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Α. - Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µια πρόταση για µια διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση
του πολίτη. Η πρόταση αυτή έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των µελλοντικών δασκάλων στο
Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για
µια τρισδιάστατη γνωστική, µεταγνωστική και συναισθηµατική προσέγγιση της διδασκαλίας των φυσικών
επιστηµών η οποία στοχεύει σε µία εκπαίδευση για όλους και ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια των µαθηµάτων
φυσικών επιστηµών, ενώ ταυτόχρονα διαχέεται και αλληλεπιδρά µε µια ποικιλία από θέµατα (πέρα από τον
κόσµο και τη γλώσσα των φυσικών επιστηµών) που ενδιαφέρουν εκπαιδευτικούς και µαθητές σήµερα.
Στο πλαίσιο αυτό η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών δεν αφορά την εκπαίδευση σε µαθηµατικοποιηµένες
φυσικές επιστήµες χρήσιµες µόνο σε αυτούς που σκοπεύουν να γίνουν φυσικοί, χηµικοί, µηχανικοί κτλ. (δηλαδή
σε λίγους), αλλά γίνεται εργαλείο για να αναπτυχθούν γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες εφαρµόσιµες σε
διαφορετικά πεδία γνώσης και εµπειρίας, για να αναδειχθούν οι αλληλεπιδράσεις της επιστήµης µε την κοινωνία
που διαµορφώνουν και διαµορφώθηκαν από τον πολιτισµό, την ηθική, την πολιτική, την τεχνολογία καθώς και
για να καλλιεργηθούν στάσεις και συµπεριφορές που συµπληρώνουν το προφίλ του σύγχρονου ενεργού πολίτη.
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Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη στοχεύει στο ξεπέρασµα ενός διπλού
‘επιστηµονικού αποκλεισµού’. Οι φυσικές επιστήµες παύουν να παρουσιάζονται επιστηµονικά αποκλεισµένες
από τα υπόλοιπα πεδία γνώσης και ξεκοµµένες από τον πολιτισµό, την ηθική, την πολιτική, την τεχνολογία, την
οικονοµία καθώς και άλλες περιοχές που συνθέτουν και καθορίζουν τη µορφή της σύγχρονης κοινωνίας. Τα
προτεινόµενα θέµατα φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη εντάσσουν τις φυσικές επιστήµες στο
ευρύτερο πλαίσιο γνώσης για τη σφαιρική εικόνα του σύγχρονου κόσµου και ενθαρρύνουν την καλλιέργεια του
µελλοντικού πολίτη στην καινοτοµία και την αλλαγή που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη µεταβιοµηχανική
κοινωνία (Bevilacqua & Giannetto 1996). Ο νέος αυτός προσανατολισµός της εκπαίδευσης στις φυσικές
επιστήµες δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για να παρέχει κίνητρα και να διαµορφώσει θετική στάση απέναντι στη
µάθηση των φυσικών επιστηµών σε όλους τους µαθητές ξεπερνώντας τον προγενέστερο αποκλεισµό από τη
µάθηση στις φυσικές επιστήµες µια µεγάλης µερίδας µαθητών στους οποίους είναι αδιάφορα τα παραδοσιακά
θέµατα φυσικών επιστηµών µια και δεν πρόκειται να ασχοληθούν µε ειδικά θέµατα φυσικών επιστηµών στα
πλαίσια του µελλοντικού τους επαγγέλµατος.
Η διδασκαλία των φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη δεν έχει ως αυτοσκοπό τη διδασκαλία
των φυσικών επιστηµών αλλά χρησιµοποιεί επιλεγµένα θέµατα φυσικών επιστηµών προκειµένου να αναπτύξει
στους µαθητές δεξιότητες χρήσιµες στη µάθηση γενικά, στη διαχείριση γνώσεων και πληροφοριών ανεξάρτητα
από το πεδίο από το οποίο προέρχονται, στην λήψη αποφάσεων για µια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο σχεδιασµού και υλοποίησης ενός εξαµηνιαίου µαθήµατος που διδάσκεται
από τον Μάρτη του 2001 στο Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης µε τίτλο «Φυσικές Επιστήµες για την Εκπαίδευση του Πολίτη» (Σέρογλου 2000) και βρίσκονται
σε συµφωνία µε τη διεθνή τάση για επιστηµονικό αλφαβητισµό: Science for All, Science for Citizenship,
Scientific Literacy etc. (NSTA 1982, NCC 1988, AAAS 1989, Crick 2001). Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται
ένα από τα εργαστήρια του παραπάνω µαθήµατος στο οποίο η ιστορία των φυσικών επιστηµών και το θέατρο
συναντιούνται.

Β. - Το θέατρο στη διδασκαλία των φυσικών επιστηµών
Μέσα από τη µελέτη στην τάξη του θεατρικού έργου του Bertolt Brecht «Η ζωή του Γαλιλαίου» αναδεικνύονται
οι πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις επιστήµης και κοινωνίας και συγκεκριµένα ο τρόπος που η επιστήµη
διαµορφώνει την αντίληψη που έχουµε για τον κόσµο γύρω µας (Brecht 1991). Μια επιστηµονική θεωρία
µπορεί αρχικά να θεωρηθεί ότι αφορά και επηρεάζει τις εξελίξεις µέσα στο γνωστικό της πεδίο. Οι
επιστηµονικές θεωρίες και οι επιστηµονικές ανακαλύψεις όµως αποτελούν κοινωνικά γεγονότα µε κοινωνικές
προεκτάσεις (Humby & James 1942). Έτσι επηρεάζουν την κοινωνία στο σύνολό της. Οι επιστηµονικές θεωρίες
καθώς αλλάζουν, παρέχουν στους πολίτες µια διαφορετική µατιά απέναντι στα προβλήµατα και τα θέµατα που
τους απασχολούν, επηρεάζοντας έτσι τον πολιτισµό και αναδιαµορφώνοντας τις κοινωνικές δοµές. Με αφετηρία
την ιστορία των φυσικών επιστηµών, και τον τρόπο που αυτή έχει εκφραστεί µέσα από το θέατρο, στην
περίπτωση της συµβολής του Γαλιλαίου στο ξεπέρασµα της αντίληψης ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη και
στην αποδοχή της αντίληψης ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση επιστήµης
και πολιτισµού, ο τρόπος που η επιστήµη και η εκκλησία συγκρούστηκαν ή συνεργάστηκαν, ο τρόπος που η
αλλαγή αυτή γέννησε στο µυαλό τον ανθρώπων την αµφισβήτηση απέναντι σε οτιδήποτε θεωρούνταν µέχρι
στιγµής δεδοµένο από το Θεό, µέχρι τους άρχοντες ως εκφραστές της εξουσίας και τη σχέση άνδρα και
γυναίκας.
Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της πρότασης αυτής µε τους φοιτητές-δασκάλους γίνεται µια πρώτη ανάγνωση
µέσα στην τάξη επιλεγµένων κειµένων από το θεατρικό έργο του Bertolt Brecht «Η ζωή του Γαλιλαίου» (Brecht
1991). Έχει επιλεγεί αυτή η πρακτική της πρώτης ανάγνωσης γιατί είναι πολύ πιο απλή από το ανέβασµα ενός
ολόκληρου θεατρικού έργου και εύκολα εφαρµόσιµη χωρίς ιδιαίτερη προετοιµασία στην τάξη από τους
µελλοντικούς δασκάλους στην περίπτωση που θέλουν να την υιοθετήσουν και να την εφαρµόσουν στη συνέχεια
µε τους µαθητές τους. Άλλωστε η πρώτη ανάγνωση ενός θεατρικού έργου είναι µια από τις αρχικές φάσεις στο
ανέβασµα µιας παράστασης στο χώρο του θεάτρου. Όλοι οι συντελεστές της παράστασης συναντιούνται,
µοιράζονται οι ρόλοι και οι ηθοποιοί διαβάζουν-ερµηνεύουν για πρώτη φορά τους ρόλους τους µε την
καθοδήγηση του σκηνοθέτη. Στην τάξη αντίστοιχα µοιράζονται οι ρόλοι και οι φοιτητές-δάσκαλοι µε την
καθοδήγηση του διδάσκοντα διαβάζουν-ερµηνεύουν για πρώτη φορά τους ρόλους τους. Επειδή οι ρόλοι
συνήθως είναι λιγότεροι από το σύνολο των φοιτητών, ένας σηµαντικός αριθµός φοιτητών παίζει το ρόλο του
κοινού που παρακολουθεί αλλά και σχολιάζει το έργο κατά τη διάρκεια της πρώτης αυτής ανάγνωσης. Περίπου
20 φοιτητές-δάσκαλοι συµµετέχουν σε κάθε εφαρµογή του εργαστηρίου αυτού στα πλαίσια της διδασκαλίας των
φυσικών επιστηµών για την εκπαίδευση του πολίτη. Μέχρι στιγµής το εργαστήριο αυτό έχει πραγµατοποιηθεί
σε συνολικό πληθυσµό 167 φοιτητών-δασκάλων.
Τα κείµενα τα οποία διαβάζονται στα πλαίσια της πρώτης αυτής ανάγνωσης είναι ένα µέρος από την πρώτη
σκηνή του έργου όπου ο Γαλιλαίος συζητά µε τον µικρό Αντρέα το γιο της οικονόµου του, της κ. Σάρτι, για το
νέο κοσµικό σύστηµα του Κοπέρνικού σύµφωνα µε το οποίο η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και τις αλλαγές
που φέρνει στην κοινωνία της εποχής, καθώς και ένα µέρος από τη δέκατη σκηνή του θεατρικού όπου δέκα
χρόνια µετά η ιδέα αυτή του Γαλιλαίου έχει διαδοθεί στο λαό και ένα ζευγάρι σαλτιµπάγκων τραγουδά και
σατυρίζει τις ιδέες του Γαλιλαίου για την κίνηση της γης και τις αλλαγές που φέρνουν στον τρόπο που οι
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άνθρωποι αντιλαµβάνονται τον κόσµο και την κοινωνία γύρω τους. Τα κείµενα αυτά αποτελούν την αφετηρία
για οµαδική δουλειά µε φύλλα εργασίας όπου οι φοιτητές ασχολούνται µε τις ακόλουθες δραστηριότητες:
∆ραστηριότητα 1:∆ιαβάστε προσεκτικά το απόσπασµα από το θεατρικό έργο του Μπέρτολτ Μπρέχτ µε τίτλο
«Η ζωή του Γαλιλαίου» (σελ.11-18). Στη συνέχεια συζητήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
1. Πώς αντιλαµβάνονταν τη θέση της γης στο σύµπαν οι άνθρωποι µέχρι την εποχή του Γαλιλαίου;
2. Ποια είναι η καινούργια αντίληψη για τη θέση της γης στο σύµπαν που υποστηρίζει ο Γαλιλαίος;
3. Σχολιάστε την τελευταία φράση της κ. Σάτρι στη σελίδα 16.
∆ραστηριότητα 2: Με ποιές άλλες αλλαγές στις αντιλήψεις των ανθρώπων συσχετίζει το ξεπέρασµα της ιδέας
ότι η γη είναι το κέντρο του κόσµου τόσο ο Γαλιλαίος στο µονόλογό του στις σελίδες 12-15 όσο και ο λαϊκός
τραγουδιστής και η γυναίκα του στις σελίδες 108-112;
∆ραστηριότητα 3: Θα χρησιµοποιούσατε τα παραδείγµατα που αναφέρει ο Γαλιλαίος στον Αντρέα µέσα στην
τάξη για να πείσετε τους συµφοιτητές σας (ή µελλοντικά τους µαθητές σας) ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο;
Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση όπου κάθε οµάδα εκθέτει τις απόψεις της σχετικά µε τα παραπάνω
ερωτήµατα. Μερικές ενδεικτικές απαντήσεις των φοιτητών παρουσιάζονται παρακάτω:
Στην πρώτη ερώτηση της ∆ραστηριότητας 1 µια οµάδα φοιτητών απαντά:
«Η κοινή αντίληψη των ανθρώπων ήταν ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τη γη κι όχι η γη γύρω από τον ήλιο. Μ’
άλλα λόγια πίστευαν ότι η γη είναι το κέντρο του σύµπαντος. Επίσης θεωρούσαν ακόµη ότι η γη είναι επίπεδη
και όχι σφαιρικού σχήµατος».
Μέσα από τη συζήτηση αναδεικνύονται ανάλογες αρχικές απόψεις των φοιτητών-δασκάλων αλλά καθώς η
συζήτηση γίνεται πάνω στο θεατρικό και στον τρόπο που αντιλαµβάνονταν οι άνθρωποι (ακόµα και οι
επιστήµονες της εποχής) τον κόσµο στο παρελθόν, οι φοιτητές µε ανάλογες απόψεις δεν έρχονται σε δύσκολη
θέση αλλά αντίθετα αυξάνεται η αυτοεκτίµησή τους µια και οι ιδέες τους συµφωνούν µε τις ιδέες των
επιστηµόνων στην ιστορία της επιστήµης και είναι πιο φιλική η µετάβασή τους προς την υιοθέτηση των σήµερα
αποδεκτών επιστηµονικών πεποιθήσεων. Έτσι στη δεύτερη ερώτηση της ∆ραστηριότητας 1 απαντούν:
«Η νέα αντίληψη ήταν ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο και ότι ο ήλιος και η γη είναι συστατικά του
σύµπαντος. Επίσης, υποστήριξε ότι η γη δεν είναι το κέντρο του σύµπαντος αλλά ότι υπάρχουν άπειρα κέντρα
σ’ αυτό».
Στην τρίτη ερώτηση της ∆ραστηριότητας 1 οι φοιτητές συζητούν τον τρόπο που οι νέες ιδέες του Γαλιλαίου (και
του Κοπέρνικου) έφεραν την επιστήµη και την εκκλησία σε σύγκρουση. Για παράδειγµα µια οµάδα φοιτητών
αναφέρει:
«Όπως φαίνεται από τα λόγια της κ. Σάτρι οι απόψεις που επικρατούσαν για το φυσικό κόσµο είχαν ντυθεί
θρησκευτικό µανδύα και θεωρούνταν δογµατικές και αδιαµφισβήτητες. Οποιαδήποτε νέα ιδέα εµφανιζόταν
κρίνονταν επικίνδυνη και αντίθετη µε τη µία και µοναδική θρησκευτική αλήθεια. Για το λόγο αυτό υπήρχε και η
Ιερά Εξέταση, σκοπός της οποίας ήταν η καταστολή όποιας τέτοιας ιδέας». Με αφετηρία τους σχολιασµούς των
φοιτητών πραγµατοποιείται συζήτηση για τη σχέση επιστήµης και θρησκείας.
Στη ∆ραστηριότητα 2 οι φοιτητές επισηµαίνουν τις αλλαγές στις αντιλήψεις των ανθρώπων που πυροδοτούνται
από την ιδέα ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο και σχολιάζουν:
«Οι άνθρωποι παύουν πλέον να είναι παθητικοί και να αποδέχονται όσα ίσχυαν µέχρι τότε άκριτα. Αρχίζουν να
αναζητούν νέες αλήθειες και να αµφισβητούν τις µέχρι τότε αντιλήψεις...Μέσω της παρατήρησης και της
συζήτησης αναζητούν πιο πρακτικές λύσεις για τα καθηµερινά τους προβλήµατα. Αρχίζουν να ανακαλύπτουν
την αστρονοµία και να αναθεωρούν τις απόψεις τους για το σύµπαν. Όσον αφορά τις κοινωνικές σχέσεις των
ανθρώπων δηµιουργούνται νέες αντιλήψεις για τις σχέσεις ατόµων-εξουσίας. ∆ηλ. εξαπλώνεται η κοινωνική
αναταραχή σε όλη την Ευρώπη παράλληλα µε τις αµφισβητήσεις του µυαλού σε σχέση µε το φυσικό κόσµο.
Παρατηρείται µε άλλα λόγια ότι ταυτόχρονα µε την ανάπτυξη και διάδοση της επιστήµης ανοίγονται και οι
πνευµατικοί ορίζοντες των µελών της εκάστοτε κοινωνίας ώστε να προσανατολίζονται στην οικοδόµηση νέων
κοινωνιών πάνω σε νέες βάσεις».
Μια άλλη οµάδα φοιτητών υποστηρίζει:
«Οι άνθρωποι άρχισαν να αντιλαµβάνονται ότι ο κόσµος είναι µεγαλύτερος, υπάρχουν και άλλοι χώροι όπου
µπορούν να πάνε. Έτσι, όπως τα καράβια σεργιανίζουν σε µεγαλύτερες θάλασσες, έτσι και τα αστέρια αλλά και
η γη σεργιανίζουν στο διάστηµα.
Ο τραγουδιστής φέρνει σαν παράδειγµα τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι καθένας περιστρέφεται γύρω από
αυτόν που είναι πιο ισχυρός... Με το ξεπέρασµα της ιδέας αυτής αλλάζουν οι σχέσεις µεταξύ γυναικών και
ανδρών, εργοδοτών και εργαζοµένων κ.τ.λ.».
Μια τρίτη οµάδα φοιτητών σχολιάζει τα ακόλουθα:
«Το ξεπέρασµα της ιδέας ότι η γη είναι το κέντρο του κόσµου ο Γαλιλαίος το συσχετίζει µε τις ακόλουθες
αλλαγές στις αντιλήψεις των ανθρώπων:
- αµφισβήτηση της κοινωνικής ιεραρχίας. ∆ηλ. όσο βαθιά ριζωµένη ήταν η αντίληψη του γαιοκεντρικού
συστήµατος στις συνειδήσεις των ανθρώπων εξίσου ριζωµένη ήταν η κοινωνική διαστρωµάτωση. Με την
ανατροπή της µιας αντίληψης ανατρέπεται και η άλλη.
- τάση για κριτική σκέψη και έρευνα
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- αµφισβήτηση της µέχρι τότε φύσης της επιστήµης και του περιεχοµένου της και τάση για εξακρίβωση µέσα
από την προσωπική εµπειρία
- µετατροπή της επιστήµης σε κοινωνικό αγαθό για όλους τους πολίτες»
Στην ∆ραστηριότητα 3 οι φοιτητές συζητούν εάν θα χρησιµοποιούσαν κάποια παραδείγµατα που αναφέρει ο
Γαλιλαίος στην τάξη. Ο Γαλιλαίος µεταφέρει τον Αντρέα πάνω σε µια καρέκλα γύρω από το νιπτήρα του για να
τον πείσει ότι καθισµένος πάνω στην καρέκλα (όπως και πάνω στη γη) δεν αντιλαµβάνεται την κίνησή της και
ότι όταν κινείται αυτός πάνω στη καρέκλα γύρω από τον ήλιο-νιπτήρα το αποτέλεσµα είναι να τον βλέπει µια
στα αριστερά και µια στα δεξιά του. Επίσης καρφώνοντας ένα κοµµατάκι ξύλο σε ένα µήλο και περιστρέφοντάς
το ο Γαλιλαίος εξηγεί στον Αντρέα πώς γίνεται η γη να γυρνάει και εµείς ποτέ να µη νιώθουµε ότι βρισκόµαστε
ανάποδα. Έτσι οι φοιτητές υποστηρίζουν ότι:
«Τα παραδείγµατα του Γαλιλαίου θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µέσα σε µια σχολική τάξη ως
παραδείγµατα για τους εξής λόγους:
1. Οι απαντήσεις είναι διατυπωµένες απλά, χωρίς σύνθετους και δυσνόητους ορισµούς ή κανόνες.
2. Τα φαινόµενα και τα παραδείγµατα που χρησιµοποιεί πηγάζουν από τη φυσική απορία, που προέρχεται από
την απλή παρατήρηση καθηµερινών πραγµάτων/φαινοµένων και εξηγούνται µέσα από αυτά.
3. Τα υλικά των παραδειγµάτων είναι τέτοια που βρίσκονται παντού. Είναι απλά και προσιτά στον καθένα.
Επίσης γι’ αυτό το λόγο είναι απαλλαγµένα από µυστηριώδης ιδιότητες/δυνάµεις, στις οποίες θα µπορούσαν να
αποδοθούν τα αποτελέσµατα των παραδειγµάτων.
4. Είναι κατάλληλα να κινήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να το προσέξουν και περισσότερο».
Μια δεύτερη οµάδα φοιτητών σχολιάζει:
«Θα χρησιµοποιούσαµε το παράδειγµα µε την καρέκλα για να δείξουµε πως η πορεία του ήλιου από την
ανατολή προς τη δύση (αριστερά και δεξιά) δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι οφείλεται µόνο στη δική του κίνηση,
αλλά µπορεί να οφείλεται στην κίνηση της γης (στο παράδειγµα µε την καρέκλα, στην κίνηση του
παρατηρητή).
Αντίστοιχα το παράδειγµα µε το µήλο προσθέτει ένα ακόµα στοιχείο για την κατανόηση της περιστροφής της
γης και την έννοια της βαρύτητας η οποία δεν µας επιτρέπει να πέφτουµε καθώς αυτή γυρίζει».
Στη συνέχεια οι φοιτητές-δάσκαλοι προτείνουν τρόπους µετασχηµατισµού των παραπάνω δραστηριοτήτων για
εφαρµογή στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση στους µελλοντικούς µαθητές τους. Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή της
παραπάνω πρότασης είναι να µελετηθεί ολόκληρο το έργο κατά τη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς και οι
µαθητές να παρουσιάσουν τη θεατρική αυτή παράσταση στο τέλος της χρονιάς. Έτσι η συζήτηση πάνω στα
παραπάνω άλλα και σε µια σειρά από άλλα θέµατα που αφορούν τις φυσικές επιστήµες, τις αλληλεπιδράσεις
επιστήµης και κοινωνίας και τη φύση των επιστηµονικών θεωριών πραγµατοποιείται στις πρόβες του έργου
µέσα στα πλαίσια ενός καθαρά πολιτιστικού γεγονότος γεφυρώνοντας το φαινοµενικό χάσµα επιστήµης και
κουλτούρας.

Γ. - Συζήτηση
Η πρόταση που παρουσιάζεται στην εργασία αυτή για τον τρόπο που το θέατρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη
διδασκαλία των φυσικών επιστηµών πραγµατοποιείται στο πλαίσιο µιας τρισδιάστατης γνωστικής,
µεταγνωστικής και συναισθηµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας των φυσικών επιστηµών (Seroglou &
Koumaras 2001). Η γνωστική διάσταση αφορά τη γνώση, η µεταγνωστική διάσταση αφορά τη φύση της γνώσης
και τη διαχείριση της γνώσης στην κοινωνία και η συναισθηµατική διάσταση αφορά τις στάσεις που
διαµορφώνει η γνώση αυτή. Στην παρούσα πρόταση στη γνωστική διάσταση παρουσιάζεται η κίνηση της γης
γύρω από τον ήλιο (γνώση). Στη µεταγνωστική διάσταση αναδεικνύεται τόσο η εξελικτική φύση των
επιστηµονικών θεωριών οι οποίες αποτελούν νοητικές κατασκευές και όχι απόλυτες αλήθειες (φύση της
γνώσης), όσο και ο τρόπος που επιστήµη αλληλεπιδρά µε τον πολιτισµό τη θρησκεία και τις κοινωνικές δοµές
(διαχείριση της γνώσης στην κοινωνία). Στη συναισθηµατική διάσταση καλλιεργείται µια στάση αµφισβήτησης
απέναντι στα καθιερωµένα, µια θετική στάση απέναντι στην αλλαγή και την καινοτοµία καθώς και µη-ταξική
και µη-σεξιστική στάση (στάσεις που διαµορφώνει η γνώση).
Οι φοιτητές-δάσκαλοι που έχουν µέχρι στιγµής παρακολουθήσει το εργαστήριο αυτό που περιγράφεται στην
παρούσα εργασία αρχικά δείχνουν έκπληξη για την εµπλοκή του θεάτρου στη διδασκαλία των φυσικών
επιστηµών αλλά στη συνέχεια συµµετέχουν µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι φοιτητές-δάσκαλοι δείχνουν
εµπιστοσύνη στην ικανότητά τους να διαχειριστούν ανάλογα θέµατα στην τάξη (ακόµα και να ανεβάσουν όλο
το θεατρικό έργο µε τους µαθητές τους) και γι’ αυτούς η διαθεµατικότητα της προσέγγισης είναι ευπρόσδεκτη
και δίνει λύση στο συνδυασµό των διαφορετικών πεδίων που ούτως ή άλλως έχουν να διδάξουν στους µαθητές
τους (φυσικές επιστήµες - ιστορία - θέατρο - κοινωνικές δοµές - θρησκεία).
Η παρούσα πρόταση µπορεί να είναι η αφορµή για µια σειρά από θέµατα έρευνας. Θα ήταν ενδιαφέρον να
διερευνηθεί η εφαρµογή σε σχολική τάξη του εργαστηρίου αυτού µε πρώτη ανάγνωση αποσπασµάτων του
θεατρικού έργου, εργασία σε οµάδες και συζήτηση. Επίσης η µελέτη των αντιδράσεων των µαθητών κατά το
ανέβασµα όλου του θεατρικού έργου στη διάρκεια µιας σχολικής χρονιάς θα έδινε ενδιαφέρουσες πληροφορίες
για τον τρόπο που οι πρόβες ενός θεατρικού µπορεί να αποτελέσουν πεδίο συζήτησης για θέµατα φυσικών
επιστηµών.
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