
Stand-Up Comedy στη 
διδασκαλία και επικοινωνία 

των θετικών επιστημών 

2ήμερο σεμινάριο
Διοργάνωση:



Εισαγωγή

Έχετε σκεφτεί τι μπορεί να προσφέρει το χιούμορ 
στη ζωή μας; 

Σίγουρα όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται 
χαρούμενος μπορεί να αντιμετωπίζει τις όποιες 
συνθήκες με πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Σκεφτείτε πώς θα μπορούσε το χιούμορ να 
βελτιώσει την επικοινωνία, την κατανόηση και την 
εμπέδωση δύσκολων επιστημονικών εννοιών.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνει τις βάσεις για το 
πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε στο ευρύ κοινό 
αλλά και να διδάξουμε σε μαθητές τις θετικές 
επιστήμες  



Τι περιλαμβάνει και σε ποιους 
απευθύνεται 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

➢ Εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

➢ Διδακτικό προσωπικό τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης (Καθηγητές, 
Αναπληρωτές και Επίκουρους 
Καθηγητές)

➢ Ερευνητές

➢ Φοιτητές (Μεταπτυχιακούς και 
υποψήφιους Διδάκτορες)

➢ Απόφοιτους Σχολών Θετικών 
Επιστημών και Σχολών Επιστημών 
Υγείας

➢ Υπεύθυνους Επικοινωνίας 
Ερευνητικών Ιδρυμάτων και 
Εταιρειών  

Η Science View οργανώνει και υποστηρίζει το
σεμινάριο αυτό με σκοπό να διαδώσει και να
προτείνει έναν τρόπο, μια μεθοδολογία σε
όσους ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το
χιούμορ στην επικοινωνία και διδασκαλία
των θετικών επιστημών. Συμμετέχοντας στο
σεμινάριο αυτό θα μπορέσετε να αναπτύξετε
τις βασικές δεξιότητες για να εντάξετε το
χιούμορ σε διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις
και διδακτικές παρεμβάσεις που αφορούν σε
απαιτητικές έννοιες και φαινόμενα των
θετικών επιστημών. Όσοι μάλιστα
εμπλέκονται σε εκπαιδευτικές διαδικασίες
(στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, σε άλλους
εκπαιδευτικούς φορείς) επιδιώκεται να γίνουν
περισσότερο αποτελεσματικοί και ελκυστικοί
εκπαιδευτικοί, μεταφέροντας την παραπάνω
δεξιότητα στους μαθητές τους. Αυτοί, με τη
σειρά τους, θα αναπτύξουν τις δικές τους
δεξιότητες δημιουργώντας αστείες
αφηγήσεις, χιουμοριστικούς διαλόγους,
σκίτσα και λεζάντες κωμωδίας σε σχέση με τις
θετικές επιστήμες.



Τρόπος Διεξαγωγής 

Το σεμινάριο διαρκεί 16 ώρες και πραγματοποιείται με βιωματικό τρόπο 
πάνω στο υπάρχον θεωρητικό πλαίσιο. Οι συμμετέχοντες θα εμπλακούν 
σε δραστηριότητες ώστε να αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιότητες μέσα 
από συγκεκριμένες βιωματικές ασκήσεις, να συνεργαστούν μεταξύ τους 
και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους. Θα 
πραγματοποιηθούν 3 κύκλοι, ένας απογεύματα καθημερινών και 2 
Σαββατοκύριακα. 
Μετά το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
παρουσιάσουν τις δικές τους ιδέες σε ανοιχτή εκδήλωση που θα 
πραγματοποιηθεί από τους διοργανωτές. 
Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εντατικά διεθνή 
σχολεία (5 ημερών) που συνδιοργανώνει εντός του έτους (Νοέμβριο, 
Απρίλιο, Ιούλιο) η Science View. Η συμμετοχή στα διεθνή σχολεία θα 
γίνει μετά από επιλογή. 
Με αυτόν τον τρόπο οι συμμετέχοντες θα έχουν μια ολοκληρωμένη 
εκπαιδευτική εμπειρία την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη 
συνέχεια στο χώρο που δραστηριοποιούνται.  



Γιατί να συμμετέχω; 
• Για να επικοινωνείτε επιστημονικά θέματα με έναν 

δημιουργικό, ευχάριστο και πιο κατανοητό τρόπο.
• Για να δημιουργήσετε γέφυρες επικοινωνίας με το 

ακροατήριό σας.
• Για να αυξήσετε το επίπεδο προσοχής και 

ενδιαφέροντος του ακροατηρίου σας.
• Για να ενθαρρύνετε την ενεργό συμμετοχή του 

ακροατηρίου σας στη μαθησιακή διαδικασία.
• Για να προάγετε τη δημιουργική σκέψη του 

ακροατηρίου σας.
• Για να δώσετε νέα δυναμική στις σπουδές και την 

εργασία σας.
• Για να αναπτύξετε δεξιότητες αποτελεσματικής 

επικοινωνίας σε ποικίλα ακροατήρια.
• Για να αναδείξετε το χιούμορ σας μέσα από τη 

διδασκαλία.
• Για να διατηρείτε αμείωτη τη χαρά σας για το 

αντικείμενο ενασχόλησής σας.



Ημερομηνίες Σεμιναρίων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε έναν από τους 
πιο κάτω κύκλους των σεμιναρίων:

1ος Κύκλος: Θα ολοκληρωθεί σε 4 απογευματινά σεμινάρια διάρκειας 4 
ωρών το κάθε ένα, από τις 17:00 μέχρι τις 21:00, στις 
ακόλουθες ημερομηνίες,  Τετάρτη 29/5, Παρασκευή 31/5, 
Τετάρτη 5/6 και Παρασκευή 7/6  

2ος Κύκλος: Θα ολοκληρωθεί σε 2 οχτάωρα κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου 1 και 2 Ιουνίου, από τις 10:00 μέχρι τις 
18:00

3ος Κύκλος: Θα ολοκληρωθεί σε 2 οχτάωρα κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου 8 και 9 Ιουνίου, από τις 10:00 μέχρι τις 
18:00



Πρόγραμμα 1ου Κύκλου

ΗΜΕΡΑ 1η, 29/5 (17:00 – 21:00)

o Το χιούμορ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

o Πώς μπορούν οι επιστήμονες να 
χρησιμοποιούν το χιούμορ ως εργαλείο 
επικοινωνίας;

o Stand-up Comedy και επικοινωνία/διδασκαλία 
Θετικών Επιστημών

o Επιλογή θέματος για παρουσίαση

ΗΜΕΡΑ 2η, 31/5 (17:00 – 21:00)

o Η σχέση μεταξύ της επικοινωνίας/διδασκαλίας 
και του Stand-up Comedy

o Η θεωρία του Χιούμορ

o Η θεωρία του αστείου και της χιουμοριστικής 
ατάκας

o Πώς αναπτύσσεις κείμενα με αστεία;

o Εργασία σε ομάδες

29/5, 31/5, 5/6 και 7/6 

ΗΜΕΡΑ 3η, 5/6 (17:00 – 21:00)

o Η αφήγηση στο Stand-up Comedy

o Παρουσιάζοντας τα αστεία σας με τον 
πλέον κατάλληλο τρόπο

o Βιωματικές Ασκήσεις

o Εργασία σε ομάδες

ΗΜΕΡΑ 4η, 5/6 (17:00 – 21:00)

o Η σημασία της προετοιμασίας και της 
πρόβας

o Η ώρα της παράστασης/παρουσίασης 

o Βρείτε την κωμική φωνή σας

o Παρουσιάσεις



Πρόγραμμα, 2ου και 3ου Κύκλου

ΗΜΕΡΑ 1η (10:00 – 18:00)

o Το χιούμορ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

o Πώς μπορούν οι επιστήμονες να 
χρησιμοποιούν το χιούμορ ως εργαλείο 
επικοινωνίας;

o Stand-up Comedy και επικοινωνία/διδασκαλία 
Θετικών Επιστημών

o Επιλογή θέματος για παρουσίαση

o Η σχέση μεταξύ της επικοινωνίας/διδασκαλίας 
και του Stand-up Comedy

o Η θεωρία του Χιούμορ

o Η θεωρία του αστείου και της χιουμοριστικής 
ατάκας

o Πώς αναπτύσσεις κείμενα με αστεία;

o Εργασία σε ομάδες

Σαββατοκύριακα 1-2/6 και 8-9/6
ΗΜΕΡΑ 2η (10:00 – 18:00)

o Η αφήγηση στο Stand-up Comedy

o Παρουσιάζοντας τα αστεία σας με τον πλέον 
κατάλληλο τρόπο

o Βιωματικές Ασκήσεις

o Εργασία σε ομάδες 

o Η σημασία της προετοιμασίας και της 
πρόβας

o Η ώρα της παράστασης/παρουσίασης 

o Βρείτε την κωμική φωνή σας

o Παρουσιάσεις 



Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο (για όποιον κύκλο και εάν επιλεγεί) 
είναι 125 ευρώ πλέον ΦΠΑ (24%)

Στην τιμή περιλαμβάνονται:

❑ Υλικό σεμιναρίου

❑ Διοργάνωση μιας εκδήλωσης, Stand-Up Science, μετά το πέρας του
σεμιναρίου όπου όλοι οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν στο ευρύ
κοινό

❑ Συμβουλευτική υποστήριξη μέχρι την διοργάνωση της εκδήλωσης και
κατά τις πρόβες

❑ Δυνατότητα συμμετοχής σε σχετικά θερινά και χειμερινά διεθνή
σχολεία όπως το CASE Summer School (http://www.project-
case.eu/summer-school/) και το SciCulture Intensive Course
(https://sciculture.eu/), με όλα τα έξοδα καλυμμένα. Η συμμετοχή θα
γίνει μετά από επιλογή από τις αντίστοιχες επιτροπές των σχολείων. Η
Science View έχει εξασφαλίσει συγκεκριμένο αριθμό θέσεων για τους
συμμετέχοντες των σεμιναρίων

http://www.project-case.eu/summer-school/
https://sciculture.eu/


Science View

Μισαραλιώτου 2, 

Ακρόπολη, Αθήνα

4ος Όροφος

Τηλ.: 210 9231955

Τόπος Διεξαγωγής



Place your screenshot here

Δήλωση Συμμετοχής

Πληροφορίες:
e-mail: info@scienceview.gr

Τηλ.: 210 9231955

κα. Χαραλαμπίδου

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσω του 
website: 
http://training.scienceview.gr/news/seminario_stan
d_up/#1556881865809-fb2462dc-d277

mailto:info@scienceview.gr
http://training.scienceview.gr/news/seminario_stand_up/#1556881865809-fb2462dc-d277


Εκπαιδευτής 
Ο κ. Στέφανος Γιαγτζόγλου είναι καθηγητής
θετικών επιστημών και Stand-up Comedian. Είναι
κάτοχος πτυχίου Βιολογίας και Master of Science.
Από το 2007 διδάσκει θετικές επιστήμες σε
δημόσια Λύκεια της Αθήνας. Είναι συν-
δημιουργός και συν-διαχειριστής της
εκπαιδευτικής ιστοσελίδας "βιότοπος"
(http://www.edubiosite.gr).

Την περίοδο 2015-2018, εργάστηκε ως επιμορφωτής για εκπαιδευτικούς
θετικών επιστημών στην Αθήνα, με εργαστήρια που οργάνωσε και
υλοποίησε με στόχο την αποτελεσματική επικοινωνία των επιστημονικών
εννοιών στους μαθητές. Τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται με την
Επιστημονική Κωμωδία με μια ομάδα επιστημόνων και κωμωδών, που
ονομάζεται "Science Reactors", στην οποία είναι και ο παρουσιαστής. Το
κύριο ερευνητικό του ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επικοινωνία
επιστήμης μέσω της συνδυασμένης χρήσης καινοτόμων παιδαγωγικών και
διδακτικών προσεγγίσεων. Το έργο του έχει παρουσιαστεί με τη μορφή
επιστημονικών άρθρων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά για την
Διδακτική των Θετικών Επιστημών. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη διάδοση
των θετικών επιστημών μέσω Stand-Up Comedy που συχνά παρουσιάζει
σε εταιρικές εκδηλώσεις, θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,
επιστημονικά φεστιβάλ, μπαρ και σχολεία.



Stand-Up Comedy 
στη διδασκαλία 
και επικοινωνία 

των θετικών 
επιστημών 



Μισαραλιώτου 2, Αθήνα
210 9231955

www.scienceview.gr
Facebook

http://www.scienceview.gr/
https://www.facebook.com/ScienceView-131072153618041/

