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Περίληψη
Η εισήγηση µελετά και αναλύει σε βάθος το διακεκριµένο project του σχεδιασµού µιας
µεταφερόµενης αίθουσας πειραµάτων και επιδείξεων ειδικά διαµορφωµένης για τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα του Κέντρου Διάδοσης Επιστηµών και Μουσείου
Τεχνολογίας Noesis. Ο εξοπλισµός, σχεδιασµένος από τον εισηγητή, περιλαµβάνει ένα
σύστηµα ανεξάρτητων αµφιθεατρικών αναβαθµών που µοιάζουν να αιωρούνται στο
χώρο. Το περιβάλλον µεταµορφώνεται ανάλογα µε την οπτική γωνία από την οποία το
ανακαλύπτεις έτσι ώστε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του παιδικού µατιού, να
δηµιουργήσει το αίσθηµα της έκπληξης και να ωθήσει το παιδί στην εξερεύνηση των
αντικειµένων που το απαρτίζουν. Εγχάρακτα σύµβολα από τον κόσµο της επιστήµης
στην επιφάνεια των καθισµάτων δηµιουργούν ένα εικονικό πληκτρολόγιο στο χώρο και
παρακινούν το παιδί στην ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο ενός διαδραστικού θεατρικού
παιχνιδιού. Ο σχεδιασµός του χώρου δηµιουργεί προκλήσεις προς όλες τις ηλικίες
καθιστώντας δυνατή την επίτευξη της σωµατικής, όσο και της πνευµατικής τους
ανάπτυξης. Σε επίπεδο διαµορφώσεων και υλικότητας, η αίθουσα παρέχει στο παιδί
ερεθίσµατα, του συστήνει µια ποικιλία κινητικών δοκιµασιών και του προσφέρει
αφορµές για πειραµατισµό εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πλαίσιο ασφάλειας.
Ακολουθώντας τη διαδικασία σχεδιασµού µέχρι το τελικό αποτέλεσµα, η εισήγηση
διερευνά τη σύνθετη πορεία µέσα από την οποία οι παιδαγωγικές θέσεις
µετασχηµατίζονται σε συντακτικές και µορφολογικές αρχές του αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού.
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Αbstract
The paper analyses in depth the distinguished project of designing a mobile science lab
and demonstration room designed by the author and specially adapted to the educational
programs of NOESIS Science Center and Technology Museum in Thessaloniki, Greece.
A system of separate tiered platforms consists of planes that seem to float in space. The
environment transforms itself depending on the viewpoint from which ones discovers it,
thus capturing the interest of the children’s eyes, creating a sense of surprise and urging
the child into ever exploring anew the objects that make up the space. Engraved
symbols from the world of science on the surface of the seats create a virtual keyboard
in space, and encourage children to assume roles in an interactive theatrical game. The
design of the place creates challenges for all age groups, contributing to their physical

and intellectual development. At a setup and materiality level, the mobile science lab in
NOESIS provides children with stimuli, introduces a variety of kinetic challenges and
induces experimentation, while ensuring a safe environment. Following the design
process up to the final result, the presentation explores the complex course through
which pedagogical positions transform into syntactical and morphological principles of
architectural design.
keywords: mobile science lab & demonstration room, Noesis, tiered platforms,
exploration, intellectual command, kinetic challenges, theatrical game, pedagogical
discourse, architectural discourse
Εισαγωγή
Η εισήγηση µελετά και αναλύει σε βάθος το διακεκριµένο project του σχεδιασµού
µιας µεταφερόµενης αίθουσας πειραµάτων και επιδείξεων ειδικά διαµορφωµένης για τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα του Κέντρου Διάδοσης Επιστηµών και Μουσείου
Τεχνολογίας Noesis. Ο εξοπλισµός της αίθουσας, µε designer τον εισηγητή, συνιστά
µία σπάνια περίπτωση σχεδιασµού ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος υψηλής
ποιότητας και κόστους µε στόχο όχι µόνο να συνάδει µε τις αρχές του
µουσειοπαιδαγωγικού φορέα και το αρχιτεκτονικό ύφος των εγκαταστάσεών του αλλά,
κυρίως, να απαντά στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας που
καλείται να φιλοξενήσει.
Παρακολουθώντας τη διαδικασία από το σχεδιασµό µέχρι το τελικό αποτέλεσµα, η
εισήγηση διερευνά τη σύνθετη πορεία µέσα από την οποία οι παιδαγωγικές θέσεις
µετασχηµατίζονται σε συντακτικές και µορφολογικές αρχές του αρχιτεκτονικού
σχεδιασµού.
Με άλλα λόγια εξετάζει µε ποιους τρόπους ο παιδαγωγικός λόγος γίνεται
αρχιτεκτονικός και αυτός µε τη σειρά του µεταλλάσσεται σε νέο παιδαγωγικό.
Περιγραφή – Concept
Η αρχιτεκτονική µελέτη εφαρµογής έτσι όπως – εν συντοµία – παρουσιάζεται εδώ
(Λιαµάδης 2008: 1-8), εκπονήθηκε το 2008 µετά από ανάθεση του έργου «Μελέτη για
τη διαµόρφωση µεταφερόµενης αίθουσας πειραµάτων και επιδείξεων» στον εισηγητή,
για λογαριασµό του Κέντρου Διάδοσης Επιστηµών και Μουσείου Τεχνολογίας
ΝΟΗΣΙΣ. Η ανάθεση έγινε στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Συµπληρωµατικές
δράσεις για την ολοκλήρωση και την πλήρη αξιοποίηση του νέου Κέντρου Διάδοσης
Επιστηµών και Μουσείου Τεχνολογίας στην Θέρµη Θεσσαλονίκης» που
χρηµατοδοτήθηκε από το Ε.Π.ΑΝ. στο µέτρο 4.4.1. κατά 80% από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους.
Η κατασκευή της αίθουσας ολοκληρώθηκε το 2009. Έκτοτε αυτή βρίσκεται
εγκατεστηµένη στο Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις και
χρησιµοποιείται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τα οποία
σχεδιάστηκε. Παρότι η µελέτη προέβλεπε τη δυνατότητα µεταφοράς του εξοπλισµού
της σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (σχολεία, εκθέσεις κ.ο.κ.), κάτι τέτοιο
πρακτικά δεν έχει συµβεί. Κατ’ εξαίρεση, ένα ενδεικτικό τµήµα του εξοπλισµού
(µονάδα αναβαθµών) µεταφέρθηκε δύο φορές για λόγους έκθεσης και όχι
εκπαιδευτικής χρήσης: το 2012 στο πλαίσιο της έκθεσης “Made in Thessaloniki” στο

Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το 2015 στο πλαίσιο της έκθεσης του
διδακτικού – καλλιτεχνικού προσωπικού του Τµήµατος Εικαστικών και Εφαρµοσµένων
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης «Καθηγητές – Εικαστικοί»,
στις εγκαταστάσεις του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη Μονή Λαζαριστών.

Εικόνα 1: φωτορεαλιστική απεικόνιση της αίθουσας, µε τον πάγκο των πειραµάτων, την πλάτη/φόντο και
ένα σύστηµα ανεξάρτητων αµφιθεατρικών αναβαθµών διαρθρωµένων σε επίπεδα που µοιάζουν να
αιωρούνται στο χώρο (σχεδιασµός: Γ. Λιαµάδης, φωτορεαλιστική απεικόνιση: Α. Στογιάννης)

Ο εξοπλισµός της αίθουσας συνολικά αποτελείται από πέντε µονάδες
αµφιθεατρικών αναβαθµών στο χώρο κοινού, έναν πάγκο πειραµάτων και επιδείξεων,
και µια πλάτη / φόντο µε σκοπό τη φιλοξενία βοηθητικού εξοπλισµού και οπτικού
υλικού σχετικού µε τη θεµατολογία της εκάστοτε δραστηριότητα1 (Εικόνα 1).
Με αφετηρία τις λειτουργικές απαιτήσεις, η διάταξη των θέσεων έγινε εξ αρχής
ανά ζεύγη, µε τέτοιο τρόπο ώστε ακόµη και η προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών
κατά τη διάρκεια της επίδειξης (παράστασης) να µη προκαλεί αναστάτωση των
υπολοίπων θεατών. Η διάταξη των καθισµάτων σε ανεξάρτητες αµφιθεατρικές µονάδες
µε τρία ζεύγη καθήµενων σε ισάριθµα επίπεδα δηµιουργεί έναν διάδροµο
προσέλευσης/αποχώρησης ξεχωριστά ανά θεατή. Πέντε αµφιθεατρικές µονάδες των έξι
θεατών καλύπτουν τις ανάγκες φιλοξενίας ενός αριθµού 30 ατόµων όπως προβλεπόταν
από τις προδιαγραφές. Η πρόβλεψη επιπλέον αµφιθεατρικών µονάδων, µπορεί να
αυξήσει τον αριθµό αυτό.
Η τραπεζοειδής κάτοψη του πρώτου αναβαθµού σε συνδυασµό µε την υποχώρηση
του παραλληλόγραµµου επάνω επιπέδου δηµιουργεί τις απαραίτητες προεξοχές που
λειτουργούν ως σκαλοπάτι για την άνετη και ασφαλή προσέγγιση του δεύτερου
αναβαθµού.
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Βίντεο της αίθουσας διαθέσιµο στο σύνδεσµο: https://www.youtube.com/watch?v=hj6Wpqirq3k&t=5s

Επιπρόσθετα, ο συνδυασµός τραπεζίου και παραλληλογράµµου αυξάνει τη
λειτουργική ευελιξία του συνόλου. Το σφηνοειδές σχήµα επιτρέπει την ακτινωτή
διάταξη των αµφιθεατρικών µονάδων µε πρόβλεψη παράλληλων διαδρόµων
πρόσβασης ανάµεσά τους. Η ηµικυκλική διάταξη που δηµιουργείται στο χώρο,
προβάλλει ως φυσική εξέλιξη του σχήµατος των αναβαθµών. Οι γωνίες σύγκλισης των
πλευρών, επιτρέπουν τη µελλοντική προσθήκη δύο (2) ακόµη µονάδων για τη
συµπλήρωση ενός ηµικυκλίου, ενώ στην περίπτωση περαιτέρω προσθήκης, µπορεί να
δηµιουργηθεί ένα κλειστό σχήµα µε τη σκηνή στο κέντρο και κοινό θεατών
περιµετρικά.
Προχωρώντας ακόµη περισσότερο, η προτεινόµενη λύση παρέχει τη δυνατότητα
αναστροφής του κάτω αναβαθµού κατά 180ο επιτρέποντας τη γραµµική συναρµογή των
αµφιθεατρικών µονάδων εν σειρά. Με την εναλλάξ παράθεση µονού (περιττού)
αριθµού κανονικών και ανεστραµµένων τραπεζίων, δηµιουργείται µια γραµµική
αµφιθεατρική διάταξη µε τρεις ενιαίες σειρές καθισµάτων και πρόσβαση από τις δύο
πλευρές.

Εικόνα 2: Εναλλακτικοί συνδυασµοί γραµµικής και ακτινωτής διάταξης των αµφιθεατρικών αναβαθµών
µετασχηµατίζουν το χώρο ανάλογα µε το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή τις ιδιαιτερότητες
του ευρύτερου χώρου όπου φιλοξενείται (σχεδιασµός: Γ. Λιαµάδης, φωτορεαλιστική απεικόνιση: Α.
Στογιάννης).

Ο συνδυασµός γραµµικής και ακτινωτής διάταξης µπορεί να δηµιουργήσει ακόµη
περισσότερες εναλλακτικές εκδοχές ανάλογα µε το χαρακτήρα της εκπαιδευτικής
διαδικασίας ή τις ιδιαιτερότητες του χώρου όπου φιλοξενείται (Εικόνα 2).
Ο πάγκος πειραµάτων, σχήµατος «Π» µε καµπυλωµένες άκρες, αποτελεί µια
αυτοφερόµενη ενιαία (µονοµπλόκ) κατασκευή από corian. Η επιλογή του υλικού έγινε

µε γνώµονα τις λειτουργικές απαιτήσεις του πάγκου ως προς την αντοχή σε χτυπήµατα
και χρήση χηµικών, αλλά και τον εύκολο καθαρισµό της επιφάνειάς του.
Ως προς τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, ο πάγκος διαθέτει ένα ενσωµατωµένο
σύστηµα απορροής των υγρών, τέσσερις εργονοµικά σχεδιασµένες εγκιβωτισµένες
λαβές για την εύκολη µεταφορά του, αλλά και ένα επιτραπέζιο φωτιστικό µε βραχίονες
για την κατά περίσταση ρύθµιση του φωτισµού και την αναπαραγωγή των συνθηκών
και της ατµόσφαιρας εργαστηρίου. Η βάση του φωτιστικού είναι εγκιβωτισµένη στην
επιφάνεια εργασίας, χωρίς ορατά καλώδια ηλεκτρικής παροχής αφού αυτά διέρχονται
µέσα από το σώµα του πάγκου. Κάτω από την αυτοφερόµενη επιφάνεια, προβλέπονται
τέσσερις επιµέρους αποθηκευτικές µονάδες, τροχήλατες για την εύκολη, ανεξάρτητη
µεταφορά τους, αλλά και για τη δυνατότητα χρήσης τους εκτός πάγκου ως βοηθητικές
επιφάνειες εργασίας, στήριξης προβολικών συστηµάτων κ.ο.κ.
Το έργο του επιστήµονα/µουσειοπαιδαγωγού/οµιλητή, υποβοηθείται και από το
δορυφόρο που φέρεται αναρτηµένος επάνω από τον πάγκο εργασίας και εγκιβωτίζει
στο όµοιας αισθητικής περίβληµά του έναν πίνακα LCD για την πληροφόρηση του
κοινού σχετικά µε τη θεµατολογία της επίδειξης, το χρόνο διάρκειας των πειραµάτων
κ.α.
Ο δορυφόρος µε την ενσωµατωµένη ηλεκτρική του παροχή, µπορεί ακόµη να
φιλοξενήσει ένα µηχάνηµα προβολής ψηφιακών δεδοµένων (database projector) ή
κάµερα µε δυνατότητα απευθείας προβολής της επίδειξης από επάνω σε σύστηµα
οθόνης LCD. Η ταυτόχρονη οπτική της επίδειξης και των πειραµάτων από επάνω,
διευκολύνει τη σφαιρικότερη αντίληψη των τεκταινόµενων επί σκηνής.
Η αρχιτεκτονική σύνθεση επιχειρεί στο σύνολό της, πέρα από τη βέλτιστη
διευθέτηση των λειτουργικών ζητηµάτων, τη δηµιουργία ενός χώρου που συνάδει µε το
τεχνολογικό και επιστηµονικό προφίλ του Κέντρου Διάδοσης Επιστηµών και Μουσείου
Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ). Οι αισθητικές επιλογές, πέρα από την συχνά παρούσα
λειτουργική και κατασκευαστική τους αφετηρία, αποσκοπούν σε ένα αποτέλεσµα
σύγχρονο και τεχνολογικά προηγµένο χωρίς να καταφεύγουν σε µορφολογικές
ακροβασίες και υπερβολές. Ο αισθητικός κώδικας που υιοθετείται, παρά τις
φουτουριστικές του αναφορές δεν προσεγγίζεται ως αυτοσκοπός, αλλά υπηρετεί τις
επιµέρους (εκπαιδευτικές, λειτουργικές και ψυχο-συναισθηµατικές) ανάγκες του
χρήστη.
Έκπληξη, εξερεύνηση και νοητική κυριαρχία στο χώρο
Το σύστηµα των ανεξάρτητων αµφιθεατρικών αναβαθµών αποτελείται από επίπεδα
που µοιάζουν να αιωρούνται στο χώρο (Εικόνα 3). Το περιβάλλον µεταµορφώνεται
ανάλογα µε την οπτική γωνία από την οποία το ανακαλύπτεις έτσι ώστε να κεντρίσει το
ενδιαφέρον του παιδικού µατιού, να δηµιουργήσει το αίσθηµα της έκπληξης και να
ωθήσει το παιδί κάθε φορά σε µία νέα εξερεύνηση των αντικειµένων που το απαρτίζουν.
Η νοητική κυριαρχία στο χώρο καθίσταται µία πιο δύσκολη και αργή αλλά ταυτόχρονα
διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα διαδικασία. «Οι εµπειρίες που προσφέρει στο παιδί ο
χώρος γίνονται όλο και πιο ενδιαφέρουσες, όσο µεγαλύτερο βαθµό δυσκολίας απαιτεί η
επίτευξη του στόχου κάθε φορά», όπως αναφέρει η Αναστασία Μπίκα (2001: 11). Μια
σειρά από τοπογραφικές διακυµάνσεις συγκροτούν ένα περιβάλλον µε πολύπλοκες
χωρικές διαρθρώσεις όπως: κεκλιµένα επίπεδα, αναβαθµούς, διαφορετικά επίπεδα
προβολής σκιών αλλά και δυνατότητες ευέλικτων, εναλλακτικών διατάξεων τόσο στους
αναβαθµούς όσο και στην πλάτη του πάγκου εργασίας.

Εικόνα 3: Μια σειρά από τοπογραφικές διακυµάνσεις συγκροτούν ένα περιβάλλον µε πολύπλοκες
χωρικές διαρθρώσεις όπως: κεκλιµένα επίπεδα, αναβαθµούς και διαφορετικά επίπεδα προβολής σκιών.
Το περιβάλλον µεταµορφώνεται ανάλογα µε την οπτική γωνία από την οποία το παρατηρείς (σχεδιασµός:
Γ. Λιαµάδης, φωτορεαλιστική απεικόνιση: Α. Στογιάννης).

Ο σχεδιασµός του χώρου δηµιουργεί προκλήσεις προς όλες τις ηλικίες
καθιστώντας δυνατή την επίτευξη της σωµατικής, όσο και της πνευµατικής τους
ανάπτυξης. Όταν τα παιδιά αναγκάζονται να φτάσουν και να τεντωθούν πέρα από τις
δυνατότητες που µέχρι στιγµής κατέχουν, αναπτύσσουν και βελτιώνουν τις ικανότητες
τους. Τόσο σε επίπεδο διαµορφώσεων όσο και σε επίπεδο υλικότητας, η αίθουσα
πειραµάτων και επιδείξεων του Noesis παρέχει στο παιδί ερεθίσµατα, του συστήνει µια
ποικιλία κινητικών δοκιµασιών και του προσφέρει αφορµές για πειραµατισµό
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πλαίσιο ασφάλειας. Η ελαχιστοποίηση των σηµείωνπαγίδων έχει ως απόρροια την µείωση των απαγορεύσεων και κατ’ επέκταση τον
θρίαµβο της παιδικής φαντασίας.
Ασφάλεια | εχέγγυο για το θρίαµβο της παιδικής φαντασίας
Ο Rodari (2003: 132) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «η δηµιουργικότητα είναι
συνώνυµο της αποκλίνουσας σκέψης, εκείνης δηλαδή που σπάει διαρκώς τα σχήµατα
της εµπειρίας».
Ένας χώρος παιχνιδιού ή και µάθησης µέσω του παιχνιδιού πρέπει να παρέχει στα
παιδιά την πολυπόθητη ελευθερία τους µακριά από κανόνες και απαγορεύσεις
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια τους.

Εικόνα 4: Οι περιορισµένες υψοµετρικές διαφορές και η µορφολογία των αναβαθµών συµβάλλει στην
πρόληψη και ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Για το λόγο αυτό έχει γίνει µια συντονισµένη προσπάθεια πρόληψης και
ελαχιστοποίησης των κινδύνων. Οι επιφάνειες των αναβαθµών είναι σχεδιασµένες έτσι
ώστε η υψοµετρική διαφορά κάθε σειράς καθισµάτων σε σχέση µε τα µπροστά να είναι
επαρκής για την ανεµπόδιστη οπτική επαφή αλλά ταυτόχρονα περιορισµένη στο µισό
από το σύνηθες των 45 περίπου εκατοστών ώστε η τελευταία σειρά να περιορίζεται σε
ένα ύψος 85 περίπου εκατοστών (αντί του 1,35 που θα προέβλεπε µια κλασική
αµφιθεατρική διάταξη) ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο από ακούσια πτώση προς τα
πίσω (Εικόνα 4). Για τον ίδιο λόγο, η τρίτη σειρά καθισµάτων διαθέτει ένα
ανασηκωµένο χείλος, όχι ως πλάτη του καθίσµατος αλλά ως προστατευτικό που
αποτρέπει την κίνηση προς τα πίσω. Βέβαια τα παιδιά είναι πάντα πιο ευρηµατικά από
εµάς, οπότε δεν έχουν λείψει και τα παραδείγµατα παιδιών που χρησιµοποιούν το
χείλος αυτό για να κρεµαστούν από το κάθισµα κρατώντας κόντρα µε τα πόδια τους
στο κεκλιµένο τελείωµα του πίσω αναβαθµού…
Άλλωστε ο Rodari (2003: 84) επίσης αναφέρει ότι «[ε]ίναι πιο πιθανό να κάνουµε
λάθος µε τα παιδιά υποτιµώντας τα παρά υπερεκτιµώντας τα». Ο αρχιτέκτονας πρέπει
να το γνωρίζει αυτό εφόσον θέλει να σχεδιάσει έναν χώρο στον οποίο τα παιδιά θα
χρησιµοποιούν την φαντασία τους, θα τον αναδιαµορφώνουν και θα χρησιµοποιούν τις
κατασκευές που ο ίδιος οραµατίστηκε ως απλά µια αφορµή για αυτά.
Ο χώρος είναι ευέλικτος, ανοικτός σε ερµηνείες και διαφορετικές χρήσεις, και
επιτρέπει την αυτενέργεια των παιδιών.
Υλικότητα | αισθητηριακή αντίληψη των αντικειµένων
Τα αντικείµενα έχουν στρογγυλεµένες γωνίες και ακµές, ενώ το υλικό που
χρησιµοποιείται (corian) για την επίστρωση των επιφανειών (τόσο στον πάγκο
εργασίας όσο και στα καθίσµατα και τους αναβαθµούς) είναι 100% µη απορροφητικό,
δεν συγκρατεί δηλαδή µικρόβια ή βακτήρια. Το corian ως αδρανές, µη τοξικό,
υποαλλεργικό προϊόν διασφαλίζει πέρα από τη λειτουργική αντοχή και την υγιεινή του
καθίσµατος. Είναι επίσης, ανθεκτικό στη σκληρή χρήση, στα χηµικά (παρότι τα

επιστηµονικά πειράµατα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων του NOESIS δεν κάνουν
χρήση επικίνδυνων χηµικών ενώσεων), επισκευάζεται εύκολα και µπορεί να
αναλυκλωθεί.
Τέλος η ευχάριστη και ζεστή υφή του εγγυάται πέρα από την οπτική και την απτική
ευχαρίστηση του παιδιού-χρήστη. Τέλος, οι ακουστικές ιδιότητες του ίδιου του υλικού
όσο και ο τρόπος σύνδεσής του µε τη φέρουσα κατασκευή (το σκελετό) διασφαλίζει τη
χαµηλή στάθµη θορύβου συµβάλλοντας σε ένα ηχοτοπίο κατάλληλο για εκπαιδευτικές
δραστηριότητες.
Σύµβολα | ταυτότητες και θεατρικό παιχνίδι

Εικόνα 5: Εγχάρακτα σύµβολα από τον κόσµο της επιστήµης στην επιφάνεια των καθισµάτων
συγκροτούν ένα εικονικό πληκτρολόγιο στο χώρο.

Μία σειρά από αµφιθεατρικά διατεταγµένα καθίσµατα µε εγχάρακτα σύµβολα από
τον κόσµο της επιστήµης στην επιφάνειά τους (από αριθµητικές µονάδες και σύµβολα
µαθηµατικών πράξεων µέχρι σύµβολα χηµικών στοιχείων) δηµιουργούν ένα εικονικό
πληκτρολόγιο στο χώρο, ο συνδυασµός των πλήκτρων του οποίου, συγκροτεί τη βάση
και το εργαλείο της επιστηµονικής σκέψης για την κατανόηση του κόσµου (Εικόνα 5).
Υιοθετώντας την ταυτότητα του συµβόλου που αντιστοιχεί στο κάθισµά του (Εικόνα 6),
ο νεαρός θεατής καθίσταται συµµέτοχος της εκπαιδευτικής δράσης και παρακινείται
στην ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο ενός διαδραστικού θεατρικού παιχνιδιού.

Εικόνα 6: Υιοθετώντας την ταυτότητα του συµβόλου που αντιστοιχεί στο κάθισµά του, ο νεαρός θεατής
καθίσταται συµµέτοχος της εκπαιδευτικής δράσης και παρακινείται στην ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο
ενός διαδραστικού θεατρικού παιχνιδιού.

Σχεδιάζοντας το κενό
Στην αρχιτεκτονική κάνουµε λόγο για κενά και πλήρη. Και αυτό που συγκροτεί την
ουσιώδη φύση της αρχιτεκτονικής είναι το κενό. Αντίθετα από την κοινή αντίληψη ότι
η αρχιτεκτονική συγκροτείται από το πλήρες, ή µε άλλα λόγια το κτισµένο (τον
φέροντα οργανισµό και τα στοιχεία πλήρωσης όπως οι τοίχοι, τα πατώµατα, οι οροφές),
ο αρχιτεκτονικός χώρος που φιλοξενεί τις δραστηριότητές µας και του οποίου κάνουµε
χρήση δεν είναι παρά το κενό, ο χώρος που µεσολαβεί και οριοθετείται από τα
δοµηµένα στοιχεία της κατασκευής.
Τα παιδιά αντιµετωπίζουν τον κενό χώρο ισότιµα και όχι ως κάτι που περισσεύει.
Συχνά µάλιστα είναι αυτά τα σηµεία που οικειοποιούνται πιο εύκολα. Έρχονται να
γεµίσουν αυτά τα κενά είτε µε αντικείµενα είτε µε το ίδιο τους το σώµα (Κατσούρου &
Σέρφα 2012: 67).

Εικόνα 7: Η χωρική διάρθρωση των αναβαθµών δηµιουργεί προσβάσιµα κενά µεταξύ των αιωρούµενων
επιπέδων προσκαλώντας τα παιδιά να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν τον ενδιάµεσο χώρο
(σχεδιασµός: Γ. Λιαµάδης, φωτορεαλιστική απεικόνιση: Α. Στογιάννης).

Η χωρική διάρθρωση των αναβαθµών δηµιουργεί προσβάσιµα κενά µεταξύ των
αιωρούµενων επιπέδων προσκαλώντας τα παιδιά να ανακαλύψουν και να εξερευνήσουν
τον ενδιάµεσο χώρο, είτε οπτικά παρατηρώντας διαµέσου των κενών, είτε σωµατικά, µε
το να τον οικειοποιηθούν και να τον µετατρέψουν σε φωλιά για τα παιχνίδια τους ή σε
κρυψώνα που θα τους επιτρέψει να τρυπώσουν και να κουλουριαστούν
ανακαλύπτοντας την ελαστικότητα και την ευλυγισία του σώµατός τους (Εικόνα 7).
Υπερβαίνοντας το στοιχείο του παρόντος χωροχρόνου
«Το παιδί µετασχηµατίζει και παραβιάζει τους περιορισµούς που επιβάλλει η
ανθρώπινη ύπαρξη, ένας από τους οποίους είναι ο χωροχρόνος στον οποίο κινούµαστε»,
αναφέρει ο Henri Wallon (Κατσούρου & Σέρφα 2012: 63).
Ο χώρος της αίθουσας τείνει να υπερβεί το στοιχείο του παρόντος χρόνου.
Επιχειρεί να εκφράσει το µέλλον µέσω της µορφολογίας όσο και µέσω του υλικού που
χρησιµοποιείται: ένα υλικό που έχει την ιδιότητα να µην αφήνει εµφανείς αρµούς στα
σηµεία σύνδεσης. Η συγκολλητική ουσία παρεµβαίνει στη µοριακή δοµή του Corian
κάνοντας τα δύο κοµµάτια ένα. Η έλλειψη των αρµών υποδηλώνει ένα στοιχείο
τελειότητας παραπέµποντας σε έναν θαυµαστό καινούριο κόσµο όπου τα αντικείµενα
δεν συναρµολογούνται, αλλά αποτελούνται από ένα ενιαίο κοµµάτι ύλης. Με τον τρόπο
αυτό, δείχνουν να προέρχονται από µια οργανική διαδικασία φυσικής γέννεσης και όχι
µέσα από την ανθρώπινη και συνεπώς ατελή διαδικασία συναρµολόγησης, γεγονός που
παραπέµπει ευθέως τόσο στην αναφορά του Paul Valery δια στόµατος Σωκράτη στο
βιβλίο Ευπαλίνος ή ο Αρχιτέκτων (Valery 1988: 55) για τα έργα της φύσης και των
ανθρώπων, όσο και στον Roland Barthes (1957: 1) που παροµοιάζει την περίτεχνη
αρµολόγηση ενός αντικειµένου µε τον άραφο χιτώνα του Χριστού ή και τα
διαστηµόπλοια της επιστηµονικής φαντασίας που είναι φτιαγµένα από ένα ενιαίο
κοµµάτι µετάλλου.
Οµολογουµένως, το αρµονικό συνταίριασµα των επιµέρους στοιχείων µιας
κατασκευής ή ακόµα περισσότερο η ενιαία ύλη είναι στοιχεία που εξάπτουν τη
φαντασία από αρχαιοτάτων χρόνων. Η Αρµονία ως κόρη του πολεµοχαρούς Άρη µε τη
θεά της οµορφιάς Αφροδίτη είναι µια σύνθεση αντιθέτων ενώ το ίδιο το όνοµά της
ετυµολογικά προέρχεται από τη λέξη αρµός. Έννοια που στην Ελληνική µυθολογία έχει
τη δική της ποιητική. Ο µύθος της ανέγερσης των τειχών στις Θήβες θέλει τους
βράχους που µετέφερε ο ρωµαλεός Ζήθος, να ανεβαίνουν µόνες τους, να
συνταιριάζονται (δηλαδή να αρµολογούνται) και να οικοδοµούν τα τείχη µε τις θείες
µελωδίες της λύρας του Αµφίονα.
Το µυστήριο της απορροής | αντικείµενα σε σηµειολογικές µεταλλάξεις
Ένα µυστηριώδες σύστηµα απορροής των υγρών στον πάγκο των πειραµάτων,
κεντρίζει τη φαντασία και τη δηµιουργικότητα των παιδιών µεταφέροντάς τα σε έναν
κόσµο µαγικό όπου τα αντικείµενα υπόκεινται σε σηµειολογικές µεταλλάξεις. Μακριά
από τη στερεοτυπική εικόνα του νεροχύτη, µια κυµατοειδής βύθιση της επιφάνειας του
πάγκου που καταλήγει σε µία σχισµή χωρίς ορατό σιφώνι, παραπέµπει σηµειολογικά
στη ροή του νερού διατηρώντας ωστόσο ένα στοιχείο µαγικό ως προς την κατάληξη
του. Ένα διάτρυτο κάλυµµα (καπάκι) σχεδιασµένο για την τέλεια εφαρµογή στο

άνοιγµα της απορροής επιτρέπει την ενοποίηση της επιφάνειας χωρίς παράλληλα να
αποτρέπει τη δυνατότητα απορροής µε έναν ανάλογα µυστηριώδη τρόπο (Εικόνα 8).

Εικόνα 8: Σύστηµα απορροής και ενσωµατωµένο καπάκι. Η κυµατοειδής βύθιση της επιφάνειας του
πάγκου σε µία σχισµή χωρίς ορατό σιφώνι διεγείρει τη φαντασία ως προς το σύστηµα λειτουργίας της
απορροής.

Συµπεράσµατα
Η επιτυχία ένος χώρου παιχνιδιού ή ενός χώρου εκπαίδευσης µέσω του παιχνιδιού
έγκειται στην συνύπαρξη, συµπλοκή και αλληλεπίδραση των µηχανισµών και των
δράσεων του παιδιού µε τα στοιχεία του χώρου αποσκοπώντας στη διαρκή εξέλιξη των
διανοητικών και σωµατικών ικανοτήτων του, την κοινωνικοποίηση του καθώς και τη
κατάκτηση µίας υγιούς και δηµιουργικής σχέσης µε το χώρο.
Ο χώρος της αίθουσα πειραµάτων και επιδείξεων του ΝΟΗΣΙΣ είναι σχεδιασµένος
ώστε να επιτρέπει στα παιδιά εύκολα να αισθανθούν συµµέτοχοι σε αυτόν και
ταυτόχρονα να εντοπίσουν ιδιαίτερα σηµεία, να τους προσδώσουν προσωπική χροιά
και να τα νοιώσουν «δικά τους». Ένας χώρος ευέλικτος, ανοικτός σε ερµηνείες και
διαφορετικές χρήσεις, που επιτρέπει την αυτενέργεια των παιδιών (Εικόνα 9).

Εικόνα 9: Πρώτη εγκατάσταση του υλοποιηµένου έργου στο Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών και Μουσείο
Τεχνολογίας Νόησις

Παρακολουθήσαµε ενδεικτικά την πορεία µέσα από την οποία κάποιες θεµελιώδεις
παιδαγωγικές θέσεις µετασχηµατίστηκαν σε συντακτικές και µορφολογικές αρχές του
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού. Εξετάσαµε µε άλλα λόγια πως ο παιδαγωγικός λόγος
γίνεται λόγος αρχιτεκτονικός. Το πώς µε τη σειρά του ο αρχιτεκτονικός λόγος
µεταλλάσσεται σε νέο παιδαγωγικό, είναι προϊόν µιας µακράς πορείας χρήσης σε
πραγµατικές συνθήκες, αντικείµενο µιας εν εξελίξει µελέτης την οποία ευελπιστούµε
να παρουσιάσουµε σε µια µελλοντική εισήγηση.
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