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Απολογιστική έκθεση για την πορεία του Ομίλου Θεάτρου 

του Ζαννείου Π. ΓΕΛ 

2020-21 

 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μαματσή Ανδρονίκη ΠΕ04 

                                               Μπενάκη Πολυξένη ΠΕ02 

 

Μαθητές που συμμετέχουν: 11 

Ιστότοπος: theatrozanneio.blogspot.com 

 

Πορεία της δράσης του Ομίλου: 

 Οι συναντήσεις ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο στο χώρο του Ζαννείου Προτύπου 

Λυκείου με την παρουσία και των δύο υπεύθυνων καθηγητριών του ομίλου. Στην ομάδα 

συμμετείχαν και μαθητές από όμορα σχολεία του Πειραιά. 

 Με την έναρξη της καραντίνας οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν μέσω της 

πλατφόρμας webex και το ασκησολόγιο προσαρμόστηκε στα νέα ψηφιακά δεδομένα. 

 Κατά τις συναντήσεις δόθηκε βαρύτητα στην επεξεργασία του βιώματος του 

εγκλεισμού των μαθητών και ενθαρρύνθηκαν να προχωρήσουν σε ποικίλες μορφές 

δημιουργικής έκφρασης σχετικά με την τρέχουσα συγκυρία (φωτογραφία, ποικίλα κείμενα, 

vlogs, βίντεο, τραγούδι). Αυτή η πρωτότυπη παραγωγή λειτούργησε ως πυρήνας για τη 

δουλειά της ομάδας. 

 Τον Φεβρουάριο 2021 ο Όμιλος έγινε δεκτός στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο 

«Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο» του Εθνικού Θεάτρου και συμμετείχε σε δίκτυο 20 
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σχολείων 8 συγκεκριμένων Περιφερειών της χώρας (Αττική 6, Στερεά Ελλάδα 3, Δυτική 

Ελλάδα 4, Πελοπόννησος 2, Νότιο Αιγαίο 1, Βόρειο Αιγαίο 1, Κρήτη 2, Ιόνια Νησιά 1).  

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: 

 Οι διαδικτυακές συναντήσεις, αλλά και οι δια ζώσης συνεχίστηκαν σύμφωνα με τον 

σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος με τη συνεργασία ενός καλλιτέχνη- εμψυχωτή 

του Εθνικού Θεάτρου με εξειδίκευση στο Εφηβικό Θέατρο (Αγγελική Τόμπρου). 

 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε 3ωρα επιμορφωτικά σεμινάρια 2 φορές τον μήνα 

κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Ιουνίου. 

 Συμμετοχή του Ομίλου στις 14/6 σε διαδικτυακό θεατρικό Μαραθώνιο με τα σχολεία 

που συμμετείχαν στο δίκτυο. Συγκεκριμένα η ομάδα του Ζαννείου συνέπραξε με το 

Μουσικό Σχολείο Ρόδου και το Λύκειο Βροντάδου Χίου. 

 Δημιουργία δρώμενου με βάση το υλικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας (devised 

theatre).(θα αποσταλεί link) 

 Συμμετοχή των μελών του Ομίλου στο γύρισμα ενός ντοκιμαντέρ στη διάρκεια της 

θεατρικής διαδικασίας, με στόχο να αποτυπωθεί η διαδικασία αλλά συγχρόνως και η 

επίδραση που είχε η διασύνδεση των σχολικών ομάδων με τους συντελεστές του Εθνικού 

Θεάτρου. 

 Ατομική συνέντευξη των μελών του Ομίλου κατά το γύρισμα του ντοκιμαντέρ1. 

 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο 10 ωρών στις 5-

6/7 στο Εθνικό Θέατρο. 

 Συνέχιση της συνεργασίας με τον εμψυχωτή κατά τον μήνα Ιούλιο με συμβουλευτική 

επί ειδικών θεμάτων που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος και την 

προετοιμασία διδακτικού υλικού. 

                                                           
1
 Κατά τις παραπάνω δράσεις τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα και ζητήθηκε ενυπόγραφη συναίνεση των 

κηδεμόνων. 
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Παράλληλες δράσεις: 

• Παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης «The 1821 - η επιθεώρηση» των Φοίβου 

Δεληβοριά, Δημήτρη Καραντζά στο Βεάκειο.  

 

 Βίντεο για την πορεία του Ομίλου:  

https://drive.google.com/file/d/1rD8Sj33_32l4HLRcgMRd9EdDNkTQcrKx/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Οι Υπεύθυνες Εκπαιδευτικοί 

 

                                                                           Μαματσή Ν. 

                                                                           Μπενάκη Π. 
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