
«Το θέατρο στο Νέο σχολείο» 

Το 3ο Γυμνάσιο Πύργου, το σχολείο μας, είχε την ευκαιρία φέτος να είναι ένα από τα 20 

επιλεγμένα σχολεία στα οποία εφαρμόζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εθνικού Θεάτρου με 
τίτλο «Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο» που υλοποιείται για 
3η χρονιά. 

Σε αυτό το πρόγραμμα κάθε χρόνο συμμετέχουν 20 

σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Απώτερος 
στόχος του Προγράμματος είναι να δημιουργηθούν 
καλλιτεχνικές γέφυρες ανάμεσα στους εφήβους και το 
Εθνικό Θέατρο. Συγχρόνως, να  δημιουργήσει ένα 
δίκτυο από ευαισθητοποιημένους εκπαιδευτικούς και 
καλλιτέχνες που συνομιλούν και συν-δημιουργούν.   

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από το Εθνικό Θέατρο 

και συντονίζεται από την Σοφία Βγενοπούλου, σκηνοθέτη - παιδοψυχίατρο και καλλιτεχνική 

υπεύθυνη του Μικρού Εθνικού, καθώς και από την ομάδα παραγωγής του προγράμματος. 
Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια) οκτώ 
συγκεκριμένων Περιφερειών (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νότιο 
Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά) και σε εκπαιδευτικούς. 

¨Έτσι στο σχολείο μας φέτος, 15 μαθητές της Α τάξης  
μυήθηκαν σε θεατρικές τεχνικές και αυτοσχεδιασμούς Έγιναν  
με φαντασία και επινοητικότητα,  δημιουργοί και όχι απλοί 
παρατηρητές της πραγματικότητας, εξωτερίκευσαν τα 
συναισθήματά τους και βελτίωσαν το αισθητικό τους κριτήριο. 
Γνώρισαν και βίωσαν κυρίως την απελευθερωτική τέχνη του 
θεάτρου. 

Σε αυτές τις συνθήκες που φαινόταν τα πάντα να έχουν 
παγώσει, η ομάδα με υπευθυνότητα, συνέπεια αλλά κυρίως με 
χαρά και ενθουσιασμό κατάφερε να ολοκληρώσει τους 
στόχους της για φέτος και να υποσχεθεί την συνέχεια  για την 
επόμενη χρονιά.  

Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος έγινε  εντός και 

εκτός σχολικής μονάδας ( στον αθλητικό χώρο της Αγίας 
Βαρβάρας)  αλλά και εξ αποστάσεως, μέσω webinars εκτός 
σχολικού ωραρίου.  Εμψυχώτρια - καλλιτέχνης ήταν η 
Αγγελική Τόμπρου εκ μέρους   Εθνικού Θεάτρου με 

εξειδίκευση στο Εφηβικό Θέατρο και υπεύθυνη η εκπαιδευτικός του Σχολείου Κουλοχέρα 
Κατερίνα.  

(Τη Δευτέρα 14 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε και η 

διαδικτυακή δράση: “θεατρικός μαραθώνιος”, όπου 

συμμετείχαν τα παρακάτω Σχολεία: 

Γυμνάσιο Δυτικής Φραγκίστας-3ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, 3ο 
Γυμνάσιο Πύργου, Γυμνάσιο Μώλου, Μουσικό Σχολείο 
Λαμίας, Μουσικό Σχολείο Ρόδου, Ζάννειο Λύκειο Πειραιά, 
Λύκειο Βροντάδου Χίου, ΓΕΛ Ασπροπύργου, Γυμνάσιο 
Μεσαριάς Θηρασιάς, Γυμνάσιο Λουτρών Αιδηψού, 7ο 
Γυμνάσιο Αμαρουσίου, 1ο Γυμνάσιο Πύργου, 16ο Γυμνάσιο 
Περιστερίου, Ιωνίδειος Γυμνάσιο, 1ο Εσπερινό Πάτρας.) 
 



 
 
                         
 
 

                    
 

              


