
6ο ΓΕΛ Ιλίου  

 
 

   Η ομάδα μας ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του μαθήματος της 

ερευνητικής εργασίας ( project) το Σεπτέμβριο του 2013 και αποτελούνταν  από 24 

μαθητές της Α΄τάξης του λυκείου. 

   Ο τίτλος της ερευνητικής μας εργασίας ήταν : «Πριν ανάψουν τα φώτα της 

σκηνής….» και βασικός σκοπός μας ήταν η ανάπτυξη της αισθητικής καλλιέργειας 

των μαθητών/τριών, η καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας και 

ταυτόχρονα η έκφραση από μέρους των μαθητών/τριών τόσο των σκέψεων όσο και 

των συναισθημάτων τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

   Στην πορεία της ερευνητικής  εργασίας μας δόθηκε η ευκαιρία από την κα 

Βγενοπούλου Σοφία να πάρουμε μέρος στο Φεστιβάλ Εφηβικού Θεάτρου που 

διοργανώνεται από τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, κάτι που θεωρήσαμε ως 

καταπληκτική ιδέα τόσο εμείς, οι εκπαιδευτικοί, όσο και το μεγαλύτερο μέρος των 

μελών της ομάδας. 

   Αρχικά βέβαια, οι μαθητές/τριες που αποφάσισαν να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα 

(15 παιδιά από τα 24) ήταν λίγο φοβισμένοι ταυτόχρονα όμως ήταν και 

ενθουσιασμένοι όπως αναφέρουν σήμερα οι ίδιοι. 

Αυτός ο ενθουσιασμός άλλωστε, τους βοήθησε σε όλες τις συναντήσεις τους στις 

οποίες ήταν συνεπέστατοι και συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και αγωνία 

για το τελικό αποτέλεσμα. 

   Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας στο παραπάνω πρόγραμμα βοήθησε τόσο εμάς 

όσο και τους μαθητές/τριές μας να αντιληφθούμε  ότι το θέατρο όπως  έχει  



ψυχαγωγική  λειτουργία  έχει και παιδαγωγική και ψυχολογική και αισθητική 

λειτουργία  ταυτόχρονα!! 

Από το 2013 μέχρι σήμερα, η θεατρική μας ομάδα ανανεώνεται κάθε σχολική χρονιά 

και συνεχίζει…….. 

2014. Το Σημείο Βήτα (Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Εφηβικού θεάτρου στη Στέγη 

Γραμμάτων και Τεχνών) 

2015. Να σου πω εγώ τι σκέφτομαι  (Επινοημένο θέατρο, η παράσταση δημιουργείται 

από τους μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητριών) 

2016.Ένα Αστείο Έκανα ((Επινοημένο θέατρο, η παράσταση δημιουργείται από τους 

μαθητές/τριες με την καθοδήγηση των υπεύθυνων καθηγητριών) 

 2017.Το Τρένο του Λένου Χρηστίδη 

2018. Το Κύμα 

2019. Aldebaran (κείμενο Πολυξένη Γιαννουλάκη, απόφοιτη του 6ου ΓΕΛ Ιλίου)                                                                                                       

                                                                                              Οι υπεύθυνες καθηγήτριες 

                                                                                                      Βίτσα Σταυρούλα 

                                                                                                          Τσινάκη Νίκη        

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


