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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

ε απηό ην ζεκείν ηεο εξγαζίαο κνπ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξώπνπο πνπ 

ήηαλ θνληά κνπ θαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, αιιά θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. πγθεθξηκέλα, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ηεο Φιώξηλαο, νη νπνίνη καο 

έρνπλ εθνδηάζεη κε ρξήζηκεο επηζηεκνληθέο γλώζεηο θαη πάληα ήηαλ δίπια καο ζε 

νηηδήπνηε ρξεηαζηήθακε. Γηα ηε Πηπρηαθή εξγαζία κνπ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ 

θύξην Σακνπηζέιε Νηθόιαν γηα ηελ όκνξθε ζπλεξγαζία πνπ είρακε, θαζώο θαη γηα 

ηελ θαζνδήγεζε ηνπ. Σέινο, ην κεγαιύηεξν «Δπραξηζηώ» ην αμίδνπλ νη γνλείο κνπ, νη 

νπνίνη παξά ηηο όπνηεο ζπλζήθεο ήηαλ θαη είλαη δίπια κνπ θαη κε ζηεξίδνπλ, γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζσ ηα όλεηξα κνπ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηελ εξγαζία ζα καο απαζρνιήζνπλ ηα πιηθά πνπ παξέρνληαη ζηα παηδηά 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην λεπηαγσγείν πξνθεηκέλνπ λα εθθξαζηνύλ κέζσ ησλ 

εηθαζηηθώλ, θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη κε ηε ρξήζε απηώλ ησλ 

πιηθώλ. Θα παξνπζηαζηνύλ νξηζκέλεο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ηέζζεξα 

λεπηαγσγεία ηεο Φιώξηλαο, ζηηο νπνίεο ν ζηόρνο ήηαλ ε εηζαγσγή λέσλ 

ελαιιαθηηθώλ εξγαιείσλ θαη ν πεηξακαηηζκόο καδί ηνπο. ύκθσλα κε ηα έξγα πνπ ζα 

παξαρζνύλ από ηα λήπηα ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ηνλ εηθαζηηθό 

ηνπο ιόγν. Μέζα από ηελ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ηνπ εηθαζηηθνύ ιόγνπ ησλ κηθξώλ 

παηδηώλ ζα γίλεη πεξηζζόηεξν αληηιεπηή ε ζρέζε ηεο Γιώζζαο κε ηα Δηθαζηηθά. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper is about the materials provided to preschool children at kindergarten so as 

to express themselves through arts and crafts as well as to analyze the results 

produced by using them. Some activities that took place in four kindergarten schools 

in Florina will be presented, whose goal was to introduce new alternative tools and 

experiment with them. According to the works produced by the toddlers there will be 

an attempt to understand their artistic way of expressing themselves. This endeavor to 

understand children’s way of expression through art will allow us to clearly see and 

realize the connection between language and arts and crafts. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειεί ην κέξνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ε νπνία 

ηηηινθνξείηαη «Αληρλεύνληαο ηα ηρλνγξαθήκαηα ησλ λεπίσλ». ηελ εξγαζία  ζα 

δηεθπεξαησζεί πνηνηηθή έξεπλα, ζηελ νπνία ζα αζρνιεζνύκε κε ηα κνξθηθά εξγαιεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ηα ρεηξίδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί θάπνην απνηέιεζκα, θαζώο θαη κε ηνλ ιόγν πνπ παξάγνπλ 

κέζσ ηεο εηθαζηηθήο ηέρλεο. Σα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζην λεπηαγσγείν θαηά 

θύξηα βάζε ρξεζηκνπνηνύλ καξθαδόξνπο κε ηνπο νπνίνπο δσγξαθίδνπλ ζε ραξηί. Οη 

επθαηξίεο έθθξαζεο κέζσ ηεο ρξήζεο πνηθίισλ ελαιιαθηηθώλ κέζσλ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ή αλεπαξθείο. Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνύλ ην ζίγνπξν απνηέιεζκα θαη 

δελ σζνύλ ηα παηδηά λα πεηξακαηηζηνύλ κε λέα εξγαιεία. ηελ ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε, ε απνπζία εθπαηδεπηηθώλ πνπ λα παξέρνπλ πνηθηιία εθπαηδεπηηθώλ 

εξεζηζκάησλ, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ε 

έιιεηςε απαξαίηεηνπ παηδαγσγηθνύ πιηθνύ είλαη νη θπξηόηεξνη ιόγνη πνπ 

ππνλνκεύνπλ ηελ γεληθόηεξε θαη θπξίσο ηελ εηθαζηηθή εμέιημε θαη έθθξαζε ησλ 

παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Απηή ε πξαγκαηηθόηεηα είλαη αληίζεηε κε ηνλ ζθνπό 

ηνπ Νεπηαγσγείνπ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία (ΓΔΠΠ 

Νεπηαγσγείνπ), ε νπνία ζπγθεθξηκέλα γηα ηα Δηθαζηηθά αλαθέξεη όηη ηα 

πξνγξάκκαηα κε εηθαζηηθό ύθνο πξέπεη λα ελεξγνπνηνύλ ηηο θπζηθέο ηθαλόηεηεο ησλ 

παηδηώλ, λα θηλεηνπνηνύλ ηε θαληαζία ηνπο θαη λα δίλνπλ επθαηξίεο γηα πεηξακαηηζκό 

κε πιηθά θαη ηερληθέο. ηελ παξνύζα κειέηε ηίζεηαη σο ζθνπόο ε θαηαλόεζε ηνπ Εσ-

γξαθηθνύ ιόγνπ πνπ ζα παξαρζεί από ηα λήπηα κε ηε ρξήζε λέσλ κνξθηθώλ 

εξγαιείσλ. Σα λέα κνξθηθά εξγαιεία είλαη ηα πδαηνρξώκαηα, ηα πηλέια, νη παιέηεο 

θαη νη μπινκπνγηέο. Ζ εκπινθή ησλ λεπίσλ κε ηα πξναλαθεξόκελα πιηθά είλαη 

κεδακηλή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξγαζία ζα γίλεη ζύγθξηζε ησλ εξγαιείσλ, 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ζα παξαρζνύλ κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ πιηθώλ, αιιά 

θαη ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζην παξειζόλ κε ηε ρξήζε ησλ καξθαδόξσλ 

θαη κηα πξνζπάζεηα απνθσδηθνπνίεζεο ηεο γιώζζαο ησλ λεπίσλ κέζσ ησλ έξγσλ 

ηνπο. 
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Οη επηκέξνπο ζηόρνη είλαη αξρηθά λα ελδπλακσζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ λεπίσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, λα παξαηεξήζνπλ αιιά θαη λα 

πεηξακαηηζηνύλ κε ηα λέα πιηθά, λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ δεκηνπξγηθέο 

εξγαζίεο κε ηα πξνηεηλόκελα πιηθά, γηα λα πξνθύςεη θάπνην απνηέιεζκα, λα 

ζπλδπάζνπλ ρξώκαηα θαη λα γίλεη παξαγσγή ζρεκάησλ θαη γξακκώλ. Όπσο 

πξναλαθέξζεθε, ε πξνζθνξά ησλ λέσλ κνξθηθώλ εξγαιείσλ είλαη κηα λέα 

θαηάζηαζε πνπ ηα παηδηά κπνξεί λα κελ γλσξίδνπλ ή ε επαθή ηνπο κε απηά ηα 

εξγαιεία λα είλαη ιηγνζηή. Σν γεγνλόο απηό πηζαλόλ λα ηνπο πξνθαιέζεη αβεβαηόηεηα 

θαη αλαζθάιεηα ζε ζεκείν πνπ ζα απνζηαζηνπνηεζνύλ από ηελ θαιιηηερληθή 

δηαδηθαζία ή  λα ζπκβεί ην αληίζεην θαη ε επηζπκία εκπινθήο λα είλαη απμεκέλε. Όια 

ηα παξαπάλσ δεκηνπξγνύλ ηνλ πξνβιεκαηηζκό εάλ ηειηθά είλαη επνηθνδνκεηηθή ε 

πξνζθνξά λέσλ πιώλ ζην λεπηαγσγείν γηα πεξηζζόηεξε έθθξαζε ή εάλ πξέπεη λα 

ζπλεηζθέξνπκε ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε, ε νπνία πξνθαιεί ζηαζηκόηεηα θαη δελ 

ελζαξξύλεη ηα λήπηα λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα εθθξαζηνύλ πεξηζζόηεξν. Γηα ηελ 

έξεπλα ζπγθεληξώζεθαλ 137 έξγα λεπίσλ από 4 λεπηαγσγεία ηνπ λνκνύ Φιώξηλαο. 

Οξηζκέλα έξγα ζπγθεληξώζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Αλαιπηηθόηεξα, από ηα 137 έξγα ηα 103 δεκηνπξγήζεθαλ ρξεζηκνπνηώληαο 

καξθαδόξνπο, 30 έξγα από μπινκπνγηέο, ελώ 4 έξγα κε πδαηνρξώκαηα. ηελ 

παξνύζα εξγαζία ζα εθηεζνύλ κεξηθά κόλν έξγα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε εξγαζία δνκείηαη σο εμήο· αξρηθά αλαπηύζζεηαη ην ζεσξεηηθό 

πιαίζην, εζηηάδνληαο ζην πξώην θεθάιαην γεληθόηεξα ζηνλ Γξακκαηηζκό θαη 

εηδηθόηεξα ζηε ζρέζε ηνπ Γξακκαηηζκνύ κε ηελ θνηλσλία, ζηνλ ρνιηθό Γξακαηηζκό 

θαη ζηνλ Αλαδπόκελν Γξακκαηηζκό όπνπ ζα αθνινπζήζεη αλάιπζε ηνπ όξνπ. Έπεηαη 

ην δεύηεξν θεθάιαην ζην νπνίν αλαιύεηαη ε ζρέζε πνπ έρνπλ ηα παηδηά κε ηελ ηέρλε,  

ε δεκηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ θαη ηα εκπόδηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο, 

αθόκα γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξόπν πνπ κπνξεί θάπνηνο λα ζρεδηάζεη έλα 

νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ηέρλεο κε βάζε ηελ παηδηθή αλάπηπμε θαη ηηο θαηεγνξίεο 

ηεο, ζηνλ ηξόπν εμήγεζεο ηεο παηδηθήο ηέρλεο θαζώο θαη ζηελ θαιιηηερληθή 

αλάπηπμε. ην ηξίην θεθάιαην εμεγνύληαη ηα ρξώκαηα θαη πώο ρξεζηκνπνηνύληαη από 

ηα παηδηά από ςπρνινγηθή πιεπξά, ελώ αλαθέξνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα 

θαιιηηερληθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηηο νπηηθέο ηέρλεο, επνκέλσο θαη ζηηο 

δσγξαθηέο πνπ δεκηνπξγνύλ ηα λήπηα. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα 

ζηάδηα πνπ πεξλάεη έλα παηδί ζηε δσγξαθηθή, θαζώο θαη νη 20 βαζηθέο κνξθέο 
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ζρεδίσλ όπσο ηηο αλαθάιπςε ε Kellogg από έξεπλεο ηεο. ην πέκπην θεθάιαην 

πξνηείλνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο γηα δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζπλδπάδνπλ ηελ ηέρλε κε ηελ καζεζηαθή πεξηνρή ησλ 

Μαζεκαηηθώλ, ηεο Γιώζζαο, ηεο Κνηλσληθήο Μειέηεο θαη ησλ Δθθξαζηηθώλ 

Σερλσλ. Αθνινπζεί ε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε όπνπ παξνπζηάδεηαη ν ζθνπόο ηεο 

παξνύζαο εξγαζίαο, ε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ηα δείγκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ 

θαη νη ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, αλαιύνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη πξνηείλνληαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 
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ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Αληρλεύνληαο ηα ηρλνγξαθήκαηα ησλ λεπίσλ» 

εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ησλ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο, Παηδαγσγηθή ρνιή ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγώλ ζηε Φιώξηλα. Ο 

ζθνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα θαηαζηεί όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν θαηαλνεηόο ν Εσ-

γξαθηθόο ιόγνο πνπ παξάγνπλ ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο όηαλ παξάγνπλ έλα 

έξγν. ε απηό ην ζεκείν αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη είλαη ζεκαληηθόο ν ξόινο ησλ 

πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα λήπηα. ηηο κέξεο καο είλαη πξαγκαηηθόηεηα ην γεγνλόο 

όηη δελ δίλεηαη ε επθαηξία ζηα λήπηα λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα εθθξαζηνύλ κε ηε 

ρξήζε ελαιιαθηηθώλ κνξθηθώλ εξγαιείσλ. Οη λεπηαγσγνί εζηηάδνπλ θπξίσο ζε 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ εληζρύνπλ πεξηζζόηεξν ηηο καζεζηαθέο πεξηνρέο ησλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη ηεο Γιώζζαο θαη ζπρλά ζεσξνύλ όηη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πεξηέρνπλ ηα Δηθαζηηθά δελ βνεζνύλ ηόζν ζηελ γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ 

νπόηε  ηηο απνθεύγνπλ. Σν απνηέιεζκα είλαη όηη ηα παηδηά δελ έρνπλ επαθή κε 

εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη είλαη αξθεηά όζα ηηο απνθεύγνπλ. Απηή ε νπηηθή 

κπνξεί λα αιιάμεη εάλ ιεθζεί ππόςε όηη ε δσγξαθηθή είλαη πξσηαξρηθόο ηξόπνο 

επηθνηλσλίαο (Karnowski, 1986 ό.α ζην Γώηε,2015:116). Μέζσ ησλ κνξθώλ 

ζπκβνιηθήο αλαπαξάζηαζεο ηα παηδηά εληζρύνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπο πνπ αθνξά ηνλ 

Γξακκαηηζκό (Yang&Noel, 2006 ό.α ζην Γώηε,2015:116). Όια ηα παξαπάλσ 

απνδεηθλύνπλ όηη ηα Δηθαζηηθά σο κάζεκα εληζρύεη εμίζνπ ηελ αλάπηπμε ησλ 

παηδηώλ ελώ ε δσγξαθηθή ζεσξείηαη έλα ζπκβνιηθό ζύζηεκα, ην νπνίν έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Γξακκαηηζκνύ (Γώηε, 2015:117). ην Αλαιπηηθό 

Πξόγξακκα γίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο ν επηθνηλσληαθόο ραξαθηήξαο θπξίσο ηεο 

γξαπηήο γιώζζαο (Γώηε, 2015:13). Ζ δσγξαθηθή απνηειεί θνκκάηη ηεο αλάπηπμεο 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο γξαθήο. Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ, γηα λα εθθξάζνπλ νηηδήπνηε 

αηζζάλνληαη ή βιέπνπλ. Πνιιέο θνξέο εθ κέξνπο ησλ παηδηώλ ηαπηόρξνλα κε ηελ 

ζρεδίαζε γίλεηαη θαη πεξηγξαθή, ελώ άιιεο θνξέο ε δσγξαθηθή δελ ζπλνδεύεηαη από 

εμεγήζεηο (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:33).   
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Όηαλ ηα παηδηά ζρεδηάδνπλ ίρλε ζην ραξηί ζπκβνιίδνπλ όζα αθνύλε θαη 

βιέπνπλ,oπόηε ηα ίρλε πνπ παξάγνπλ είλαη αλάινγα κε ηα νπηηθά ή αθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαη. Ζ γξαθή πην παιηά ζρεηηδόηαλ κε ηελ εξκελεία 

αθνπζηηθώλ εξεζηζκάησλ αιιά θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε νπηηθά εξεζίζκαηα ελώ  δελ 

ζεσξνύληαλ σο έλα ελαιιαθηηθό κέζν επηθνηλσλίαο (Γώηε,2015:112). Όπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ κε βάζε νξηζκέλα νπηηθναθνπζηηθά 

εξεζίζκαηα. Απηό ην γεγνλόο απνηειεί έλαο είδνο απνθσδηθνπνίεζεο ή εξκελείαο. 

Έλα παηδί πνπ έρεη δερηεί θάπνην εξέζηζκα(αθνπζηηθό ή νπηηθό) πξνζπαζεί λα ην 

εξκελεύζεη επάλσ ζην ραξηί θαη απηνύ ηνπ είδνπο ε εξκελεία από ην παηδί απνηειεί 

έλα είδνο Γξακκαηηζκνύ. Παξαθάησ, ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε νξηζκέλσλ ελλνηώλ, 

νη νπνίεο αθνξνύλ ηνλ Γξακκαηηζκό θαη ηα είδε ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζα γίλεη 

αλαθνξά ζηνλ Γξακκαηηζκό, ζηε ζρέζε ηνπ Γξακκαηηζκνύ θαη ηεο θνηλσλίαο, ζηνλ 

ρνιηθό Γξακκαηηζκό, ζηνλ Αλαδπόκελν Γξακκαηηζκό θαη ζηνλ Κξηηηθό 

Γξακκαηηζκό. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 

Ο Γξακκαηηζκόο είλαη έλαο όξνο πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 1980. Τπάξρεη κία 

ζύλδεζε ηνπ όξνπ κε ηνλ παιαηόηεξν όξν «Αιθαβεηηζκόο». Ο Αιθαβεηηζκόο ήηαλ 

έλαο όξνο πνπ ζπλέδεε ηελ αλάγλσζε θαη ηε γξαθή, ζηόρνη ηεο γισζζηθήο 

δηδαζθαιίαο (Γώηε, 2015:15). Ο λένο όξνο Γξακκαηηζκόο πεξηθιείεη θαη δηεπξύλεη 

ηελ έλλνηα ηνπ Αιθαβεηηζκνύ (Μεηζηθνπνύινπ, 2001 ό.α ζην Γώηε, 2015:15). Ο 

όξνο δηεζλώο κεηαθξάδεηαη σο «Literacy», ελώ ζηα ειιεληθά σο «Αιθαβεηηζκόο» 

(Υαηδεγεσξγίνπ, 2006 ό.α ζην Γώηε, 2015:15), «Γξακκαηηζκόο» (Παπνύιηα-

Σδειέπε, 2000 ό.α ζην Γώηε, 2015:15), «Δγγξακαηνζύλε» (Ong, 1997 ό.α ζην Γώηε, 

2015:15) ή «Δγγξακαηηζκόο» (Ατδίλεο&Κσζηνύιε 2001,Σζεθιέο 2004, Οδεγόο 

λεπηαγσγνύ 2006, Μαηζαγγνύξαο 2007 ό.α ζην Γώηε, 2015:15). ύκθσλα κε ηνλ 

Gee (1993), gee262γσηε 2015ζει 15), ν Γξακκαηηζκόο αθνξά ζηνλ έιεγρν ησλ 

ρξήζεσλ ηεο γιώζζαο, πξνθνξηθώλ ή γξαπηώλ ή θαη ησλ δύν, ελώ νη Barton 

&Hamilton (1998) γσηε2015 ζει 16) ζεσξνύλ όηη ν Γξακκαηηζκόο σο ζεζκόο 

ελππάξρεη ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξώπσλ θαη σο αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα 

ηνπνζεηείηαη κεηαμύ ζθέςεο – θεηκέλνπ. Ο Γξακκαηηζκόο αθνξά ζηε δπλαηόηεηα 

πνπ έρεη έλαο άλζξσπνο λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε πεξηβάιινληα επηθνηλσλίαο 

κε ηελ ρξήζε θεηκέλσλ. Σα θείκελα κπνξνύλ  λα εκπεξηέρνπλ ηνλ γξαπηό ή 

πξνθνξηθό ιόγν ή λα απαξηίδνληαη από πνηθίιεο εηθόλεο, ράξηεο θαη ζρεδηαγξάκκαηα 

(Μεηζηθνπνύινπ 2001:209 ό.α ζην Γώηε, 2015:16). Δπηπξνζζέησο, ν Γξακκαηηζκόο 

αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλόηεηα ελόο αηόκνπ λα θαηαλνεί ζε βάζνο έλαλ ιόγν, ώζηε λα 

κπνξεί λα ηνλ εξκελεύζεη γηα λα ηνλ αληηκεησπίζεη κε θξηηηθή (Υαηδεζαββίδεο 

2002:139 ό.α ζην Γώηε, 2015:16). 
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ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ-ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Ο Γξακκαηηζκόο εάλ ζεσξεζεί θνηλσληθή πξαθηηθή κπνξεί λα αζθήζεη επίδξαζε ζε 

δηάθνξεο ηδενινγίεο θαη ζεζκνύο,  λα δηακνξθώζεη θαη λα δηακνξθσζεί από 

ηδενινγηθέο ζέζεηο πνπ είλαη ξεηέο ή ππόξξεηεο (Βaynham 2002:17 ό.α ζην 

Γώηε,2015:16). ε θνηλσλίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη εγγξάκκαηεο είλαη ζεκαληηθή ε 

ζεκαζία ηεο θαηάθηεζεο ηνπ ρεηξηζκνύ ηνπ γξαπηνύ θώδηθα κε ηελ αλάγλσζε θαη 

ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ην άηνκν λα αλαπηπρζεί πξνζσπηθά 

θαη λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πιήξεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη(Γώηε, 

2015:16). ε πεξηπηώζεηο πνπ ππάξρνπλ άηνκα, ηα νπνία δελ έρνπλ θαηαθηήζεη 

πιήξσο ηηο δεμηόηεηεο ηεο γξαθήο θαη ηεο αξίζκεζεο ζπλεζίδεηαη λα ζηηγκαηίδνληαη 

θνηλσληθά θαη λα δηαθνξνπνηνύληαη από ηνπο ππόινηπνπο πνιίηεο ηεο 

θνηλσλίαο(Baynham 2002:17 ό.α ζην Γώηε, 2015:17). Πιένλ ζηηο κεηαβηνκεραληθέο 

θαη αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο ν Γξακκαηηζκόο είλαη έλα δηθαίσκα ησλ πνιηηώλ ηνπ 

νπνίνπ ε επζύλε πξνζάπηεηαη ζηελ πνιηηεία θαη απνηειεί ηελ βαζηθή επηδίσμε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ (πβ.Πόξπνδαο 2002 ό.α ζην Γώηε, 2015:17). Ζ θάζε 

πνιηηεία νθείιεη λα ζηνρεύεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε απηή πξέπεη λα αθνξά ηηο θπξίαξρεο κνξθέο Γξακκαηηζκνύ θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο απέλαληη ζε απηέο. 

(Μεηζηθνπνύινπ 2001:212 ό.α ζην Γώηε, 2015:18). 
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ΥΟΛΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

 

Ο ρνιηθόο Γξακκαηηζκόο αδηακθηζβήηεηα έρεη ζπλδεζεί κε ηε δηδαζθαιία ηεο 

γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Ο νξηζκόο πνπ ζα κπνξνύζε λα δνζεί ζηνλ ρνιηθό 

Γξακκαηηζκό είλαη όηη απνηειεί ηελ ηθαλόηεηα ησλ κηθξώλ παηδηώλ κέζα από ηελ 

απνθσδηθνπνίεζε, ηελ εξκελεία, ηελ θξηηηθή αλάιπζε θαη ηελ παξαγσγή θεηκέλσλ 

δηαθόξσλ εηδώλ θαη ηύπσλ(ζρνιηθή γλώζε) λα δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ πνηθίια 

θεηκεληθά είδε(Γώηε, 2015:18). Ζ θαηαλόεζε ησλ δηαθόξσλ θεηκέλσλ κπνξεί ζε 

κεγάιν βαζκό λα επηηπγράλεηαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ, όκσο επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά από ηηο θεηκεληθέο εκπεηξίεο πνπ θαηέρεη ε θάζε νηθνγέλεηα θαη 

κεηαθέξνληαη ζηα παηδηά θαηά ηελ πξνζρνιηθή ειηθία κέζσ γεγνλόησλ 

Γξακκαηηζκνύ(Literacy Events). Δθόζνλ, ππάξρνπλ απηνύ ηνπ είδνπο νη επηξξνέο ην 

πεξηερόκελν ηνπ ρνιηθνύ Γξακκαηηζκνύ πξέπεη λα κεηαβάιιεηαη(Γώηε,2015:21). ε 

απηό ην ζεκείν ρεηξηζηήο ηεο θαηάζηαζεο ζεσξείηαη ην ζρνιείν, ην νπνίν πξέπεη λα 

πξνζαξκόδεηαη ζηηο θνηλσληθέο απαηηήζεηο πνπ ζπλερώο κεηαβάιινληαη, αιιά θαη λα 

θξνληίδεη γηα ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θάζε αλζξώπνπ ζηελ κεηαβαιιόκελε θνηλσλία 

(Γώηε, 2015:20). 

 

 

 

ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΟ ΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

Ο Γξακκαηηζκόο σο όξνο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ έλλνηα ηεο αλάδπζεο. Απηή ε 

ζεώξεζε αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ πινύην, ν νπνίνο ππάξρεη ζηε γιώζζα θαη ηα 

παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαηέρνπλ ήδε πξηλ μεθηλήζνπλ ην δηάβαζκα(Van 

Kleech 1995 ό.α ζην Γώηε, 2015:23). 
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ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΟΡΟΤ 

Ζ ιέμε «αλαδπόκελνο» σο όξνο ρξεζηκνπνηείηαη από παιαηόηεξα ζε θιάδνπο πνπ 

αθνξνύλ ηε Φηινζνθία, ηελ Κνηλσληνινγία, ηελ Βηνινγία θαη ηελ Αλαπηπμηαθή 

Φπρνινγία. Όπσο είλαη αληηιεπηό ζε θάζε επηζηεκνληθό θιάδν από ηνπο παξαπάλσ 

εξκελεύεηαη δηαθνξεηηθά. Σα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ όξνπ ζπλάδνπλ κε ηελ 

έλλνηα ηνπ Γξακκαηηζκνύ(Teale&Sulzby 1986 ό.α ζην Γώηε,2015:34). Αξρηθά  ν 

όξνο αλαδπόκελνο θαηά βάζνο ππνδειώλεη ηελ ύπαξμε αλάπηπμεο  θαη όρη 

ζηαζηκόηεηαο. Ο όξνο ζεκαηνδνηεί ηελ εμέιημε θαη ηελ δπλακηθόηεηα θαη όρη κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή κία ρξνληθή πεξίνδν (Pikulski,1988 ό.α ζην Γώηε, 

2015:34). Αθόκα, δειώλεηαη κία αλαπηπμηαθή πνξεία, όπνπ δελ ππάξρνπλ όξηα 

κεηαμύ ηεο πξναλάγλσζεο θαη ηεο αλάγλσζεο θαη απηό ζπκβαίλεη δηόηη νη 

αλαπηπζζόκελεο ζπκπεξηθνξέο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο είλαη γλήζηεο, 

δπλακηθέο θαη πνηνηηθέο πξαθηηθέο ηνπ Γξακκαηηζκνύ(πβ.Sulzby,1991 ό.α ζην 

Γώηε,2015:34). Ζ απνηειεζκαηηθή εθκάζεζε ηεο γξαθήο αιιά θαη ηεο αλάγλσζεο 

είλαη ε αλάπηπμε εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ινγηθή αλάιπζε όπσο 

απηή γίλεηαη από ηνπο ελήιηθεο  θαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππόςε ε πξννπηηθή 

αλάπηπμεο από ην ίδην ην παηδί(Γώηε,2015:34). Όζνλ αθνξά, ηελ αληίιεςε πνπ 

δηαρσξίδεη ηελ πξναλάγλσζε από ηελ αλάγλσζε (Teale&Sulzby,1986 ό.α ζην 

Γώηε,2015:34) απηή εθαξκόζηεθε ζηε ζεσξία ηεο αλαγλσζηηθήο εηνηκόηεηαο πνπ 

πξνεγήζεθε ηνπ Αλαδπόκελνπ Γξακκαηηζκνύ (Σάθα,2004 ό.α ζην Γώηε,2015:34). 

Σν παηδί λεπηαθήο ειηθίαο, ζύκθσλα κε ηε λέα πξνζέγγηζε, παύεη λα είλαη απιά έλαο 

ζεαηήο θαη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο πξνγελέζηεξεο γλώζεηο ηνπ, 

ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπγθξίλεη κε λέεο πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ θπξίσο από ην 

πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ(Γώηε, 2015:35). Σν δένλ είλαη λα νηθνδνκεζεί έλα 

ππόζηξσκα γλώζεσλ, ζηηο νπνίεο ν καζεηήο ζα αληηδξά ελεξγεηηθά θαη ζεηηθά 

(Goodman 1970,1984 & Smith,1978 ό.α ζην Γώηε,2015:35). Δπόκελν 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ όξνπ είλαη όηη εκπεξηέρεη ηηο έλλνηεο «ζπλέρεηα» θαη 

«αζπλέρεηα». Σα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη έλα παηδί θαη ε θαηάθηεζε ηνπ γξαπηνύ 

ιόγνπ νδεγνύλ ζηελ ελεξγνπνίεζε θηλήηξσλ, ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ζηόρσλ θαη 
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ζηελ ηξνπνπνίεζε ζηξαηεγηθώλ θαη σο απνηέιεζκα μεθηλάεη ε αλάπηπμε ηεο γξαθήο 

θαη ηεο αλάγλσζεο ζην παηδί. Δπηπιένλ, ην γεγνλόο όηη αλαδύεηαη ζπλερώο θάηη 

θαηλνύξγην από ην παηδί θαηαζηεί ηνλ Αλαδπόκελν Γξακκαηηζκό σο κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία. Σα λήπηα θαζίζηαληαη γξακκαηηζκέλα θαη απηό ζεκαίλεη όηη 

ππνθξύπηεηαη ε ηπρόλ αζπλέρεηα πνπ ππήξμε από πξνεγνύκελεο 

θαηαζηάζεηο(Teale&Sulzby,1986 ό.α ζην Γώηε,2015:35). Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθό 

ηνπ Αλαδπόκελνπ Γξακκαηηζκνύ είλαη όηη ππνδειώλεη δπλακηθή θίλεζε θαη 

θαηαλόεζε. Σα παηδηά, ηδηαίηεξα θαηά ηα πξώηα ρξόληα ηνπο καζαίλνπλ ζπλερώο θαη 

ε αλάπηπμε ηνπο ζεσξείηαη δξαζηήξηα αθόκα θαη ζε πεξηόδνπο ύθεζεο(Teale&Sulzby 

1986 ό.α ζην Γώηε, 2015:35).  Με βάζε απηό, δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ παζεηηθνί 

ιήπηεο πιεξνθνξηώλ, αιιά καζαίλνπλ ζπκκεηέρνληαο ζε δηαδηθαζίεο, δνθηκαζίεο θαη 

επεκβαίλνληαο γεληθόηεξα κε ηε δξάζε ηνπο ζηνλ θόζκν θαη εηδηθόηεξα ζηνλ θόζκν 

ηνπ γξαπηνύ ιόγνπ(Ferreiro&Teberosky 1982, Harste,Woodward&Burke 1984, 

Παπνύιηα-Σδειέπε 2001 ό.α ζην Γώηε, 2015:36). 

 

 

Ζ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ ελλνηώλ ήηαλ απαξαίηεηε, δηόηη γίλεηαη πην ζαθέο ε ζρέζε 

πνπ αλαπηύζζεηαη αλάκεζα ζηε δσγξαθηθή θαη ηε γξαθή. Ο όξνο ηεο «Αλάδπζεο» 

εθηόο από ηνλ Γξακκαηηζκό παξαπέκπεη θαη ζηελ αλάδπζε ηδεώλ πνπ ηα παηδηά 

απνηππώλνπλ ζην ραξηί. Αθόκα, ν όξνο «Αλαδπόκελνο» ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ εμέιημε πνπ δελ αθνξά κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, αιιά θάηη δηαρξνληθό, πνπ 

παξακέλεη θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ (Pikulski,1988 ό.α ζην Γώηε, 2015:34). Ζ 

δσγξαθηθή είλαη δπλακηθή, γλήζηα θαη εκπεξηέρεηαη ζηηο αλαπηπζζόκελεο 

ζπκπεξηθνξέο ηεο γξαθήο θαη ηεο αλάγλσζεο. Βέβαηα, θάηη ηέηνην κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη αξθεηέο απνξίεο, αιιά εάλ ζεσξεζεί δεδνκέλν όηη ε δσγξαθηθή είλαη 

κηα «κλεκνληθή βνήζεηα» (Yang&Noel 2006:147 ό.α ζην Γώηε,2015:116), ηόηε ζα 

γίλεη απνδεθηό όηη ζηελ νπζία ε δσγξαθηθή απνηειεί έλαλ ρξήζηκν βνεζό ησλ 

παηδηώλ, επεηδή κπνξνύλ λα ζπγθξαηήζνπλ ηδέεο θαη κέζσ απηήο λα ηηο εθθξάζνπλ 

γξαπηώο, κε γξαπηέο κνξθέο(Clay,1998 ό.α ζην Γώηε,2015:116). ύκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ε δσγξαθηθή γεθπξώλεη ηε ζρέζε ηνπ ραξηηνύ κε ηηο ηδέεο ησλ 

παηδηώλ(Sidelnick&Svoboda,2000 ό.α ζην Γώηε,2015:116) θαη εληζρύεη ηε γέλεζε 

πνηθίισλ ηδεώλ, νη νπνίεο αξγόηεξα ζα ππνζηεξηρζνύλ από πξνηάζεηο. ε απηό ην 
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ζεκείν,  κπνξεί λα γίλεη ιόγνο γηα ηε κεηάβαζε πνπ πθίζηαληαη ηα παηδηά 

πξνθεηκέλνπ από ηε δσγξαθηθή λα θηάζνπλ ζηε γξαθή(Dyson,1992 ό.α ζην 

Γώηε,2015:116). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

ΠΑΗΓΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ 

 

Ζ δσγξαθηθή είλαη κία από ηηο ελλέα (έσο ζήκεξα) ηέρλεο. Σν θάζε άηνκν κέζσ ηεο 

δσγξαθηθήο εθθξάδεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ, απεηθνλίδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα ή 

επηθνηλσλεί κε άιινπο. Σα ζύκβνια πνπ απνηππώλνληαη ζε έλα ραξηί απνηεινύλ έλαλ 

ηξόπν, γηα λα θαηαηεζνύλ λνεηηθά δεδνκέλα θαη δηαηζζεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

(Imberty,1995 ό.α ζην σηεξνπνύινπ,2011:42) ελώ είλαη θαη εμαηνκηθεπκέλνη 

θώδηθεο, νη νπνίνη ζε θάζε άηνκν εθθξάδνληαη κε έλαλ ηδηαίηεξν 

ηξόπν(σηεξνπνπινπ, 2011:42). ύκθσλα κε ηελ Susanne Langer νη άλζξσπνη 

γελληνύληαη κε ηελ έληνλε βηνινγηθή αλάγθε λα δεκηνπξγήζνπλ ηέρλε θαη ε ηέρλε 

είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε, ώζηε λα δώζνπκε κηα ζπκβνιηθή κνξθή ζηηο 

εκπεηξίεο ηεο δσήο καο (Ράλε Καινύξε, 1998:14). Σα παηδηά λεπηαθήο ειηθίαο ζε 

θακία πεξίπησζε δελ είλαη έηνηκα γηα αθαδεκατθή εξγαζία, αιιά ζίγνπξα είλαη 

έηνηκα αλά πάζα ζηηγκή γηα ηελ θαιιηηερληθή εξγαζία(Ράλε Καινύξε, επηκ 1998:14). 

Ζ έθθξαζε ησλ παηδηώλ πξέπεη λα είλαη πξνζσπηθή θαη λα κελ πεξηπιέθνληαη 

ελήιηθεο, εθόζνλ ην θάζε παηδί πξνζεγγίδεη ηελ ηέρλε κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν θαη ε 

νπνηαδήπνηε παξεκβνιή ζα αιινηώζεη ηελ ζρέζε ηέρλεο-παηδηνύ πνπ αλαπηύζζεηαη. 

Πώο όκσο ζα έπξεπε λα είλαη ε ηέρλε ηεο πξώηκεο παηδηθήο ειηθίαο; Ζ απάληεζε ζε 

απηό ην εξώηεκα δελ είλαη πεξίπινθή. Ζ ηέρλε νθείιεη λα επηηξέπεη ζηα παηδηά λα 

εθθξάδνληαη πξνζσπηθά, γηα λα ππάξμεη ε πξναπαηηνύκελε ειεπζεξία θαη επνκέλσο 

λα επηηξαπεί ε δεκηνπξγηθόηεηα (Ράλε Καινύξε, 1998:15). Ο ππεύζπλνο γηα ην 

πεξηερόκελν, ηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα πνπ ζα πξνθύςεη πξέπεη λα είλαη ην 

παηδί. Σα κηθξά παηδηά έρνπλ αλάγθε λα πεηξακαηίδνληαη κε λέα πιηθά, ώζηε λα 

αλαθαιύπηνπλ θαη λα απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο (Ράλε Καινύξε, 1998:15). Ζ 

εηζαγσγή ησλ ρξσκάησλ, ηα πηλέια θαη ηα πνηεξάθηα κε λεξό είλαη έλαο 

ελαιιαθηηθόο ηξόπνο πνπ εληζρύεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ. 
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 Ζ θάζε εηθαζηηθή δξαζηεξηόηεηα πνπ δηεθπεξαηώλεηαη ζην λεπηαγσγείν νθείιεη λα 

πξνζθέξεη ζηα παηδηά  νπζηαζηηθά θίλεηξα, λα είλαη αλαπηπμηαθά θαηάιιειε θαη 

θπξίσο δηαζέζηκε γηα όινπο, ρσξίο απνθιεηζκνύο (Ράλε Καινύξε, 1998:15).  Όζνλ 

αθνξά ηε δηαζεζηκόηεηα ηεο ηέρλεο, απηή ζα πξέπεη λα είλαη έλαο από ηνπο 

θπξηόηεξνπο ζθνπνύο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Τπάξρνπλ κηθξά παηδηά πνπ κπνξεί λα 

ρξεηάδνληαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, πνπ κπνξεί λα αηζζάλνληαη 

αλαζθάιεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πιηθά ή παηδηά πνπ απιώο ρξεηάδνληαη κεξηθή 

ώζεζε, ώζηε λα πξνβνύλ ζε θάπνην απνηέιεζκα. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα 

δέρνληαη απηά ηα παηδηά ρσξίο όξνπο ιόγσ ηεο αλαζθάιεηαο ηνπο ή θάπνηαο κνξθήο 

αλαπεξίαο πνπ κπνξεί λα έρνπλ. Σν παηδί ζα αηζζαλζεί ζηγνπξηά γηα ηνλ εαπηό ηνπ 

εάλ δνζεί έκθαζε ζηηο δπλαηόηεηεο ηνπ θαη όρη ζηηο αδπλακίεο ή ειιείςεηο ηνπ. 

Αθόκα, ε πξνζαξκνγή ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο ηάμεο ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

παηδηώλ θαη ν ρξόλνο πνπ ζα αθηεξώζεη ν εθπαηδεπηηθόο είλαη δύν ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ αλαπηύζζνπλ έλα ζεηηθό θιίκα θαη θιίκα εκπηζηνζύλεο (Ράλε 

Καινύξε, 1998:63). 

 

 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

Ζ δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ αηόκνπ αξρίδεη από ηελ βξεθηθή ηνπ ειηθία θαη ρεηξίδεηαη 

παηρλίδηα, εμεξεπλεί ηνλ ρώξν, αλαθαιύπηεη ην ζώκα ηνπ θαη δνθηκάδεη ηε δηαίζζεζε 

ηνπ γηα ην άκεζν πεξηβάιινλ (Ράλε Καινύξε, 1998:74).  Ζ δεκηνπξγηθόηεηα είλαη ε 

ηθαλόηεηα λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα γύξσ καο κε λένπο ηξόπνπο μεπεξλώληαο ηηο 

ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο. Αθόκα, ε δεκηνπξγηθόηεηα είλαη λα ζπλδπάδνπκε άζρεηα 

πξάγκαηα θαηαζθεπάδνληαο θάηη κνλαδηθό, θάηη πνπ δελ αθνινπζεί ηνλ ζπκβαηηθό 

ηξόπν ζθέςεο (Ράλε Καινύξε, 1998:75).  Ζ δεκηνπξγηθόηεηα κπνξεί λα εμεγεζεί 

ζαλ έλα απνηέιεζκα, κία δηαδηθαζία, κία ηθαλόηεηα, έλαο ζύλνιν πξνζσπηθώλ 

παξαγόλησλ ή θαη ζαλ έλα ζύλνιν πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ (Ράλε Καινύξε, 

1998:76).  Ζ δεκηνπξγηθόηεηα σο δηαδηθαζία έρεη εκπόδηα. Σν πξώην θαη 

ζεκαληηθόηεξν εκπόδην πνπ ππνλνκεύεη ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

απνηεινύλ νη γνλείο ησλ παηδηώλ. 
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 Οη γνλείο πνπ γελλάλε θαη κεγαιώλνπλ έλα παηδί έρνπλ αλαπηύμεη νξηζκέλεο 

πξνζδνθίεο γηα απηό. Όηαλ έλα παηδί δελ ηαηξηάδεη κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ γνλέσλ ηνπ, 

ηόηε νη γνλείο ζεσξνύλ όηη ην παηδί ηνπο είλαη αλώξηκν ή όηη δελ είλαη θπζηνινγηθό ή 

όηη είλαη άηαθην. Ο θάζε γνλέαο πξέπεη λα εθπαηδεύεηαη ή λα πιεξνθνξείηαη γηα ηε 

δεκηνπξγηθόηεηα κέζσ ζπδεηήζεσλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, κέζσ αλαγλσζκάησλ ή 

θαη κέζσ παξαηεξήζεσλ ζηελ ηάμε (Ράλε Καινύξε, 1998:80). Γεύηεξν, αιιά εμίζνπ 

ζπνπδαίν εκπόδην είλαη ην ίδην ην ζρνιείν. Ο αθαδεκατζκόο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

λεπηαθή εθπαίδεπζε δελ επηηξέπεη ηελ ύπαξμε ηνπ απαξαίηεηνπ ρξόλνπ, ώζηε λα 

αλαπηύζζνληαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα παηδηά αηζζάλνληαη 

πεξηνξηζκέλα, επαλαζηαηνύλ ή απμάλεηαη ε εζσζηξέθεηα ηνπο. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη 

εθπαηδεπηηθνί δελ θαηαβάινπλ πξνζπάζεηα λα θαηαιάβνπλ θαη λα πξνηξέςνπλ ην 

παηδί γηα θάηη δεκηνπξγηθό θαη έηζη ην παηδί ιεηηνπξγεί κε ηε ζπγθιίλνπζα ζθέςε. Οη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ηείλνπλ λα εκθαλίδνληαη σο δξαζηεξηόηεηεο δεκηνπξγηθήο 

ηέρλεο από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο είλαη όζεο πεξηιακβάλνπλ θσηνηππεκέλεο ή 

πνιπγξαθεκέλεο ζειίδεο, δξαζηεξηόηεηεο πνπ πεξηέρνπλ θόςηκν κε ςαιίδη ή 

αληηγξαθή,  πξνζρεδηαζκέλα κνηίβα, ρξσκαηηζκό βηβιίσλ ηρλνγξαθίαο, έλσζε ησλ 

ζεκείσλ κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνληαη αληηθείκελα, ρεηξνηερλίεο, θαηαζθεπή 

ενξηαζηηθώλ δώξσλ θαη θαζηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Σξίην εκπόδην είλαη ν ξόινο ηνπ 

θύινπ. ην θάζε θύιν(αξζεληθό ή ζειπθό) έρνπλ αληηζηνηρηζηεί ξόινη. Σα αγόξηα 

δελ επηηξέπεηαη λα αζρνινύληαη κε ήζπρεο εθθξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ελώ ηα 

θνξίηζηα δελ επηηξέπεηαη λα αζρνινύληαη κε δξαζηεξηόηεηεο πνπ είλαη ρεηξνλαθηηθέο 

(Ράλε Καινύξε, 1998:81). Σν ηειεπηαίν εκπόδην είλαη ε ίδηα ε θνηλσλία ζηελ νπνία 

δνύκε. ηηο θνηλσλίεο ππαγνξεύνληαη ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξέο, αμίεο θαη ζηάζεηο 

πνπ κεηαθέξνληαη ζηα παηδηά θαη πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαηά απηέο. Όκσο, έλα 

δεκηνπξγηθό παηδί ιεηηνπξγεί εληειώο δηαθνξεηηθά θαη όηαλ πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο πξνζδνθίεο θαη παξαδόζεηο ηεο θνηλσλίαο, ηόηε ε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπ 

θαηαζηξέθεηαη (Ράλε Καινύξε, 1998:82). 
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ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΣΔΥΝΖ 

 

Ο ζρεδηαζκόο ελόο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηέρλεο γηα παηδηά πξνζρνιηθήο 

ειηθίαο πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ αίζζεζε, ηελ αηζζεηηθή θαη ηελ εκπεηξία θαη λα 

επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ηέρλεο, ηε γλώζε ηεο ηέρλεο, ησλ θαιιηηερλώλ θαη ηεο 

ηερλνηξνπίαο ηνπο (Ράλε Καινύξε, 1998:31). ύκθσλα κε ην νιηζηηθό κνληέιν ηεο 

παηδηθήο αλάπηπμεο αλαγλσξίδνπκε ζηόρνπο πνπ ηνπο δηαθξίλνπκε ζε 

καθξνπξόζεζκνπο θαη ζε βξαρππξόζεζκνπο. Οη πξώηνη αθνξνύλ ην έηνο, ηνλ κήλα, 

ην ηξίκελν θαη ην εμάκελν, ελώ νη δεύηεξνη ηελ ην παξόλ, ηελ ώξα, ηε κηζή κέξα, ηε 

κέξα, ηελ εβδνκάδα θαη θάηη απξόνπην (Ράλε Καινύξε, 1998: 213). Δπηπιένλ, έλα 

νινθιεξσκέλν πξόγξακκα ηέρλεο ζα πξέπεη λα ζθνπεύεη ζηελ επίηεπμε ηεο παηδηθήο 

αλάπηπμεο, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε σκαηηθή, Γλσζηηθή, Κνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή 

θαη Γεκηνπξγηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζσκαηηθή αλάπηπμε πεξηέρεη ηε κεγάιε ή 

ρνλδξνεηδή κπτθή θίλεζε, ηε κηθξή ή ιεπηή θίλεζε, ηνλ αληηιεπηηθό-θηλεηηθό 

ζπληνληζκό ή αιιηώο ηνλ ζπληνληζκό καηηνύ-ρεξηνύ, ηελ αηζζεηεξηαθή αλάπηπμε, 

ηελ θαιή πγεία θαη ηελ απηνθξνληίδα. Ζ γλσζηηθή αλάπηπμε πεξηιακβάλεη ηε ζθέςε, 

ηε ιύζε πξνβιεκάησλ, ηελ αλαθάιπςε, ηε γιώζζα, ηελ πεξηέξγεηα θαη ην 

ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε. Ζ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε απνηειείηαη από ηελ 

απηνθαηαλόεζε θαη ηελ απηναπνδνρή, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο, ηελ απηνηδέα, ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, ηελ πξνζσπηθόηεηα, ην ηακπεξακέλην θαη ηνλ απηνέιεγρν. 

Σέινο, ε δεκηνπξγηθή αλάπηπμε απαξηίδεηαη από ηελ απζεληηθή ζθέςε, ηε θαληαζία 

θαη ηελ έθθξαζε, ε νπνία είλαη  ιεθηηθή ή κε ιεθηηθή (Ράλε Καινύξε, 1998:44). 

Βέβαηα, ν εθπαηδεπηηθόο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα 

ηέρλεο. Ο εθπαηδεπηηθόο επεξεάδεη ηα παηδηά κε ηε δηάζεζε ηνπ, κε ηνλ ηξόπν πνπ 

κηιάεη, κε ηηο θηλήζεηο ηνπ, αθόκα θαη κε ην ληύζηκν ηνπ. ην πιαίζην ηεο αηζζεηηθήο 

ηάμεο ν εθπαηδεπηηθόο πξέπεη λα αλαπηύζζεη ζεηηθέο ζρέζεηο κε όια ηα παηδηά θαη ε 

νκηιία ηνπ λα ραξαθηεξίδεηαη από θαλνληθνύο ηόλνπο. Δίλαη θαιό λα εθζέηεη ηα 

παηδηά ζε δηαθνξεηηθά είδε ηέρλεο, ώζηε λα έρνπλ εκπεηξίεο. Αθόκα, ελώ ε ηάμε 

πξέπεη λα είλαη έλα επράξηζην θαη αηζζεηεξηαθά πινύζην πεξηβάιινλ, ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο επηθξαηνύλ ηα κνπληά ρξώκαηα θαη ην θιίκα είλαη ςπρξό. 

Μπνξνύλ νη εθπαηδεπηηθνί λα βειηηώζνπλ ην θιίκα ησλ ηάμεσλ κε ηελ εηζαγσγή 

όκνξθσλ αληηθεηκέλσλ, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ κνπληώλ ρξσκάησλ από δεζηά θαη 
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θσηεηλά ρξώκαηα, αιιά θαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αθηζώλ από πθαληά θαη 

πίλαθεο ηέρλεο. Σα θαιιηηερληθά πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα γίλνπλ πεξηζζόηεξν 

ελδηαθέξνλ εάλ δηάθνξνη επηζθέπηεο ζρεηηθνί κε ηελ ηέρλε επηζθεθηνύλ ηελ ηάμε θαη 

ζπδεηήζνπλ κε ηα παηδηά ή εάλ νξγαλσζνύλ ζρνιηθέο επηζθέςεηο ζε κνπζεία, 

γθαιεξί, αηειηέ δσγξαθηθήο θαη γεληθόηεξα ζε ρώξνπο πνπ πξνσζνύλ ηελ ηέρλε 

(Ράλε Καινύξε,1998:146). 
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Ζ ΔΞΖΓΖΖ ΣΖ ΠΑΓΗΚΖ ΣΔΥΝΖ  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη γηα ηελ εμήγεζε ηεο παηδηθήο ηέρλεο είλαη ζπλήζσο δηάθνξνη 

εξεπλεηέο, εθπαηδεπηηθνί, εθπαηδεπηέο ηέρλεο, άλζξσπνη κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

παηδηθή αλάπηπμε θαη γνλείο. Σν πεξηερόκελν ηεο παηδηθήο ηέρλεο, ην θίλεηξν, ε 

δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο είλαη ηα ζεκείν πνπ επηθεληξώλνπλ. Πην 

αλαιπηηθά, ην πεξηερόκελν αλαθέξεηαη θπξίσο ζην ζέκα ή ην αληηθείκελν πνπ 

επηιέγνπλ λα απεηθνλίζνπλ ή λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα παηδηά ζηελ ηέρλε ηνπο. Αξθεηέο 

θνξέο είλαη θάηη πξνζσπηθό ηνπ παηδηνύ ή ζρεηίδεηαη κε ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ. Γηα 

ηνλ ιόγν απηό ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δελ ππάξρεη θάπνην λόεκα ζηελ δσγξαθηά 

ελόο παηδηνύ. Ζ δηαδηθαζία απαληά ζην εξώηεκα ‘πώρ δημιοςπγούν ηα παιδιά’ θαη 

αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο θαη ηθαλόηεηεο πνπ απαηηνύληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θαιιηηερληθνύ έξγνπ. Σα παηδηά δελ θαηαιήγνπλ πάληα ζε έλα νινθιεξσκέλν 

θαιιηηερληθό πξντόλ, αιιά ηνπο ελδηαθέξεη ε δηαδηθαζία. Σν θίλεηξν αθνξά ηελ αηηία 

γηα ηελ νπνία ην παηδί αξρίδεη θαη ζρεδηάδεη ή δσγξαθίδεη. Σν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη 

είλαη ‘Γιαηί δημιοςπγούν ηα παιδιά;’. Σέινο, ην απνηέιεζκα(Έξγν- Πνην είλαη ην 

έξγν;) είλαη ην πξντόλ πνπ ππάξρεη ε πηζαλόηεηα λα κελ έρεη ή θαη λα έρεη θάπνηα 

νκνηόηεηα κε ην πεξηερόκελν ή ην ζέκα (Ράλε Καινύξε, 1998:116). 
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ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 

Ζ θαιιηηερληθή αλάπηπμε απνηειείηαη από νξηζκέλεο εξκελείεο, νη νπνίεο έρνπλ 

νκαδνπνηεζεί ζε έμη θαηεγνξίεο: ηηο βηνινγηθέο ή νξγαληθέο, ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο, ηηο 

αληηιεπηηθέο, ηηο γλσζηηθέο, ηηο γεληθέο αλαπηπμηαθέο θαη ηηο γλσζηηθέο αλαπηπμηαθέο 

(Ράλε Καινύξε, 1998:117).  Όζνλ αθνξά ηελ γλσζηηθή εξκελεία ηεο αλάπηπμεο 

είλαη αμηνζεκείσην ην γεγνλόο όηη ζεσξεί ην όηη ην πεξηερόκελν θαη ε ηερλνηξνπία 

είλαη ζρεηηθά κε ηε γεληθή λνεκνζύλε θαη ηελ αληηιεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηώλ. 

Με βάζε απηό, ηα παηδηά δσγξαθίδνπλ νηηδήπνηε γλσξίδνπλ θαη ε γλώζε πνπ έρνπλ 

γηα έλα αληηθείκελν επεξεάδεη ηελ απεηθόληζε ηνπ. Έηζη, ηα παηδηά απεηθνλίδνπλ 

βαζηζκέλα ζηηο αλακλήζεηο ηνπο, ηηο εκπεηξίεο ηνπο, εηθόλεο θαη δηάθνξεο έλλνηεο 

(Ράλε Καινύξε, 1998:118). Ζ γεληθή αλαπηπμηαθή εξκελεία ιεηηνπξγεί βαζηζκέλε 

ζηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε κε έλαλ νιηζηηθό ηξόπν. ύκθσλα κε ηελ γεληθή 

αλαπηπμηαθή εξκελεία ε γλώζε ησλ ζηαδίσλ καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε πνύ 

βξίζθεηαη ην παηδί ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαη λα ζέζνπκε αλάινγεο 

πξνζδνθίεο, ζηε ζρεδίαζε ελόο αλαπηπμηαθά θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο θαη λα 

εθηηκήζνπκε ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηέρλεο (Ράλε Καινύξε, 

1998:120). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

Ζ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

 

ΣΑ ΥΡΩΜΑΣΑ 

 

Σα ρξώκαηα ηα αληηιακβαλόκαζηε θαη ε θύζε έρεη αζθήζεη ηελ επηξξνή ηεο ζε απηό. 

Όηαλ ζθεθηόκαζηε ην θίηξηλν ρξώκα ζπκόκαζηε ην ιεκόλη επνκέλσο ην μηλό,  ελώ 

όηαλ ζθεθηόκαζηε ην θόθθηλν ρξώκα ζθεθηόκαζηε έλα θεξάζη άξα ην γιπθό 

(Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:17).  Δίλαη θαλεξό, ινηπόλ, όηη απηνύ ηνπ είδνπο νη 

ζπλεηξκνί νθείινληαη ζηελ επηξξνή πνπ έρεη ε θύζε ζηηο δσέο καο. Σα ρξώκαηα 

θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε αλνηρηά θαη ζεξκά, ζε ςπρξά θαη ζε νπδέηεξα (Καθίζε-

Παλαγνπνύινπ, 2005:18).  Σα παηδηά ρξεζηκνπνηνύλ ηα αλνηρηά θαη ζεξκά ρξώκαηα 

γηα λα απεηθνλίζνπλ θάηη πνπ αγαπνύλ ή ζπκπαζνύλ. Σα ςπρξά ρξώκαηα 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απεηθόληζε αληηθεηκέλσλ ή θαη πξνζώπσλ πνπ δελ είλαη 

αγαπεηά ζηα παηδηά ή ηα θνβνύληαη. Σν θαθέ ρξώκα θαη ην γθξίδν ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα θάηη πνπ δελ είλαη ελδηαθέξνλ γηα ηα κηθξά παηδηά. Σα αξθεηά κηθξά παηδηά 

ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ ηα ιακπεξά-θσηεηλά ρξώκαηα, όπσο είλαη ην θίηξηλν θαη ην 

πνξηνθαιί (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005).  Οη ώξηκνη καζεηέο πξνηηκνύλ ην πξάζηλν 

ρξώκα (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005), ελώ νη καζεηέο κε αλεπηπγκέλε ινγηθή 

πξνηηκνύλ ην γαιάδην (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:25).  ηελ ειηθία ησλ 6 θαη 7 

εηώλ ηα παηδηά θαίλεηαη λα επηιέγνπλ πεξηζζόηεξν ην κπιε ρξώκα (Καθίζε-

Παλαγνπνύινπ, 2005), ελώ ζηελ πξνεθεβηθή θάζε πξνηηκάηαη ην κσβ θαη ζπλήζσο ε 

ρξήζε ηνπ νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελόο καγηθνύ θόζκνπ εθ κέξνπο 

ησλ παηδηώλ ή θαη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο ηνπ θόζκνπ (Καθίζε-

Παλαγνπνύινπ, 2005:27). Όζα παηδηά επηιέγνπλ ην γθξη ρξώκα ζπλήζσο είλαη 

εζσζηξεθείο ραξαθηήξεο (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:28).   Σα ςπρξά ρξώκαηα, 

όπσο ην κπιε θαη νη απνρξώζεηο πνπ πεξηέρνπλ κπιε πνζόηεηεο πξνζδίδνπλ 
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θαηεπλαζηηθή δύλακε ζε έλα έξγν (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005).  Σν θίλεκα ηνπ 

πκβνιηζκνύ ππνζηεξίδεη όηη νη δύν αξρέο πνπ «γελλνύλ» ηα ρξώκαηα είλαη ην θώο 

θαη ην ζθνηάδη (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:21).  ύκθσλα κε ηνλ Luscher ην 

θόθθηλν ρξώκα είλαη έλα ρξώκα «δσεξό» θαη ειέγρεη όια ηα ππόινηπα ρξώκαηα. Σν 

βαζύ κπιε πξνζδίδεη ραιάξσζε, ελώ ην γαιάδην δειώλεη ειεπζεξία θαη 

απειεπζέξσζε. Σν θίηξηλν είλαη ην ρξώκα ηνπ πεηξαζκνύ-εξεζηζκνύ, ην πξάζηλν 

δειώλεη ηελ ππεξαθζνλία πνπ ραξαθηεξίδεη ηα πξάγκαηα θαη ην βηνιεηί είλαη ην 

ρξώκα ηεο νμπδέξθεηαο θαη ησλ επρώλ. Σν γθξη ρξώκα ρσξίδεηαη ζε αλνηρηό γθξη θαη 

ζε ζθνύξν γθξη. Σν αλνηρηό γθξη δειώλεη ελεξγεηηθόηεηα θαη ην ζθνύξν θάπνην 

δηζηαγκό. Ο Luscher ζεσξεί ην καύξν σο ην ρξώκα ηεο κνίξαο θαη ηνπ ακεηάθιεηνπ, 

ελώ ην άζπξν σο ην ρξώκα ηνπ θσηόο θαη ηνπ δηαθσηηζκνύ (Luscher M., 1971 ό.α 

ζην Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:21). Ο Volkelt, κε βάζε ηελ ςπρνινγία ηεο 

αληίιεςεο δηαηππώλεη ηε ζθέςε όηη νη εληππώζεηο πνπ πξνθαινύλ νη κνξθέο είλαη θαη 

απηέο πνπ ππεξηζρύνπλ έλαληη ησλ εληππώζεσλ πνπ πξνθαινύλ ηα ρξώκαηα (Hans 

Daucher-Rudolf Seitz, 2003:114). Σα παηδηά επηιέγνπλ ηα ρξώκαηα πνπ πξνηηκνύλ 

θαη ζε απηή ηελ επηινγή ιεηηνπξγνύλ ζπλαηζζεκαηηθά. ε γεληθέο γξακκέο όκσο νη 

παξάγνληεο ζύκθσλα κε ηνπο νπνίνπο έλα παηδί ζα επηιέμεη θάπνην ρξώκα είλαη ε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ δεη, ε ειηθία ηνπ, ν ραξαθηήξαο ηνπ θαη ε ςπρνινγηθή ηνπ 

θαηάζηαζε εθείλε ηε ζηηγκή (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:18).  

 

ΣΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗ ΣΔΥΝΗ 

 

Οη πνηθίιεο εθθξαζηηθέο ηέρλεο πνπ ππάξρνπλ έρνπλ ηα δηθά ηνπ θξηηήξηα. Σα 

θξηηήξηα ιέγνληαη θαη θαιιηηερληθά ζηνηρεία. ηηο νπηηθέο ηέρλεο ηα θξηηήξηα είλαη ε 

γξακκή, ην ρξώκα, ε κνξθή ή ζρήκα, ε κάδα ή όγθνο, ην ζρέδην ή ζύλζεζε, ην 

κνηίβν, ν ρώξνο, ε ηζνξξνπία θαη ε πθή (Ράλε Καινύξε, 1998:178). 

Ζ γξακκή είλαη έλα ζεκάδη δεκηνπξγεκέλν από έλα εξγαιείν-κέζν θαη είλαη νξαηό. 

Δίλαη ζρεδηαζκέλε ζε κηα επηθάλεηα(ραξηί) θαη είλαη ε ζπλέρεηα κηαο ηειείαο. Μία 

γξακκή απνδεηθλύεη θαηεύζπλζε, θίλεζε, ξπζκό ή ζρήκα. Οη θαιιηηέρλεο 

δεκηνπξγνύλ γξακκέο πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ ηα ζρήκαηα, ηα πεξηγξάκκαηα ή λα 

αληηπξνζσπεύζνπλ άθξεο, ελώ ζην θπζηθό πεξηβάιινλ δελ ππάξρνπλ γξακκέο. Οη 
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γξακκέο κπνξεί λα είλαη καθξηέο ή θνληέο (κήθνο), ςειέο ή θνληέο ( ύςνο), ρνληξέο, 

παρηέο, βαξηέο ή ιεπηέο, ειαθξηέο (Ράλε Καινύξε, 1998:178). 

Σν ρξώκα βαζίδεηαη ζην πέξαζκα ηνπ θσηόο. Ζ δηέγεξζε ηνπ ακθηβιεζηξνεηδή 

ρηηώλα ησλ καηηώλ ησλ αλζξώπσλ πξνθαινύλ ηελ νπηηθή αίζζεζε ηνπ θσηόο θαη 

θαζώο αιιάδεη ε πεγή ηνπ θσηόο αιιάδεη θαη ην ρξώκα. Σν γεγνλόο όηη ππάξρνπλ 

ηξηγύξσ καο ρξώκαηα νθείιεηαη ζηνλ ηξόπν πνπ ηα αληηθείκελα αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο 

ειηαθέο αθηίλεο ζηα κάηηα ησλ αηόκσλ. Σα ρξώκαηα θαηεγνξηνπνηνύληαη ζε βαζηθά 

(= θόθθηλν, κπιε, θίηξηλν) θαη ιέγνληαη έηζη γηαηί κε βάζε απηά δεκηνπξγνύληαη άιια 

ρξώκαηα, ζε δεπηεξεύνληα (= αλάκεημε δύν βαζηθώλ ζε ίζεο πνζόηεηεο), ζε 

ελδηάκεζα (= αλάκεημε ελόο βαζηθνύ θαη ελόο δεπηεξεύνληνο ρξώκαηνο ζε ίζεο 

πνζόηεηεο, ζε ζπκπιεξσκαηηθά (= ζηνλ θύθιν ην έλα είλαη απέλαληη από ην άιιν) 

θαη ζε νπδέηεξα (=άζπξν, καύξν) πνπ είλαη ρξσζηηθέο νπζίεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν ρξώκα. Οη θπζηθέο ηδηόηεηεο ησλ ρξσκάησλ είλαη ν ηόλνο, ε 

θσηεηλόηεηα, ε έληαζε, ε απόρξσζε θαη ε ζθηά. Σν ζρήκα αθνξά ην πεξίγξακκα 

θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ θαη νξίδεηαη από κηα γξακκή ή αθόκα θαη από ηελ αληίζεζε 

πνπ έρνπλ ηα ρξώκαηα ή θαη από ηελ πθή ησλ γύξσ πεξηνρώλ(Ράλε Καινύξε, 

1998:180). 

 

Ζ κάδα απνηειεί έλα απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηνλ ζρνιηαζκό ηεο ηξηζδηάζηαηεο 

ηέρλεο. Απηό ζπκβαίλεη , γηαηί ε ηξηζδηάζηαηε ηέρλε έρεη ύςνο, κήθνο, πιάηνο (Ράλε 

Καινύξε, 1998:188). 

 

Σν κνηίβν δειώλεη ξνή, ξπζκό, θίλεζε, δξάζε, θαλνληθόηεηα, επαλάιεςε θαη 

αλαθέξεηαη ζηε κεηαρείξηζε κηαο επηθάλεηαο. Έλα κνηίβν κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε 

κνξθέο, ζρήκαηα, ρξώκαηα θαη ζύκβνια, ηα νπνία θηλνύληαη ζε κηα επηθάλεηα κε 

επαλαιακβαλόκελε ζεηξά (Ράλε Καινύξε, 1998:189). 

 

Έλαο ρώξνο ζηνλ νπνία δνπιεύεη θάπνηνο θαιιηηέρλεο νξίδεηαη από ηνλ θακβά, από 

ην ραξηόλη, από έλα ραξηί ή από όπνηα επηθάλεηα έρεη επηιέμεη ν ίδηνο. Ο ρώξνο 

ρσξίδεηαη ζε ζεηηθό θαη ζε αξλεηηθό. Ο ζεηηθόο ρώξνο είλαη γεκάηνο από γξακκέο, 
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ρξώκαηα, ζρήκαηα θαη κνξθέο. Ο αξλεηηθόο ρώξνο πεξηθιείεη ην πεξηερόκελν, ηα 

ζύκβνια θαη ηα ζρήκαηα (Ράλε Καινύξε, 1998:190). 

 

Ζ ηζνξξνπία ππάξρεη όηαλ ηα ζρήκαηα εκθαλίδνληαη ζε πιήξε αλαινγία. Απηό 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξόπν πνπ ν θαιιηηέρλεο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ζεηηθό ή θαη 

αξλεηηθό ηνπ ρώξν. Τπάξρνπλ δύν ηξόπνη επίηεπμεο ηεο ηζνξξνπίαο: ν ζπκκεηξηθόο ή 

ηππηθόο ηξόπνο θαη ν αζύκκεηξνο ή άηππνο ηξόπνο (Ράλε Καινύξε, 1998:191). 

 

Ζ πθή αθνξά ηελ πνηόηεηα ηεο επηθάλεηαο. Τπάξρεη πεξίπησζε λα είλαη πξαγκαηηθή 

ή λα ππνδειώλεηαη. Σα παηδηά ζπλήζσο δνπιεύνπλ κε ηελ πξαγκαηηθή πθή, ελώ νη 

ελήιηθεο θαη κε ηηο δύν (Ράλε Καινύξε, 1998:192). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΣΑΓΗΑ 

 

Ζ γξαθή ζηνπο αλζξώπνπ αξρίδεη από ηελ ειηθία ησλ 18 κελώλ εθδειώλεηαη κε ην 

κνπληδνύξσκα θαη νινθιεξώλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 13-14 εηώλ κε ηελ πιένλ 

εηθαζηηθή ηνπ σξίκαλζε (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:33). Πξηλ από ηελ ειηθία ησλ 

2 εηώλ ηα παηδηά δεκηνπξγνύλ νιηθά ζύλνια ή ζρήκαηα. Αξγόηεξα, ηα ζρήκαηα 

κεηαβάιινληαη ζε κνξθέο πνπ δηαζέηνπλ πεξίγξακκα θαη νλνκάδνληαη 

«Γηαγξάκκαηα». Σα δηαγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ θύθιν, ζηαπξό, Υ, ηεηξάγσλν, 

νξζνγώλην, ηξίγσλν ή θάπνην άιιν πεξίεξγν ζρήκα. Γύν δηαγξάκκαηα κπνξνύλ λα 

ελσζνύλ θαη λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ «πλδπαζκό», ελώ ηξία θαη πεξηζζόηεξα 

δηαγξάκκαηα ελώλνληαη, γηα λα ζρεκαηηζηεί έλα «ύλνιν» (Ράλε Καινύξε, 

1998:122). 

 ηελ ειηθία ησλ 2-3 εηώλ ππάξρεη ην ζηάδην ζέζεο. ε απηό ην ζηάδην ηα παηδηά 

δσγξαθίδνπλ παληνύ επάλσ ζην ραξηί, ζηε κέζε, ζην θάησ ή πάλσ κέξνο ηνπ, 

δηαγώληα, δεμηά ή αξηζηεξά ή ζην πάλσ ή θάησ ηέηαξην ηνπ ραξηηνύ (Ράλε Καινύξε, 

1998:122). 

 ηα 4-5 έηε ππάξρεη ην ζηάδην ηεο εηθνλνγξάθεζεο. Πιένλ, ηα ζρέδηα ησλ παηδηώλ 

αλαγλσξίδνληαη πην εύθνια από ηνπο ελήιηθεο. Σν ζηάδην ηεο εηθνλνγξάθεζεο 

κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε Πξώηκε εηθνλνγξάθεζε ή ζε Όςηκε εηθνλνγξάθεζε (Ράλε 

Καινύξε, 1998: 124). 
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ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΟΤ ΜΟΤΝΣΕΟΤΡΧΜΑΣΟ 

 

Σν ζηάδην ηνπ κνπληδνπξώκαηνο ιέγεηαη θαη ζηάδην ζρεδίνπ ή θαη θαηαζθεπήο 

ζεκαδηώλ θαη ζπλαληάηαη ζε κηθξά παηδηά ειηθίαο από 0-2 εηώλ θαη πάλσ. Σν 

κνπληδνύξσκα απνηειεί κία κνξθή κε ιεθηηθήο πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη 

πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά γηα ηε κειινληηθή ηέρλε. Σν παηδί κε ηε ρξήζε εξγαιείσλ 

αξρίδεη λα εμεξεπλά αιιά θαη λα εμειίζζεηαη θαη ηα ζεκάδηα πνπ απνηππώλνληαη ζην 

ραξηί είλαη ηπραία, θαζώο νη θηλήζεηο είλαη αλεμέιεγθηεο. Σν ζρέδην πνπ παξάγεηαη 

πεξηιακβάλεη νπηηθά θαη απηά εξεζίζκαηα. Ο ηξόπνο πνπ ην παηδί θξαηάεη θαη 

ρεηξίδεηαη ην εξγαιείν δεκηνπξγεί έλα ελδηαθέξνλ νπηηθό απνηέιεζκα (Ράλε 

Καινύξε, 1998:127). Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηεί ην παηδί απνηειεί έλα κέζν κε ην 

νπνίν παξάγεηαη έλα είδνο επηθνηλσλίαο. Ζ δηαδηθαζία αξρίδεη κε ηε ζρεδίαζε 

κνξθώλ, ελώ είλαη αξθεηά εληππσζηαθό γηα ην παηδί ην ίρλνο πνπ αθήλεη ην εξγαιείν 

θαζώο ην θηλεί. Δλώ αξρηθά, νη θηλήζεηο είλαη αλεμέιεγθηεο αξγόηεξα κε ηνλ 

θαζνδεγεηηθό ραξαθηήξα ηνπ εξγαιείνπ νη κνπληδνύξεο ζπκππθλώλνληαη ζε θάηη 

γεληθό. ηελ ειηθία ησλ 2-3 εηώλ νη γξακκέο πνπ παξάγνπλ ηα παηδηά γίλνληαη πην 

ίζηεο θαη ζθιεξέο. ε απηό ην ζεκείν εκθαλίδνληαη νη γξακκέο δηγθ-δαγθ, νη 

γσληώδεηο κνπληδνύξεο, ν ηνληζκόο ησλ νξηδόληησλ ή θαη θαηαθόξπθσλ γξακκώλ 

αιιά θαη ν πξσηαξρηθόο ζηαπξόο. Δπηπιένλ, κε ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο απηό ην θάηη 

γεληθό πιένλ απνθηάεη όλνκα. Απηή ηελ πεξίνδν εκθαλίδεηαη θαη ην πεξίγξακκα σο 

κηα γξακκή, ε νπνία νξηνζεηεί ηνλ κέζα θαη ηνλ έμσ ρώξν. Σν απνηέιεζκα είλαη ε 

δσγξαθηθή θιεηζηώλ γξακκηθώλ κνξθώλ (Hans Daucher-Rudolf Seitz, 2003:105). 

 

ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΟΤ ΠΟΛΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΜΒΟΛΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

Απηό ην ζηάδην αθνξά ηηο ειηθίεο ησλ 2-4 εηώλ θαη πάλσ. Οη κνπληδνύξεο, ηα 

ζεκάδηα θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε γξακκώλ θαη γεσκεηξηθώλ κνξθώλ 

απνηππώλνληαη ζε πξνζσπηθά ζύκβνια θαη ζρέδηα. Σν απνηέιεζκα είλαη λα 

δεκηνπξγνύληαη ζπληεηκεκέλεο κνξθέο από ηηο νπνίεο γίλεηαη αληηιεπηό όηη ην 
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ελδηαθέξνλ γηα ην πξαγκαηηθό ρξώκα, ηε κνξθή ή ην κέγεζνο όζσλ απνηππώλνληαη 

ζην ραξηί είλαη ειάρηζην. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα παηδηά ζέινπλ λα 

απνιακβάλνπλ  όιε απηή ηε δηαδηθαζία θαη λα κηινύλ γηα ηηο πνηνηηθά κνλαδηθέο 

δεκηνπξγίεο ηνπο. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ζρεδίσλ ηνπο ζηνλ ρώξν ηνπ ραξηηνύ είλαη 

εμίζνπ ηπραία, θαζώο πξνθεηκέλνπ λα ρσξέζεη ηα αληηθείκελα ζην ραξηί ην παηδί 

κπνξεί λα ην πεξηζηξέθεη ζπλερώο. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο 

θνξέο ην άηνκν πνπ ζα αληηθξίζεη ην έξγν δελ ζα αλαγλσξίζεη ην πξνζσπηθό 

ζύκβνιν ή θαη ζρήκα πνπ είλαη απνηππσκέλν (Ράλε Καινύξε, 1998:127). 

 

 

ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ Δ ΔΝΑ ΚΟΗΝΟ 

 

Σα παηδηά ειηθίαο 4 έσο 7 εηώλ αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα εμαηνκηθεύνπλ ηα 

ζύκβνια ηνπο, ηα νπνία αξρίδνπλ λα αλαγλσξίδνληαη από ηνπο παξαηεξεηέο. Σν 

ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ γηα ηελ ξεαιηζηηθή απόδνζε ιεπηνκεξεηώλ είλαη απμεκέλν 

θαη γηα απηό ην εάλ ν παξαηεξεηήο αλαγλσξίζεη ην πεξηερόκελν ή θαη ην ζέκα ηνπ 

έξγνπ είλαη θάηη πνπ ηα παηδηά δίλνπλ ηδηαίηεξν βάξνο (Ράλε Καινύξε, 1998:130). 

 

 

ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΟΤ ΡΔΑΛΗΜΟΤ 

 

Αθνξά θπξίσο παηδηά πνπ θνηηνύλ ζε ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ ή έρνπλ απνθνηηήζεη. ε 

απηό ηα ζηάδην έλα παηδί αξρίδεη λα δεκηνπξγεί έλαλ θσηνγξαθηθό ξεαιηζκό, 

ελδηαθέξεηαη γηα ην κέγεζνο, ηε ζέζε, ηε κνξθή, ην ρξώκα, ηελ πξννπηηθή, ηελ 

αλαινγία, ην βάζνο θαη ηε ζθηά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη έλα αληηθείκελν. Τπάξρνπλ 

πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ηα παηδηά αηζζάλνληαη όηη ην έξγν ηνπο δελ ζπκπίπηεη κε ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα απνζαξξύλνληαη θαη εγθαηαιείπνπλ ηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ηνπ 

ξεαιηζκνύ (Ράλε Καινύξε, 1998:130). 
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ΣΟ ΣΑΓΗΟ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΟΠΟΓΖ ή ΓΤΡΗΝΟ  

 

Ο θεθαινπόδεο - Γπξίλνο είλαη ην αξρηθό ζηάδην από ην νπνίν αξγόηεξα παξάγνληαη 

ηα κηθξόζσκα αλζξσπάθηα. Ο θεθαινπόδεο απνηειείηαη από θπθιηθέο θπξίσο 

γξακκέο. ύκθσλα κε ηνλ Gregory ην πεξίγξακκα ηνπ θεθαινπόδε κε ηελ θίλεζε 

ησλ καηηώλ γίλεηαη αληηιεπηό ζηνλ ακθηβιεζηξνεηδή. Πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ 

θεθαινπόδε ην παηδί ηνπνζεηεί γξακκέο, θνπθθίδεο ή κνπληδνύξεο εληόο ησλ 

θπθιηθώλ ζρεκάησλ. Όηαλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηνλ θεθαινπόδε ηα παηδηά ζεσξνύλ 

όηη έρνπλ απνηππώζεη έλαλ νιόθιεξν άλζξσπν. Σν πέξαζκα ζην ζηάδην όπνπ 

πξάγκαηη απεηθνλίδνπλ ιεπηνκέξεηεο(ρέξηα, πόδηα, καιιηά) δηαπηζηώλεηαη ζηηο 

δσγξαθηέο παηδηώλ ειηθίαο 3-4 εηώλ (Hans Daucher-Rudolf Seitz, 2003:107). 

 

Ζ ΑΝΑΠΑΡΑΣΑΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 

 

Σν παηδί απνθεύγεη ηηο δηαζηαπξώζεηο ησλ ζπκβόισλ θαη ηαμηλνκεί ηα αληηθείκελα ην 

έλα δίπια ζην άιιν. Ζ απεηθόληζε αξρίδεη από ηηο απηηθέο πνηόηεηεο. Σα 

ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα δελ κεηαθξάδνληαη ζην επίπεδν, αιιά ζηε δσγξαθηθή 

επηθάλεηα. Σν πεξίγξακκα είλαη απηό πνπ ρσξίδεη ηνλ κέζα ρώξν από ηνλ έμσ θαη ηα 

αληηθείκελα πνπ αλήθνπλ ζηνλ εζσηεξηθό ρώξν δσγξαθίδνληαη επθαηξηαθά, γηα λα 

θαλεί όηη είλαη αόξαηα. ύκθσλα κε ηνλ Neuhaus, ζηγά ζηγά ζα αλαπηπρζεί ε 

ηθαλόηεηα ησλ παηδηώλ λα ζρεδηάδνπλ πξννπηηθά ζσζηά θαη ην απνηέιεζκα ζα είλαη 

ην ηειηθό ζηάδην ζηνλ δξόκν πξνο ηε δσγξαθηθή. Ο Muhle αλαθέξεη όηη ηα παηδηά 

πνπ θιίλνπλ ζηελ πξννπηηθή παξάζηαζε έρνπλ επεξεαζηεί από επηξξνέο όρη κόλν 

ζρεδηαζηηθώλ κνξθώλ, αιιά θαη ηερληθώλ βάζεσλ (Hans Daucher-Rudolf Seitz, 

2003:110). 
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 Ζ ΑΝΑΛΟΓΗΑ 

 

Σα παηδηά ζπλεζίδνπλ λα δσγξαθίδνπλ κεγάια όζα είλαη ζεκαληηθά γηα απηά θαη 

κηθξά ηα αζήκαληα. Όζα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά ηα απεηθνλίδνπλ δπζαλάινγα θαη 

ππεξβνιηθά κεγάια. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ζέινπλ λα απεηθνλίζνπλ έλαλ ζπιιέθηε 

κήισλ ή έλαλ δξνκέα ζρεδηάδνπλ ππεξβνιηθά κεγάια ηα ρέξηα θαη αληίζηνηρα ηα 

πόδηα (Hans Daucher-Rudolf Seitz, 2003:113). 

 

 

 

 

Ζ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ν Frobel, ν νπνίνο είρε βαζηζηεί ζηνλ Pestalozzi , 

δηαηύπσζε νξηζκέλεο πξνηάζεηο, αιιά κε απηό ηνλ ηνκέα ε Maria Montessori ήηαλ 

απηή πνπ αζρνιήζεθε πεξηζζόηεξν. ύκθσλα κε ηελ Montessori γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αηζζήζεσλ πξνηείλνληαη ηξία ζηάδηα:  

1).Ζ αλαγλώξηζε ησλ ηζνηήησλ (Εεύγε όκνησλ αληηθεηκέλσλ θαη ε ηνπνζέηεζε 

ζηεξεώλ ζσκάησλ ζηα θαηάιιεια αλνίγκαηα). 

2).Ζ αλαγλώξηζε ησλ αληηζέζεσλ (Δπίδεημε ησλ άθξσλ από κία ζεηξά αληηζέζεσλ). 

3).Ζ αλαγλώξηζε ησλ νκνηνηήησλ (Μία ζεηξά από πνιύ όκνηα αληηθείκελα 

πξνβάιινληαη ζε δηάηαμε) (Hans Daucher-Rudolf Seitz, 2003:163). 
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ΣΑ ΣΑΓΗΑ ΣΖ KELLOGG 

 

Ζ Kellogg ζε κειέηεο πνπ δηεθπεξαίσζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη 

ζε άιιεο 30 ρώξεο ζπγθέληξσζε πεξηζζόηεξν από έλα εθαηνκκύξην δσγξαθηέο θαη 

ζρέδηα κηθξώλ παηδηώλ. Από απηέο ηηο κειέηεο θάλεθε όηη ε βάζε γηα ηελ κειινληηθή 

γξαθηθή ηέρλε είηε απηή είλαη εηθνλνγξαθεκέλε είηε όρη είλαη 20 βαζηθέο κνξθέο 

ζρεδίσλ πνπ ζπλεζίδνπλ λα ζρεδηάδνπλ ηα παηδηά. Απηά ηα 20 ζρέδηα κέρξη ηελ 

ειηθία ησλ 2 εηώλ δσγξαθίδνληαη ζε 17 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ελώ ζηελ ειηθία ησλ 3 

εηώλ πεξηιακβάλνπλ θύθινπο, ζηαπξνύο, ηεηξάγσλα θαη νξζνγώληα. Ζ θηγνύξα 

«κάληαια» είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί απηή ηελ πεξίνδν. Ζ ρξήζε ηεο κάληαια από ηα 

παηδηά απνζθνπεί ζηε δσγξαθηθή αλζξώπσλ, ινπινπδηώλ ή θαη ηνπ ήιηνπ. Με βάζε 

ηελ ςπρνινγία ε κάληαια είλαη έλαο ζηαπξσηόο θύθινο θαη έρεη ηελ πξσηαξρηθή 

ζέζε ζην παγθόζκην ζρέδην (Ράλε Καινύξε, 1998:120). 

 

20 ΒΑΙΚΔ ΜΟΡΦΔ ΥΔΓΙΩΝ (Ράλε Καινύξε, 1998:121). 

1.Σειεία.  

2.Μνλή θάζεηε γξακκή. 

3.Μνλή νξηδόληηα γξακκή. 

4.Μνλή δηαγώληα γξακκή. 

5.Μνλή θακπύιε γξακκή. 

6.Πνιιαπιέο θάζεηεο γξακκέο. 

7.Πνιιαπιέο νξηδόληηεο γξακκέο. 

8.Πνιιαπιέο δηαγώληεο γξακκέο. 

9.Πνιιαπιέο θακπύιεο γξακκέο. 

10.Πεξηπιαλώκελε αλνηθηή γξακκή. 
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11.Πεξηπιαλώκελε θιεηζηή γξακκή. 

12.Εηγθ-δαγθ ή Κπκαηηζηή γξακκή. 

13.Γξακκή κε ζειηά.  

14.Γξακκή κε πνιιαπιέο ζειηέο.  

15.Γξακκή ζπηξάι. 

16.Κύθινο επηθαιπκκέλνο κε πνιιέο γξακκέο. 

17.Κύθινο κε πεξηθέξεηα πνιιαπιώλ γξακκώλ. 

18.Απισκέλε θπθιηθή γξακκή. 

19.Μνλή δηαζηαπξσκέλε γξακκή. 

20.Αηειήο θύθινο. 

 

 

 

Καηά ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα ηα παηδηά είραλ απνζηαζηνπνηεζεί από ην κνληέιν ηεο 

παηδηθόηεηαο θαη ζηξάθεθαλ ζην πνξηξέην ηεο νηθνγέλεηαο. ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηώλα ηα παηδηά θαίλεηαη λα είραλ πεξηζζόηεξε θαληαζία, δσληάληα θαη ειεύζεξε 

απόδνζε ζηα έξγα ηνπο (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:31). Δίλαη γεγνλόο όηη 

νξηζκέλα από ηα ζηνηρεία ηεο παηδηθήο δσγξαθηάο ραξαθηεξίδνπλ θαη ηηο δσγξαθηέο 

ησλ ελειίθσλ. ηηο δσγξαθηέο ησλ παηδηώλ νη θηγνύξεο ζπλήζσο «πεηάλε», 

«θνιπκπάλε», «ηξέρνπλ» θαη γεληθόηεξα είλαη ελεξγεηηθέο, ελώ ζηηο δσγξαθηέο ησλ 

ελειίθσλ νη κνξθέο είλαη αθηλεηνπνηεκέλεο (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:32). Σν 

παηδηθό ζρέδηα ραξαθηεξίδεηαη από εηθόλεο θαη ζύκβνια, ηα νπνία θαζώο ππάξρεη ε 

αλάγθε έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο ην παηδί εμεγεί. Έλα κηθξό παηδί κπνξεί λα 

δσγξαθίδεη θαη ηαπηόρξνλα λα θηλείηαη, γηαηί ε δσγξαθηθή γηα απηό είλαη θίλεζε. 

Αξρίδεη λα κνπληδνπξώλεη θαη όηαλ αληηιεθζεί όηη «αθήλεη» θάπνην ίρλνο, ηόηε 

δσγξαθίδεη κε πεξηζζόηεξε ιεπηνκέξεηα. Σν παηδί 3-4 εηώλ ζηα πιαίζηα κίκεζεο ηε 

γξαθήο ησλ ελειίθσλ δσγξαθίδεη κηα ζπλερόκελε γξακκή ζαλ ηα δόληηα ελόο 
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πξηνληνύ. Όηαλ αξρίδεη ηελ θνίηεζε ζην ζρνιείν ε εθθξαζηηθή αλάγθε κεηαηξέπεηαη 

ζε επηθνηλσληαθή (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:33).  πλήζσο ην πξώην πξόζσπν 

πνπ ζρεδηάδεη έλα παηδί ην ζεσξεί σο ην πην ζπνπδαίν (κεηέξα, παηέξαο) ( Καθίζε-

Παλαγνπνύινπ, 2005:35).  Σν πξόζσπν πνπ δειεύεη ζα ην ζρεδηάζεη σο κνπληδνύξα. 

Όηαλ έλα παηδί δελ αηζζάλεηαη κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη ληώζεη 

απνζηαζηνπνηεκέλν από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ηόηε ζα απνηππώζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

ρσξίο ηνλ εαπηό ηνπ (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 2005:36).  Ζ έιιεηςε ρεξηώλ ζε έλα 

αλζξσπάθη ζπκβνιίδεη επηζεηηθόηεηα ή αληηζέησο ηξπθεξόηεηα. Οη απνηππσκέλεο 

λεπξηθέο γξακκέο πηζαλόηαηα λα ζρεδηαζηνύλ από έλα παηδί κε αζηαζή ραξαθηήξα 

.Όζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκό ζπηηηώλ έλα παηδί ζα δσγξαθίδεη κηθξά ζπίηηα ε ζπίηηα 

ρσξίο άλνηγκα όηαλ αηζζάλεηαη έιιεηςε επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ (Καθίζε-

Παλαγνπνύινπ, 2005:37). Γεληθόηεξα, ε αξκνλία ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ ρξσκάησλ 

θαζνξίδνπλ εάλ έλα έξγν είλαη αηζζεηηθά σξαίν ή όρη (Καθίζε-Παλαγνπνύινπ, 

2005:38).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ ΚΔΦΖ 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, νη νπνίεο ελδπλακώλνπλ ηε 

δεκηνπξγηθή ζθέςε. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο είλαη παξκέλεο από ηεζη 

δεκηνπξγηθόηεηαο (Torrance,1966) θαη αλαιόγσο ηξνπνπνηεκέλεο, γηα λα 

εμππεξεηνύλ ζηε ρξήζε κε κηθξά παηδηά (Ράλε Καινύξε, 1998:90). 

 

1
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

ΣΗΣΛΟ: «Σειείσζε ηελ εηθόλα κνπ». 

Ο εθπαηδεπηηθόο ζα έρεη ζρεδηάζεη δύν ζρέδηα(θακπύιε θαη λ) θαη ζα δεηήζεη από ηα 

παηδηά λα ζπκπιεξώζνπλ όπνην ζέινπλ από ηα δύν ζρέδηα. Σα παηδηά ζα δνπιέςνπλ 

βαζηζκέλα ζηε θαληαζία ηνπο θαη νη πηζαλόηεηεο αληηγξαθήο ζα είλαη ειάρηζηεο. ην 

ηέινο, ζα παξνπζηάζνπλ ηα ζρέδηα ηνπο θαη ζα θαηαιάβνπλ όηη νη απαληήζεηο 

πνηθίινπλ (Ράλε Καινύξε, 1998:92). 

 

 

2
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

ΣΗΣΛΟ: «Σί ζα ζπλέβαηλε αλ…;».  

Ο εθπαηδεπηηθόο ξσηάεη ηα παηδηά «Σί ζα ζπλέβαηλε αλ ηα ςπγεία έηξσγαλ θαγεηό;», 

«Ση ζα ζπλέβαηλε αλ νη κπαληέξεο κηινύζαλ;» θαη άιιεο παξόκνηεο εξσηήζεηο θαη ζα 

δώζεη ηνλ ιόγν ζηα παηδηά λα απαληήζνπλ. Δπηπιένλ, ζα ήηαλ εμίζνπ δηαζθεδαζηηθό 

εάλ νη απαληήζεηο καγλεηνθσλεζνύλ (Ράλε Καινύξε, 1998:93). 
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3
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

ΣΗΣΛΟ: «Αζπλήζηζηεο ρξήζεηο».  

Ο εθπαηδεπηηθόο θέξλεη ζηελ ηάμε δηάθνξα αληηθείκελα όπσο έλα παπνύηζη, έλα 

πηάην, κηα εθεκεξίδα θαη άιια θαη δίλεη ιίγν ρξόλν ζηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα ηα 

δνπλ. Έπεηηα, δεηάεη από ηα παηδηά λα ζθεθηνύλ πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα θάλνπλ 

κε ηα αληηθείκελα απηά (Ράλε Καινύξε, 1998:93). 

 

 

 

4
ε
 δξαζηεξηόηεηα 

ΣΗΣΛΟ: «Πεξηγξαθέο».  

Σα παηδηά θάζνληαη ζε ζρήκα θύθινπ θαη ν εθπαηδεπηηθόο κνηξάδεη νξηζκέλα 

αληηθείκελα όπσο είλαη κηα νκπξέια, κηα ζεκαία, έλα θιεηδί ή έλα λόκηζκα θ.ά. ηε 

ζπλέρεηα, δεηάεη από ηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ ηα αληηθείκελα κε βάζε ην ρξώκα, ην 

ζρήκα, ην κέγεζνο, ηε ρξήζε, ην είδνο, ηελ πθή θαη ην βάξνο (Ράλε 

Καινύξε,1998:95). 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ, 

ΓΛΧΑ,ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΣΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΔΥΝΖ ΜΔ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ:  

ΣΗΣΛΟ: «ΑΝΑΜΔΗΞΖ ΥΡΧΜΑΣΧΝ».  

Γίλνπκε ζηα παηδηά έλα θίηξηλν ρξώκα, έλα κπιε ρξώκα θαη έλα θόθθηλν θαη γηα θάζε 

ρξώκα πηλέιν θαη δνρείν. Αξρηθά, ηνπο ελζαξξύλνπκε λα αλακείμνπλ ηα ρξώκαηα ζε 

ίζεο πνζόηεηεο θαη λα καο πνπλ πνην ρξώκα έθηηαμαλ. ηε ζπλέρεηα ηνπο δίλνπκε 

άζπξν ρξώκα θαη πξέπεη λα αλακείμνπλ ην άζπξν καδί κε ηα ππόινηπα ρξώκαηα, γηα 

λα δνύλε ηί ρξώκα θηηάρηεθε. ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα είλαη θαιό λα ππάξρεη 

πνηθηιία ρξσκάησλ, ώζηε ηα παηδηά λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα πεηξακαηηζηνύλ (Ράλε 

Καινύξε, 1998:107). 

 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΓΛΧΑ: 

ΣΗΣΛΟ: «ΜΑΡΗΟΝΔΣΣΔ 

ε απηή ηε δξαζηεξηόηεηα θαηαζθεπάδνληαη καξηνλέηηεο κε πνηθηιία πιηθώλ θαη 

δίλεηαη ε επθαηξία ζηα παηδηά λα παίμνπλ κε απηέο » (Ράλε Καινύξε, 1998:109). 
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ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ΣΗΣΛΟ: «ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΣΟΤ ΔΑΤΣΟΤ ΜΟΤ». ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηόηεηα 

ηα παηδηά κπνξνύλ λα εηθνλνγξαθήζνπλ ηηο ζειίδεο ελόο βηβιίνπ, ηνπ νπνίνπ ν ηίηινο 

ζα είλαη «Σα πάληα γηα κέλα». Θα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζθεθηνύλ, λα 

πεηξακαηηζηνύλ θαη ηειηθά λα δεκηνπξγήζνπλ έλα βηβιίν πνπ ζα πεξηγξάθεη ηε δσή 

ηνπο. Σέινο, ην θάζε παηδί ζα παξνπζηάζεη ην δηθό ηνπ βηβιίν ζηελ ηάμε (Ράλε 

Καινύξε, 1998:111). 

 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΓΗΑ ΣΔΥΝΖ ΚΑΗ ΔΚΦΡΑΣΗΚΔ 

ΣΔΥΝΔ:ΜΟΤΗΚΖ-ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ. 

Απηή ε δξαζηεξηόηεηα ζπλδέεη ηε κνπζηθή κε ηε δσγξαθηθή. Πξνηείλνπκε ζηα 

παηδηά λα δσγξαθίζνπλ ή θαη λα ρξσκαηίζνπλ είδε κνπζηθήο. Έπεηηα, γίλεηαη κηα 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην πώο νη πηλειηέο, ε θίλεζε θαη ην ζρέδην είλαη ζπλδεδεκέλα κε 

ηνλ ξπζκό ηεο κνπζηθήο (Ράλε Καινύξε, 1998:113). 

 

ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΚΑΗ ΘΔΑΣΡΗΚΑ ΚΟΣΟΤΜΗΑ. 

Σα παηδηά δσγξαθίδνπλ ή ρξσκαηίδνπλ ηηο κάζθεο, ηα ζθεληθά θαη ηηο ελδπκαζίεο 

ελόο ζεαηξηθνύ έξγνπ, ην νπνίν ζα παξνπζηάζνπλ ζηηο ππόινηπεο ηάμεηο (Ράλε 

Καινύξε, 1998:113). 
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ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ 

 

ΚΟΠΟ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ο ζθνπόο ηεο έξεπλαο πνπ δηεθπεξαηώζεθε είλαη λα θαηαλνεζεί ν Εσ-γξαθηθόο ιόγνο 

ησλ παηδηώλ πξνζρνιηθήο ειηθίαο  κε ηε ρξήζε ησλ κνξθηθώλ εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ ήδε ζην λεπηαγσγείν, αιιά θαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ εξγαιείσλ πνπ 

ζα ηνπο πξνζθεξζνύλ. Αθόκε,  είλαη ζεκαληηθό λα ζπλεηδεηνπνηεζεί εάλ ηειηθά έρεη 

αμία ε πξνζθνξά ησλ λέσλ πιηθώλ ζηα λήπηα πξνθεηκέλνπ λα πεηξακαηηζηνύλ θαη λα 

εθθξαζηνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ  

Γηα ηελ έξεπλα έγηλαλ αξθεηέο επηζθέςεηο ζε πνιιά λεπηαγσγεία ηνπ Ννκνύ 

Φιώξηλαο, ώζηε λα ζπγθεληξσζνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα έξγα ησλ λεπίσλ 

θαη λα ππάξμεη ε δπλαηόηεηα αλάιπζεο ηνπο όπσο επίζεο ε δπλαηόηεηα πξνζθνξάο 

λέσλ κνξθηθώλ εξγαιείσλ. Σα λεπηαγσγεία από ηα νπνία ζπγθεληξώζεθαλ ηα 

δείγκαηα ήηαλ ην 2
ν
 Οινήκεξν Νεπηαγσγείν Φιώξηλαο, ην 9

ν
 Νεπηαγσγείν 

Φιώξηλαο, ην 8
ν
 Νεπηαγσγείν Φιώξηλαο θαη ην 3

ν
 Νεπηαγσγείν Φιώξηλαο. Οη πξώηεο 

επηζθέςεηο ζηα λεπηαγσγεία έγηλαλ κε ζθνπό λα θσηνγξαθεζνύλ έξγα ησλ παηδηώλ, 

λα βξεζνύλ ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ έξγσλ ηνπο θαη λα 

αλαιπζνύλ. Οη επόκελεο επηζθέςεηο ζηα λεπηαγσγεία, εθόζνλ  παξαρσξήζεθε άδεηα 

από ηηο λεπηαγσγνύο, έγηλαλ κε ηε κνξθή δηδαθηηθώλ σξώλ. Καηά ηε δηάξθεηα απηώλ 

ησλ σξώλ δόζεθαλ ζηα παηδηά μπινκπνγηέο, πδαηνρξώκαηα, πηλέια πιαζηηθά 

πνηεξάθηα, θαζώο θαη καξθαδόξνη . Σα πιηθά κε ηα νπνία ηα παηδηά δσγξάθηδαλ ή 

ρξσκάηηδαλ κέρξη ηώξα ήηαλ νη καξθαδόξνη, νπόηε γλώξηδαλ ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπο 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο. Σα πδαηνρξώκαηα θαη νη μπινκπνγηέο απνηεινύλ ζρεηηθά 

θαηλνύξγηα πιηθά θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ελδηαθέξνλ. 
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ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

Σα έξγα πνπ θσηνγξαθήζεθαλ, θαζώο θαη ηα έξγα πνπ παξήγαγαλ ηα παηδηά 

απνηεινύλ ηα δείγκαηα ηεο έξεπλαο. ηηο αξρηθέο επηζθέςεηο ζηα λεπηαγσγεία 

θσηνγξαθήζεθαλ έξγα ζηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ καξθαδόξνη. Σα  έξγα πνπ 

θσηνγξαθήζεθαλ θαη παξήγαγαλ ηα παηδηά κε ηε ρξήζε καξθαδόξσλ ηα 

δεκηνύξγεζαλ ρσξίο λα ηνπο έρεη δνζεί ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Σα έξγα πνπ 

δεκηνύξγεζαλ ηα λήπηα κε ηε ρξήζε μπινκπνγηάο είραλ ζέκα «Σζνιηάο θαη Ακαιία» 

θαη ν ιόγνο πνπ επηιέρζεθε απηό ην ζέκα ήηαλ ε εζληθή γηνξηή ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ θαη 

«Σα κπξκήγθηα». πλνιηθά ηα έξγα κε μπινκπνγηά ήηαλ 30. Σα έξγα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ από πδαηνρξώκαηα ήηαλ ζπλνιηθά 4 είραλ ην ζέκα «Ζ ειηά» θαη 

ζπγθεληξώζεθαλ από ην 2
ν
 Οινήκεξν Νεπηαγσγείν Φιώξηλαο ζηα πιαίζηα ηεο 

Πξαθηηθήο Άζθεζεο.(Πίλαθαο κε πδξνρξώκαηα από ηελ πξώηε νκάδα, Πίλαθαο κε 

πδξνρξώκαηα από ηελ δεύηεξε νκάδα, Πίλαθαο κε πδξνρξώκαηα από ηελ ηξίηε 

νκάδα, Πίλαθαο κε πδξνρξώκαηα από ηελ ηέηαξηε νκάδα (Δηθόλα1,2,3,9)). Σέινο, ηα 

έξγα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηνπο καξθαδόξνπο ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο είραλ σο 

ζέκα «ύκβνια Δηξήλεο», «ύκβνια Πνιέκνπ» θαη «Ζ πάπηα». Δίλαη αλαγθαίν λα 

αλαθεξζεί όηη νξηζκέλα παηδηά δίζηαζαλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε ηα λέα πιηθά πνπ ηνπο 

πξνζθέξζεθαλ θαη ελώ αξρηθά απνζηαζηνπνηήζεθαλ αξγόηεξα ζπκκεηείραλ ζηε 

δηαδηθαζία θαη όηη θάπνηα λήπηα ιόγσ ηδηαηηεξνηήησλ δελ ζπκκεηείραλ θαζόινπ ζηελ 

έξεπλα. 
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ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ 

 

ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο από ην 2
ν
 Οινήκεξν, ην 3

ν
, ην 

8
ν
 θαη ην 9

ν
 Νεπηαγσγείν Φιώξηλαο. Όζα παηδηά ζπκκεηείραλ εθδήισζαλ κεγάιν 

ελδηαθέξνλ θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό κε ηα λέα πιηθά. Καηά ηε δηεθπεξαίσζε ησλ 

δηδαθηηθώλ σξώλ νξηζκέλα παηδηά απνπζίαδαλ, άιια παηδηά ήηαλ δηζηαθηηθά θαη 

απνθάζηζαλ ζηελ αξρή λα κε ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία, αιιά κεηέπεηηα 

ζπκκεηείραλ ελώ άιια παηδηά ιόγσ ηδηαηηεξνηήησλ ζε ζπλελλόεζε κε ηηο 

λεπηαγσγνύο δελ ζπκκεηείραλ θαζόινπ. 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ-ΑΝΑΛΤΖ 

 

Από ηηο επηζθέςεηο ζηα λεπηαγσγεία ηνπ Ννκνύ Φιώξηλαο ζπγθεληξώζεθαλ 137 έξγα 

παηδηώλ λεπηαθήο ειηθίαο εθ ησλ νπνίσλ ηα 103 δεκηνπξγήζεθαλ κε καξθαδόξνπο, 

ηα 30 κε μπινκπνγηέο θαη ηα 4 κε πδαηνρξώκαηα. Σα έξγα πνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ηα 

λήπηα κε καξθαδόξνπο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, θαζώο θαη κεηά ηελ έξεπλα 

απνδεηθλύνπλ όηη πεξηνξίδνπλ ηα παηδηά όζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε ηνπο. Απηό είλαη 

γεγνλόο, γηαηί ην απνηέιεζκα πνπ παξάγεηαη από ηνπο καξθαδόξνπο είλαη ζηαζεξό 

θαη ζπγθεθξηκέλν. Όπσο θαίλεηαη ζηηο Δηθόλεο 4, 5, 6 ηα παηδηά δελ έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα λα πεηξακαηηζηνύλ καδί ηνπο θαη λα αλακείμνπλ ηα ρξώκαηα, ώζηε λα 

θηηάμνπλ ηελ απόρξσζε πνπ ζέινπλ. Αθόκα, δελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ 

έθθξαζεο, εθόζνλ ηα πιηθά είλαη από κόλα ηνπο πεξηνξηζηηθά. Με ηε δεκηνπξγία 

έξγσλ απνθιεηζηηθά κε καξθαδόξνπο είλαη αληηιεπηό ην όηη νη λεπηαγσγνί 

ιεηηνπξγνύλ εμίζνπ πεξηνξηζηηθά. Ο θόβνο ηεο αηαμίαο ζηελ ηάμε ή ν θόβνο κήπσο 

ιεξσζνύλ ηα παηδηά αιιά θαη νη ίδηεο δελ ηνπο σζνύλ λα παξέρνπλ ζηα κηθξά παηδηά 

ηελ επθαηξία θαιιηηερληθήο εμέιημεο. Ζ ελαζρόιεζε κε ηηο μπινκπνγηέο θάλεθε λα 

ήηαλ πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνπζα. Σα παηδηά γλώξηδαλ ην πιηθό, αιιά νη θνξέο πνπ ην 

είραλ ρξεζηκνπνηήζεη ήηαλ ιηγνζηέο. Βεβαίσο, νξηζκέλα παηδηά θαη θπξίσο ηα 

πξνλήπηα δελ είραλ θαζόινπ επαθή κε μπινκπνγηέο. Όηαλ ηνπο πξνζθέξζεθαλ νη 

μπινκπνγηέο θαη ηνπο αλαθνηλώζεθαλ ηα ζέκαηα(«Σζνιηάο θαη Ακαιία» θαη «Σα 
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κπξκήγθηα») άξρηζαλ θαηεπζείαλ λα δνπιεύνπλ. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη όηαλ ε 

‘κύηε’ από ηηο μπινκπνγηέο έζπαγε ηα λήπηα θαη ηα πξνλήπηα δελ ήμεξαλ όηη πξέπεη 

λα ηηο μύζνπλ, γηα απηό θαη ξσηνύζαλ ζπλερώο. Από ηηο έληνλεο θαη ρνληξέο γξακκέο 

πνπ ππάξρνπλ ζηηο δσγξαθηέο θαίλεηαη όηη ν ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ ηηο 

μπινκπνγηέο ήηαλ ‘ζθιεξόο’. Σν αληίζεην ζπλέβε κε ηα παηδηά πνπ είραλ 

ρξεζηκνπνηήζεη μαλά μπινκπνγηέο. Απηά ηα παηδηά γλώξηδαλ όηη ην πιηθό πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ‘απαιά’ θαη λα κελ αζθείηαη πίεζε.(Μπξκήγθηα κε μπινκπνγηέο θαη Ο 

ήξσαο κε μπινκπνγηά(Δηθόλα 7 θαη Δηθόλα 8)). Σα έξγα ηνπο ελέπλεαλ ζηγνπξηά. Οη 

γξακκέο πνπ ζρεδίαδαλ ήηαλ πην ‘ειαθξηέο’ θαη ‘απαιέο’ θαη ηα ζρήκαηα ήηαλ πην 

θαηαλνεηά, θαζώο μερώξηδαλ ηα πεξηγξάκκαηα. Όζνλ αθνξά ηελ εξγαζία κε ηα 

πδαηνρξώκαηα απηή παξνπζηάδεη ην κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ. Πξνζθέξζεθαλ ζηα 

παηδηά ηα εμήο ρξώκαηα: γαιάδην, άζπξν, πξάζηλν, θίηξηλν θαη πνξηνθαιί , πιαζηηθά 

πνηεξάθηα γηα ην λεξό, πηλέια θαη ραξηηά γηα λα ζθνππίδνπλ ηα πηλέια ηνπο. Σα 

παηδηά γλώξηδαλ ηα πιηθά. Μεξηθά απνθάιπςαλ όηη ζην ζρνιείν δελ ρξεζηκνπνίεζαλ 

πνηέ ρξώκαηα. Σα έξγα ησλ παηδηώλ είραλ σο ζέκα ηελ ειηά. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε ζπλεξγαζία ηνπο ρσξίζηεθαλ ζε 4 νκάδεο. Σα δεκηνπξγήκαηα 

ηνπο ήηαλ ζύλζεηα. Μπνξνύζε λα γίλεη αληηιεπηό πόηε ρξεζηκνπνίεζαλ ρνληξό 

πηλέιν ιόγσ ησλ ρνληξώλ γξακκώλ, πόηε ην ιεπηό πηλέιν, πόηε ζηξηθνγύξηζαλ ηα 

πηλέιν ηνπο, πνην ρξώκα ρξεζηκνπνίεζαλ, πνηα ρξώκαηα αλάκεημαλ θαη πόζεο 

απνρξώζεηο θηηάρηεθαλ. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ ζπνπδαία. Σν θάζε παηδί ζρεδίαζε 

θαη ρξσκάηηζε ηελ ειηά ηνπ έρνληαο ζην λνπ ηνπ όηη ν ρώξνο έρεη νξηνζεηεζεί θαζώο 

βξίζθεηαη ζε νκάδα. Όηαλ ην λεξό ζηα πνηεξάθηα ρξεηαδόηαλ λα αιιαρηεί ηα παηδηά 

ην ζπλεηδεηνπνηνύζαλ θαη ην άιιαδαλ. Βέβαηα γηα απηό ρξεηάζηεθε λα πεξάζεη ιίγνο 

ρξόλνο, ώζηε λα ην αληηιεθζνύλ. Από ηελ εξγαζία κε ηα ρξώκαηα θάλεθε ε αλάγθε 

ησλ παηδηώλ γηα πεηξακαηηζκό. Από ηελ έξεπλα ζπλεηδεηνπνηεί θαλείο όηη ηα παηδηά 

έρνπλ ηελ αλάγθε λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ λέα κνξθηθά εξγαιεία. Ζ 

παξνρή λέσλ εξγαιείσλ, πέξα ησλ ζπλεζηζκέλσλ, ηνπο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα 

πεξαηηέξσ έθθξαζεο θαη νξηζκέλεο θνξέο θαη επηθνηλσλίαο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

 

ηελ έξεπλα παξνπζηάζηεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνεζεί ν Εσ-γξαθηθόο ιόγνο ησλ λεπίσλ, όπσο κέρξη ηώξα εθδειώλεηαη. 

Μάιηζηα, εθόζνλ γλσξίζακε ηνλ ηξόπν έθθξαζεο ησλ κηθξώλ παηδηώλ 

δεκηνπξγήζεθε ε ηδέα λα ηνπο πξνζθέξνπκε θαη επηπιένλ λέα πιηθά. Απηή ε ηδέα 

γελλήζεθε κε αθνξκή ηελ αλάγθε πνπ αηζζάλεηαη έλα παηδί λα εθθξαζηεί θαη ηελ 

παξνρή ηξόπσλ, γηα λα εθδειώζεη απηό πνπ ζέιεη. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζηελ 

πξώηε θάζε θσηνγξαθήζεθαλ θαη εμεηάζηεθαλ νξηζκέλεο δεκηνπξγίεο ησλ παηδηώλ 

θαη ζε δεύηεξε θάζε πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηθξέο δξάζεηο. ηηο δξάζεηο, 

πξνζθέξζεθαλ ζηα παηδηά λέα εξγαιεία θαη ζέκαηα γηα ηα νπνία έπξεπε λα 

δνπιέςνπλ. Σα απνηειέζκαηα θαλέξσζαλ ηηο αλάγθεο, ηνλ ηξόπν ρξήζεο ησλ πιηθώλ 

θαη ηνλ πεηξακαηηζκό πνπ είραλ ηα παηδηά κε απηά. Κάηη πνπ δπζθόιεςε θαη 

επεξέαζε  ηελ έξεπλα σο πξνο ην δείγκα είλαη όηη νξηζκέλεο λεπηαγσγνί δελ 

επέηξεςαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ηάμε θαη ηνπο καζεηέο ηνπο. Αθόκα, θάηη πνπ 

έπξεπε λα ιεθζεί ππόςε θαη αθνξά ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη νη απώιεηεο πνπ 

πξνέθπςαλ ιόγσ ηδηαηηεξνηήησλ ή ιόγσ απνπζίαο από ηελ ηάμε. Βέβαηα, κία ηέηνηνπ 

είδνπο έξεπλα ίζσο ρξεηάδεηαη πεξηζζόηεξνπο ζπκκεηέρνληεο, δείγκαηα θαη πιηθά, 

ώζηε λα κπνξέζεη λα ππάξρεη κεγαιύηεξε πνηθηιία. Δθόζνλ, δηεθπεξαηώζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα έλα λέν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη θαηά πόζν κπνξεί λα 

γίλεη παξόκνηα έξεπλα ζε παηδηά Γεκνηηθνύ, Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, ώζηε λα 

αλαιπζνύλ ηα απνηειέζκαηα θαη θαηά πόζν κπνξνύκε λα εηζάγνπκε ζηα ζρνιεία λέα 

εξγαιεία σο παηδαγσγηθό πιηθό κε βάζε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. Σέινο, ζα ήηαλ 

αμηόινγν εάλ ε ζπγθεθξηκέλε πξνζπάζεηα βνεζήζεη εθπαηδεπηηθνύο, θνηηεηέο αιιά 

θαη γνλείο, ώζηε λα μεπεξάζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη από ηα παηδηά θαη από εμσγελείο παξάγνληεο γηα 

πεξηζζόηεξεο επθαηξίεο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο.  
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