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Οι τέχνες στην εκπαίδευση (ΙΙΙ)
της Αλίκης Κατσαβού
Στα δύο προηγούµενα τεύχη είχα µε συντοµία αναφερθεί σε µια διαδικασία ένταξης των
τεχνών µέσα στη διδασκαλία. Η µέθοδος αυτή έχει ευρύ πεδίο εφαρµογής. Ας δούµε, µέσα
από παραδείγµατα πώς οι θεατρικές τεχνικές µπορούν να εφαρµοστούν στη διδασκαλία του
µαθήµατος της φυσικής.
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ
Πρόκειται για µια παντοµίµα στην οποία οι µαθητές αναπαριστούν µόρια νερού που
µετατρέπονται απ’ την υγρή στην στερεή, ξανά υγρή και µετά αέρια κατάσταση. Παρόλο
που δεν τους εξηγούµε από την αρχή ότι είναι µόρια νερού ή ότι κάνουµε ένα µάθηµα για
τις καταστάσεις της ύλης, τους λέµε ότι το παιχνίδι αυτό θα έχει να κάνει µε τη φυσική αλλά
αφήνουµε τις επεξηγήσεις για το τέλος της δραστηριότητας.
Υγρή κατάσταση: Προσδιορίζουµε έναν συγκεκριµένο κυκλικό χώρο δράσης στην τάξη
τοποθετώντας θρανία και καρέκλες ανάλογα ή αν είµαστε στο προαύλιο τον ζωγραφίζουµε
µε µια κιµωλία στο έδαφος. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι αρκετά µεγαλύτερος από το
γκρουπ. Κατόπιν λέµε στους µαθητές να έρθουν όλοι στο κέντρο του κύκλου, όσο πιο κοντά
µπορούν ο ένας µε τον άλλο. Τους λέµε να κινηθούν ελεύθερα µεταξύ τους, µένοντας
πάντα στο κέντρο του κύκλου. Σχολιάζουµε τη ρευστότητα της οµάδας και ότι ενώ µοιάζουν
να µένουν στο µέσον του προκαθορισµένου χώρου και να διατηρούν το µέγεθός τους, το
σχήµα τους αλλάζει διαρκώς. Αλλάζουµε λίγο το σχήµα του “δοχείου” και σχολιάζουµε την
επίδραση αυτής της αλλαγής στην οµάδα.
Στερεή κατάσταση: Αφού κινηθούν µε άνεση, τους λέµε ότι αφαιρούµε ενέργεια από την
οµάδα. Καθώς η ενέργεια µειώνεται, θα αρχίσουν να νιώθουν κουρασµένοι και δεν θα
κινούνται τόσο όσο πριν, ούτε τόσο γρήγορα. Καθώς οι µαθητές επιβραδύνουν τον ρυθµό
τους, «αφαιρούµε» ακόµα περισσότερη ενέργεια. Τελικά τους λέµε να πιάσουν ο ένας τον
άλλον και να σταµατήσουν να κινούνται µονοµιάς. Η οµάδα ακινητοποιείται σε µια στερεή
µάζα και εµείς κινούµαστε γύρω τους πιέζοντας ελαφρά και σχολιάζοντας πόσο στέρεο είναι
και πώς διατηρεί το σχήµα του.
Αέρια κατάσταση: Αφού οι µαθητές αισθανθούν την προηγούµενη κατάσταση, τους λέµε
ότι αρχίζουµε να προσθέτουµε πάλι ενέργεια στην οµάδα. Θα αφήσουν ο ένας τον άλλο και
θα αρχίσουν να κινούνται πάλι ελεύθερα µέσα στον κύκλο. Σχολιάζουµε το γεγονός ότι η
οµάδα για άλλη µια φορά αλλάζει το σχήµα της. Μετά τους λέµε ότι προσθέτουµε ακόµη
περισσότερη ενέργεια. Καθώς αρχίζουν να κινούνται γρηγορότερα τους λέµε τώρα ότι είναι
τόση πολλή η ενέργεια που δεν µπορούν να µείνουν στο κέντρο του κύκλου, τους λέµε ότι
είναι ελεύθεροι να πάνε όπου θέλουν µέσα στον κύκλο και όταν πέφτουν (όχι επίτηδες) ο
ένας στον άλλο πρέπει να αναπηδούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα οι µαθητές
κινούνται αρκετά ελεύθερα µέσα στον προκαθορισµένο χώρο. Σχολιάζουµε το γεγονός ότι
το γκρουπ έχει εξαπλωθεί και έχει γεµίσει όλο τον ελεύθερο χώρο. Και τους λέµε ότι για
άλλη µια φορά το σχήµα αλλάζει διαρκώς.
Συζήτηση: Μετά από 1-2 λεπτά “υψηλής” ενέργειας, ξαναφέρνουµε την ενέργεια στο
αρχικό επίπεδο και ολοκληρώνουµε την άσκηση. Καθόµαστε σε κύκλο για συζήτηση.
Ρωτάµε το γκρουπ αν µπορούν να σκεφτούν κάτι από την Φυσική που να µοιάζει µε αυτό
που κάναµε. Με λίγο κέντρισµα από την µεριά µας, οι µαθητές συνειδητοποιούν ότι έπαιζαν
τις αλλαγές στην κατάσταση της ύλης. Η ανακάλυψη αυτή γενικά τους ευχαριστεί και οδηγεί
σε µια ζωηρή συζήτηση για τους τρόπους που οι δύο διαδικασίες (η δικιά µας στην τάξη και
η φυσική) µοιάζουν ή διαφέρουν. Μετά επαναλαµβάνουµε εν συντοµία τη δραστηριότητα.
Ας προστεθεί τώρα που τα παιδιά γνωρίζουν ότι είναι µόρια νερού, η αίσθηση ότι το σώµα
είναι αβαρές, είναι µικρό απειροελάχιστο µόριο νερού που αιωρείται ανάµεσα σε άλλα µόρια
νερού.
ΧΤΥΠΑ ΤΟ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙ!
Μια διασκεδαστική άσκηση µέσω της οποίας οι µαθητές θα κατανοήσουν το πώς λειτουργεί
ο ηλεκτρισµός.
Προετοιµασία: Ξεκινάµε την άσκηση αφού έχουµε κάνει µια σύντοµη συζήτηση για τον
ηλεκτρισµό και το πώς ταξιδεύει µέσα στα σύρµατα. ∆ιαλέγουµε έναν µαθητή να κάνει το
«κουδούνι» (εκείνον που «χτυπάει» καλύτερα). Ένας άλλος µαθητής κάνει αυτόν που θα
χτυπήσει το κουδούνι (π.χ. τον ταχυδρόµο) και κάποιος κάνει το «κουµπί». Όλοι οι
υπόλοιποι είναι το «σύρµα».

Το «κουδούνι» παίρνει θέση σε µια άκρη του δωµατίου και το «κουµπί» σε άλλη, κοντά
στην υποτιθέµενη πόρτα. Η υπόλοιπη τάξη ενώνει τα χέρια και σχηµατίζει το «σύρµα» που
οδηγεί από το «κουµπί» στο «κουδούνι».
Χτυπώντας το κουδούνι: Ο ταχυδρόµος πάει στην πόρτα και πατάει το «κουµπί»
(πιέζοντας το κεφάλι του «κουµπιού») Το κουµπί σφίγγει το χέρι του πρώτου παιδιού στο
κύκλωµα, που ανταποδίδει το σφίξιµο στο επόµενο, κλπ. Μέχρι που κάποιος σφίγγει το χέρι
του «κουδουνιού», που φωνάζει «Ντίν-Ντον»!
Το κάνουµε αρκετές φορές αυτό µε διαφορετικούς τρόπους. Προσπαθούµε να δούµε πόσο
γρήγορα µπορεί να δουλέψει και συζητάµε το γεγονός ότι ο αληθινός ηλεκτρισµός
προχωράει πολύ γρηγορότερα από όσο µπορούµε να δουµε, αλλά και αυτός χρειάζεται
χρόνο ακόµα κι αν δεν φαίνεται. Το δοκιµάζουµε µε τα µάτια κλειστά και πειραµαζόµαστε τι
συµβαίνει όταν το καλώδιο είναι κοµµένο.
Συζήτηση: Κατόπιν συζητάµε πόσο αυτό που κάναµε µοιάζει ή όχι µε τον πραγµατικό
ηλεκτρισµό. Στην αναπαράστασή µας έχουµε παραλείψει θέµατα όπως: αρνητικός-θετικός
πόλος, δεύτερο καλώδιο από το «κουδούνι» στο «κουµπί» και πηγή ηλεκτρισµού. (Αλλά µε
µαθητές προχωρηµένους µπορούν να προστεθούν και αυτά τα στοιχεία. Ή να µην
προστεθούν και να δούµε αν θα προκύψουν σαν θέµατα στη συζήτηση).
ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ;
Η άσκηση αυτή αυξάνει την κριτική ικανότητα και την κατανόηση του πόσο χρειαζόµαστε
τον ηλεκτρισµό στην σύγχρονη εποχή.
Κάθε µαθητής διαλέγει (κρατώντας το µυστικό) µια συγκεκριµένη ηλεκτρική συσκευή.
Μπορεί να είναι οτιδήποτε από πιστολάκι µαλλιών, τοστιέρα µέχρι ένα τηλεκατευθυνόµενο
αυτοκινητάκι ή ένα φωτοτυπι κό µηχάνηµα. Ο κάθε µαθητής µιµείται µε το σώµα του το
σχήµα της συσκευής.
Επιθεωρούµε το δωµάτιο και λέµε: «Πω-πω, κοίτα όλα αυτά τα σκουπίδια. ∆εν τα
χρειάζοµαι όλα αυτά. Νοµίζω ότι θα ξεφορτωθώ µερικά». Μετά διαλέγουµε ένα µαθητή και
λέµε: «Νοµίζω ότι θα πετάξω ΑΥΤΟ εδώ». Τότε ο µαθητής (όλοι γνωρίζουν τους κανόνες
πριν ξεκινήσει το παιχνίδι) λέει: «Όχι, δεν µπορείς να µε πετάξεις». Εµείς του λέµε: «Γιατί
όχι;» και ο µαθητής απαντά: «Γιατί χωρίς εµένα...» (εδώ πρέπει να σκεφτεί κάτι κακό που
θα συµβεί αν η συγκεκριµένη συσκευή δεν είναι εκεί. Για παράδειγµα µια τοστιέρα µπορεί
να πει: «γιατί χωρίς εµένα θα πρέπει να τρως άψητο ψωµί όλη την ώρα»). Η ιδέα εδώ είναι
ότι οι µαθητές πρέπει να βρουν αρκετούς πραγµατικούς λόγους για τα αντικείµενα που
διάλεξαν. Συχνά δεν τους αφήνουµε να ξεφύγουν µε µια µόνο απάντηση («Ε, καλά, µου
αρέσει το άψητο ψωµί. Θα σε πετάξω λοιπόν»). Επαναλαµβάνουµε τη διαδικασία µε κάθε
µαθητή. "
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