
               

    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ         

                                                                             

Σχηματάρι,  6/03/2017 

 

 

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σχηματαρίου στα πλαίσια του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού 

προγράμματος Erasmus+ 2016-2018, με τίτλο “Through artistic abilities to 

developed basic skills“ (Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων μέσα από καλλιτεχνικές 

ικανότητες), διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις.  

  Έτσι για ακόμη μια φορά το έδωσε δυναμικά το παρόν στα πολιτιστικά δρώμενα του 

τόπου, με μια παράσταση που προέκυψε από τη σπουδή των μαθητών μας στον 

θεατρικό λόγο και πράξη στα πλαίσια της δουλειάς, που γίνεται στο σχολείο, και των 

παιδαγωγικών στόχων, που θέτει η σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί και μαθητές) 

στο σύνολό της. 
 

Την Πέμπτη 22/02/2017,  οι μαθητές της Ε΄και Στ΄τάξης σε συνεργασία με τις 

εκπαιδευτικούς Αλεξάκη Ελένη, Σιαράπη Αικατερίνη, Νότη Στασινή, 

Μαυριγκοπούλου Χαρισία, Λάμπρου Αικατερίνη, Μουρίκη Αντιγόνη και 

Θεοδωρίδου Μαρία (συντονίστρια του προγράμματος) ζωντάνεψαν με επιτυχία στη 

σκηνή, απόσπασμα από το ποιητικό αριστούργημα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ρωμαίος και 

Ιουλιέτα», την πιο τραγική ιστορία αγάπης στο παγκόσμιο δραματολόγιο. Η 

συγκεκριμένη σκηνή παρουσιάστηκε και από τα άλλα τρία συνεργαζόμενα σχολεία και 

είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διαφορετική προσέγγιση που υπήρξε.  
  

Εκπαιδευτικοί και μαθητές εργάστηκαν εντατικά στις ομάδες που δημιουργήθηκαν 

στην έναρξη του προγράμματος τον προηγούμενο Σεπτέμβριο. Έτσι οι μαθητές στη 

λέσχη χορού- μουσικής ανέλαβαν την μουσική και χορευτική επένδυση της σκηνής 

του μπαλκονιού, που επέλεξαν να παρουσιάσουν οι μαθητές της λέσχης θεάτρου. 

Αντίστοιχα οι μαθητές της λέσχης των εικαστικών ασχολήθηκαν με τα κοστούμια των 

ηθοποιών και τα σκηνικά του θεατρικού.  



               
 

Ταυτόχρονα, το κείμενο της σκηνής του μπαλκονιού που επιλέχθηκε να 

παρουσιαστεί, εντάχθηκε στο ημερήσιο πρόγραμμα της Γλώσσας και αποτέλεσε το 

έναυσμα για να ασχοληθούν οι μαθητές με εννοιολογικά και καλολογικά στοιχεία του, 

τους χαρακτήρες του δράματος, τις συνήθειες της εποχής για την Ιταλία και την 

Ελλάδα. Στο μάθημα της γεωγραφίας οι μαθητές ασχολήθηκαν με την πόλη της 

Βερόνα, , ενώ μαθητές από το Ε2 προετοίμασαν μια παρουσίαση για τη ζωή του 

Σαίξπηρ και το έργο του που παρουσιάστηκε την ημέρα της εκδήλωσης. Αντίστοιχα 

στο μάθημα των Αγγλικών ήρθαν σε επαφή με το αγγλικό κείμενο, παρακολούθησαν 

επιλεγμένα βίντεο σχετικά με τον Σαίξπηρ και το συγκεκριμένο θεατρικό έργο και 

ζωγράφισαν τη δική τους εκδοχή της σκηνής του μπαλκονιού. 
 

Επιπλέον, μέσα από τη διαδικασία της προετοιμασίας μιας θεατρικής παράστασης, οι 

μαθητές ανέπτυξαν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες  αλλά και στοιχεία όπως η  

υπευθυνότητα, η αυτενέργεια , ο συντονισμός των εργασιών, η συνεργατικότητα. 

Συγχρόνως, τονώθηκε η αυτοεκτίμησή τους καθώς ανέπτυξαν δεξιότητες, πχ. στο 

τραγούδι, που ανακάλυψαν μέσα από την ενασχόληση τους με τη δημιουργία της 

θεατρικής παράστασης. Ταυτόχρονα απέκτησαν ακόμα μεγαλύτερη άνεση στο να 

παρουσιάσουν την δουλειά τους στο ευρύ κοινό. 
 

Η εκδήλωση - την οποία  παρακολούθησαν οι γονείς, συγγενείς και φίλοι των 

μαθητών μας- ξεκίνησε με τον χαιρετισμό της Δ/ντριας κας Στρατή Ευγενίας που 

αναφέρθηκε στο έργο του Σαίξπηρ, το πώς αυτό επηρέασε το έργο μεταγενέστερων 

συγγραφέων καθώς και στα οφέλη από την ενασχόληση με τέτοιες δραστηριότητες . 

Το παρόν έδωσε και η κα Κολοβού Χριστίνα,  Σχ.Σύμβουλος 4ης Εκπ/κής 

Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας, η οποία επίσης τόνισε στον 

χαιρετισμό της τα θετικά της ενασχόλησης με αυτές τις δράσεις που εντάσσονται στο 

σχολικό χώρο και χρόνο γιατί ,πέρα από το μαθησιακό κομμάτι,  “αναπτύσσονται και 

όλα τα άλλα ταλέντα που δεν μπορούμε να τα δούμε με άλλο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν 



               

μόνο όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους μέσα από τη συμμετοχή σε αυτά τα 

καινοτόμα προγράμματα.” 

 

“Ευχαριστούμε για την υπέροχη παράσταση”, είπαν γονείς μετά το τέλος της 

παρουσίασης. 
 

Οι δράσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και η επόμενη 

θα είναι μια βραδιά βιβλίου στις 17 Μαρτίου 2017, όπου μαθητές του σχολείου θα 

έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, που οι ίδιοι 

σκέφτηκαν και επιμελήθηκαν  σχετικές με τα βιβλία.  Επιπλέον θα υπάρξει και μια 

επικοινωνία μέσω βίντεο με τα άλλα τρία σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

από την Πολωνία, Κροατία και Σλοβενία ώστε να γίνουν κάποιες κοινές 

δραστηριότητες. 
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