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Περίληψη 

Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζουμε το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα μιας 

διδακτικής παρέμβασης κατά την οποία εκπαιδευόμενες νηπιαγωγοί επιχειρούν να διαβούν 

τα όρια ανάμεσα σε δύο παραδοσιακά διαφορετικές κουλτούρες και να παρουσιάσουν 

επιστημονικές ιδέες σχετικές με το φως χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του Θεάτρου Σκιών 

(ΘΣ). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα καλλιτεχνικά και εκφραστικά μέσα του ΘΣ μπορούν 

να διαχειριστούν δημιουργικά τα επιστημονικά σχήματα. Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης, 

το επιστημονικό περιεχόμενο μετασχηματίζεται στην κατεύθυνση της ενίσχυσης των 

αναπαραστατικών και της αποδυνάμωσης των ερμηνευτικών χαρακτηριστικών του. 

Παράλληλα, φαίνεται ότι οι χρησιμοποιούμενες θεατρικές πρακτικές επηρεάζουν τη σημασία 

των επιστημονικών ιδεών που προβάλλουν, ενώ ταυτόχρονα οι επιστημονικές ιδέες 

εμπλουτίζουν τις εν λόγω πρακτικές, στο επίπεδο της παραγωγής, χωρίς να ενισχύουν τις 

μεταξύ τους συνδέσεις και στο επίπεδο της ερμηνείας. Τα αποτελέσματα αυτά συζητούνται 

σε σχέση και με τους σκοπούς της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στο 

Νηπιαγωγείο. 

 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση εκπαιδευτικών, προσχολική εκπαίδευση, θεατρική έκφραση, 

διδασκαλία φυσικών επιστημών 
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Theatrical representation of scientific ideas by early childhood education student 
teachers 

 

Abstract 

In this paper we present the results of a teaching-learning approach, in which early childhood 

education student teachers attempt to cross the borders between two traditionally different 

cultures. In particular, they attempt to present scientific ideas concerning light in a theatrical 

manner, using Shadow Theatre techniques. The results show that using the artistic and 

expressive means of Shadow Theatre students can manipulate scientific schemes in a creative 

way. This kind of manipulation transforms the scientific content, supporting its 

representational features while diluting its interpretative features. At the same time, it became 

obvious that the practices utilised bestow meaning to the content of the ideas presented, even 

though at the same time, in certain ways, the ideas “select” the practices that will be utilised. 

The results are also discussed in relation to the goals of teaching Sciences in Kindergarten. 

 

Key words: teachers education, early childhood education, theatrical expression, science 

education 

 

 

Εισαγωγή 

Στο υπό αναθεώρηση Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) της Ελληνικής Προσχολικής Εκπαίδευσης 

και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Μελέτης του Περιβάλλοντος, περιλαμβάνονται θέματα που 

σχετίζονται με τις ΦΕ. Τέτοια θέματα περιλαμβάνονται επίσης σε όλα τα ΠΣ Προσχολικής 

Εκπαίδευσης, που στις μέρες μας δοκιμάζονται σε όλα τα μέρη του κόσμου, 

σηματοδοτώντας μια γενικότερη και παγκόσμια στροφή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

(Feeney et al., 2003). Η στροφή αυτή μετατοπίζει τους στόχους της εκπαίδευσης από το 

ενδιαφέρον για τη μάθηση σημαντικών γνώσεων από ένα πλήθος από διαφορετικά και εν 

πολλοίς ασύμβατα γνωστικά πεδία, προς την απόκτηση γενικών ικανοτήτων που 

επιτρέπουν τη δια βίου αποτελεσματική διαχείριση των γνώσεων που υπάρχουν ή 

παράγονται στο πλαίσιο των διαφορετικών γνωστικών πεδίων. Η συγκεκριμένη, πολιτική 
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κατά βάση επιλογή (Hodson, 1999, 2003), υποχρεώνει τα μέχρι σήμερα κατακερματισμένα 

προς διδασκαλία και μάθηση γνωστικά αντικείμενα να «συνομιλήσουν» μεταξύ τους· να 

αναζητήσουν δηλαδή καταρχήν «χώρους» λειτουργικής συνύπαρξης μέσα στους οποίους θα 

είναι εφικτή η μαθησιακή λειτουργία των μαθητών και να επιδιώξουν ταυτόχρονα την 

καλλιέργεια των γενικών τους ικανοτήτων· ικανοτήτων που θα επιτρέπουν τη διαχείριση 

αυτών των σύνθετων χώρων. Σε τελική ανάλυση, σήμερα, οι σύνθετοι αυτοί χώροι είναι 

πανταχού παρόντες στην καθημερινή ζωή και οι «παγκόσμιοι» πολίτες, για να πετύχουν 

τους σκοπούς τους, είναι υποχρεωμένοι να τους διαχειρίζονται ενιαία, χωρίς να 

διαχωρίζουν τις διαφορετικές τους όψεις (κοινωνική, πολιτισμική, επιστημονική, αισθητική, 

ηθική κ.λπ.). 

Το τρέχον ΠΣ έχει ήδη επιχειρήσει μια τέτοια ενοποίηση μέσω της διαθεματικότητας 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003). Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα διαφορετικά 

γνωστικά πεδία μπορούν να λειτουργήσουν ενιαία με βάση κάποιες έννοιες-γέφυρες που τα 

διατρέχουν. Μια υπόθεση που φαίνεται τελικά να είναι δυσλειτουργική, μιας και οι 

προτεινόμενες έννοιες-γέφυρες (σύστημα, αλληλεπίδραση, χώρος, χρόνος κ.λπ.) το μόνο 

κοινό που έχουν στα διαφορετικά γνωστικά πεδία είναι οι λέξεις που τις αναπαριστούν (τις 

σημαίνουν). Το περιεχόμενο αυτών των εννοιών (το σημαινόμενο από τις λέξεις) είναι 

εντελώς διαφορετικό στο πλαίσιο της καθημερινής κουλτούρας ενός «δυτικού» πολίτη απ’ 

αυτό που διαχειρίζεται κάποιο επιστημονικό «παράδειγμα» των «θετικών» επιστημών, που με 

τη σειρά του διαφέρει από τις αντίστοιχες αναπαραστάσεις όπως τις κατασκευάζει η 

Ψυχολογία ή η Κοινωνιολογία κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει ότι οι έννοιες-γέφυρες της 

διαθεματικότητας θα μπορούσαν, ίσως, πιο εύκολα να χρησιμοποιηθούν για να 

διαχωρίσουν τα διαφορετικά γνωστικά πεδία παρά για να τα ενοποιήσουν.  

 

Η διδακτική πρόταση 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Η δική μας πρόταση στηρίζεται στην πολύ απλή και παλιά υπόθεση, προερχόμενη από την 

παράδοση της διδασκαλίας των τεχνών, ότι τα διαφορετικά γνωστικά πεδία τα ενοποιεί 

αναπόφευκτα η πράξη. Η πράξη, που καλλιεργεί ταυτόχρονα και τις γενικές ικανότητες. 
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Η υπόθεση αυτή διατρέχει υπόρρητα και την πρόταση της διαθεματικότητας, μιας και 

οι διδακτικές στρατηγικές που την υποστηρίζουν (και στο πλαίσιο του Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

αναφέρονται στη μελέτη θεμάτων από διαφορετικά γνωστικά πεδία, ταυτόχρονα. Η μελέτη 

αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μια αποτελεσματική εκπαιδευτική πρακτική αν στρεφόταν 

συνολικά προς τη λογική της πράξης και αποδεσμευόταν από τις υποχρεώσεις που βάζουν 

οι στόχοι της μάθησης εννοιών και η σχετική προσήλωση στην εννοιολογική «καθαρότητα» 

των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Αν, δηλαδή, οι ρητοί στόχοι αυτών των μελετών 

είχαν σχέση με την πράξη των μαθητών (αν, για παράδειγμα, οι μαθητές είχαν ως στόχο των 

δραστηριοτήτων τους κάποια συγκεκριμένη παραγωγή) και αν οι εκπαιδευτικοί τους δεν 

σοκάρονταν από το γεγονός ότι η πράξη, που εξελίσσεται ενοποιώντας δύο διαφορετικά 

γνωστικά πεδία, μετασχηματίζει αναπόφευκτα το εννοιολογικό τους περιεχόμενο.   

Στο παραπάνω πλαίσιο, επιχειρήσαμε να άρουμε τις αδυναμίες της 

διαθεματικότητας, οργανώνοντας μια σειρά μαθημάτων όπου εκπαιδευόμενοι Νηπιαγωγοί 

θα επιχειρούσαν να αναπαραστήσουν θεατρικά, με τεχνικές του ΘΣ, επιστημονικές ιδέες από 

το πεδίο της Φυσικής. 

Αυτή η σειρά των μαθημάτων είχε έναν σαφή στόχο παραγωγής, συνδεδεμένο με την 

πράξη: οι φοιτήτριες θα έπρεπε στο τέλος των μαθημάτων να έχουν παράγει μια 

ολοκληρωμένη δραματουργικά, σημειολογικά και αισθητικά, θεατρική σπουδή, που θα 

προέβαλλε μια επιστημονική ιδέα. Θα έπρεπε δηλαδή να δραστηριοποιηθούν μέσα σε μια 

πρωτόγνωρη γι’ αυτές αλλά και για τους διδάσκοντες (Wittgenstein, 1991) «μορφή ζωής», 

και θεατρική και επιστημονική και ασφαλώς εκπαιδευτική, όπου το τι θα μάθαιναν, από 

έννοιες, μεθόδους, πρακτικές κλπ, αποτελούσε ερώτημα που θα απαντούσε η αξιολόγηση 

της δραστηριότητας και δεν αποτελούσε σύνολο στόχων που θα την οργάνωνε.  

Βέβαια, υποθέσαμε ότι η διαδικασία αυτή θα οδηγούσε σε κάποιο είδος εννοιολογικής 

μάθησης και από την πλευρά των ΦΕ και από την πλευρά του ΘΣ, μιας και θα υποχρέωνε 

τις φοιτήτριες να συνδέσουν ιδέες-έννοιες και από τα δύο πεδία με αισθητηριακά δεδομένα ή 

με «επεισόδια» που θα εξελίσσονταν μέσα στο πλαίσιο του σύνθετου στόχου τους (Klein, 

2006˙ Kelly and Green, 2006).  



Θεατρική αναπαράσταση επιστημονικών ιδεών από εκπαιδευόμενες νηπιαγωγούς                                                                162 

Οι διαδικασίες υποθέσαμε επίσης ότι θα διευκολύνονταν, αν ως θεματική περιοχή των 

ιδεών που θα πρόβαλλαν οι θεατρικές σπουδές επιλεγόταν η περιοχή του φωτός. Αυτό, γιατί 

οι τεχνικές της καλλιτεχνικής δραστηριότητας του ΘΣ χρησιμοποιούν ρητές και άρρητες 

πρακτικές, οι οποίες διαχειρίζονται την οντότητα του φωτός, την οποία πραγματεύεται και 

το επιστημονικό περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, περιμέναμε ότι οι επιστημονικές εκδοχές για τα 

φαινόμενα του φωτός, της σκιάς και του σχηματισμού ειδώλων θα μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν από τις φοιτήτριες ως μια εναλλακτική προσέγγιση για τη χρήση και τον 

έλεγχο των εργαλείων του ΘΣ, στην παραγωγή και διαχείριση των ειδώλων μιας 

παράστασης. Αν επιπλέον, επιλέγονταν ως θεματολογίες των θεατρικών σπουδών ιδέες 

σχετικές με το φως, περιμέναμε ότι οι εκπαιδευόμενες θα «πιέζονταν» να διαβούν τα όρια 

που από παράδοση υφίστανται μεταξύ της επιστημονικής και θεατρικής κουλτούρας (Snow, 

1964) και να «εφεύρουν» τρόπους θεατρικής αναπαράστασης των επιστημονικών 

χαρακτηριστικών των φυσικών οντοτήτων και φαινομένων.  

 

Δομή της διδακτικής δραστηριότητας - Μεθοδολογία 

Στο μάθημα δίδαξαν δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Εκπαίδευσης και 

Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών, το ένα με ειδίκευση στη 

Θεατρική Έκφραση και το άλλο με ειδίκευση στη Φυσική και τη Διδακτική των ΦΕ. Οι δύο 

διδάσκοντες ήταν παρόντες σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα και τις δραστηριότητες. Η 

συνολική διάρκεια μαθημάτων και δραστηριοτήτων ήταν 12 εξάωρα (δύο τρίωρα ανά 

εβδομάδα) και εξελίχθηκε μέσα σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο. Ο επιπλέον εθελοντικός χρόνος 

εργασίας ήταν κατά κανόνα σημαντικός (τόσο για τους διδάσκοντες όσο και για τις 

εκπαιδευόμενες), αλλά δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια. Οι 46 εκπαιδευόμενες που 

μετείχαν στο μάθημα είχαν παρακολουθήσει με επιτυχία ένα τουλάχιστον μάθημα 

Διδακτικής των ΦΕ και ένα εισαγωγικό μάθημα ΘΣ σε προηγούμενα έτη σπουδών. 

Εργάστηκαν σε ομάδες, που συγκροτήθηκαν σταδιακά και εθελοντικά και παρέμειναν 

σταθερές τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια της οργάνωσης της παράστασης. 

Στην πρώτη φάση του μαθήματος πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακά μαθήματα 

επιστήμης στη θεματική του φωτός, καθώς και μαθήματα εφαρμογών και άσκησης στις 
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τεχνικές του ΘΣ. Τα μαθήματα αυτά έγιναν χωριστά και διάρκεσαν 4 τρίωρα το καθένα (4 

εξάωρα συνολικά). Τα υπόλοιπα εξάωρα αφιερώθηκαν στις δραστηριότητες των ομάδων 

των εκπαιδευομένων με στόχο τη συγκρότηση των θεατρικών σπουδών της παράστασης (5 

εξάωρα), την προετοιμασία (πρόβες) της τελικής παράστασης (2 εξάωρα) και την 

αξιολόγηση του συνολικού μαθήματος (1 εξάωρο). Μαθήματα, δραστηριότητες 

συγκρότησης των θεατρικών σπουδών, πρόβες και συζήτηση της αξιολόγησης, 

μαγνητοσκοπήθηκαν και μεταγράφηκαν. Τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, αναλύθηκαν 

σύμφωνα με πλαίσιο ανάλυσης, το οποίο αναπτύχθηκε για να γίνει δυνατή η διερεύνηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων/ η αξιολόγηση του μαθήματος. 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των εργαστηριακών μαθημάτων των ΦΕ σχετικά με το 

φως και τις ιδιότητές του, η ενότητα περιλάμβανε εργαστηριακές δραστηριότητες που 

επιχειρούσαν να περιγράψουν και να διερευνήσουν μια σειρά από επιστημονικά και 

τεχνολογικά ζητήματα, τα οποία έχουν σχέση με το φως. Τα ζητήματα αυτά ήταν (με τη 

σειρά που τέθηκαν): 

Α. Τεχνητές πηγές φωτός και φωτεινές δέσμες. Εδώ συζητήθηκαν ζητήματα όπως: Πώς 

παράγει φως ένα κερί; Τι είναι η φλόγα/ φωτιά; Πώς παράγει φως ένας ηλεκτρικός φακός; 

Ποια είναι η δομή της φωτεινής δέσμης που παράγει το κερί και ποια αυτή που παράγει ο 

ηλεκτρικός φακός; Από ποια τεκμήρια μπορούμε να κατασκευάσουμε μια σχετικά ασφαλή 

υπόθεση για τη δομή μιας φωτεινής δέσμης; κ.ο.κ. Ερμηνευτικά, υιοθετήθηκε ένα μοντέλο 

που συνδέει την παραγωγή του φωτός με την υψηλή θερμοκρασία των σωμάτων που το 

εκπέμπουν (ο αέρας γύρω από το αναμμένο κερί, η αντίσταση της λάμπας, κλπ). Για την 

περιγραφή της δομής μιας φωτεινής δέσμης υιοθετήθηκε η υπόθεση της διάδοσης του φωτός 

με ακτίνες. 

Β. Κατασκευή ειδώλων-σκιών. Εδώ τα ζητήματα αφορούσαν στην πρόβλεψη, κατασκευή 

και ερμηνεία ειδώλων σκιάς, που σχηματίζονταν πάνω σε οθόνες, με τη βοήθεια 

εναλλακτικών συνδυασμών από τεχνητές φωτεινές πηγές (που παρήγαγαν δέσμες με 

διαφορετικές δομές), και από διαφορετικά σώματα (αδιαφανή, ημιδιαφανή, διαφανή, 

έγχρωμα, τρισδιάστατα, κ.ο.κ.). Εδώ το μοντέλο των ακτίνων διευρύνθηκε στην κατεύθυνση 
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της υπόθεσης των Αλ-Χαϊθάμ και Κέπλερ (συγκρότηση των φωτεινών πηγών από πλήθος 

σημειακών πηγών που εκπέμπουν φωτεινές ακτίνες προς όλες τις διευθύνσεις). 

Γ. Εξοικείωση με τη δέσμη λέιζερ και μελέτη των αλληλεπιδράσεων του φωτός με διάφορα 

υλικά, με τη βοήθεια της δέσμης λέιζερ. Εδώ μελετήθηκαν τα φαινόμενα της ανάκλασης 

(μερικής ή ολικής), της διάθλασης, της διάχυσης, της απορρόφησης, κ.ο.κ. Και εδώ η 

ερμηνευτική διαδικασία στηρίχθηκε στην υπόθεση της διάδοσης του φωτός με ακτίνες. 

Δ. Διατύπωση υποθέσεων για το «τι» και «πώς» βλέπουμε - δημιουργία ειδώλων από «οπτικά 

τεχνήματα». Εδώ συζητήθηκε το ζήτημα της όρασης (στην προοπτική της σχέσης της 

αίσθησης της όρασης με το «αίσθημα» της αναγνώρισης ενός ειδώλου), και 

κατασκευάστηκαν είδωλα με βάση τους διαφορετικούς τρόπους που αλληλεπιδρά το φως με 

συγκεκριμένα τεχνήματα (επίπεδους ή σφαιρικούς καθρέφτες, οπές, διαχωριστικές 

επιφάνειες διαφανών υλικών, φακούς, σχισμές, πρίσματα, υγρά υμένια κ.ο.κ.). Εδώ, πέρα 

από τα διάφορα μοντέλα που ερμηνεύουν μέσω ακτίνων τη δημιουργία των ειδώλων, 

συζητήθηκε τόσο η Νευτώνεια υπόθεση για τη χρωματική σύνθεση του φωτός όσο και η 

υπόθεση που συνδέει τα παρατηρούμενα είδωλα με το ανθρώπινο νευρικό σύστημα 

(εγκέφαλο). 

Όλα τα παραπάνω ζητήματα τέθηκαν στο εργαστηριακό-εμπειρικό πλαίσιο και 

συζητήθηκαν μέχρι το σημείο εκείνο που μπορούσαν να υποστηρίξουν τα τεκμήρια τα οποία 

παράγονταν μέσα στο πλαίσιο αυτό. Υποθέσεις που δεν ήταν δυνατόν να υποστηριχτούν 

στη βάση των εν λόγω εμπειρικών τεκμηρίων δεν αναφέρθηκαν, ούτε υιοθετήθηκαν 

(ανεξάρτητα από το αν υποστηρίζονται από έγκυρες επιστημονικές θεωρίες). Αντίθετα, 

υποθέσεις που αναδύθηκαν μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο και δεν ήταν δυνατόν να 

διαψευσθούν εμπειρικά θεωρήθηκαν ως εν δυνάμει επαρκείς. Ο βασικός στόχος που 

καθοδήγησε τη συγκεκριμένη διαχείριση του περιεχομένου σχετίζονταν με την προσπάθεια 

να απελευθερώσουν οι εκπαιδευόμενες τις «δοκιμές» τους από το άγχος της «πλάνης» 

(Τσελφές, 2002) και να δοκιμάσουν να αρθρώσουν επιστημονικό λόγο. 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν σε γενικές γραμμές ικανοποιητικά. Τα μοντέλα 

και οι ερμηνευτικές υποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω φάνηκε, τόσο μέσα από τις 

απαντήσεις στα φύλλα εργασίας, όσο και μέσα από τις συζητήσεις, ότι κατανοήθηκαν 
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(χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή, με επάρκεια) από τις εκπαιδευόμενες, τουλάχιστον μέσα στο 

πεδίο των εργαστηριακών εφαρμογών του μαθήματος. 

Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο των μαθημάτων του ΘΣ, η ενότητα περιλάμβανε 

αρχικά μια σειρά δραστηριοτήτων που εξοικείωναν σταδιακά τους εκπαιδευόμενους με τη 

χρήση φωτεινών πηγών και τη δημιουργία σκιών, μέσα στο πλαίσιο που δημιουργούσε μια 

στοιχειώδης μυθοπλασία. Ζητήθηκε, για παράδειγμα, από τους εκπαιδευόμενους να 

δημιουργήσουν παιχνίδια με τη χρήση ενός φακού/ ηλεκτρικού φανού. Εδώ 

παρουσιάστηκαν κυρίως μετασχηματισμένα κλασικά παιδικά παιχνίδια, όπως το «Πες το 

όνομά σου, πες το φωτεινά»: ένα παιχνίδι επικοινωνίας ή και πρώτης γνωριμίας, που 

ταυτόχρονα εξοικειώνει με τη χρήση του φακού (ο παίχτης που φωτίζεται πρέπει να πει το 

όνομά του). Παρουσιάστηκε επίσης, μια παραλλαγή στις «μουσικές καρέκλες», όπου τα 

κομμάτια ενός αποσυναρμολογημένου φακού έπαιζαν το ρόλο του κεντρικού παίχτη. 

Παρουσιάστηκαν, τέλος και σχετικά πρωτότυπα παιχνίδια όπως «κυνηγητό» με το φως του 

φακού ή προσπάθεια των παιχτών να αποφύγουν την κινούμενη φωτεινή δέσμη του ή τη 

σκιά που δημιουργούσε ένα εμπόδιο, καθώς ένας από τους εκπαιδευόμενους χειριζόταν τη 

φωτεινή πηγή. 

Για τη δημιουργία σκιών ζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν παιχνίδια, όπου η 

παραγωγή της σκιάς θα έπρεπε να προκύπτει με χρήση του σώματος, μπρος ή πίσω από μια 

οθόνη. Τα παιχνίδια αυτά αναμένονταν να εξοικειώσουν τους εκπαιδευόμενους με τη σχέση 

που έχει η φωτεινή πηγή με τα είδωλα των σκιών (μια ή περισσότερες φωτεινές πηγές, με 

δέσμες διαφορετικών δομών, κινούμενες ή ακίνητες, κ.ο.κ.), έτσι ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 

αποκτήσουν ουσιαστικό έλεγχο της παραγωγής εικόνων από σκιές. Εδώ παρουσιάστηκαν 

παιχνίδια όπου οι εκπαιδευόμενοι έψαχναν να βρουν «ποιος είναι» από το είδωλο της σκιάς 

του, έφτιαχναν συμπλέγματα και προσπαθούσαν να μαντέψουν τι παριστάνει το είδωλο της 

σκιάς τους, κ.ο.κ. 

Σε δεύτερη φάση, οι εκπαιδευόμενοι ασκήθηκαν στην παραγωγή σκαλιστής 

«φιγούρας». Εδώ, αρχικά, παρήγαγαν πορτρέτα των προσώπων τους, ξεκινώντας από ένα 

(θετικό ή αρνητικό) περίγραμμα της σκιάς τους, το οποίο στη συνέχεια επιχειρούσαν να 

σκαλίσουν. Η τεχνική αυτή, παραπέμπει στην ιστορία του ΘΣ και συγκεκριμένα στην εποχή 
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των πορτρέτων. Στην περίπτωσή μας, εκτός από το ότι εξοικειώνει με είδωλα τα οποία 

δημιουργούνται από σκιές, επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να πετύχουν και ένα 

ικανοποιητικό εικαστικό αποτέλεσμα ανεξάρτητα από τις καλλιτεχνικές ικανότητες που 

διαθέτουν.  

Στη συνέχεια, τα περιγράμματα άρχισαν να γίνονται πιο σύνθετα και με τον τρόπο 

αυτό τα σκιερά είδωλα άρχισαν να «αποδεσμεύονται» από τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, 

προσθέτοντας ένα καπέλο και ένα ζευγάρι γυαλιά στο πίσω μέρος ενός κεφαλιού η σκιά 

μπορούσε να παριστάνει κάτι διαφορετικό από ένα πρόσωπο. Με τη λογική αυτή 

χρησιμοποιήθηκαν σκιές χεριών, άλλων μερών του σώματος ή πολλά σώματα μαζί για να 

δημιουργηθούν σκιερά είδωλα ζώων ή άλλων αντικειμένων. 

Και εδώ οι κατασκευές των εκπαιδευομένων και οι συζητήσεις που καταγράφηκαν 

πείθουν για καλά μαθησιακά αποτελέσματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις τεχνικές και τη 

μυθοπλασία και λιγότερο την αισθητική του ΘΣ.  

Αποφασιστικό και καινοτόμο τμήμα του μαθήματος αποτέλεσαν τα επόμενα 5 

εξάωρα, όπου πραγματοποιήθηκε η συγκρότηση μιας παράστασης. Οι συναντήσεις άρχισαν 

με θέμα την απόφαση για μια ενιαία θεματική/ παράσταση, που θα μπορούσε να περιλάβει 

σπονδυλωτά μικρά επεισόδια. Η συζήτηση θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια θεματική που θα 

είχε σχέση με το φως και ταυτόχρονα θα επέτρεπε την εθελοντική συγκρότηση και τη 

λειτουργία πολλών μικρών ομάδων, οι οποίες θα δούλευαν σχετικά ανεξάρτητα μεταξύ 

τους.  

Τις δεσμεύσεις αυτές επέβαλαν: η απαίτηση για ένα εκπαιδευτικά καλό κλίμα 

(εθελοντική συγκρότηση των ομάδων και εθελοντική συμμετοχή στην παρουσίαση της 

παράστασης στο κοινό), η εξασφάλιση (κατά το δυνατόν) του εσωτερικού συντονισμού των 

ομάδων (ώστε, μεθοδολογικά, τα αποτελέσματα της κάθε ομάδας να μπορούν να 

αναφέρονται σε ένα «συλλογικό υποκείμενο») και η ταυτόχρονη εξασφάλιση μιας (κατά το 

δυνατόν) διαφοροποίησης μεταξύ των ομάδων (ώστε να είναι εφικτή η εμφάνιση 

εναλλακτικών προσεγγίσεων). 

Οι συζητήσεις οδήγησαν σε μια θεματική που θα μπορούσε να περιγραφεί ως Η 

ιστορία του φωτός: γέννηση, ταξίδι και μεταμορφώσεις του φωτός ή παραγωγή, διάδοση και 
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αλληλεπιδράσεις του φωτός με την ύλη (σε μια περισσότερο επιστημονική γλώσσα). Στο 

πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν 13 ομάδες των 3-4 ατόμων η κάθε μια, οι οποίες ανέλαβαν να 

βρουν μια πρώτη επιμέρους ιδέα (ενταγμένη στη θεματική), γύρω από την οποία θα 

δομούσαν το καθένα από τα αρθρωτά επεισόδια της παράστασης. Ανέλαβαν, επίσης, να 

γράψουν τα σχετικά σενάρια και τα story-boards, να κατασκευάσουν τα υλικά και να 

οργανώσουν τη σπουδή του κάθε επεισοδίου, με δέσμευση, η διάρκειά του να μην ξεπερνά 

τα 6-7 λεπτά.  

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των δραστηριοτήτων (και πάντως όχι το σύνολο) 

εξελίχθηκε σε κοινό χώρο και χρόνο, με την επίβλεψη των διδασκόντων. Οι τελευταίοι, 

απαντούσαν σε ερωτήσεις, πρότειναν λύσεις σε προτάσεις-διλήμματα, σχολίαζαν τις 

αναπαραστάσεις του περιεχομένου ή το εικαστικό αποτέλεσμα, πρότειναν εναλλακτικές 

λύσεις σε πιεστικά τεχνικά προβλήματα, αλλά απέφευγαν συστηματικά να καθοδηγήσουν το 

βασικό κορμό της παραγωγής των εκπαιδευομένων. 

Η τελική παράσταση, πέρα από τα αρθρωτά επεισόδια, περιέλαβε και μια σειρά από 

λογοτεχνικά και επιστημονικά κείμενα τα οποία συνδέονταν με προβολές εικόνων. Αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν ως σύνδεσμοι ανάμεσα στα διαδοχικά επεισόδια και κατασκευάστηκαν 

εκ των υστέρων. Στη λήξη της παράστασης προβλήθηκε και ένα μικρό «ντοκιμαντέρ» που 

συγκροτήθηκε από μονταρισμένα στιγμιότυπα των βιντεοσκοπήσεων της δουλειάς των 

εκπαιδευομένων (μέρος των δεδομένων). 

Η παράσταση έγινε παρουσία κοινού και δεν είχε σχέση με τη βαθμολογική 

αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων (η συμμετοχή σ’ αυτή ήταν εθελοντική). Η επιλογή αυτή 

απεδείχθη επιτυχής ως κίνητρο, μιας και οδήγησε στην καθολική συμμετοχή των φοιτητών 

στην παράσταση. Επιπλέον, θεωρούμε ότι δημιούργησε ένα ισχυρό πλαίσιο αυτο-

αξιολόγησης και μετα-γνωστικής ενημερότητας. 

Η αξιολόγηση του μαθήματος έγινε μετά την πραγματοποίηση της παράστασης, σε 

δύο φάσεις. Στην πρώτη, οι εκπαιδευόμενοι συζήτησαν με τους διδάσκοντες τα 

αποτελέσματα και τα προβλήματα της δουλειάς τους. Στη δεύτερη, απάντησαν στο ίδιο 

πλαίσιο γραπτά, σε ατομικά ανοιχτά ερωτηματολόγια. 
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Οι άξονες της αξιολογικής συζήτησης ήταν: α) Λόγοι επιλογής ιδέας και θέματος για 

κάθε σπουδή. β) Τρόποι με τους οποίους πραγματοποιήθηκε η σύνδεση των δύο γνωστικών 

αντικειμένων (ΦΕ και ΘΣ) στη δουλειά της κάθε ομάδας. γ) Δυσκολίες που συνάντησαν στην 

παραγωγή (τεχνικές του ΘΣ, γνώσεις περιεχομένου των ΦΕ, επικοινωνία, συνεργασία και 

συντονισμός στις ομάδες κ.ο.κ.). δ) Προτάσεις για το τι θα άλλαζαν αν ξαναδοκίμαζαν. 

Με τα δεδομένα της αξιολόγησης εγκυροποιήσαμε μέρος από τα αποτελέσματα της 

συνολικής ανάλυσης, συλλέξαμε πληροφορίες για τη μεταγνωστική ενημερότητα των 

εκπαιδευομένων, εκτιμήσαμε την εξοικείωσή τους με τις τεχνολογίες που χρησιμοποίησαν, 

καθώς και τη στάση τους απέναντι στη συνολική διδακτική-μαθησιακή διαδικασία. 

 

Αποτελέσματα 

Η θεατρική παραγωγή των φοιτητριών 

Οι ομάδες των φοιτητριών οργάνωσαν και παρουσίασαν 13 θεατρικές σπουδές, με τεχνικές 

του σύγχρονου ΘΣ (Fuglsang, 1980˙ Δαμιανάκος, 1986˙ Reusch, 1991, 1997˙ Jurkowsky, 

1996, 2000), ενταγμένες στη γενικότερη θεματική της παράστασης Φως: γέννηση, ταξίδι, 

μεταμορφώσεις. Μια σύντομη μεταφορά του περιεχομένου των θεατρικών σπουδών στο 

κείμενο θα μπορούσε να είναι η ακόλουθη: 

Α. Γέννηση (παραγωγή) του φωτός.  

Το φως στην Ορφική κοσμογονία: Η Νύχτα ήταν ένα μαύρο πουλί που πετούσε μέσα στο 

Χάος. Την αγάπησε ο Άνεμος κι από την ένωσή τους γεννήθηκε ένα ασημένιο αυγό. Όταν το 

αυγό έσπασε από μέσα βγήκε ο Έρωτας. Το πάνω τσόφλι του σπασμένου αυγού έγινε 

ουρανός και το κάτω μέρος η Γη … 

Το φως στην κοσμογονία του Ησιόδου: Στην αρχή υπήρχε το Χάος, το Έρεβος και η Νύχτα. 

Έπειτα η Γη γέννησε τον Έρωτα και η Νύχτα γέννησε το ουράνιο φως και την Ημέρα. Τότε η 

Γη γέννησε τον Ουρανό και τον πήρε για σύντροφό της. Του γέννησε τα βουνά και τις 

κοιλάδες, τον Πόντο και τους Τιτάνες. Ένας απ’ αυτούς ήταν ο Ήλιος, που φωτίζει από τότε 

τη Γη. 

Το φως στη Χριστιανική κοσμογονία: Και ο Θεός είπε: «Γενηθήτω φως»… 
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Η επιστημονική κοσμογονία της Μεγάλης Έκρηξης: Tη στιγμή μηδέν όλη η μάζα του 

Σύμπαντος ήταν συγκεντρωμένη σ’ ένα σημείο –«αρχικό κύτταρο»– το οποίο εξερράγη και 

εκτόξευσε φως παντού. Το φως άρχισε να μετασχηματίζεται σε ύλη που σκορπιζόταν σε 

όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι, γεννήθηκαν τα αστέρια, οι γαλαξίες και τα άλλα κοσμικά 

σώματα, που συνεχίζουν μέχρι σήμερα το ταξίδι τους. 

Ο φακός νυχτοφύλακας: Ένα βράδυ που ’βρέχε… το ξυπνητήρι χτύπησε! Ώρα για δουλειά, 

είπε ο φακός… φόρεσε τις μπαταρίες του, έβαλε το λαμπάκι του… 

Β. Ταξίδι και μεταμορφώσεις του φωτός (διάδοση και αλληλεπιδράσεις με την ύλη). 

Ο ήλιος χαρίζει στο φεγγάρι σκιές: Ο έρωτας του Ήλιου με τη Σελήνη δεν ήταν ανέφελος.  

Κάποιες νύχτες το φεγγάρι δε βγαίνει για τη συνηθισμένη του βόλτα... 

Ήλιος και Γη. Το τέλος ενός μεγάλου έρωτα: Ο Ήλιος γνωρίζει τη Γη και την ερωτεύεται. Για 

πάντα; Η δυτική επιστήμη προβλέπει ότι μετά από 10 δις  χρόνια ο Ήλιος θα κοκκινίσει, θα 

μεγαλώσει και θα αγκαλιάσει τη γη.  Ένα αγκάλιασμα μεταμόρφωσης. Ούτε ο Ήλιος, ούτε η 

Γη θα ξαναγίνουν όπως ήταν πριν. Το ταξίδι τους στο χρόνο είναι πιθανό ότι τελικά θα τους 

μεταμορφώσει σε ένα μικρό λευκό αστέρι. 

Δεν έχω στον ήλιο μοίρα: Μια ακτίνα φεύγει από ήλιο και πάει να βρει τη τύχη της. Στο 

δρόμο συναντά ένα σύννεφο… Τέλος μπαίνει σε ένα ουράνιο τόξο. 

Το ταξίδι της Φωτεινής: Μια ακτίνα ονειρεύεται να αλλάξει χρώμα. Ένας μάγος της δίνει την 

ευκαιρία να πραγματοποιήσει την επιθυμία της περνώντας μέσα από μια χρωματιστή 

ζελατίνα… Τι θα πάθει όμως αν συνεχίσει να αλλάζει χρώματα με τον ίδιο τρόπο; 

Η πυγολαμπίδα: Μια φορά ήταν ένα μικρό ασήμαντο ζουζούνι, που κανείς δεν το πρόσεχε. 

Και γιατί να το προσέξει; Τέτοιο ήταν το χρώμα του, που όταν περπάταγε στη γη ούτε που 

ξεχώριζε από το χώμα. Όταν ξαφνικά μια ακτίνα τρύπωσε μέσα στις φυλλωσιές του 

δέντρου, και το φώτισε … 

Η σκιά: Ποια είμαι; Η σκιά σου, η σκιά του, η σκιά της; Η σκιά; Να ’μαι  πίσω σου,  πλάι 

σου, μπροστά σου. Ό,τι κάνεις κάνω. Άλλοτε είμαι μικρή κι άλλοτε τεράστια… 

Ο ζωγράφος: Ας μεταφερθούμε στη Ζυρίχη, τότε που εφευρέτης της καρέκλας των 

πορτρέτων, Jean-Gaspard Lavater, δεχόταν τους πελάτες του στο εργαστήριό του… 
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Κάπως έτσι ανακαλύφθηκαν οι ακτίνες Χ: Ανακαλύπτοντας μέσα από πειραματισμούς τις 

ακτίνες Χ… 

Οι θεατρικές σπουδές είχαν στο σύνολό τους επαρκή αφηγηματική πληρότητα (Norris 

et al. 2005). Το σενάριό τους κάποιες φορές στηρίχθηκε σε υπαρκτές αφηγήσεις (π.χ. οι 

περιπτώσεις των κοσμογονικών μύθων) ή και ιστορικά γεγονότα (όπως η περίπτωση του 

ζωγράφου). Στις περισσότερες όμως σπουδές στηρίχτηκε σε μυθοπλασίες που επινόησαν οι 

φοιτήτριες στην προσπάθειά τους να «ζωντανέψουν» φυσικά γεγονότα. Τα αρχικά σενάρια 

αν και κινητοποίησαν τις κατασκευές και τις πρώτες δοκιμές άλλαζαν σταδιακά μέχρι την 

τελευταία στιγμή, καθώς οι ομάδες των φοιτητριών προσπαθούσαν με διαδοχικές δοκιμές να 

επιλέξουν κατασκευές και τεχνικές που θα τους επέτρεπαν να επιτύχουν ένα όλο και 

καλύτερο αισθητικό (Tillis 1992) και σημειωτικό (Peirce 1964) αποτέλεσμα. Η διαρκής και 

ρευστή διαδοχή ερωτημάτων, όπως: πώς θα το δείξω αυτό; είναι καλά σχεδιασμένη η 

φιγούρα μου; και πως θα την κινήσω; ποια μουσική θα βοηθήσει να καταλάβει ο κόσμος τι 

θέλω να πω; μήπως τελικά προβάλλω κάποια άλλη ιδέα απ’ αυτή που είχα αρχικά στο 

μυαλό μου; μήπως αυτή, η άλλη ιδέα ή μια τρίτη είναι καλύτερη; ήταν παρούσα σε όλες τις 

δραστηριότητες των ομάδων. Ήταν αυτή που χωρίς εμφανείς κανόνες «επέλεγε» τελικά τις 

τεχνικές, τις κατασκευές, την κίνηση, τις μουσικές αλλά και την ίδια την ιδέα των θεατρικών 

σπουδών που παρουσιάστηκαν. 

Όπως προέκυψε μέσα από την τελική αξιολογική συζήτηση, οι φοιτήτριες έμαθαν ότι 

η δημιουργική θεατρική δουλειά τελειώνει όταν φτάσει η στιγμή της παράστασης και ότι 

ακόμη και τότε η παραγωγή τους θα έχει αναπόφευκτα κάποιες ελλείψεις. Γνώρισαν την 

πειθαρχία και την αγωνία του καλλιτέχνη την ώρα της παράστασης (46 άτομα κινήθηκαν 

συντονισμένα στο απόλυτο σκοτάδι των παρασκηνίων), τα όρια του δημιουργικού τους 

εαυτού (καθώς προλάβαιναν να επινοήσουν κάτι που την τελευταία στιγμή διόρθωνε ότι 

φαινόταν να δημιουργεί πρόβλημα) αλλά και την ευτυχία της αναγνώρισης της δουλειάς 

τους από το κοινό. Μιας δουλειάς που το παρατεταμένο χειροκρότημα έδειχνε πως ήταν και 

αναγνωριζόταν ως δική τους· πράγμα εξαιρετικά σπάνιο στη σταδιοδρομία ενός 

εκπαιδευόμενου, όπου η παραγωγή του αναγνωρίζεται ως αξιόλογη όταν αναπαράγει, κατά 

το δυνατόν πιστά, κάποιον αόρατο και σημαντικό «άλλον». 
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Το επιστημονικό περιεχόμενο των θεατρικών σπουδών 

Αρκετά επεισόδια (5 στα 13) αναπτύχθηκαν με θεματική που είχε με κάποιο τρόπο σχέση με 

τη γέννηση/ παραγωγή του φωτός. Στα τέσσερα από τα επεισόδια αυτά η γέννηση/ 

παραγωγή του φωτός αντιμετωπίστηκε στη βάση της εμφάνισης του στο Σύμπαν και στο 

πέμπτο συνδέθηκε με την παραγωγή του από ένα καθημερινό τεχνολογικό προϊόν (το φακό). 

Τα τρία από τα επεισόδια που είχαν θέμα συνδεδεμένο με την εμφάνιση του φωτός στο 

Σύμπαν χρησιμοποίησαν ιδέες από μυθικές αφηγήσεις (Ησιοδική, Ορφική και Χριστιανική 

παράδοση) και σε ένα απ’ αυτά οι εκπαιδευόμενοι άντλησαν το θέμα τους από την 

επιστημονική θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang).  

Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η προσπάθεια διάβασης 

των ορίων στη θεματική της γέννησης/ παραγωγής του φωτός, έφερε στο θεατρικό-

αφηγηματικό προσκήνιο μια επιστημονική θεωρία που μοιάζει με «μεγάλη κοσμογονική 

αφήγηση»· μια από τις λίγες «αφηγήσεις» της επιστημονικής κουλτούρας, η οποία μάλιστα 

δεν είχε συζητηθεί στο εργαστηριακό πλαίσιο της διδασκαλίας των επιστημονικών ιδεών 

περί φωτός. Έφερε επίσης και μια μυθοπλασία συνδεδεμένη με ένα τεχνολογικό προϊόν. 

Φαίνεται δηλαδή, ότι θέματα που η επιστημονική θεωρία τα αναπαριστά σε κάποιο επίπεδο 

με παραδοσιακούς τρόπους (αφήγηση της «μεγάλης έκρηξης») ή θέματα με τα οποία περνά 

τις ιδέες της μέσα στην καθημερινή χρήση (παραγωγή φωτός από ένα φακό), προσφέρονται 

ως θέματα διαπραγμάτευσης στα όρια της πολιτισμικής συνεύρεσης που επιχειρήθηκε.  

Θέματα συνδεδεμένα αμιγώς με τη διάδοση του φωτός μπορούμε να πούμε ότι δεν 

εμφανίστηκαν. Η διάδοση/ ταξίδι του φωτός εμφανίστηκε να διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε 

τέσσερα επεισόδια-μυθοπλασίες. Στα δύο απ’ αυτά το φως συνδέεται με τον  Ήλιο (την πιο 

διάσημη πηγή του) και η διάδοσή του καταλήγει να παίζει ρόλο στη σχέση του Ήλιου με 

άλλα ουράνια σώματα, όπως η Σελήνη ή η Γη. Εδώ, στη διάδοση φαίνεται να κυριαρχεί το 

μοντέλο του διάχυτου-ρευστού φωτός. Το μοντέλο της ακτίνας εμφανίζεται να αναπαριστά 

τη διάδοση του φωτός στα δύο άλλα επεισόδια όπου το σενάριο λειτουργεί στο πλαίσιο των 

αλληλεπιδράσεων του φωτός με την ύλη. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι η διάδοση/ ταξίδι 

του φωτός δεν φάνηκε να ενδιαφέρει ως αυτόνομο θέμα τις φοιτήτριες μας. Φάνηκε να έχει 
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ενδιαφέρον όταν λειτουργεί είτε ως διαδικασία που αποκαθιστά κάποια σχέση ανάμεσα σε 

έναν «πομπό» και έναν «δέκτη», είτε ως διαδικασία που εμπεριέχει ως σημαντικά τα πάθη-

μεταμορφώσεις του διαδιδόμενου φωτός (από την αναχώρησή του από την πηγή έως την 

άφιξή του στον τελικό προορισμό). Τα τεκμήρια αυτά δείχνουν ότι επιστημονικά θέματα που 

στηρίζονται σε «άχρονα» ερωτήματα, όπως ποιο μοντέλο ή ποια γεωμετρική αναπαράσταση 

περιγράφει τη διάδοση του φωτός ή πόσο γρήγορα κινείται το φως, ασφυκτιούν μέσα στο 

χώρο της θεατρικής αφήγησης. Εδώ, για παράδειγμα, φαίνεται να ενδιαφέρουν κυρίως οι 

σχέσεις των οντοτήτων-ηρώων στη χρονική τους εξέλιξη ή τα «προσωπικά» τους 

χαρακτηριστικά στο πλαίσιο των σχέσεων και πάντως όχι οι όποιες αυτόνομες ιδιότητες ή 

χαρακτηριστικά παρουσιάζει η ίδια η σχέση. 

Τα θέματα των αλληλεπιδράσεων του φωτός με την ύλη δείχνουν ότι κυριάρχησαν 

στα επεισόδια που παρουσίασαν οι φοιτήτριες. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ο τρόπος που 

λειτούργησαν οι επιστημονικές αναπαραστάσεις των αλληλεπιδράσεων μας παραπέμπει 

κυρίως στην προηγούμενη διαπίστωση. Στα περισσότερα επεισόδια οι αλληλεπιδράσεις που 

μας ενδιαφέρουν δεν συγκροτούν τη ραχοκοκαλιά των σεναρίων ως αλληλεπιδράσεις. 

Εμφανίζονται κυρίως να διαμεσολαβούν στην αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ των 

ηρώων, η ζωή και τα πάθη των οποίων κυριαρχούν στα σενάρια. Ο Ήλιος χαρίζει στη 

Σελήνη σκιές μέσω του φωτός ή «αγκαλιάζει» τη Γη με το φως του στο πλαίσιο μιας 

«ερωτικής» σχέσης. Η μίζερη ζωή της πυγολαμπίδας αλλάζει όταν την επισκέπτεται το φως 

και η σκιά ζωντανεύει χάρη σ’ αυτό. Ο ζωγράφος κατασκευάζει τις σιλουέτες 

χρησιμοποιώντας το φως και ο επιστήμονας ξαφνιάζεται βλέποντας το σκελετό του 

σώματός του όταν αυτό φωτίζεται από τις ακτίνες Χ. Μόνο σε δύο επεισόδια το φως-ακτίνα 

είναι ο κεντρικός χαρακτήρας, που οι αλληλεπιδράσεις του με τα σύννεφα ή τις χρωματιστές 

ζελατίνες του αλλάζουν τη «ζωή». 

Συνολικά, μπορούμε να πούμε ότι οι επιστημονικές ιδέες που χρησιμοποιήθηκαν ως 

κεντρικές στην ανάπτυξη του θέματος των επεισοδίων (ανεξάρτητα από μετασχηματισμούς) 

υστέρησαν έναντι των αισθητών οντοτήτων και τεκμηρίων που συνδέονται με αυτές. Αν 

βέβαια αναλογιστούμε ότι τόσο στις κλασικές όσο και στις νεωτερικές διδακτικές 

προσεγγίσεις των φυσικών επιστημών οι δραστηριότητες αναπαράστασης του «κόσμου» 



173                                                                                                                          ΑΝΤΙΓΌΝΗ ΠΑΡΟΎΣΗ - ΒΑΣΊΛΗΣ ΤΣΕΛΦΈΣ 

 
 

μέσω επιστημονικών ιδεών σχεδόν απουσιάζουν, ενώ κυριαρχούν οι αναπαραστάσεις μέσω 

τεκμηρίων (Psillos, Tselfes and Kariotoglou, 2004), τα αποτελέσματα δεν μπορούν να 

θεωρηθούν απογοητευτικά. Επιπλέον, δείχνουν δρόμους από τους οποίους κάποιες 

επιστημονικές αναπαραστάσεις μπορούν να διαρρήξουν τα όρια μιας καλλιτεχνικής 

κουλτούρας και να βρεθούν στο εσωτερικό της: αν μπορούν να ενταχθούν σε μια δομή 

αφήγησης (δες π.χ. Bruner, 1996˙ Tselfes and Paroussi, 2009), αν συνδεθούν με τεχνολογικά 

προϊόντα καθημερινής χρήσης ή αν «προσωποποιηθούν» στο πλαίσιο μιας μυθοπλασίας.    

Η εκδοχή μάλιστα της «προσωποποίησης» θεωρούμε ότι, τουλάχιστον στο πλαίσιο 

της προσχολικής εκπαίδευσης, δίνει μια διέξοδο σε ένα σημαντικό πρόβλημα της Διδακτικής 

των ΦΕ. Μια διέξοδο που θα άξιζε τον κόπο να διερευνηθεί περαιτέρω. Συγκεκριμένα στις 

ΦΕ συναντούμε σημαντικές έννοιες (όπως τη δύναμη, την ορμή, την ενέργεια, το φως κ.ο.κ.) 

οι οποίες αναπαριστούν (στο πλαίσιο διάφορων θεωριών) σχέσεις των υλικών οντοτήτων. 

Οι έννοιες αυτές δεν έχουν στην καθημερινή γλώσσα και λογική κάποιο αισθητό/ αντιληπτό 

ανάλογο. Η προσωποποίησή τους στο πλαίσιο μιας θεατρικής παραγωγής, θα επέτρεπε 

ίσως την αυτόνομη νοητική τους συγκρότηση και θα απέτρεπε την ταύτισή τους με αισθητές 

οντότητες με τις οποίες έχουν μεν σχέση αλλά δεν είναι ούτε ίδιες ούτε ανάλογες. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα μας εμφανίζονται μετασχηματισμοί του επιστημονικού 

περιεχομένου που συνδέονται με τη διαδικασία της θεατρικής αφήγησης/ λόγου.  

Μέσα από τα περισσότερα επεισόδια περνάει μια προσωποποίηση των φυσικών 

οντοτήτων (ήλιος, γη, φωτεινή ακτίνα, φακός, κ.ο.κ.) ή και η περιγραφή/ ύπαρξη οντοτήτων 

που στην επιστημονική κουλτούρα θεωρούνται ότι δεν υπάρχουν παρά μόνο ως αφαιρέσεις 

ή είδωλα (π.χ. σκοτάδι, νύχτα, ουρανός). Μέσα όμως από τον θεατρικό λόγο των 

επεισοδίων αυτών μπόρεσαν να παρουσιαστούν επιστημονικές αναπαραστάσεις όπου 

περιγράφεται ικανοποιητικά η επιστημονική εκδοχή της ζωής των άστρων (μεταμόρφωση 

του ήλιου σε «ερυθρό γίγαντα» που «αγκαλιάζει» τη γη). Περιγράφονται σε μακροσκοπικό 

επίπεδο οι «μετατροπές» του φωτός με την επίδραση των σύννεφων στην κατεύθυνση της 

δημιουργίας του ουράνιου τόξου. Περιγράφεται με χιουμοριστικό ύφος αλλά και με 

τεχνολογική επάρκεια η δομή και η λειτουργία ενός ηλεκτρικού φακού. Περιγράφονται 

απολύτως ικανοποιητικά οι αλλαγές χρώματος των φωτεινών ακτίνων με το πέρασμά τους 
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μέσα από έγχρωμα ημιδιαφανή υλικά (ζελατίνες). Εδώ μάλιστα, το γεγονός ότι η αλλαγή 

χρώματος των ακτίνων πραγματοποιείται με διαδικασίες απορρόφησης, που μπορούν να 

έχουν σαν αποτέλεσμα χρώμα ακτίνας διαφορετικό από αυτό του διαφανούς υλικού, 

χρησιμοποιείται στην «κορύφωση» του επεισοδίου: μια κόκκινη ακτίνα που θα «θελήσει» να 

γίνει πράσινη με το πέρασμά της μέσα από μια πράσινη ζελατίνα μπορεί να οδηγηθεί σε 

πλήρη απορρόφηση/ εξαφάνιση. Περιγράφεται, τέλος, με σαφή τρόπο η διαδικασία της 

δημιουργίας της σκιάς. Εδώ, η προσωποποίηση της σκιάς χρησιμοποιείται στην πορεία του 

επεισοδίου για να αποκαλυφθούν αρχικά οι σχέσεις των σκιερών ειδώλων με τα αντικείμενα 

και τις φωτεινές δέσμες που τα δημιουργούν, στη συνέχεια οι δυνατότητες διαφοροποίησης 

των σκιών από τα σχήματα των αντικειμένων (όταν χρησιμοποιούνται επιλεγμένοι 

συνδυασμοί φωτεινών δεσμών ή αντικειμένων) και τέλος η εξάρτηση της ύπαρξης της σκιάς 

από την ύπαρξη του φωτός. 

Σε αρκετά επίσης επεισόδια οι φυσικές οντότητες δεν προσωποποιούνται. Η χρήση, 

όμως, του θεατρικού λόγου επιβάλλει την ύπαρξη προσώπων. Εδώ, στους ρόλους των 

«προσώπων» βρίσκουμε τον Θεό ως δημιουργό, όταν το φως αναπαρίσταται ως φυσική 

οντότητα η οποία δημιουργείται απ’ Αυτόν· έναν αφηγητή, που παρουσιάζει επικά τη 

«γένεση» του φωτός, ως πρώτη ύλη του σύμπαντος, στο πλαίσιο της θεωρίας της Μεγάλης 

Έκρηξης· έναν επιστήμονα, φανταστικό πρόσωπο, όπου μέσα από τη δράση του 

αποκαλύπτεται μια ανεκδοτολογική εκδοχή της επιστημονικής δραστηριότητας, καθώς και η 

σχέση των αόρατων ακτινοβολιών Χ με το αδιαφανές, στις ορατές ακτινοβολίες, ανθρώπινο 

σώμα· έναν καλλιτέχνη, υπαρκτό ιστορικά πρόσωπο, όπου μέσα από τη δράση του γίνεται 

αναλυτική αναπαράσταση της δημιουργίας ειδώλου-σκιάς με τη βοήθεια σημειακής 

φωτεινής πηγής (κερί). Στο επεισόδιο αυτό θίγεται και η ουσιαστική σχέση του ειδώλου με 

τον παρατηρητή του. 

Κάποιοι άλλοι μετασχηματισμοί θα μπορούσαν να αποδοθούν είτε στις εναλλακτικές 

απόψεις των φοιτητριών, είτε στην «πίεση» του σεναρίου, είτε στην περιορισμένη κατανόηση 

της θεωρίας. Παράδειγμα για το τελευταίο αποτελεί η αναπαράσταση του φαινομένου της 

βιο-φωταύγειας σαν αποτέλεσμα «ένωσης» μιας φωτεινής ακτίνας με ένα έντομο και όχι ως 

αποτέλεσμα πρωτογενούς παραγωγής ακτινοβολίας από βιο-χημική αντίδραση.  
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο θεατρικός λόγος πιέζει το επιστημονικό 

περιεχόμενο κυρίως στην κατεύθυνση της προσωποποίησης των φυσικών οντοτήτων. Η 

προσωποποίηση αυτή συνεπάγεται έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό του επιστημονικού 

περιεχομένου, ο οποίος όμως εκτιμούμε ότι θα μπορούσε να μην ενοχλεί ούτε στην 

περίπτωση της χρήσης του στο χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης (όπου ο ανιμισμός των 

παιδιών θεωρείται δεδομένος), ούτε στην περίπτωση της χρήσης του σε παιδιά μεγαλύτερων 

ηλικιών, μιας και η θεατρική έκφραση χρησιμοποιεί μεταφορές που το κοινό της τις κατανοεί 

ως τέτοιες (θεατρική σύμβαση). 

Σε ότι αφορά τη δομή του λόγου που χρησιμοποιήθηκε, στα περισσότερα επεισόδια 

αυτή ήταν αμιγώς αφηγηματική, με χρήση συγκεκριμένων ουσιαστικών στη θέση των 

υποκειμένων των προτάσεων και με ρητή χρονική διάταξη των γεγονότων, χωρίς να γίνεται 

χρήση επιστημονικών όρων (ιδεών/ αναπαραστάσεων) ή ρημάτων που υποδηλώνουν 

επιστημικές σχέσεις. Σποραδικά όμως η δομή του επιστημονικού λόγου (Halliday, 1998) 

εισχώρησε στο θεατρικό κείμενο χωρίς να προκαλέσει αισθητές διαφοροποιήσεις. Για 

παράδειγμα, σε μεμονωμένα επεισόδια έγινε ρητή χρήση επιστημονικών όρων όπως «μάζα» 

ή «ύλη»· χρησιμοποιήθηκαν ρήματα που αποκαθιστούσαν επιστημικές σχέσεις όπως 

«προβλέπει» ή «είναι πιθανό», καθώς και ονοματικοί τύποι στη θέση των υποκειμένων όπως 

«η επιστήμη» ή «το ταξίδι στο χρόνο»· εμφανίστηκε ως ερώτημα μια διαχρονική και καθολική 

φράση: «Ποιος κατασκευάζει το είδωλο; Το φως, ο καλλιτέχνης ή ο θεατής;». Τα σποραδικά 

αυτά γεγονότα μπορούμε να τα εκτιμήσουμε ως επιτυχή, με δεδομένη τη γενικότερη 

απροθυμία των εκπαιδευομένων να εκφέρουν προσωπικό λόγο με επιστημονική δομή.  

Εμφανίστηκαν επίσης μετασχηματισμοί του επιστημονικού περιεχομένου που 

συνδέονται κυρίως με τη θεατρική εικόνα. Συγκεκριμένα, εμφανίζονται μετασχηματισμοί 

όπου οι αναπαραστάσεις αποκλίνουν από τις επιστημονικές, πιεζόμενες κυρίως από τις 

εναλλακτικές ιδέες των εκπαιδευόμενων. Για παράδειγμα, στο φόντο κοσμικών 

αναπαραστάσεων το φως εμφανίζεται ως διάχυτη οντότητα με γαλάζιες αποχρώσεις προς 

τα πάνω και πράσινες προς τα κάτω. Το γεγονός αυτό παραπέμπει σε μια ανισοτροπική 

αντίληψη του συμπαντικού χώρου, στενά συνδεδεμένη με τα αισθητηριακά δεδομένα ενός 

γήινου παρατηρητή. Το φως εμφανίζεται, επίσης, ως αποτελούμενο από ακτίνες, οι οποίες 
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υπάρχουν στον ήλιο και ξεκινούν απ’ αυτόν. Οι φωτεινές πηγές, δηλαδή, αντιμετωπίζονται 

κάπως σαν «αποθήκες» φωτεινών ακτίνων. 

Εμφανίζονται επίσης μετασχηματισμοί όπου οι αναπαραστάσεις αποκλίνουν από τις 

επιστημονικές, πιεζόμενες και από τις ανάγκες του σεναρίου. Για παράδειγμα, οι φωτεινές 

ακτίνες αναπαρίστανται με ψηλόλιγνες φιγούρες, με ευθύγραμμα φωτεινά τμήματα 

(πεπερασμένου μήκους) ή με φωτεινές κηλίδες λέιζερ, που κινούνται στη διεύθυνση του 

φορέα τους, αλλά σταματούν κιόλας όταν το σενάριο ή ο χώρος της σκηνής το επιβάλλει. 

Στην πλειονότητα όμως των επεισοδίων οι εικονικές αναπαραστάσεις ακολουθούν πιστά το 

επιστημονικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ακολουθούν, κατά το δυνατόν, πιστά τη θεωρία 

της μεγάλης έκρηξης για να πετύχουν εικονικές αναπαραστάσεις θεωρητικά συμβατές με την 

κατάσταση του Σύμπαντος τις πρώτες χρονικές στιγμές του. Οι φοιτήτριες χρησιμοποιούν 

φλας για να αναπαραστήσουν τη στιγμή «μηδέν» του Σύμπαντος, φροντίζοντας εσκεμμένα 

για την απουσία ήχου. Χρησιμοποιούν τη λογική της απορρόφησης του λευκού φωτός από 

ημιδιαφανή υλικά για να στήσουν την πλοκή του επεισοδίου της Φωτεινής. Αναπαριστούν 

με σαφήνεια τη σκιά ως αποτέλεσμα της σχέσης του φωτός με τα αντικείμενα, καθώς και 

των σχετικών θέσεων πηγής, αντικειμένου και οθόνης. Χρησιμοποιούν είδωλο gestalt για να 

αναδείξουν το γεγονός ότι μια εικόνα «ερμηνεύεται» τελικά από αυτόν που την παρατηρεί. 

Χρησιμοποιούν είδωλα από ακτινογραφίες για να αναδείξουν τη σχέση της σκιάς και με τη 

φύση του χρησιμοποιούμενου φωτός (ακτίνες Χ δημιουργούν τη σκιά του σκελετού στο 

τελευταίο επεισόδιο). 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η εικόνα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεατρικής 

έκφρασης μπορεί με σχετική ευκολία να αναπαριστά είτε τις επιστημονικές είτε τις 

εναλλακτικές ιδέες των εκπαιδευομένων. Θεωρούμε λοιπόν ότι αποτελεί σαφώς πιο ευέλικτο 

σύστημα αναπαράστασης, έναντι του λόγου, στο πρόβλημα της διάβασης των ορίων 

ανάμεσα στην επιστημονική κουλτούρα και αυτή του ΘΣ. Τον ισχυρισμό αυτό ενισχύει το 

γεγονός ότι οι εικόνες που αναπαριστούν τις εναλλακτικές ιδέες των εκπαιδευομένων 

μπορούν εύκολα να «διορθωθούν» από τους διδάσκοντες και οι διορθώσεις αυτές να γίνουν 

κατανοητές. 
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Η σχέση των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν στο ΘΣ με τις επιστημονικές αναπαραστάσεις 

του φωτός  

Στις θεατρικές σπουδές χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές που μπορούσαν να υποστηριχτούν από 

το επιστημονικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, στις τεχνικές προβολής ειδώλων με τη λογική 

της σκιάς και σχεδόν σε όλα τα επεισόδια, οι φοιτήτριες χρησιμοποίησαν τη διαδικασία της 

εκλεκτικής απορρόφησης ακτινοβολιών του λευκού φωτός από ημιδιαφανή έγχρωμα υλικά 

(φίλτρα) για να κατασκευάσουν έγχρωμες δέσμες και είδωλα από διαφάνειες ή σκαλιστές 

φιγούρες. Χρησιμοποίησαν τη διαδικασία απορρόφησης του φωτός από υφάσματα για να 

επιδράσουν και στο χρώμα και στην ένταση του φωτισμού του ειδώλου· τις αλλαγές 

αποστάσεων προβολέα-αντικειμένου-οθόνης για να μεταβάλλουν το μέγεθος του ειδώλου· 

φιγούρες με όγκο για να μεταβάλλουν το περίγραμμα του ειδώλου· ποικιλία από φωτεινές 

πηγές (προβολέα διαφανειών, spots, «κανόνια», κεριά, λαμπάκια) ανάλογα με το είδος της 

φωτεινής δέσμης που εξυπηρετούσε τη μορφή και τις δυνατότητες των ειδώλων που 

επιθυμούσαν να παρουσιάσουν. 

Σε κάποια, επίσης, επεισόδια χρησιμοποιήθηκαν και ειδικές τεχνικές, που θα 

μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι προήλθαν από το επιστημονικό πεδίο. Για παράδειγμα, 

χρησιμοποιήθηκαν πολλές μικρές φωτεινές πηγές (λαμπάκια) με τις οποίες διαγράφονταν 

πάνω σε ημιδιαφανείς οθόνες τα είδωλα ανθρώπινων σωμάτων. Ανάβοντας περισσότερα ή 

λιγότερα από τα λαμπάκια μπορούσαν να δημιουργούν περισσότερο ή λιγότερο σαφές 

είδωλο. Η τεχνική αυτή υποστηρίζεται από την υπόθεση σχηματισμού των ειδώλων/ εικόνων 

από ένα πλήθος σημειακών πηγών. Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, κοίλο σφαιρικό κάτοπτρο για 

τη δημιουργία πραγματικού ειδώλου (το χέρι του Θεού), όπου και εξαντλήθηκαν όλες οι 

διαδικασίες και δυνατότητες φωτισμού και διάταξης αντικειμένου, κατόπτρου και οθόνης. 

Το σύνολο των παραπάνω τεχνικών, αν και επιχειρήθηκε να υποστηριχθεί θεωρητικά 

από το επιστημονικό περιεχόμενο, μαθεύτηκε ικανοποιητικά και αποτελεσματικά σε 

πρακτικό επίπεδο, χωρίς τις περισσότερες φορές να πραγματοποιηθεί ουσιαστική σύνδεση 

με την επιστημονική θεωρία. Και αυτό ακόμη και όταν οι εικόνες δημιουργήθηκαν με βάση το 

επιστημονικό περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ακόμη και η περίπτωση της δημιουργίας 

ειδώλου με τη χρήση κοίλου κατόπτρου, που προέκυψε από τα μαθήματα επιστήμης, 
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μαθεύτηκε και χρησιμοποιήθηκε στο ΘΣ σε πρακτικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό 

πιστοποιήθηκε και κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης, όπου οι φοιτήτριες δυσκολεύονταν 

να αιτιολογήσουν επιστημονικά τη λειτουργικότητα των πρακτικών που χρησιμοποίησαν. 

Δυσκολεύονταν ακόμη και να εντοπίσουν τα σημεία εκείνα όπου οι ίδιες, στο πλαίσιο των 

παρεμβάσεών τους, είχαν πετύχει να διαβούν τα όρια ανάμεσα στις δύο κουλτούρες. Η 

διαπίστωση αυτή μας οδήγησε να μετατρέψουμε μέρος της συζήτησης της αξιολόγησης σε 

συζήτηση αναβάθμισης της μεταγνωστικής επιστημονικής ενημερότητας των φοιτητριών, με 

αμφίβολη όμως επιτυχία. 

 

Συζήτηση 

Σε σχέση με το θεωρητικό μας υπόβαθρο και τη στόχευση της διδακτικής δραστηριότητας, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε με σχετική ασφάλεια τα ακόλουθα: 

Προέκυψαν ισχυρά τεκμήρια που δείχνουν ότι το επιστημονικό περιεχόμενο μπορεί, 

αφενός, να λειτουργήσει ουσιαστικά μέσα στο πλαίσιο μιας σαφώς διαφορετικής 

κουλτούρας (θεωρητικές ιδέες για το φως λειτούργησαν ως κεντρικές ιδέες παραστάσεων 

του ΘΣ) και αφετέρου, ότι μια τέτοια χρήση το μετασχηματίζει. Ο συγκεκριμένος 

μετασχηματισμός δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις προϋπάρχουσες ιδέες των 

χρηστών του, που κατά τη δική μας προσέγγιση ισοδυναμούν με αναπαραστάσεις των 

επιστημονικών ιδεών όπως τις έχει μετασχηματίσει η τοπική –και στο πλαίσιο του σχολείου η 

εκπαιδευτική– κουλτούρα. Είναι κυρίως η χρήση που επιβάλλει η κουλτούρα του ΘΣ αυτή 

που προκαλεί έναν διαφορετικό μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, η προσωποποίηση των 

φυσικών οντοτήτων, χωρίς καμία αμφιβολία, δεν αποτελεί καθημερινή πεποίθηση ή ιδέα των 

φοιτητριών, αλλά ανάγκη που προκύπτει από τη χρήση τους μέσα στη θεατρική δράση 

ηρώων με προσωπικότητα. Επίσης, ο μετασχηματισμός αυτός, πιθανότατα, δεν λειτουργεί 

παραπλανητικά για τους θεατές, μιας και η κουλτούρα του ΘΣ είναι γνωστό ότι επιτρέπει 

αυτού του είδους τις μεταφορές.  

Η κυριαρχία του αφηγηματικού ύφους που προωθεί η κουλτούρα του ΘΣ επιβάλει εν 

πολλοίς τη χρήση των επιστημονικών ιδεών με την αναπαραστατική τους και όχι με την 

ερμηνευτική τους διάσταση. Και αυτό σε αντίθεση με τη συνήθεια της εκπαιδευτικής 
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κουλτούρας, όπου οι επιστημονικές ιδέες χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά ως 

ερμηνευτικά εργαλεία των τεκμηρίων που συλλέγονται με τις αισθήσεις από τα φυσικά 

φαινόμενα· μια συνήθεια που συνυπάρχει με το διαφοροποιημένο περιεχόμενο που τους 

αποδίδεται στο πλαίσιο αυτής της χρήσης. Το γεγονός ότι οι μαθητές, στο πλαίσιο της 

τοπικής αλλά και της εκπαιδευτικής κουλτούρας, ταυτίζουν συνήθως τις θεωρητικές 

επιστημονικές ιδέες με αισθητές οντότητες (τη δύναμη με αυτό που νιώθουν όταν την 

ασκούν ή τη δέχονται, την πίεση με τη δύναμη, το βάρος με αυτό που «ζυγίζει» το χέρι τους, 

το φως με την εικόνα της σκόνης που φωτίζεται από μια χαραμάδα, κ.ο.κ.) μπορεί να 

ερμηνευτεί από την αντίληψη περί πραγματικότητας που κυριαρχεί στο πλαίσιο αυτής της 

παράδοσης, όπου «η πραγματικότητα φαίνεται». Στο πλαίσιο, όμως, μιας θεατρικής 

κουλτούρας νιώθουν ελεύθεροι να κατασκευάσουν/ αναπαραστήσουν ως πραγματικές, 

οντότητες που δεν είναι αισθητές. Έτσι είδαμε τα ερμηνευτικά χαρακτηριστικά των 

επιστημονικών ιδεών (ιδέες για την απορρόφηση του φωτός, για τη ζωή των άστρων, για τη 

λειτουργία του ηλεκτρικού φανού) να λειτουργούν άρρητα στο πλαίσιο σεναρίων όπου 

κυριαρχούσαν τα αναπαραστατικά χαρακτηριστικά των ίδιων ιδεών. Είδαμε επίσης την 

αναπαράσταση οντοτήτων που δεν είναι αισθητές να λειτουργούν για να ρυθμίσουν σχέσεις 

(όπως το φως αλλά και ο «έρωτας»). 

Η στοχευμένη πράξη αποτελεί πανίσχυρο πλαίσιο μάθησης, το οποίο όμως φιλτράρει 

και πετάει στα άχρηστα οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο της ως δήθεν χρήσιμο ή αξιόλογο. Οι 

επιστημονικές ερμηνείες των θεατρικών τεχνικών του ΘΣ βρέθηκαν σε μια τέτοια 

κατάσταση. Δεν χρειάζονταν για να ολοκληρωθεί η θεατρική παραγωγή. Χρειάζονταν μόνο 

οι τεχνικές. Η ερμηνεία των τεχνικών ξεχάστηκε, ακόμη και αν με κάποιο τρόπο οι τεχνικές 

«εφευρέθηκαν» μέσα από γεγονότα που συνέβησαν στα μαθήματα επιστήμης.  

Οι πιο επιτυχείς διαβάσεις των ορίων μεταξύ θεατρικής και επιστημονικής 

κουλτούρας πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση της θεατρικής εικόνας. Το γεγονός αυτό 

δικαιολογείται από το ότι το ισχυρό αναπαραστατικό χαρακτηριστικό του ΘΣ είναι, ούτως ή 

άλλως, η εικόνα και η μυθοπλασία της. Άλλωστε η χρήση του λόγου περιορίσθηκε και μέσα 

από την κριτική που ασκούσαν οι διδάσκοντες, άλλοτε από την πλευρά της θεατρικής και 

άλλοτε από την πλευρά της επιστημονικής έκφρασης. Εδώ, θεωρούμε ότι η κατάλληλη 
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χρήση δόκιμων κειμένων, που είναι ταυτόχρονα και καλλιτεχνικά και επιστημονικά (όπως 

για παράδειγμα οι Διάλογοι του Γαλιλαίου ή ο Βίος του Μπρεχτ) θα μπορούσαν να 

διαφοροποιήσουν την κατάσταση (Tselfes and Paroussi, 2009), μιας και η χρήση των 

επιστημονικών ιδεών στον συνολικό θεατρικό λόγο μας ενδιαφέρει όσο και η εικονική τους 

αναπαράσταση. 

Τέλος, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα του πώς αυτές οι παραγωγές και οι 

παραγωγοί τους αλληλεπιδρούν με τα παιδιά, μέσα σε στο πραγματικό εκπαιδευτικό 

περιβάλλον του Νηπιαγωγείου. 
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