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας στην οργάνω-

ση της δημιουργικής διαδικασίας στην τάξη, 
γιατί έτσι διαταράσσετε μερικές φορές η κλα-
σική εκπαιδευτική διαδικασία και είναι δύσκολο 
να ελεγχθεί. Τέλος, η έλλειψη αυτοπεποίθησης 
των εκπαιδευτικών, και μερικές φορές η 
έλλειψη της θετικής στάσης στον τομέα αυτό. 
 
- Ποιο είναι το προσωπικό σας υπόβαθρο; 
Πτυχίο Λιθουανικής Φιλολογίας και καθηγήτ-
τρια θεάτρου (Klaipeda University, το 1993), 
πτυχίο Master στην Τέχνη (Theatre/Drama) 
(Klaipeda University, το 2001), Ph.D. σε Κοι-
νωνικές Επιστήμες (Εκπαίδευση) (Klaipeda 
University, το 2013). 

 
-Έχετε ποτέ συνεργαστεί με 
επιστήμονες ερευνητές στο 
Klaipeda University πριν; 
Η συνεργασία μου με ερευνητές 
από το Τμήμα Επιστήμων (Klaipeda 
University) αντανακλάται στην προ-
ετοιμασία και εφαρμογή των εθνι-
κών προγραμμάτων που υποστηρί-
ζονται από το λιθουανικό συμβουλί-

ου έρευνας, καθώς και διεθνή έργα: "Capacity 
Building „ (SBP-WTPB 02.04.00-22-017/10-00) 
και "CaMo: Case method of Technology for 
Practical Use of Training Teachers“ ES-
Comenius-C21". 
 

-Τι πιστεύετε για το δυναμικό της δημιο-
υργικής συνάντησης επιστήμης και τέχ-
νης σε σχέση με την απελευθέρωση της 
δημιουργικότητας στο πλαίσιο της επισ-
τημονικής εκπαίδευσης? 
Ως επιστήμονας που συνεργάζεται με καλλιτέχ-
νες, επιστήμονες και παιδαγωγούς, ενδιαφέρο-
μαι για τις δυνατότητες βελτίωσης των διαδι-
κασιών επικοινωνίας μεταξύ επιστήμης και 
τέχνης. Πιστεύω ότι ένα σημείο συνάντησης 
παρέχει γόνιμο έδαφος για δημιουργική 
έρευνα. Η διεπιστημονική έρευνα και συνεργα-
σίες και στους δύο τομείς αγκαλιάζουν τη δυ-
νατότητα να εξερευνήσουν διαφορετικές προ-
σεγγίσεις και την κατανόηση της ανάπτυξης 
των επικοινωνιακών μεθόδων. Μια αποτελεσ-
ματική διαδικασία επικοινωνίας, η αμοιβαία 
κατανόηση, η στενή επαφή μεταξύ καλλιτεχ-
νών και επιστημόνων αυξάνει δυνητικά τις 
δυνατότητες για ανακάλυψη νέων δημιουργι-
κών μεθόδων στον τομέα της εκπαίδευσης. Το 
WASO είναι ένα παράδειγμα μιας πρακτικής 
που προσπαθεί να διαφωτίσει τη δημιουργικό-
τητα ως μια κοινή ώθηση μεταξύ των έτσι 
ώστε η πορεία προς τη γνώση να είναι παρό-
μοια και στις δύο περιοχές. Τέλος, είναι σημαν-
τικό να σημειωθεί ότι καινοτόμες μέθοδοι 
διδασκαλία/μάθησης απαιτούνται επειγόντως 
στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης . 
 

-Ποιος ήταν ο σκοπός του ταξιδιού σας 
στο Stord Haugesund University College 
στη Νορβηγία; 
Στόχος μου ήταν να εμβαθύνω τις γνώσεις και 
τις ικανότητές μου σε σχέση με την ανάλυση 
της επικοινωνίας μεταξύ της επιστήμης και της 
τέχνης. Αυτό ισχύει τόσο από πρακτική πλευ-
ρά, καθώς και για τη θεωρητική γνώση του 
μεθοδολογικού εργαλείου. Η έρευνα σχεδιάσ-
τηκε με τη μορφή συνεντεύξεων με Νορβηγο-
ύς επιστήμονες και καλλιτέχνες, παρατήρηση 
σε σχολείο (Bergen), και υλικό βίντεο που έχει 
δημιουργηθεί από μια ομάδα του Write a Sci-
ence Opera στο Sagvåg School στο Stord της 
Νορβηγίας.  

Ευρωπαίοι ερευνητές συμμετέχουν στο CREAT-IT  

 

http://www.creatit-project.eu/
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
https://twitter.com/creat_it
http://www.creatit-project.eu/creative
https://www.facebook.com/CreatIT.Project
http://twitter.com/creat_it
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.hsh.no/english.htm
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.ea.gr/ea/main.asp?id=6016&lag=en&eventID=601&order=0&page=1
http://www.exeter.ac.uk/
http://www.exeter.ac.uk/
http://en.scienceview.gr/
http://www.formascienza.org/
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://www.cpn.rs/?lang=en
http://reseo.org/
http://reseo.org/
http://reseo.org/
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Το 2015 θα γεμίσει με φεστιβάλ φω-
τός, φως και τέχνη, μαθήματα φυσι-
κής, διαλέξεις, αστρονομία, και φω-
τισμό δρόμων στο πλαίσιο του Διε-
θνούς Έτους του Φωτός 2015. Αυτή 
η χρονιά ανακηρύχθηκε από τα Ηνω-
μένα Έθνη για την αύξηση της παγ-
κόσμιας ευαισθητοποίηση για τις τεχ-
νολογίες που βασίζονται στο φως, 
την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης 
και να δώσει λύσεις στις παγκόσμιες 

προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας, 
της εκπαίδευσης, της γεωργίας και 
της υγείας. 
To «SkyLight – a Global Science Op-
era» είναι ένα διεθνές πρόγραμμα 
δημιουργικής εκπαίδευσης που βασί-
ζεται σε ΤΠΕ στο πλαίσιο του WASO 
και του CREAT-IT. To «Skylight» έχει 
υιοθετηθεί από τη Διεθνή Αστρονομι-
κή Ένωση ως ένα επίσημο πρόγραμμα 
του Διεθνούς Έτους του Φωτός 2015. 
Κατά τη διάρκεια του 2015, μαθητές από σχολεία σε 28 χώρες 
στο πλαίσιο του Galileo Teacher Training Programme, Global 
Hands on Universe, και ένα δίκτυο πολιτιστικών ιδρυμάτων θα 
συνεργαστούν για να δημιουργήσουν και να εκτελέσουν μια 
Science Opera εμπνευσμένη από Κοσμικό Φως , παρέχοντας μια 
πλατφόρμα τόσο για δημιουργική μάθηση της επιστήμης, όσο 
και για διασυνοριακή φιλία και συνεργασία. Το λιμπρέτο της 
Science Opera ξεκίνησε από μαθητές στην Πορτογαλία, και τώ-

ρα συνεχίζεται στη Βραζιλία. Στις αρχές Απριλίου θα σταλεί στη 
Λιθουανία και μέχρι το καλοκαίρι του 2015 θα έχει περάσει από 
πολλές άλλες χώρες και μετά θα συντεθεί και θα παρουσιαστεί. 
Η παρουσίαση του «Skylight» θα λάβει χώρα στις 28 εμπλεκό-
μενες χώρες ταυτόχρονα, τον Οκτώβριο του 2015 για να συμπέ-
σει με το τελικό συνέδριο του προγράμματος CREATE-IT. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Διεθνές 
Έτος Φωτός επισκεφθείτε: http://www.light2015.org/ 

Η Ιστοσελίδα -  www.creatit-project.eu/ 
 

Η ανάπτυξη της ιστοσελίδας CREAT-IT επιτρέπει την συνεχή 

online παρουσίαση και διάδοση της προόδου και των αποτελεσ-
μάτων του έργου.  

Η ιστοσελίδα λειτουργεί ως κεντρικό κόμβο πληροφοριών σχε-
τικά με δραστηριότητες του έργου και λειτουργεί ως πάροχος 

σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο σχολείο. 

Το Portal - portal.creatit-project.eu 
 

Η ιστοσελίδα του έργου παρέχει μια είσοδο που οδηγεί στο Por-
tal του Create-IT το οποί θέτει τις πηγές του έργου στη διάθεση 
των εκπαιδευτικών, φοιτητών, καλλιτεχνών και ερευνητών. 
Εξοικειωθείτε και συμμετάσχετε στα: 

Junior Science Cafes 
Science Theater 
Write A Science Opera 

Το CREAT-IT συμμετέχει στο Διεθνές Έτος Φωτός 

Γνωρίστε το Creative Science Classroom 
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CERN IYL 2015 campaign picture representing the particle collisions in an LHC detector © CERN  

http://www.light2015.org/Home/Event-Programme/2015/Other/Norway-SkyLight---a-Global-Science-Opera.html
http://www.light2015.org/Home/Event-Programme/2015/Other/Norway-SkyLight---a-Global-Science-Opera.html
http://handsonuniverse.org/
http://handsonuniverse.org/
http://www.light2015.org/
http://www.creatit-project.eu/
portal.creatit-project.eu
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/junior-science-cafes-780508
http://www.opendiscoveryspace.eu/community/science-theater-774520
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/write-science-opera-780511

