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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ ΣΤΟ 1Ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ UCLAN. 

A) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

Ομάδα μαθητών του Λυκείου Κοκκινοχωρίων έβγαλαν «βόλτα» τα Μαθηματικά εκτός τάξης 

αναδεικνύοντας μάλιστα και μια άλλη όψη των Μαθηματικών, την καλλιτεχνική.  Έλαβαν  

μέρος  στο Διαγωνισμό Θεάτρου Επιστήμης που έγινε στα πλαίσια του 1ου Φεστιβάλ 

Επιστήμης Κύπρου που διεξήχθη στις 11/12/2016 στο Πανεπιστήμιο Uclan.  Με τη συμμετοχή 

τους  κερδίσαν  Πρώτο Παγκύπριο Βραβείο και εξασφάλισαν υποτροφία. Το Δρώμενο του 

Λυκείου Κοκκινοχωρίων  είχε τίτλο «Ο κύκλος και τα άλλα σχήματα» με πρωταγωνιστή 

φυσικά το π! Γιατί ο κύκλος έχει αυτό το κάτι άλλο! Αυτό το π που τον τυλίγει στο μυστήριο 

και προκαλεί όλα τα άλλα επίπεδα σχήματα: την  ευθεία που θέλει να γίνει φορέας μιας χορδής 

του,  το τετράγωνο που εμπνέεται από την απόλυτη συμμετρία του,  το πολύγωνο που θέλει 

να του μοιάσει ….. ! το δυσκολότερο όμως εγχείρημα που για αιώνες είναι δυσεπίλυτο είναι 

το θέμα του τετραγωνισμού του κύκλου.  

Το θεατρικό δρώμενο του Λυκείου Κοκκινοχωρίων  είναι διασκευή βασισμένη στο έργο του 

Ντίνου Κορδώση  «Ο κύκλος και οι άλλοι»,  ΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΛΟΓΟΙ , «Η 

αρωγή του θεατρικού λόγου στη διδακτική των μαθηματικών» .   

Το μουσικό κομμάτι που παρεμβάλλεται στο θεατρικό δρώμενο είναι η μουσική του π.  Η 

διασκευή και διδασκαλία του δρώμενου έγινε από τις καθηγήτριες κ. Κατερίνα Στρατή Β.Δ. 

Φιλόλογο και κ. Εύα Τρίαρου Λοΐζου, Μαθηματικό.   

Τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο δρώμενο είναι:  

Θανάσης Τρύφωνος, Γ8 

Ανδρέας Κουλλαπής, Γ2 

Ανδριάνα Κατσαρού, Α31 

Γρηγορία Χριστοφή, Α21 

Παναγιώτα Μάρκου, Α21 

Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος Α41
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B) ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ 1Ο ΦΕΤΣΙΒΑΛ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ STEM 

Παράλληλα ομάδα μαθητών του Σχολείου μας συμμετείχε στις δραστηριότητες του 1ου φεστιβάλ 

επιστήμης στις 8/12/2016 με τη συνοδεία των Καθηγητριών κ. Κατερίνας Στρατή, Β.Δ. Φιλόλογου 

και της κ. Εύας Τρίαρου Λοΐζου, Μαθηματικού, εξασφαλίζοντας έτσι για το σχολείο τη σημαία  

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Το Φεστιβάλ διεξήχθη στο 

Πανεπιστήμιο Uclan από τις 7 μέχρι 11 Δεκεμβρίου, υπό την αιγίδα του Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή. Τo 1o Φεστιβάλ Επιστήμης Κύπρου  συνδιοργανώθηκε από τον 

ερευνητικό οργανισμό C.R.I.C. Center for Research and Innovation in Cognition, το Πανεπιστήμιο 

UCLan Cyprus και το ερευνητικό κέντρο InSPIRE 

(Center of Interdisciplinary Science Promotion and Innovative research Exploration) στο πλαίσιο 

της προσπάθειας για ανάπτυξη του Επιστημονικού Αλφαβητισμού και της Καινοτομίας στον τόπο 

μας. Στο Φεστιβάλ ενσωματώθηκαν πολλαπλές δράσεις δίνοντας την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους 

να δουν πώς οι έννοιες STEM σχετίζονται με τη ζωή. Οι δραστηριότητες STEM με τις οποίες 

ενεπλάκησαν οι μαθητές στο Φεστιβάλ Επιστήμης τους πρόσφεραν ευκαιρίες για ενεργό συμμετοχή 

και ενεργοποίηση ανώτερων νοητικών λειτουργιών μέσα σε ένα ευχάριστο περιβάλλον παιχνιδιού. 

Έτσι τόσο τα μαθηματικά όσο και άλλες επιστήμες βγήκαν έξω από το εργαστήριο και την τάξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


