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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η  παρακάτω  έρευνα  με  τίτλο  «Ερμηνεία  των  περιεχομένων  και  νοημάτων  στις

ζωγραφιές των νηπίων» πραγματοποιήθηκε σε ένα ελληνικό δημόσιο νηπιαγωγείο.

Σκοπός της ήταν να μελετηθεί ο ζωγραφικός λόγος παιδιών νηπιακής ηλικίας και να

ερευνηθεί η σχέση που έχει το Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης

με την εικαστική ανάπτυξή τους. Οι παιδικές ζωγραφιές είναι πολύ ενδιαφέρουσες

και τα επιμέρους στοιχεία τους μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για το παιδί, όπως

την ψυχολογία του, τις ιδέες του, τα συναισθήματά του, το αναπτυξιακό του επίπεδο

κ.ά. Η διδασκαλία των εικαστικών θα πρέπει να γίνεται  με τέτοιο τρόπο ώστε να

προάγεται  η  έκφραση  των  παιδιών  μέσα  από  τις  ζωγραφιές  αυτές  και  από

οποιαδήποτε  άλλη  δημιουργία  τους.  Βασικός  σκοπός  της  θα  πρέπει  να  γίνει  ο

εμπλουτισμός του καλλιτεχνικού λεξιλογίου και των εφοδίων που πρέπει να έχουν τα

νήπια, ώστε να κάνουν χρήση της τέχνης αυτής.

Στο παρόν κείμενο γίνεται ανάλυση των στοιχείων που πρέπει να προσέχουμε

όταν μελετούμε ένα παιδικό σχέδιο, δηλαδή το χρώμα, την τεχνική, τις γραμμές, το

υλικό  και  την  εξοικείωση  με  αυτό.  Επίσης,  κάνουμε  μια  προεπισκόπηση  του

Προγράμματος Σπουδών και των στόχων που θέτει στην εικαστική εκπαίδευση, και

σχολιάζουμε κατά πόσο δίνεται σε αυτήν η σημασία που της αρμόζει, εάν οι στόχοι

που θέτει το πρόγραμμα είναι αρκετοί και εάν επιτυγχάνονται επαρκώς.

Abstract

The following research, entitled “Interpretation of the contents and meanings in the

drawings of preschoolers”, took place at a Greek public kindergarten. Its purpose was

to study the children’s speech through their designs and to investigate the connection

between the Curriculum and the artistic development of the said children. A child’s

drawing can be very interesting and can reveal  a lot  of information regarding the

child’s psychology, its ideas, its feelings, its developmental level and much more. Art

teaching has to be carried out in a way that will promote the child’s ways to express

himself,  through his drawings or any other creation.  The main goal should be the

enrichment of the child’s artistic vocabulary and the supplies it needs to use this type

of art.
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In this text we analyze the elements that we should pay attention to when we

study a child’s  design,  i.e.  the  colors,  the  technique,  the  lines,  the  materials  and,

finally, the familiarization with them. We also preview the Curriculum of preschool

education and the targets it sets regarding art education, and we comment on whether

or not art education gets the attention it deserves, if the said targets are enough and if

they are achieved. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Η τέχνη της ζωγραφικής είναι η ωραιότερη όλων… Σε αυτή συνοψίζονται όλες οι

αισθήσεις. Μπροστά από αυτή o καθένας, βάζοντας τη φαντασία του να δουλέψει,

μπορεί να πλάσει ένα μυθιστόρημα και, με μια ματιά μονάχα, να νιώσει το πνεύμα

του κυριευμένο από βαθιές αναμνήσεις, δίχως να απαιτείται καμιά προσπάθεια της

μνήμης, καθώς όλα συνοψίζονται σε μία μόνο στιγμή.» (Γκωγκέν, 1890).

Η ζωγραφική είναι μια γλώσσα εικόνων που μπορεί να πει όσα λένε οι λέξεις,

αν  όχι  και  περισσότερα.  Μπορεί  να  εκφράσει  μια  ιδέα,  ένα  συναίσθημα  και  να

φανερώσει  το  πνευματικό  και  ψυχικό  επίπεδο ενός  ατόμου.  Ο ζωγραφικός  λόγος

χρησιμοποιούνταν  ως  τρόπος  επικοινωνίας  πολύ  πριν  την  ανάπτυξη  του  γραπτού

λόγου.  Τα  πρώτα  δείγματα  της  ζωγραφικής  προέρχονται  από  την  Παλαιολιθική

εποχή, 30.000-12.000 π.Χ., και εντοπίστηκαν σε σπήλαια που απεικονίζουν σκηνές

κυνηγιού. Στη συνέχεια,  η τέχνη αυτή πέρασε από πολλά στάδια και ρεύματα και

κατέληξε να έχει τη μνημονική έννοια που της προσδίδουμε σήμερα.

Σήμερα η τέχνη έχει αρχίσει να εκτιμάται όλο και περισσότερο. Καλλιτεχνικά

ρεύματα  από  όλες  τις  εποχές  έχουν  αναδυθεί  ξανά,  κινώντας  το  ενδιαφέρον  και

εμπνέοντας  όλο  και  περισσότερο  κόσμο.  Ανάμεσα  στα  είδη  ζωγραφικής  που

κυριαρχούν  στην  εποχή  μας  είναι  ο  Ρεαλισμός,  ή  αλλιώς  Νατουραλισμός,  ο

Φωτορεαλισμός, ο Ιμπρεσιονισμός, ο Σουρεαλισμός, η Τέχνη της Ποπ (Pop Art), η

Αφηρημένη τέχνη κ.ά.

Η ζωγραφική, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, παίζει σημαντικό ρόλο στην

καθημερινή μας ζωή. Από τη μια, μας βοηθάει να αναπτύξουμε μια ολοκληρωμένη

προσωπικότητα  και  να  καλλιεργηθούμε  σε  τομείς,  όπως  ο  συναισθηματικός,  ο

νοητικός, ο ψυχοκινητικός, ο κοινωνικός, ακόμα και ο ηθικός. Από την άλλη, είναι

ένα  στοιχείο  που  διαχωρίζει  και  ενώνει  ανθρώπους  και  πολιτισμούς.  Αποτελεί

κομμάτι  της  κληρονομιάς  μας,  την  οποία  οφείλουμε  να  κρατάμε  ζωντανή  και  να

σεβόμαστε.  Για  τους  λόγους  αυτούς,  θα  περίμενε  κανείς  η  διδασκαλία  της  να

βρίσκεται  σε  υψηλό  επίπεδο.  Αντίθετα,  η  καλλιτεχνική  εκπαίδευση  είναι  ακόμα

υποβαθμισμένη  και  αντιμετωπίζεται  ως  δευτερεύουσα  μορφή  γνώσης.  Αιτία  της

παρούσας  κατάστασης  είναι  η  αντίληψη  ότι  στόχος  της  διδασκαλίας  της  είναι  η

ανάπτυξη ικανοτήτων για τη δημιουργία καλλιτεχνών. Δεν λαμβάνονται υπόψη όλα

τα άλλα οφέλη της, τα οποία αφορούν τη δημιουργία ολοκληρωμένων και κριτικά
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σκεπτόμενων ατόμων, που θα εντάξουν και θα χρησιμοποιήσουν την τέχνη ως μέσο

έκφρασης στην καθημερινή τους ζωή.
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ΜΕΡΟΣ 1ο ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εικαστική εκπαίδευση

1.1 Εικαστική εκπαίδευση, αισθητική και Πρόγραμμα Σπουδών

1.1.1 Γενικά για την Εικαστική Εκπαίδευση

Η εικαστική εκπαίδευση έχει σημαντική θέση στη συνολική εκπαίδευση ενός παιδιού.

Προσφέρει ψυχικά και πνευματικά αγαθά και διδάσκει δεξιότητες που το ωφελούν σε

πολλούς τομείς. Όπως συμβαίνει στη διδασκαλία οποιουδήποτε μαθήματος, έτσι και

σε αυτή υπάρχουν ορισμένοι  στόχοι,  οι  οποίοι  επιδιώκεται  να επιτευχθούν για να

θεωρηθεί επιτυχής. Η Laura H.  Chapman (1978) αναφέρει συνοπτικά πως οι στόχοι

της  εικαστικής  εκπαίδευσης  είναι  «η  ανάπτυξη  ενός  ολοκληρωμένου  παιδιού,  η

προαγωγή της γνώσης και της εκτίμησης της τέχνης και η καλλιέργεια της ικανότητας

να συνδέουμε την τέχνη με την καθημερινότητα». Οι στόχοι αυτοί, πιο αναλυτικά,

έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ενός ατόμου το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει

την εικαστική τέχνη για να εκφραστεί, είναι σε θέση να την εκτιμήσει και κατανοεί

τον κοινωνικό της ρόλο. 

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, και να δημιουργηθεί ο ολοκληρωμένος

άνθρωπος, πρέπει να γίνει πρώτα μια ανάλυση της καλλιτεχνικής διεργασίας. Με τη

διαδικασία  αυτή  εντοπίζονται  ο  τρόπος  και  η  κατεύθυνση  που  πρέπει  να  έχει  η

διδασκαλία για να καθοδηγηθούν τα παιδιά μέσω αυτής στην εικαστική τέχνη.

Πρώτο  στάδιο  στην  εικαστική  εκπαίδευση  στο  νηπιαγωγείο  αποτελεί  η

γνωριμία με το υλικό, με τα μέσα και τα εργαλεία που χρειάζεται ένα παιδί για να

δημιουργήσει. Δεν είναι συνετό να προσφέρουμε μια μεγάλη ποικιλία, που το παιδί

δεν θα ξέρει πώς να χειριστεί. Σαν παιδί, έχει κίνητρα να ζωγραφίσει αλλά δεν έχει τις

δεξιότητες να το πράξει. Δεν έχει ακόμα τον πλήρη έλεγχο των κινήσεών του, και

πόσο μάλλον των υλικών του, και έτσι καταλήγει με ένα ακανόνιστο έργο το οποίο

δεν το εκφράζει  πλήρως.  Υπάρχει  ακόμα και  ο  κίνδυνος  να απογοητευτεί  και  να

αποθαρρυνθεί από την τέχνη, αν δει πως δυσκολεύεται πολύ. Ο/Η εκπαιδευτικός, για

να αποφύγει μια τέτοια κατάσταση, πρέπει να συνεργαστεί με το παιδί στη λεπτή

κινητικότητά του και στη συνέχεια να προχωρήσει στην εξοικείωσή του με τα υλικά,

έχοντας  καθοδηγητικό  ρόλο.  Το  αποτέλεσμα  θα  είναι  το  παιδί  να  ζωγραφίζει  με

μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και σιγουριά για τις ικανότητές του. Επιπροσθέτως, θα

μάθει να εκτιμά το υλικό και να το θεωρεί μέσο για την έκφραση του και όχι ένα

απλό αντικείμενο.
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Στη συνέχεια, ενώ το παιδί αρχίζει να μαθαίνει να αναγνωρίζει τα χρώματα

από το σπίτι, στο νηπιαγωγείο αρχίζει να μαθαίνει τις ιδιότητές τους. Μαθαίνει για

τους συνδυασμούς και τις δυνατότητες που έχει να εκφραστεί μέσα από αυτά. Επίσης,

εντάσσει  και  άλλα  στοιχεία,  σχήματα,  ή  γενικά  ιδέες  οι  οποίες  εμπλουτίζουν  το

σχέδιό του. Σε ορισμένες περιπτώσεις γνωρίζει την ιστορία της τέχνης και έρχεται σε

επαφή  με  καλλιτεχνικά  ρεύματα  που  μπορεί  να  το  εμπνεύσουν.  Όταν  υπάρχει

δυνατότητα  ταύτισης,  δηλαδή  όταν  γίνεται  αναφορά  στην  πολιτισμική  του

κληρονομιά,  η  έμπνευση  μπορεί  να  γίνει  μεγαλύτερη,  καθώς  δημιουργείται  μια

προσωπική σύνδεση ανάμεσα σε αυτήν και το παιδί.

Για να επιτευχθεί ο στόχος της εκτίμησης της τέχνης, εμπλέκεται μια άλλη

επιστήμη, της αισθητικής, η οποία έχει ως δικό της στόχο την επίτευξη του ωραίου.

Με τη σωστή εφαρμογή της στη διδακτική διαδικασία μπορεί να βοηθήσει, εκτός των

άλλων, στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας.

1.1.2 Μεθοδολογία Εικαστικής Εκπαίδευσης

Για  να  είναι  όμως  επιτυχής  η  διδασκαλία,  πρέπει  να  δοθεί  προσοχή  και  στη

μεθοδολογία  εκτός  από  το  περιεχόμενο.  Υπάρχουν  δύο  βασικοί  τρόποι  που

χρησιμοποιούν  οι  εκπαιδευτικοί,  με  τους  οποίους  προσπαθούν  να  επιτύχουν  τους

στόχους τους. Ο καθένας μόνος του δεν έχει πολλά αποτελέσματα, οπότε πρέπει να

χρησιμοποιούνται συνδυαστικά.

Πολλοί παραμένουν στη μέθοδο της αντιγραφής ή αναπαράστασης. Παρέχουν

στα παιδιά ένα πρότυπο μοντέλο και τα αφήνουν να προσπαθήσουν να μεταφέρουν

αυτό που βλέπουν στην επιφάνεια που διαθέτουν. Η μέθοδος αυτή έχει τα οφέλη της,

καθώς το παιδί αναπτύσσει την παρατηρητικότητα και μαθαίνει να δίνει προσοχή στη

λεπτομέρεια. Από την άλλη, όμως, περιορίζει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά

του, εγκλωβίζοντας το σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις τούς

δημιουργεί την αντίληψη πως η ακριβής αναπαράσταση είναι σωστή και αποδεκτή,

με  αποτέλεσμα,  σε  περίπτωση  δυσκολίας,  να  απογοητευτούν,  μέχρι  και  να

εγκαταλείψουν την τέχνη, θεωρώντας τις ικανότητές τους ελλιπείς.

Αντίθετα,  λίγοι  είναι  οι  εκπαιδευτικοί  που  αφήνουν  τα  παιδιά  να

λειτουργήσουν  σε  ένα  πιο  χαλαρό  πλαίσιο  και  να  εκφραστούν  ελεύθερα.  Με  τη

μέθοδο αυτή δίνεται η ευκαιρία στο καθένα να ανακαλύψει το ιδίωμά του, το δικό
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του  στιλ,  και  να  εκφράσει  την  ταυτότητά  του  χωρίς  να  υπάρχει  κάποιο  μέτρο

σύγκρισης ή ανησυχία για λάθος. 

1.2 Αισθητική

1.2.1 Γενικά

Το ωραίο είναι μια έννοια υποκειμενική. Χαρακτηρίζουμε κάτι ως ωραίο, ανάλογα με

τα  ενδιαφέροντα  και  τις  κλίσεις  μας.  Παρ’  όλα  αυτά,  η  δική  μας  εκτίμηση  δεν

σημαίνει ότι θα συμφωνεί με αυτή κάποιου άλλου. Η αισθητική αποτελεί μια μορφή

επιστήμης, με μεθοδολογία και στόχους, με βασικότερο αυτόν της διδασκαλίας του

ωραίου. Ο Gostischa (1967, ό.α. στο  Παπανικολάου, 1996) αναφέρει ότι η αισθητική

είναι  ένας  όρος  που  δηλώνει  αυτό  που  αισθάνεται  ο  άνθρωπος  και  όσα

αντιλαμβάνεται  από  το  περιβάλλον  του  μέσω  των  αισθήσεών  του.  Ο  αισθητικός

τομέας βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τον ηθικό, τον συναισθηματικό, τον νοητικό

και τον αισθητηριακό, και αποσκοπεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας

του ατόμου. Από την αρχαιότητα ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μίλησαν για τον

πρότυπο «καλό καγαθό πολίτη» και η αισθητική αποτελούσε τη βάση στη θεωρία

αυτή, αλλά και στη γενική μόρφωση των πολιτών της αρχαίας Ελλάδας. Αργότερα

έχασε τη σημασία της αλλά, με την πάροδο των χρόνων, η αισθητική απέκτησε ξανά

τη θέση της στην ολοκληρωτική και πολύπλευρη διάπλαση του ατόμου. Στις μέρες

μας πολλοί τη θεωρούν πεδίο των τεχνών και της διδασκαλίας τους, την εκλαμβάνουν

δηλαδή ως μια «σωστή» αντίληψη πάνω σε θέματα που αφορούν τη δημιουργία ενός

έργου. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη έννοια μπορεί να καλύψει και άλλους τομείς,

όπως τον κοινωνικό αλλά και τον πολιτισμικό.

Στην  αισθητική  διδασκαλία  του  ατόμου  υπάρχει  συνεχής  επιρροή  από  το

περιβάλλον  με  τις  προτιμήσεις  και  αξίες  που  αυτό  υποστηρίζει.  Η  επιρροή  αυτή

συνεχίζεται σε όλη του τη ζωή αλλά είναι πιο ισχυρή στις νεαρές ηλικίες, όταν δεν

μπορεί να αντιληφθεί και να αναπτύξει ακόμη δική του άποψη. Στη νηπιακή ηλικία οι

παράγοντες  είναι  συγκεκριμένοι.  Φυσικά  κανένα  παιδί  δεν  μεγαλώνει  στο  ίδιο

περιβάλλον, οπότε εντοπίζονται μεταξύ τους διαφορές, ανάλογα με την οικογένεια,

την περιοχή ή τη χώρα στην οποία βρίσκονται.

Η οικογένεια είναι ο πρώτος παράγοντας στη ζωή του παιδιού που προσφέρει

ορισμένες βασικές γνώσεις και αντιλήψεις. Του μαθαίνει, ανάμεσα σε άλλα, τι είναι

καλό και τι κακό, τι είναι ωραίο και τι όχι αλλά και πώς πρέπει να συμπεριφέρεται.
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Μέσα από τα μαθήματα, στα πλαίσια της οικογενειακής διαπαιδαγώγησης, το παιδί

επηρεάζεται από το μορφωτικό, πνευματικό, κοινωνικό, θρησκευτικό και οικονομικό

υπόβαθρό της.

Στη συνέχεια,  πηγαίνει στο σχολείο όπου κοινωνικοποιείται  και έρχεται σε

επαφή με  τις  απόψεις  άλλων ατόμων.  Η ανταλλαγή ιδεών και  σκέψεων  με  άλλα

παιδιά και ενήλικες και η επιρροή του εκπαιδευτικού πάνω του λειτουργούν ως πηγές

γνώσεων τις οποίες συλλέγει και έτσι διαπλάθει τον χαρακτήρα του.

Τέλος υπάρχει και ο παράγοντας φύση, ο οποίος μπορεί να δώσει στο παιδί

μερικές  ωραίες εικόνες,  καθώς το χαρακτηριστικό του γνώρισμα είναι η ομορφιά.

Όσο το παιδί βρίσκεται μέσα σε αυτή, του δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιήσει τις

αισθήσεις του και να αποκτήσει βιώματα.

1.2.2 Αισθητική αγωγή

Η αισθητική αγωγή έχει ως βασικούς στόχους την καλαισθησία, την ανάπτυξη της

φαντασίας, της δημιουργικότητας και της αυτοπεποίθησης αλλά και τη γενικότερη

ευαισθητοποίηση  του  παιδιού.  Δυστυχώς  στα  σχολεία  την  εντοπίζουμε  μόνο  σε

μαθήματα  εικαστικών,  θεατρικών,  μουσικών  σπουδών  και  φυσικής  αγωγής.

Θεωρείται ότι μόνο σε αυτές είναι απαραίτητη και οι στόχοι της αποσκοπούν κυρίως

σε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Θα ήταν επωφελής η ένταξή της και σε άλλα μαθήματα,

όπως της λογοτεχνίας και της έκθεσης στις μεγαλύτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Ο σκοπός της  αισθητικής  αγωγής όμως δεν αφορά μόνο τις  τέχνες  και  τη

διδασκαλία τους. Αφορά και τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας,

πολύ κοντά στη θεωρία του ιδεώδους ανθρώπου που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες. Ο

όρος «καλός καγαθός πολίτης» αφορούσε έναν άνδρα ο οποίος ήταν «ωραίος» και

«ενάρετος»,  δηλαδή  χαρακτηριζόταν  από  ανδρεία,  σωφροσύνη  και  δικαιοσύνη.

Αναλυτικότερα,  το  «καλός»  αναφερόταν  στο  «κάλλος»,  τη  φυσική  ομορφιά  που

πετύχαινε  με  την  εκγύμναση  και  τη  φροντίδα  του  σώματός  του.  Το  «αγαθός»

αναφερόταν στην πνευματική του καλλιέργεια και μόρφωση, η οποία τον βοηθούσε

να συμμετέχει στα κοινά ζητήματα.

Η  αισθητική  αγωγή  εφαρμόζεται  και  μεταδίδεται  μέσα  από  διάφορες

δραστηριότητες οι οποίες ερεθίζουν και προκαλούν την προσοχή και την περιέργεια

του παιδιού, ώστε αυτό να συμμετέχει ενεργά στην αισθητική εμπειρία. Οποιαδήποτε

κατάσταση  μπορεί  να  δημιουργήσει  μια  νέα  αισθητική  εμπειρία,  η  οποία  γίνεται

σταδιακά όλο και πιο πολύπλοκη και απαιτητική. Οι δραστηριότητες αυτές, ωστόσο,
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πρέπει  να  ακολουθούν  τη  θεωρία  της  διαφοροποιημένης  μάθησης  και

διαθεματικότητας,  να  είναι  δηλαδή  προσαρμοσμένες  στην  προσωπικότητα,  τα

ενδιαφέροντα  και  τις  δυνατότητες  του  κάθε  μαθητή.  Με  τον  τρόπο  αυτό  δεν

δημιουργούνται  δυσαναλογίες  στη  δυναμική  μιας  ομάδας  μαθητών.  Οι  βασικές

δραστηριότητες της αισθητικής αγωγής περιλαμβάνουν τη χρήση των αισθήσεων για

την  αναγνώριση  των  βασικών  ιδιοτήτων  ενός  πράγματος,  και  στη  συνέχεια  την

ανάλυση και ερμηνεία του. Χρησιμοποιώντας λοιπόν την όσφρηση, τη γεύση, την

ακοή, την όραση και την αφή, μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τον χρόνο, τον

χώρο,  τον  όγκο,  το  μέγεθος,  το  χρώμα,  το  σχήμα  και  άλλα  στοιχεία  αυτού  του

πράγματος.  Ακολουθεί  η  μελέτη  αυτών  των  πληροφοριών,  η  οποία,  μέσα  από

διάφορους  αισθητηριακούς  συνδυασμούς  και  συνειρμούς,  καταλήγει  να  έχει  τη

μορφή μιας αντίληψης.

Η  αντίληψη  αυτή  είναι  ο  στόχος  της  εικαστικής  εκπαίδευσης  που

επιτυγχάνεται μέσω της αισθητικής. Χάρη σε αυτή το παιδί αρχίζει να αναπτύσσει

την κριτική  του  ικανότητα  πάνω σε  θέματα  τέχνης,  και  όχι  μόνο.  Επιπροσθέτως,

γίνεται ικανό να εκτιμάει τόσο τη δική του τέχνη όσο και των άλλων, βασιζόμενο σε

αντικειμενικά  στοιχεία,  όπως  π.χ.  στην ποιότητα  του  υλικού  ή  της  τεχνικής  ενός

έργου.

1.3 Πρόγραμμα Σπουδών

1.3.1 Γενικά

Είναι  κατανοητό  ότι  το  Πρόγραμμα  Σπουδών  κάθε  χώρας  διαφέρει.  Αυτό  είναι

αποτέλεσμα  της  διαφορετικότητας  των  χωρών  σε  ήθη  και  έθιμα,  θρησκεία,

οικονομική ανάπτυξη, πολιτισμική ανάπτυξη, ακόμα και πολιτική κατάσταση. Η κάθε

χώρα αποφασίζει τι είναι σημαντικό να διδάξει στους μαθητές της και σε ποια ηλικία,

δημιουργώντας  ένα  Πρόγραμμα  Σπουδών  το  οποίο  πρέπει  να  ακολουθούν  οι

εκπαιδευτικοί.  Κάτι  όμως  που  δεν  γίνεται  πάντα  κατανοητό  είναι  πώς  ένα

εκπαιδευτικό  ίδρυμα  μπορεί  να  χρησιμοποιήσει  αυτό  το  Πρόγραμμα  Σπουδών

διαφορετικά, φέροντας, εσκεμμένα ή όχι, διαφορετικά αποτελέσματα.

Στην Ελλάδα είναι συχνό το φαινόμενο να υπάρχουν διαφορές στο γνωστικό

επίπεδο όπως και στο επίπεδο ικανοτήτων των μαθητών δύο διαφορετικών σχολείων.

Κάτι  τέτοιο  οφείλεται  εν  μέρει  στο  ότι  σε  πολλά  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  δεν

υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, το κατάλληλο υλικό και ο εξοπλισμός για να γίνει
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σωστά η μετάδοση της γνώσης. Το χάσμα αυτό μεγαλώνει όταν συγκρίνουμε ιδιωτικά

σχολεία με δημόσια, ή όταν συγκρίνουμε σχολεία σε μεγάλες πόλεις και σε χωριά. Οι

ευκαιρίες που έχει το κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα να βελτιωθεί δεν είναι ίδιες και, κατ’

επέκταση, δεν είναι ίδιες οι ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει στους μαθητές του.

Ένας  ακόμα  παράγοντας  αυτής  της  διαφορετικής  αντιμετώπισης  στο

Πρόγραμμα Σπουδών είναι ο εκπαιδευτικός. Ο τρόπος που θα μεταδώσει τη γνώση

είναι ξεχωριστός. Εξαιτίας της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας, της ιδεολογίας και της

κατανόησης  του  Προγράμματος  από  μέρους  του,  δεν  έχουμε  ομοιόμορφο

αποτέλεσμα.  Οι  μαθητές  που  έχουν  έναν  εκπαιδευτικό  ο  οποίος  εμπλουτίζει  το

Πρόγραμμα με επιπλέον ερεθίσματα είναι  πιο κερδισμένοι  από αυτούς  που έχουν

έναν εκπαιδευτικό που το ακολουθεί αυστηρά.

Στην εικαστική τέχνη οι παραπάνω παράγοντες ισχύουν, μεταξύ άλλων, σε

μεγαλύτερο βαθμό. Για να μπορέσει να διδαχθεί σωστά η εικαστική τέχνη, οφείλουν

να τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Αρχικά ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται

η διδασκαλία πρέπει να είναι κατάλληλος και να προκαλεί ερεθίσματα στα παιδιά.

Επίσης, πρέπει να είναι εξοπλισμένος με υλικά και εργαλεία, τα οποία θα υπάρχουν

σε ποικιλία, θα είναι σε καλή κατάσταση και στα οποία τα παιδιά θα έχουν διαρκώς

πρόσβαση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι παραπάνω προϋποθέσεις τηρούνται και οι

μαθητές έχουν μια καλή και ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία. Σε άλλες όμως

κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο, καθώς οι πόροι είναι ελάχιστοι. Το αποτέλεσμα είναι η

δημιουργία  ανόμοιων  τμημάτων,  στα  οποία,  παρά  τα  όσα  λέει  το  Πρόγραμμα

Σπουδών, δεν μπορεί να υπάρξει ομοιομορφία.

1.3.2 Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.

Το  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  το  νηπιαγωγείο  του  2003,  γνωστό  ως  Δ.Ε.Π.Π.Σ.

(Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών)  και  Α.Π.Σ.  (Αναλυτικό

Πρόγραμμα Σπουδών), υποστηρίζει πως σκοπός του είναι η πολύπλευρη ανάπτυξη

των  παιδιών  σε  νοητικό,  σωματικό,  κοινωνικό  και  συναισθηματικό  τομέα.  Δίνει

μεγάλη προσοχή στο περιεχόμενό του, στη διαδικασία διδασκαλίας, στις μεθόδους,

στην αξιολόγηση και,  τέλος,  στη διαθεματικότητά του. Στη συνέχεια αναφέρει  τις

αρχές που θα πρέπει να ακολουθεί το ίδιο αλλά και ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να

είναι αποτελεσματικό. Χωρίζει τα μαθήματα σε περιοχές ανάλογα με τον τομέα στον

οποίο στοχεύουν, δηλαδή τη γλώσσα (Παιδί και Γλώσσα), τα μαθηματικά (Παιδί και

Μαθηματικά),  το  περιβάλλον  (Παιδί  και  Περιβάλλον),  το  οποίο  διαχωρίζεται  σε
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ανθρωπογενές και φυσικό, τις τέχνες και τους τρόπους έκφρασης (Παιδί, Δημιουργία

και Έκφραση), και την τεχνολογία (Παιδί και Πληροφορική). 

Η εικαστική τέχνη, όπως και οι υπόλοιπες τέχνες, έχει σημαντική θέση στην

οργάνωση πολλών δραστηριοτήτων. Είναι ένας καλός τρόπος να έρθουν τα παιδιά σε

επαφή  με  το  αντικείμενο  διδασκαλίας.  Επίσης,  είναι  ένας  καλός  τρόπος  να

επαληθεύσει και ο εκπαιδευτικός κατά πόσο η διδασκαλία ήταν επιτυχής και η γνώση

μεταδόθηκε.  Μπορεί  να  ενταχθεί  σε  δραστηριότητες  από  όλες  τις  μαθησιακές

περιοχές του προγράμματος.

Σε κάθε μαθησιακή περιοχή του προγράμματος υπάρχουν ορισμένοι στόχοι,

δηλαδή ικανότητες  που επιδιώκεται  να  επιτευχθούν.  Οι  στόχοι  αυτοί,  αν  και  στο

σύνολό  τους  προσφέρουν  πολύπλευρα  οφέλη,  αφορούν  συνήθως  τη  μαθησιακή

περιοχή στην οποία αναφέρονται. Για παράδειγμα, στην περιοχή «Παιδί και Γλώσσα»

οι στόχοι αποσκοπούν κυρίως στη γλωσσική ανάπτυξη. Η μαθησιακή περιοχή «Παιδί,

Δημιουργία και Έκφραση» περιέχει πολλές τέχνες μέσω των οποίων προσπαθεί να

πετύχει  μια  επαφή  του  παιδιού  με  αυτές.  Η  τέχνη  των  εικαστικών,  ως  προς  τις

επιδιώξεις της, θα λέγαμε ότι είναι περιορισμένη ενώ ταυτόχρονα οι στόχοι της είναι

πολύ  γενικοί.  Επικρατεί  ο  πειραματισμός,  η  εξερεύνηση  και  η  εξοικείωση  με

διαφόρων ειδών κατασκευές. Τα παιδιά, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, πρέπει

να πειραματιστούν με τα υλικά που τους δίνονται, τα χρώματα, αλλά και τις τεχνικές

που  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  για  να  δημιουργήσουν.  Επίσης,  ωθούνται  να

σχεδιάσουν γραμμές και περιγράμματα, κάτι όμως που έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν

σε αυτό το στάδιο της ανάπτυξής τους. Σε αυτό εντάσσονται ακόμη η κοπτική, η

γλυπτική, το τύπωμα, η ύφανση και άλλα είδη κατασκευών.

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρει πως «σε ένα κατάλληλα οργανωμένο και ελκυστικό

περιβάλλον, και με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις, θα πρέπει να δίνονται στα

παιδιά ευκαιρίες ώστε:

 Να παρατηρούν και να προσπαθούν να ερμηνεύσουν το φυσικό και ανθρωπογενές

περιβάλλον με πολλούς τρόπους και χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά. 

 Να «πειραματίζονται» με διάφορα υλικά και χρώματα, να μαθαίνουν να επινοούν

διάφορες  τεχνικές  και  να  τις  εφαρμόζουν  για  να  σχεδιάζουν  και  να

ζωγραφίζουν.

 Να  σχεδιάζουν  διάφορα  είδη  γραμμών  και  περιγραμμάτων  και  να  συνθέτουν

διάφορα σχήματα και μορφές.
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 Να κόβουν υλικά και να κάνουν καρτεπικολλήσεις (κολάζ).

 Να πλάθουν και να μορφοποιούν.

 Να χρησιμοποιούν εμπεριχάρακες (στένσιλ) διαφόρων σχεδίων και να τυπώνουν

και να δημιουργούν απλά σχέδια.

 Να υφαίνουν.

 Να δημιουργούν αιωρούμενα αντικείμενα (μόμπιλς).

 Να  χρησιμοποιούν  με  πολλούς  τρόπους  διάφορα  υλικά  για  να  κάνουν

μικροκατασκευές. 

 Να γνωρίζουν και να ονομάζουν ορισμένα είδη τέχνης και να γνωρίζουν έργα

μεγάλων ζωγράφων.

 Να  ενθαρρύνονται  να  αναπτύσσουν  τη  γλώσσα,  την  επικοινωνία  και  να

αξιοποιούν την τεχνολογία ανάλογα.»

Το  να  παρατηρούν  το  περιβάλλον  γύρω  τους  και  να  το  ερμηνεύουν  με

διάφορα υλικά είναι αρκετά γενικό και αυτό δίνει την ελευθερία στον εκπαιδευτικό

αλλά και στα παιδιά να είναι δημιουργικοί τόσο ως προς τα υλικά αλλά και ως προς

τον τρόπο προσέγγισης του θέματος.

Ο επόμενος στόχος αναφέρει τον πειραματισμό με διάφορα υλικά, χρώματα

αλλά  και  τεχνικές.  Δεν  διευκρινίζονται  όμως  τα  υλικά  που  μπορούν  να

χρησιμοποιηθούν  στη  διδασκαλία  και  αυτό  ίσως  δίνει  την  ευκαιρία  στους

εκπαιδευτικούς να αποφύγουν όσα τους φαίνονται πιο δύσκολα, όπως τον πηλό, η

ακόμα και την τέμπερα, η οποία, εξαιτίας της υδαρής της φύσης, σε συνδυασμό με το

νερό μπορεί να προκαλέσει ακαταστασία. Επιπροσθέτως, πολλοί εκπαιδευτικοί δεν

διαθέτουν χρόνο για να δείξουν στα παιδιά τον τρόπο να δουλέψουν με το πινέλο ή

την  παλέτα  και  το  νερό,  σε  συνδυασμό  με  το  χρώμα.  Αντιθέτως,  σε  περιόδους

ελεύθερου  παιχνιδιού,  διαλείμματος  αλλά  και  σε  δραστηριότητες  πάνω  στη

διδασκαλία, περιορίζονται σε μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και λαδοπαστέλ.

Στη  συνέχεια,  οι  γραμμές,  τα  περιγράμματα,  τα  σχήματα  και  οι  μορφές

περιορίζουν τα παιδιά, καθώς πρέπει να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο. Ο

εκπαιδευτικός, αφού υποδείξει ορισμένα από τα βασικά γεωμετρικά σχήματα, μερικές

γραμμές και σχέδια, επιδιώκει μια πιστή αντιγραφή από τα παιδιά. Σε περίπτωση που

το  αποτέλεσμα  είναι  διαφορετικό,  το  αντιμετωπίζει  σαν  λάθος  και  όχι  σαν

διαφορετικό  τρόπο έκφρασης.  Σε  μεγάλο βαθμό,  αυτά  τα  λάθη συνδέονται  με  το

αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού.
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Οι υπόλοιποι στόχοι έχουν να κάνουν με τη διδασκαλία ορισμένων τεχνικών,

όπως της ύφανσης, του τυπώματος, της κατασκευής κ.ά.

Η γενική  διατύπωση όμως  των στόχων αυτών αλλά και  η  πολυπλοκότητα

στην επίτευξη ορισμένων από αυτούς, απωθούν τους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν

με το αντικείμενό τους, με αποτέλεσμα να γίνεται εφαρμογή του ελάχιστες φορές στη

σχολική χρονιά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Παιδική ζωγραφική

2.1 Παιδική ανάπτυξη και  ζωγραφική

Ορισμένοι ζωγράφοι έχουν προσπαθήσει να μιμηθούν το παιδικό σχέδιο με σκοπό να

αντιγράψουν τον αυθορμητισμό και την ελευθερία που το χαρακτηρίζει. Από τα τέλη

του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα πολλοί μελετητές, ψυχολόγοι και φιλόσοφοι

έχουν  επικεντρωθεί  στην  παιδική  ζωγραφική  και  έχουν  προσπαθήσει  να  την

ερμηνεύσουν. Οι Kellog, Burt, Lowenfeld, Luquet και Stern είναι μερικοί από αυτούς

που  προσπάθησαν  να  ερμηνεύσουν  το  παιδικό  σχέδιο,  ακολουθώντας  τα  στάδια

ανάπτυξης των παιδιών. Στις θεωρίες τους φαίνεται να ασχολούνται με την αισθητική

ικανότητα και το αισθητικό αποτέλεσμα της ζωγραφιάς ή με την τεχνική ικανότητα

του παιδιού. Σε αυτό ευθύνεται η επιρροή από τις επιστήμες της ψυχολογίας και της

παιδαγωγικής της εποχής στην οποία αυτές αναπτύχθηκαν.

Σε γενικές  γραμμές  παρατηρείται  συμφωνία ανάμεσα στις  θεωρίες.  Πολλοί

από τους μελετητές, όπως ο Amos Comenius και ο Rousseau, έθιξαν τη σημασία της

ανακάλυψης και την ελευθερία που χρειάζεται το παιδί να αποκτήσει από μόνο του,

καθώς και τις εμπειρίες που αργότερα θα αποτυπώσει στο έργο του. Από τη στιγμή

που  ο  Benjamin Franklin,  το  1770,  εισήγαγε  τη  διδασκαλία  τις  ζωγραφικής  στα

σχολεία τις Αμερικής, τέθηκε το ζήτημα του τι θα πρέπει να διδάσκεται γύρω από

αυτή  την  τέχνη.  Από  την  τεχνική  και  τον  τρόπο  χειρισμού  των  υλικών,  τις

δυνατότητες  και  τις  ικανότητες  των  παιδιών,  καταλήξαμε  στο  συμπέρασμα  ότι  ο

σκοπός  του  μαθήματος  δεν  είναι  η  δημιουργία  καλλιτεχνών  αλλά  η  δημιουργία

ατόμων που μπορούν να αναγνωρίζουν το ωραίο και να έχουν έναν αισθητικά ορθό

τρόπο έκφρασης τον οποίο θα μεταδώσουν, ελεύθερα, μέσα από την τέχνη τους. Η

εκπαίδευση πέρασε από τις αλλαγές, επηρεάστηκε από πολλά κινήματα και έφτασε

στο σημείο της ελεύθερης έκφρασης.

Πολλοί  ερευνητές  κατέγραψαν  διάφορα στάδια  στην εξέλιξη  του παιδικού

σχεδίου.  Ενώ  στις  περισσότερες  περιπτώσεις  το  βασικό  μέρος  του  κάθε  σταδίου

παραμένει το ίδιο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς την ηλικία στην οποία αυτό

αναφέρεται.  Φαίνεται  για  ακόμα  μια  φορά  η  αντίθεση  ανάμεσα  σε  αυτούς  που

μελετούν την παιδική ζωγραφική από την αισθητική οπτική ή από την οπτική της

εικαστικής ικανότητας.
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Το  μουτζούρωμα  είναι,  σχεδόν  σε  κάθε  θεωρία,  το  πρώτο  στάδιο  της

εικαστικής εξέλιξης του παιδιού. Είναι αποτέλεσμα της πρώτης επαφής του με κάποιο

υλικό  το  οποίο  αφήνει  ένα  ίχνος.  Πειραματίζεται  με  κινήσεις  του  χεριού  και

δημιουργεί  γραμμές  που δεν  έχουν  ακόμα  κάποιο  σκοπό.  Σύμφωνα  με  τον  Τάσο

Μουζάκη (1987), σε αυτό το στάδιο επιτυγχάνεται η κατάκτηση του χώρου χάρη στο

μουτζούρωμα.  Διαρκεί  μέχρι  τον  δεύτερο  με  τρίτο  χρόνο  του  παιδιού.  Ο  Mart

Bernson (1966,  ό.α.  στο  Παναγοπούλου,  2006)  διαχωρίζει  το  στάδιο  του

μουτζουρώματος σε τρεις υποκατηγορίες. Η παρατήρησή του επικεντρώνεται στην

τεχνική και την ικανότητα του παιδιού να ελέγξει το υλικό αλλά και τις κινήσεις του

σε ηλικίες που η λεπτή κινητικότητα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως. Στο πρώτο μέρος,

που αφορά τον πρώτο χρόνο, το παιδί δεν ξεκολλάει το χέρι του από το χαρτί. Από

τον δεύτερο με τρίτο χρόνο αυτό αλλάζει, το χέρι σηκώνεται από την επιφάνεια και

αρχίζουν  να  φαίνονται  τα  πρώτα  σημάδια  μορφών.  Τέλος,  στην  τελευταία

υποκατηγορία, στο τρίτο με τέταρτο έτος, το παιδί προσπαθεί να μιμηθεί τις κινήσεις

των ενηλίκων. Ο  Georges Luquet (1977, ό.α. στο Παναγοπούλου, 2006) προσθέτει

ότι σε αυτό το στάδιο το παιδί αρχίζει να ονομάζει το σχέδιό του και να το συνδέει με

την πραγματικότητα μέσα από έναν τυχαίο ρεαλισμό.

Στο δεύτερο στάδιο ανάπτυξης, από το τρίτο ως το πέμπτο έτος, η σύνδεση με

το περιβάλλον είναι πιο εμφανής και οι γραμμές του παιδιού πιο ελεγχόμενες. Αρχίζει

να εμφανίζεται ο άνθρωπος, ο οποίος δεν έχει ακόμα πολλά χαρακτηριστικά πέρα από

το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια, τα οποία είναι δυσανάλογα μεταξύ τους.

Στη συνέχεια, από τον πέμπτο ως τον όγδοο χρόνο του παιδιού, το σχέδιό του

γίνεται  πιο  καθαρό,  αρχίζει  να  καθορίζει  τον  χώρο  του  βάζοντας  τη  γραμμή  του

ουρανού και  της  γης.  Η ανθρώπινη φιγούρα γίνεται  πιο ξεκάθαρη και  αρχίζει  να

αποκτά περισσότερα χαρακτηριστικά.  Σε αυτό το στάδιο εμφανίζεται  η διαφάνεια

των  αντικειμένων  και  η  επίπεδη  ή  περιστροφική  προβολή,  στην  προσπάθεια  του

παιδιού να εκφράσει το βάθος και να δείξει τις διάφορες οπτικές γωνίες στο σχέδιό

του.

Στο  τέταρτο  στάδιο,  το  παιδί  έχει  πια  μεγαλώσει  και  ζωγραφίζει

προσπαθώντας να αποδώσει τα πράγματα πιο ρεαλιστικά. Η χρήση των χρωμάτων

γίνεται σύμφωνα με τα χρώματα του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος αρχίζει να έχει όλα

τα χαρακτηριστικά του προσώπου και τα μέλη του σώματος. Το στάδιο αυτό διαρκεί

από το όγδοο μέχρι το δωδέκατο έτος.
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2.2 Υλικά και εργαλεία

Τα παιδιά, από τη στιγμή που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους,

έχουν την περιέργεια να τον ανακαλύψουν χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους. Σε

πρώτη φάση χρησιμοποιούν την όραση, την ακοή, την όσφρηση και τη γεύση για να

γνωρίσουν το περιβάλλον τους. Στη συνέχεια, όταν ξεκινούν να περπατούν, βάζουν

σε λειτουργία και την αίσθηση της αφής. Αρχίζουν να ζωγραφίζουν, κινούμενα από

την περιέργειά τους και την ανάγκη τους να εκφραστούν. Τα άτομα στο περιβάλλον

τους οφείλουν να τα βοηθούν σε αυτή τους την προσπάθεια, εφοδιάζοντάς τα με τα

κατάλληλα υλικά και εργαλεία.

Τα υλικά και τα εργαλεία που θα προσφερθούν για την εικαστική εμπειρία του

παιδιού θα πρέπει να είναι κατάλληλα και σύμφωνα με το επίπεδο ανάπτυξής του.

Επίσης, πρέπει να είναι ποικίλα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσά

τους. Τέλος, εφόσον η τέχνη δεν είναι κάτι το περιστασιακό αλλά το παιδί χρειάζεται

να ασχολείται συνεχώς μαζί της, θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε αυτά και εκτός

της σχολικής τάξης, στο σπίτι, όπου περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας του.

2.2.1 Υλικά

Δεν είναι όλα τα υλικά κατάλληλα για τη νηπιακή ηλικία, οπότε ο γονέας και κυρίως

ο/η νηπιαγωγός, οφείλει να κάνει πρώτα μια έρευνα για το πιο ελκυστικό και προσιτό

υλικό, λαμβάνοντας πάντα υπόψη το αναπτυξιακό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα του

παιδιού.

Μαρκαδόρος: Ο μαρκαδόρος είναι ένα ασφαλές εικαστικό υλικό που μπορεί

να δοθεί στα παιδιά και μπορεί να βρεθεί μέσα στο σπίτι και στη σχολική τάξη. Είναι

εύκολα  ελεγχόμενο  από  τους  ενήλικες  και  δεν  χρειάζεται  το  παιδί  να  διαθέτει

ιδιαίτερη δεξιότητα για να το χρησιμοποιήσει. Αποτελεί ίσως το πρώτο υλικό που

χρησιμοποιεί  το  παιδί  στη  ζωγραφική,  λόγω  του  έντονου  χρώματος  που  αφήνει.

Ανακαλύπτει  πως  ένα  τέτοιο  αντικείμενο  μπορεί  να  αφήσει  ένα  στίγμα  το  οποίο

μπορεί  να  εξελιχθεί  σε  γραμμές  και  σχέδια.  Πειραματίζεται  με  τις  κινήσεις  του

χεριού, τον τρόπο που το κρατάει και την πίεση που ασκεί σε αυτό. 

Παρ’ όλα αυτά, ο μαρκαδόρος προσφέρει συγκεκριμένες δράσεις, καθώς τα

χαρακτηριστικά  και  οι  δυνατότητές  του  είναι  περιορισμένες.  Το  αποτύπωμα  που
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αφήνει σε μια επιφάνεια είναι συγκεκριμένο και μίας έντασης. Επίσης, το χρώμα του

δεν μπορεί να αναμειχθεί  με άλλους μαρκαδόρους για να δώσει νέες αποχρώσεις.

Επομένως,  το  αποτέλεσμα  που  παίρνουμε  από αυτό  το  υλικό  είναι  ορισμένο  και

πολλές φορές το ίδιο.

Ξυλομπογιά:  Η  ξυλομπογιά  έχει  αρκετά  κοινά  χαρακτηριστικά  με  τον

μαρκαδόρο. Αποτελεί και αυτή ένα εύκολο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιήσει το

παιδί από μικρή ηλικία και απαιτεί ελάχιστες κινητικές δεξιότητες. Σε αντίθεση με

τον μαρκαδόρο, όμως, το αποτύπωμα που αφήνει είναι πιο αδύναμο. Αυτό δίνει τη

δυνατότητα στο παιδί να προσπαθήσει να αλλάξει την έντασή του, αλλάζοντας τον

τρόπο  που  την  κρατάει  και  την  πίεση  που  ασκεί  με  αυτήν.  Το  αποτύπωμά  της

παραμένει λεπτό και μονοδιάστατο παρά την όποια αλλαγή στον χειρισμό.

Μολύβι  ακουαρέλας:  Ένα υλικό  που θυμίζει  πολύ τις  απλές  ξυλομπογιές

αλλά που μπορεί να προσφέρει πολλές δυνατότητες στο παιδί για να εκφραστεί. Με

μια πρώτη ματιά το αποτύπωμά του είναι ίδιο με αυτό της ξυλομπογιάς αλλά, με τη

βοήθεια του νερού ως διαλυτικού υγρού και ενός πινέλου, μπορεί να αλλάξει όλο το

σχέδιο. Είναι ένας καλός τρόπος να εξοικειωθεί το παιδί με το πινέλο και το νερό πριν

έρθει  σε  επαφή  με  άλλα  υλικά,  όπως  την  τέμπερα  και  τα  υδατοχρώματα.

Επιπροσθέτως, σε αντίθεση με την απλή ξυλομπογιά, το μολύβι ακουαρέλας μπορεί

να αναμειχθεί με άλλο χρώμα με τη βοήθεια του νερού και να δώσει τη δυνατότητα

στο παιδί να δημιουργήσει τις δικές του αποχρώσεις.

Κηροπαστέλ-Λαδοπαστέλ: Ένα δημοφιλές υλικό το οποίο βρίσκεται εύκολα

στο  σπίτι  και  στον  σχολικό  χώρο.  Είναι  εύκολο  στη  χρήση  του  και  δίνει  τη

δυνατότητα στο παιδί να πειραματιστεί με διάφορες τεχνικές. Αποτελεί και αυτό ένα

υλικό που δεν επιτρέπει τις χρωματικές προσμίξεις  και έχει έντονο αποτύπωμα το

οποίο δεν αλλάζει.

Δακτυλομπογιές:  Οι  δακτυλομπογιές  αποτελούν  ένα  υλικό  που  δεν

προτιμάται ιδιαίτερα από γονείς και εκπαιδευτικούς εξαιτίας της ακατάστατης φύσης

του.  Παρ’  όλα  αυτά,  είναι  απελευθερωτικό  και  κινεί  το  ενδιαφέρον  του  παιδιού

επιτρέποντάς το να πειραματιστεί και να δημιουργήσει. Έχουν πολλές δυνατότητες

ως προς τις προσμίξεις και αφήνουν το παιδί να χρησιμοποιήσει τα δάχτυλά του αντί

ενός τρίτου εργαλείου. Συνδυάζεται και συνδέεται εύκολα με το παιχνίδι.

Υδατοχρώματα-Τέμπερα-Ακουαρέλα: Ένα  υλικό  πολύ  ενδιαφέρον  και

απελευθερωτικό, τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Μπορεί να βρεθεί σε

πολλές μορφές, είτε σε έτοιμες χρωματικές παλέτες ή σε σωληνάρια ή σε μπουκάλια.
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Προϋποθέτει το παιδί να έχει γνωρίσει ήδη το πινέλο και να ξέρει να το κρατάει και

να το χρησιμοποιεί σε επαρκή βαθμό. Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερο να σχεδιάσει

και  να  χρωματίσει  σε  μια  επιφάνεια  με  τη  βοήθεια  του  νερού  ως  απαραίτητου

διαλύτη.  Ο  λόγος  που  η  ακουαρέλα  είναι  τόσο  ενδιαφέρουσα  είναι  επειδή  έχει

απεριόριστες  δυνατότητες.  Μπορούν  να  γίνουν  πολλές  αναμίξεις  χρωμάτων  με

αποτέλεσμα το παιδί να παράγει αμέτρητους συνδυασμούς χρωματικών τόνων.

2.2.2 Εργαλεία

«Το ανθρώπινο χέρι είναι ένα από τα πιο ευπροσάρμοστα εργαλεία και μπορεί να

χρησιμοποιηθεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο εργαλείο για τη διαμόρφωση πολλών

υλικών» (Laura H.  Chapman, 1978). Εκτός όμως από το χέρι, υπάρχουν και άλλα

εργαλεία που βοηθούν να βελτιωθεί η εμπειρία των παιδιών και να εμπλουτίσουν το

έργο τους. Οι καλλιτέχνες δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή τους.

Πινέλο:  Το  πινέλο  αποτελεί  ένα  εργαλείο  που  παίζει  καθοριστικό  ρόλο

κυρίως στη χρήση της τέμπερας. Ανάλογα με το μέγεθος ή το είδος του μπορεί να

αλλάξει το ίχνος που αφήνει στην επιφάνεια. Υπάρχουν μεγάλα πινέλα για μεγάλες

επιφάνειες και μικρά πινέλα ιδανικά για λεπτομέρειες, πινέλα πλακέ και στρογγυλά

και πινέλα με διαφορετική ποιότητα τριχών. Από τη μια, τα πινέλα με τη μαλακή

τρίχα έχουν την τάση να μαζεύουν πολύ νερό, κάνοντας το χρώμα πιο αραιό. Είναι

όμως εύκολο, για ένα παιδί που δεν έχει την εξοικείωση με το εργαλείο και τη χρήση

του, να χάσει τον έλεγχο και η πινελιά του να παραμορφωθεί. Από την άλλη μεριά, τα

πινέλα με σκληρή τρίχα μεταφέρουν πιο πολύ χρώμα και η πινελιά είναι πιο έντονη

και  σταθερή.  Μπορεί,  όμως,  αν  ασκηθεί  μεγαλύτερη  πίεση  από  το  ιδανικό,  να

χαράξουν το χρώμα και να αφήσουν γραμμές στο ίχνος.

Παλέτα: Το συγκεκριμένο εργαλείο πολλοί το παραβλέπουν. Είναι σημαντικό

να  υπάρχει  μια  παλέτα,  ιδίως  αν  χρησιμοποιείται  τέμπερα  από  μπουκάλι  ή

σωληνάριο. Υπάρχουν διαφόρων ειδών παλέτες, με πολλές θήκες, οι οποίες βοηθούν

να διατηρούνται αναλλοίωτα τα χρώματα, έτσι ώστε το παιδί να μην τα μπερδεύει

από λάθος χειρισμό.

Καβαλέτο-Τρίποδο:  Υπάρχουν  επιδαπέδια  και  επιτραπέζια  καβαλέτα,  τα

οποία μπορούν να προσφέρουν στο παιδί μια διαφορετική εμπειρία στη ζωγραφική.

Χάρη σε αυτά του δίνεται η ευκαιρία να αλλάξει την οπτική που έχει για το έργο του

και να δοκιμάσει διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής.
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Μπλοκ - Τετράδια Ζωγραφικής: Και σε αυτόν τον τομέα υπάρχει μεγάλη

ποικιλία  τύπων και  ποιοτήτων.  Η βασική  διαφορά τους  βρίσκεται  στο  πάχος  του

φύλλου.  Τα  μπλοκ  με  χοντρά  φύλλα,  τα  γνωστά  και  ως  μπλοκ  ακουαρέλας,

ενδείκνυνται για υλικά που χρειάζονται νερό ή κάποιον άλλο διαλύτη. Από την άλλη,

τα  πιο  λεπτά  φύλλα  που  βρίσκονται  στα  μπλοκ  σχεδίου  είναι  κατάλληλα  για

μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, παστέλ και άλλα.

Χάρακες-Εμπεριχάρακες: Είναι  καλό να υπάρχουν χάρακες  σαν βοήθημα

για  τη  δημιουργία  γραμμών και  σχημάτων.  Οι  εμπεριχάρακες,  ή  αλλιώς  στένσιλ,

κατευθύνουν το υλικό μέσα από εγκοπές και δημιουργούν σύμβολα ή σχέδια.

Καλύμματα και Ποδιές: Τέλος, ένας σημαντικός λόγος που ορισμένα υλικά

αποφεύγονται από γονείς και εκπαιδευτικούς είναι εξαιτίας της «ακαταστασίας» που

προκαλούν  γύρω  τους.  Ένας  καλός  τρόπος  να  αποφευχθεί  κάτι  τέτοιο  είναι  να

καλύπτεται η επιφάνεια πάνω στην οποία δουλεύει το παιδί αλλά και το ίδιο το παιδί.

Έτσι του δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί ελεύθερα.

2.3 Χρώματα

2.3.1 Γενικά

 «Ο  άνθρωπος  είναι  κυρίως  οπτικός  τύπος  και  οι  περισσότερες  ενέργειές  του

οδηγούνται  από  την  όρασή  του»  (Κακίση-Παναγοπούλου,  2004).  Επομένως  το

μεγαλύτερο μέρος των πράξεων αλλά και των σκέψεών του επηρεάζεται από το τι

βλέπει γύρω του. Από το περιβάλλον και την εμπειρία μας μέσα σε αυτό τείνουμε να

συνδέουμε τα διάφορα χρώματα με στοιχεία και προϊόντα της φύσης, προσδίδοντάς

τους χαρακτηριστικά και κατηγοριοποιώντας τα, π.χ.  κίτρινο-λεμόνι-ξινό (Κακίση-

Παναγοπούλου, 2004).

Το  χρώμα  είναι  ένα  ενδιαφέρον  οπτικό  φαινόμενο  και  αποτέλεσμα

συνδυασμών ακτινοβολιών που προσπίπτουν στα μάτια μας. Παρόλο που είναι κάτι

νοητό, έχει ποιότητα και βάρος. Η κλίμακα βάρους έχει να κάνει με το πόσο σκούρο

ή ανοιχτό είναι ένα χρώμα. Τα πιο σκούρα θεωρούνται βαριά και, αντίθετα, τα πιο

ανοιχτά θεωρούνται ελαφριά χρώματα.

Στη φύση υπάρχουν τρία βασικά χρώματα τα οποία δημιουργούν την απόλυτη

αρμονία και από τα οποία μπορούμε να παρασκευάσουμε όλα τα υπόλοιπα. Αυτά

είναι το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε και δεν μπορούμε να τα δημιουργήσουμε

εμείς  με  προσμείξεις.  Με  την  ανάμειξη  δύο  εκ  των  τριών  βασικών  χρωμάτων,
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βγάζουμε το αντίθετο ή συμπληρωματικό του τρίτου, δηλαδή με την ανάμειξη του

κίτρινου και του μπλε βγάζουμε το πράσινο, που είναι το αντίθετο του κόκκινου.

Στην  αντίθετη  μεριά  βρίσκονται  το  μαύρο  και  άσπρο.  Αυτά  τα  δύο

θεωρούνται από μερικούς σκιές. Το μαύρο είναι αποτέλεσμα της απουσίας του φωτός

και απορροφά όλες τις φωτεινές ακτίνες. Εφόσον δεν υπάρχει φως, δεν μπορούμε να

δούμε χρώματα. Το άσπρο, από την άλλη, αντανακλά όλες τις φωτεινές ακτίνες και,

αν και  άχρωμο,  είναι  αποτέλεσμα  της  ένωσης  όλων των χρωμάτων,  βασικών και

συμπληρωματικών.

Τα χρώματα έχουν χαρακτηριστικά, τα οποία είναι κυρίως ο τόνος, η ένταση

και  η  απόχρωση.  Υπάρχουν  και  άλλα,  πιο  εξειδικευμένα,  όπως  ο  κορεσμός,  η

φωτεινότητα, η τίντα, η σκιά κ.ά., τα οποία χρησιμοποιούνται πιο πολύ στην τέχνη

της φωτογραφίας. 

 Ο τόνος  είναι η σχέση που έχει ένα χρώμα με το φως. Αν ένα χρώμα δέχεται

πολλές φωτεινές ακτίνες, φαίνεται πιο φωτεινό.

 Η ένταση είναι η καθαρότητα και η διαύγεια του χρώματος. Τα βασικά χρώματα

είναι πιο καθαρά και έντονα σε σύγκριση με όσα έχουν αναμειχθεί με άλλα ή με

το γκρι.

 Ο  κορεσμός  είναι η καθαρότητα του χρώματος σύμφωνα με την ποσότητα του

γκρι που υπάρχει σε αυτό.

 Η απόχρωση είναι το αποτέλεσμα της ανάμειξης δύο ή περισσοτέρων χρωμάτων.

 Η φωτεινότητα είναι η ποσότητα μαύρου που υπάρχει στο χρώμα.

 Η τίντα είναι οι φωτεινοί τόνοι ενός χρώματος, οι οποίοι δημιουργούνται με την

προσθήκη άσπρου.

 Η  σκιά  είναι  το  αποτέλεσμα  της  ανάμειξης  ενός  χρώματος  με  διαφορετικές

ποσότητες μαύρου που δημιουργεί τους σκούρους τόνους του χρώματος.

2.3.2 Χρώμα και Συναίσθημα 

Με τον ίδιο τρόπο που έχουμε συνδέσει τα χρώματα με τη φύση γύρω μας, τα έχουμε

συνδέσει  και  με  συναισθήματα.  Ύστερα  από  μελέτες,  έχουμε  καταλήξει  στο

συμπέρασμα ότι  το  καθένα από αυτά έχει  διαφορετική  επίδραση στον ανθρώπινο

ψυχισμό. Όπως είπε και ο Γκαίτε,  «τα χρώματα επιδρούν στην ψυχή, μπορούν να

ερεθίζουν τις αισθήσεις, να ξυπνούν συναισθήματα και ιδέες που μας ξεκουράζουν ή

μας εκνευρίζουν, που μας προκαλούν λύπη ή χαρά» (1810). Έτσι, έχουμε καταλήξει
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στο  ότι  υπάρχουν  διάφορες  κατηγορίες  χρωμάτων  και  έχουμε  ερμηνεύσει  την

επίδραση που έχει το καθένα πάνω μας.

Για αρχή έχουμε κάνει έναν διαχωρισμό ανάμεσα σε θερμά, ψυχρά αλλά και

ουδέτερα  χρώματα,  τα  οποία  δημιουργούν  διαφορετικές  ψυχικές  καταστάσεις.  Τα

θερμά χρώματα, τα οποία αποτελούνται από το κόκκινο, το κίτρινο και τα παράγωγά

τους, τείνουν να διεγείρουν τις αισθήσεις. Αντίθετα, τα ψυχρά, δηλαδή το μπλε και οι

αποχρώσεις του, έχουν πιο κατευναστικές ιδιότητες. Τέλος, τα ουδέτερα είναι αυτά

που δεν ασκούν κάποια επιρροή πάνω μας. Σε αυτή τη κατηγορία κατατάσσουμε τα

γκρίζα.

Η χρωματοθεραπεία, γνωστή από την αρχαιότητα, χρησιμοποιεί το χρώμα για

να  χειραγωγήσει  τον  συναισθηματικό  κόσμο  του  ανθρώπου.  Πολιτισμοί  όπως  ο

αιγυπτιακός,  ο  ελληνικός,  ο  κινεζικός  κ.ά.  πίστευαν  ότι  ορισμένα  χρώματα,  με

κυρίαρχα τα βασικά, ήταν ικανά να θεραπεύσουν και να επηρεάσουν τον άνθρωπο

σωματικά και πνευματικά.

Το κόκκινο είναι από τα πιο ενεργά, ζωηρά και ανήσυχα χρώματα, το οποίο

διεγείρει  το  πάθος,  το  θάρρος,  την  ενέργεια  και  τη  φιλοδοξία.  Σε  ορισμένες

περιπτώσεις τού προσδίνεται και η ερμηνεία της βιαιότητας και της εχθρότητας.

Το  μπλε είναι πιο κατευναστικό χρώμα και έχει την τάση να ηρεμεί και να

γαληνεύει.

Το  κίτρινο είναι  ένα  χρώμα  που  σχετίζεται  με  την  πνευματικότητα  του

ατόμου. Προκαλεί αισθήματα πειραματισμού και δημιουργεί ενέργεια και δυναμισμό

σε σημεία υπερβολής έως και παράνοιας.

Το πράσινο, όντας αποτέλεσμα του συνδυασμού μπλε και κίτρινου, αποτελεί

ένα σημείο ισορροπίας. Είναι το χρώμα της φύσης και συνδέεται, μεταξύ άλλων, με

την ησυχία, και την υπεραφθονία.

Το μοβ προκαλεί ανησυχία και αισθήματα ζήλιας ή θλίψης.

Το μαύρο δημιουργεί φόβο, μελαγχολία και άγχος.

Το άσπρο είναι συνδεδεμένο με το φως, οπότε δίνει το αίσθημα της ελπίδας.

Το  πορτοκαλί,  ένα  ζεστό  χρώμα,  είναι  λιγότερο  άγριο  από  το  κόκκινο.

Προσδίδει μια αίσθηση σιγουριάς και ζεστασιάς, θυμίζοντας τη φωτιά.

Είναι  σημαντικό  να  αναφέρουμε  ότι  το  κάθε  χρώμα,  πέρα  από  αυτές  τις

δράσεις,  μπορεί  να  δράσει  και  διαφορετικά  στον  κάθε  άνθρωπο  ανάλογα  με  τα

βιώματά του. Στη ζωγραφική είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε και να αιτιολογήσουμε

τη  χρήση  των  χρωμάτων,  γιατί  η  επιρροή  της  φύσης  μάς  περιορίζει  να
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χρησιμοποιήσουμε αυτό που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Επίσης, κυρίως στα

παιδιά,  υπάρχουν  περίοδοι  όπου  μόνο  ένα  χρώμα  επικρατεί  στα  σχέδιά  τους.  Το

χρώμα αυτό, όπως μπορεί να συμβαίνει και με το θέμα, είναι επηρεασμένο από τη

ζωή  του,  την  τηλεόραση  ή  τη  μόδα.  Δεν  είναι  σπάνιο,  λοιπόν,  ένα  παιδί  να

χρησιμοποιεί  το  κόκκινο,  επειδή  ο  αγαπημένος  του  χαρακτήρας  από  κάποιο

κινούμενο σχέδιο συνδέεται με αυτό.

2.4 Στοιχεία παιδικού σχεδίου

Καθώς είναι δύσκολο να αποκτήσουμε πλήρη αντίληψη για ένα σχέδιο, όταν αυτό

έχει  πια  δημιουργηθεί,  μπορούμε  να  αναλύσουμε  τα  επιμέρους  στοιχεία  του  με

προσοχή και να αντλήσουμε πληροφορίες από αυτά σχετικά με το παιδί. Πέρα λοιπόν

από το χρώμα, ο καθένας που ζωγραφίζει εκφράζεται και μέσα από την τεχνική και

τις κινήσεις του στην επιφάνεια που διαθέτει.

Ένα σχέδιο ξεκινάει από ένα σημείο. Το σημείο αυτό είναι η αφετηρία και

έχει  τη μορφή ενός απλού σημαδιού. Σύμφωνα με τον  Kandinsky (1926, ό.α.  στο

Παναγοπούλου, 2006), το σημείο είναι η διακοπή της μη ύπαρξης και ταυτόχρονα η

γέφυρα από τη μια ύπαρξη στην άλλη. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να

αναλύσουμε, καθώς έχει μια ένταση και κανένα άλλο χαρακτηριστικό. Έχει όμως τη

δυνατότητα να εξελιχθεί.

Η  γραμμή  είναι  ένα  κινούμενο  σημείο.  Έχει  χαρακτηριστικά  όπως

κατεύθυνση,  διεύθυνση και  φορά,  διακρίνεται  σε  είδη και  μπορεί  να μετρηθεί  σε

μήκος. Στη ζωγραφική χρησιμοποιείται για να περιγράψει το σχέδιο που κάνουμε.

Μπορεί  βέβαια  να  δηλώσει  πολλά άλλα για ένα  καλλιτεχνικό  έργο,  όπως κάποιο

συναίσθημα,  ανάλογα  με  το  είδος  της,  και  να  μας  δώσει  κωδικοποιημένες

πληροφορίες για αυτό. Με συγκεκριμένους συνδυασμούς μπορεί να δημιουργήσει την

αίσθηση του βάθους και του χρόνου και να εκφράσει τη διαφάνεια ενός αντικειμένου.

Μια γραμμή μπορεί να είναι ευθεία ή ελεύθερη. Οι ευθείες γραμμές μπορούν

να διαχωριστούν σε τρία είδη, την οριζόντια, την κάθετη και τη διαγώνια, ανάλογα με

την κατεύθυνσή τους στον άξονα  x,y. Οι ελεύθερες γραμμές, παρόλο που έχουν τα

ίδια χαρακτηριστικά με τις ευθείες, αλλάζουν φορά και μπορούν να διαιρεθούν σε πιο

πολλά είδη. Μπορεί να σχηματίζουν S, ζικ ζακ, να είναι καμπύλες ή ελικοειδείς κ.ά.

Στη ζωγραφική έχουμε ερμηνεύσει τη χρήση κάθε γραμμής από το είδος της

έως  και  την  έντασή  της.  Οι  ευθείες  μπορεί  να  ερμηνευτούν  ως  δυναμισμός  και
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σταθερότητα ή σιγουριά και αυστηρότητα στο έργο. Οι ελεύθερες,  από την άλλη,

εκφράζουν μια ευελιξία και ανεξαρτησία. Εκτός όμως από το είδος της γραμμής, το

νόημα μπορεί  να αλλάξει  μελετώντας  και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά  της.  Αν η

γραμμή είναι  διακεκομμένη ή ακανόνιστη, μπορεί  να εκφράζει  φόβο.  Αν από την

άλλη είναι ομαλή, μπορεί να δείξει σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Τέλος, μια έντονη

γραμμή  δείχνει  ζωτικότητα  και  ενέργεια.  Σε  αυτό  το  σημείο  είναι  σημαντικό  να

τονίσουμε  ότι  η  ικανότητα  του  παιδιού  να  διαχειριστεί  το  υλικό  του  μπορεί  να

επηρεάσει τη μορφή της γραμμής. Για την ικανότητα αυτή ευθύνεται η εξοικείωσή

του με το υλικό ή ακόμα και το στάδιο ανάπτυξής του.

Το επόμενο στοιχείο σε μια ζωγραφιά είναι τα σχήματα ή οι μορφές. Η πρώτη

προσπάθεια που κάνει ένα παιδί για να καταγράψει τον κόσμο γύρω του γίνεται με

περιγράμματα. Η δημιουργία σχημάτων ή γραμμών είναι  ένας εύκολος τρόπος να

μεταφέρει μόνο το περίγραμμα αυτού που βλέπει χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες, τις

οποίες,  έως  ένα  βαθμό,  δεν  αντιλαμβάνεται.  Αυτές  αρχίζει  να  τις  εντάσσει

μεγαλώνοντας.

Στην αρχή επικρατούν ο κύκλος και σχήματα με καμπύλες, καθώς είναι πιο

εύκολο να γίνουν αντιληπτά και βγαίνουν αυθόρμητα στο σχέδιο μετά το στάδιο του

μουτζουρώματος.  Το παιδί χρησιμοποιεί  τον κύκλο στις περισσότερες δημιουργίες

του και κυρίως όπου υπάρχει η ανθρώπινη φιγούρα. Προσπαθεί να εισαγάγει και το

τετράγωνο,  το  ορθογώνιο  και  το  τρίγωνο,  τα  οποία  όμως  δεν  αποτελούνται  από

καθαρά ευθείες γραμμές. Στη συνέχεια, όταν το παιδί αρχίζει να έχει πιο καλό έλεγχο

των  κινήσεών  του  αλλά  και  του  υλικού,  μπορεί  να  επεκταθεί  σε  περισσότερα

σχήματα και να τα συνδυάσει μεταξύ τους.

Επίσης  πολλά  παιδιά,  κυρίως  νηπιακής  ηλικίας,  έχουν  την  τάση  να

προσθέτουν  ανθρώπινα  χαρακτηριστικά  σε  πολλά στοιχεία  του σχεδίου τους,  είτε

αυτά είναι έμψυχα ή άψυχα.

Τέλος, σε κάθε έργο τέχνης, ακόμα και στο παιδικό, εντοπίζονται διάφορα

σύμβολα. Χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν μια ιδέα και άποψη του παιδιού, έναν

συνειρμό, όπως τον χαρακτηρίζει η Laura H. Chapman (1978), ή μια επιρροή. Στην

πρώτη περίπτωση είναι  δύσκολο  να  βρεθεί  μια  συγκεκριμένη  ερμηνεία,  καθώς  ο

μόνος  που  το  αντιλαμβάνεται  πλήρως  είναι  ο  ίδιος  ο  καλλιτέχνης.  Στη  δεύτερη,

αντιθέτως,  μπορούμε  να  τα  συνδέσουμε  με  κάτι  πιο  συγκεκριμένο,  και  να

κατανοήσουμε τη χρήση και την προέλευσή τους.
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ΜΕΡΟΣ 2ο Η ΕΡΕΥΝΑ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ερευνητική προσέγγιση

1.1 Διεξαγωγή της έρευνας

Η  έρευνα  διεξήχθη  τον  Μάιο  του  2019  σε  ένα  μικρό  νηπιαγωγείο,  ενός  μόνο

τμήματος, το οποίο αποτελούνταν από δεκαπέντε παιδιά νηπιακής και προνηπιακής

ηλικίας. Η επιλογή του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου έγινε τυχαία και στα πλαίσια

της πρακτικής άσκησης που πραγματοποίησα εκεί. Θεώρησα πως θα ήταν προνόμιό

μου  να  μπορέσω  να  συνεργαστώ  και  να  γνωρίσω  τα  παιδιά  πριν  την  έρευνα.

Επιπροσθέτως είχα την ευκαιρία να δω κατά πόσο το περιβάλλον της τάξης ήταν

επαρκές για τη διδασκαλία της εικαστικής τέχνης.

Για την ίδια την έρευνα χρησιμοποιήθηκαν υλικά που υπήρχαν στην τάξη.

Δόθηκαν  όλα  μαζί  και  δεν  επικεντρωθήκαμε  σε  ένα  μόνο,  έτσι  ώστε  να

παρακολουθήσουμε με ποιον τρόπο θα κάνουν την επιλογή τους τα παιδιά, αν θα

εντάξουν πάνω από ένα στη δημιουργία τους και κατά πόσο είναι εξοικειωμένα με το

καθένα.  Μοιράστηκαν  σε  όλα  λευκές  κόλλες  Α4,  καθώς  δεν  υπήρχαν  μπλοκ

ακουαρέλας ή σχεδίου. Στη συνέχεια δόθηκαν ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, λαδοπαστέλ

και νερομπογιές-τέμπερες. Επιπλέον για τις τέμπερες μοιράστηκαν πινέλα, από ένα

στο κάθε παιδί. Στο κάθε τραπέζι υπήρχαν από δύο παλέτες με όσα χρώματα διέθετε

η τάξη, πλαστικά ποτήρια με νερό και χαρτί κουζίνας για να σκουπίζουν τα πινέλα

τους.

Οι  οδηγίες  που  δόθηκαν  στα  παιδιά  ήταν απλές.  Είχαν  τη  δυνατότητα  να

ζωγραφίσουν ότι  ήθελαν με  όποιο ή όποια υλικά  επιθυμούσαν.  Με λίγα  λόγια,  η

επιλογή του θέματος και του υλικού ήταν ελεύθερη. Φάνηκε να υπάρχει μια μικρή

δυσκολία  στο  να  κατανοήσουν  την  οδηγία  για  την  ποικιλότητα  των  υλικών  και

επικράτησε μια σύγχυση ως προς το τι να ζωγραφίσουν.

1.1.1 Το δείγμα

Το δείγμα αποτελείται  από  9  παιδιά,  αγόρια  και  κορίτσια,  καθώς  τα  υπόλοιπα

απουσίαζαν. Από αυτά, τα 5 ήταν προνήπια και τα 4 νήπια. Στο σύνολο της τάξης

υπήρχαν ορισμένα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, αλλά κανένα με μαθησιακά

ή διαγνωσμένα ιατρικά προβλήματα.
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Κατά τη διάρκεια της έρευνας φάνηκαν οι προτιμήσεις που τα παιδιά είχαν σε

ορισμένα υλικά. Η νηπιαγωγός είχε πληροφορήσει, μάλιστα, ότι η ξυλομπογιά ήταν

ένα υλικό που συνήθιζαν να αποφεύγουν και προτιμούσαν πρώτα τους μαρκαδόρους

και στη συνέχεια τα λαδοπαστέλ. Την τέμπερα δεν τη χρησιμοποιούσαν συχνά αλλά

έδειξαν τον ενθουσιασμό τους προς αυτή από την πρώτη στιγμή που εντάχθηκε στο

πλαίσιο της έρευνας. Παρ’ όλα αυτά, έγιναν αντιληπτά ορισμένα προβλήματα με το

συγκεκριμένο υλικό. 

Κατά  τη  διάρκεια  αλλά  και  στο  τέλος  της  ζωγραφικής,  γίνονταν  μικρές

συζητήσεις με τα παιδιά έτσι ώστε να μπορέσω να καταλάβω τόσο το αποτέλεσμα

όσο και τα ίδια, την ψυχολογία τους. Ακολούθησαν ορισμένες ερωτήσεις οι οποίες

είχαν να κάνουμε με το τι ζωγράφιζαν ή αν υπήρχε κάτι που τους έλειπε. Στην πρώτη

ερώτηση  κάποια  παιδιά  ήταν  σε  θέση  να  πουν  τι  ζωγράφιζαν  ή  τι  σκόπευαν  να

ζωγραφίσουν.  Άλλα  όμως  έδειξαν  ότι  το  σχέδιό  τους  ήταν  αποτέλεσμα  τυχαίων

συλλογισμών και δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό τους.  Κανένα

παιδί δεν ζήτησε άλλο χαρτί και η μόνη φορά που χρειάστηκε να παρέμβουμε ήταν

για να προσθέσουμε υλικό τέμπερας στα πιάτα- παλέτες.

1.1.2 Δυσκολίες

Το νηπιαγωγείο είχε ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, δηλαδή σε χώρο, υλικό

και  εργαλεία.  Ο  χώρος  που  διέθετε  για  τις  εικαστικές  δραστηριότητες  είναι  τα

τραπέζια στα οποία τα παιδιά τρώνε και κάνουν τις υπόλοιπες δραστηριότητές τους.

Τα υλικά ήταν παλιά και πολλά μπουκάλια με τέμπερα είχαν ξεραθεί. Επίσης, δεν

υπήρχαν  καλύμματα  για  τα  τραπέζια,  με  αποτέλεσμα  να  λερώνονται  εύκολα.  Τα

πινέλα ήταν πολλά με  ξεραμένο  χρώμα και  δεν  μπορούσαν  να  χρησιμοποιηθούν.

Παλέτες δεν υπήρχαν και χρησιμοποιούσαν πλαστικά πιάτα. Τέλος, η τάξη ήταν πολύ

φορτωμένη  από  παιχνίδια  και  άλλα  αντικείμενα  από  τις  διαφορετικές  γωνιές

εκμάθησης,  με αποτέλεσμα να υπάρχει  πολλή πληροφορία και πολλά ερεθίσματα,

που μπορεί να μπέρδευαν τα παιδιά. 

1.2 Ανάλυση Δείγματος

Κορίτσι, 6 ετών, προνήπιο. [Α, ΑΙ]

Το  συγκεκριμένο  κορίτσι  ήταν  ένα  παιδί  που  έδειξε  το  ενδιαφέρον  του  για  τη

ζωγραφική  από  την  πρώτη  κιόλας  στιγμή.  Συμμετείχε  ενεργά  στη  διδασκαλία
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οποιουδήποτε  θέματος,  χωρίς  να  έχει  κάποια  δυσκολία,  αν  και  έδειχνε  ιδιαίτερη

προτίμηση στις εικαστικές δραστηριότητες. Ήταν ένα εσωστρεφές παιδί και, για τον

λόγο αυτό, πιο επιλεκτικό ως προς το με ποιον θα συναναστραφεί στο διάλειμμα και

στο ελεύθερο παιχνίδι, και περνούσε την ώρα της στη γωνιά της ζωγραφικής.

Το  θέμα  της  ήταν  πάντα  μια  ανθρωπόμορφη  φιγούρα,  κυρίως  θηλυκή.

Ορισμένες φορές παραδεχόταν ότι η φιγούρα αυτή ήταν η ίδια και τότε το σχέδιό της

ήταν πιο ρεαλιστικό.  Αντίθετα,  όταν η φιγούρα δεν είχε συγκεκριμένη ταυτότητα,

συνήθιζε να έχει φτερά, ουρά, ή άλλα εξωπραγματικά/φανταστικά χαρακτηριστικά.

Στο χαρτί Α4 που της δόθηκε στα πλαίσια της έρευνας, παρατηρείται κάτι που

δεν υπάρχει στις ζωγραφιές των υπόλοιπων παιδιών. Έχει χρησιμοποιήσει και τις δύο

μεριές του χαρτιού δημιουργώντας κάτι παρόμοιο, αν όχι το ίδιο. Το θέμα της δεν

αλλάζει και τα σχήματα μένουν κατά κύριο λόγο ίδια. Αλλάζει μόνο το υλικό. Στη

μία μεριά του χαρτιού έχει χρησιμοποιήσει τον μαρκαδόρο και την ξυλομπογιά, ενώ

στην άλλη μεριά έχει χρησιμοποιήσει μόνο τέμπερα. Δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με

το λαδοπαστέλ.

Το θέμα της, όπως το ονόμασε η ίδια, είναι η Άριελ, χαρακτήρας της Ντίσνεϊ,

σε ένα τοπίο με θάλασσα, βράχια και ένα ουράνιο τόξο. Από την περιγραφή αυτή

γίνεται κατανοητό ότι δεν αναφέρεται και στις δύο πλευρές του χαρτιού αλλά μόνο

στη μία, όπου έχει χρησιμοποιήσει τον μαρκαδόρο και την ξυλομπογιά (εικόνα Α).

Στην  εικόνα  αυτή  υπάρχει  η  γοργόνα  που  αναφέρει,  η  οποία  φέρει  παρόμοια

χαρακτηριστικά με αυτή του κινούμενου σχεδίου,  καθώς έχει  κόκκινα μαλλιά και

πράσινη  ουρά.  Τα  βράχια  είναι  τρία,  και  φαίνεται  σαν  να  ξεπροβάλλουν  από τη

θάλασσα.  Το  ουράνιο  τόξο,  που  βρίσκεται  πάνω  από  τα  βράχια,  φαίνεται  να

αιωρείται. Τέλος, διακρίνεται το στοιχείο της διαφάνειας στη γοργόνα, μέσα από την

οποία φαίνεται ο βράχος πίσω της.

Τα χρώματα που χρησιμοποιεί είναι το μοβ και το κόκκινο στη φιγούρα, στα

βράχια αλλά και στο ουράνιο τόξο, το πράσινο, το μπλε και υπάρχει ένα ίχνος ροζ

στα χαρακτηριστικά του προσώπου της και στις λωρίδες του ουράνιου τόξου.

Οι γραμμές του κοριτσιού είναι καθαρές και έντονες. Χρησιμοποιεί γρήγορες

κινήσεις, οι οποίες έχουν κατακόρυφη φορά, για να γεμίσει τα βράχια και την ουρά

της  γοργόνας.  Για  τη  θάλασσα  ακολουθεί  την  ίδια  τεχνική  αλλά  με  οριζόντια

κατεύθυνση. Η φιγούρα της αποτελείται από το κεφάλι και ένα σχεδόν οβάλ σχήμα

για  το  σώμα και  την  ουρά.  Διακρίνονται  και  ορισμένα  χαρακτηριστικά,  όπως  τα

μαλλιά, τα οποία είναι ένα σύνολο καμπύλων γραμμών, τα μάτια με τις βλεφαρίδες,
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τα χείλη, τα μάγουλα, τα χέρια με δάχτυλα, ο αφαλός και τέλος ένα μικρό πτερύγιο

στο πλάι της ουράς. Έχει προσθέσει την κορόνα και μια λεπτομέρεια στον λαιμό της

φιγούρας, και έχει διαχωρίσει το σημείο στο σώμα από όπου ξεκινάει η ουρά.

Από την άλλη μεριά του χαρτιού (εικόνα Α.Ι.) βλέπουμε πάλι μια φιγούρα σε

ένα περιβάλλον που μοιάζει με το προηγούμενο, όπου δηλαδή υπάρχει μια γραμμή

γης ή θάλασσας και τρία στοιχεία σαν τους βράχους της άλλης εικόνας. Η μεγάλη

διαφορά παρατηρείται στο σημείο όπου υπήρχε το ουράνιο τόξο, όπου τώρα υπάρχει

ένα άλλο σχέδιο.  Αυτό το στοιχείο θα μπορούσαμε να πούμε ότι μοιάζει με μάτι,

χάρη σε πινελιές  που παραπέμπουν σε βλεφαρίδες  και  στον κύκλο στη μέση που

παραπέμπει σε κόρη.

Αυτή η πλευρά έχει δημιουργηθεί μόνο με τέμπερα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει

ικανοποιητική εξοικείωση με το υλικό, καθώς το συγκεκριμένο παιδί ήταν από αυτά

που ανακάτευαν τα χρώματα μεταξύ τους για να δημιουργήσουν το καφέ. Υπάρχουν

και στοιχεία κόκκινου και πράσινου και ελάχιστα ίχνη μπλε και κίτρινου. Τέλος, σε

ορισμένα σημεία προσθέτει πολύ νερό στο χρώμα, κάνοντάς το πιο αραιό και αχνό,

ενώ  σε  άλλα  είναι  πιο  έντονο  και  καθαρό.  Αυτό  μπορεί  να  σημαίνει  ότι

χρησιμοποιούσε το ίδιο χρώμα μέχρι να της τελειώσει  και στη συνέχεια πρόσθετε

ξανά.

Η φιγούρα έχει κατά κύριο λόγο τα ίδια χαρακτηριστικά με τη φιγούρα της

αντίθετης μεριάς, δηλαδή το κεφάλι με τα μαλλιά, την κορόνα, τα μάτια και το στόμα,

τα χέρια με τα δάχτυλα και τον αφαλό. Το σώμα αλλάζει και δεν είναι διακριτή η

ύπαρξη της ουράς. Οι γραμμές είναι πιο παχιές, καθώς το πινέλο που χρησιμοποιούσε

ήταν  πλατύ  και  για  τον  λόγο  αυτό  ο  χώρος  που  διαθέτει  να  τοποθετήσει  τις

λεπτομέρειές  της  είναι  περιορισμένος.  Επίσης,  παρατηρείται  ότι  ζωγραφίζει

ασκώντας πίεση στο πινέλο, γιατί είναι εμφανείς οι γραμμές από τις τρίχες του.

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να πει κανείς  ότι η μια εικόνα αποτελεί τη

συνέχεια της άλλης ή ότι πρόκειται για την ίδια εικόνα αλλά από διαφορετική οπτική

γωνία.

Αγόρι, 5 ετών, προνήπιο. [Β, ΒΙ]

Το συγκεκριμένο αγόρι δεν ήταν τόσο συνεργάσιμο και είχε ορισμένα συμπεριφορικά

προβλήματα. Έχοντας χάσει μεγάλο μέρος της σχολικής χρονιάς, δεν μπορούσε να

προσαρμοστεί στην τάξη και να συνεργαστεί τόσο με τη νηπιαγωγό όσο και με τα

παιδιά. Προσπαθούσε να αποφεύγει να συμμετέχει σε δραστηριότητες οποιασδήποτε
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φύσης  και  θέματος.  Το  ότι  έμεινε  για  πολλούς  μήνες  μακριά  από  το  σχολικό

περιβάλλον  και  παρέμεινε  στο  σπίτι  κατέληξε  να  δημιουργήσει  στο  παιδί

περισσότερες  δυσκολίες  και  το  κράτησε  πίσω  όσον  αφορά  το  αναπτυξιακό  του

επίπεδο.

Η ζωγραφιά που έδωσε δείχνει  ένα παιδί  που είναι  ακόμα στο στάδιο του

μουτζουρώματος και κάνει άσκοπες κινήσεις και γραμμές. Έχει χρησιμοποιήσει και

αυτό τις δύο πλευρές του χαρτιού και, όπως και το προηγούμενο κορίτσι, στη μια έχει

ζωγραφίσει  μόνο  με  τέμπερα  και  στην  άλλη  μόνο  με  ξυλομπογιά.  Δεν  ενέταξε

πουθενά τον μαρκαδόρο ή το λαδοπαστέλ.

Η  πλευρά  της  τέμπερας  (εικόνα  Β)  αποτελείται  από  κυκλικές  κινήσεις  οι

οποίες  δεν  έχουν  συγκεκριμένη  κατεύθυνση  ή  κάποιο  σκοπό.  Διακρίνεται  ένα

κυκλικό σχήμα το οποίο καλύπτεται από τη μουτζούρα.

Τα χρώματα που χρησιμοποίησε είναι  το πράσινο,  το κίτρινο και το καφέ.

Υπάρχουν στο χαρτί κηλίδες από το νερό που περίσσευε στο πινέλο του, το οποίο δεν

σκούπιζε. Επίσης, από τις γραμμές που υπάρχουν στο χρώμα, φαίνεται πως κρατούσε

το  πινέλο  με  τέτοιο  τρόπο  που  ασκούνταν  μεγάλη  πίεση,  και  αυτό  είχε  ως

αποτέλεσμα να μαζεύει μέρος του όταν το άπλωνε.

Στην  άλλη  μεριά  της  κόλλας  (εικόνα  Β.Ι)  υπάρχουν  πάλι

μουτζουρογραφήματα.  Διακρίνονται  πολλών  ειδών  γραμμές,  και  επικρατεί  μια

επαναλαμβανόμενη κίνηση οριζόντιας κατεύθυνσης στην οποία το παιδί είχε το χέρι

κολλημένο  στο  χαρτί.  Οι  καμπύλες  και  πιο  κυκλικές  γραμμές  είναι  και  αυτές

ανεξέλεγκτες  και  επαναλαμβανόμενες.  Έχει  επεκταθεί  σε  όλη  την  επιφάνεια  του

χαρτιού, κάνοντας άλλοτε πιο μικρές ή πιο μεγάλες μουτζούρες.

Τα χρώματά του είναι πολλά και έντονα, με εξαίρεση μερικά απαλά ροζ και

μπλε. Για ακόμα μια φορά δείχνει ότι ασκούσε πίεση στο υλικό, καθώς σε ορισμένα

σημεία το χαρτί έχει φθαρεί.

Κορίτσι, 6 ετών, νήπιο [Γ]

Το  κορίτσι  αυτό  είχε  πρόσφατα  αλλάξει  σχολείο  και  παρουσίασε  ορισμένα

προβλήματα στην προσαρμογή του στο νέο περιβάλλον. Έδειξε  καλύτερο επίπεδο

τόσο ως προς τις γνώσεις αλλά και ως προς τις δεξιότητές του. Σε αντίθεση με τους

συμμαθητές της που δυσκολεύονταν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα υλικά, όπως το

ψαλίδι,  το  συγκεκριμένο  παιδί  δεν  παρουσίαζε  κανένα  πρόβλημα.  Ήταν  πολύ

συνεργάσιμη  και  πρόθυμη  να  βοηθήσει  όποιον  δυσκολευόταν.  Το  πρόβλημα  που
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αντιμετώπιζε  αφορούσε τις  σχέσεις  της  με τα παιδιά της  τάξης  και  κυρίως με τα

κορίτσια.  Αποζητούσε την προσοχή τους  και,  αν δεν έπαιρνε  το αποτέλεσμα που

επιθυμούσε, αντιδρούσε άσχημα.

Της άρεσε να εκφράζεται μέσα από τη ζωγραφική και συχνά ζητούσε υλικά

για  να  φτιάξει  κάτι.  Δεν  ακολουθούσε  ένα  συγκεκριμένο  θέμα.  Της  άρεσε  να

ζωγραφίζει  ανθρώπινες  φιγούρες  αλλά  και  τη  φύση  ή  τοπία.  Ήταν  πάντα  πολύ

προσεκτική με τις κινήσεις της και ανέλυε τον τρόπο που θα σχεδιάσει κάτι,  πριν

ακόμα το πράξει.

Η ζωγραφιά της (εικόνα Γ) αποτελείται από ένα ουράνιο τόξο και περιέχει μια

κοπέλα, η οποία, όπως είπε το ίδιο το παιδί, έχει μια μπάλα που πήγε κάπου ψηλά. Το

ουράνιο  τόξο  οριοθετεί  το  σχέδιό  της.  Εκτός  αυτού  δεν  έχει  τοποθετήσει  κάποιο

στοιχείο. Εντός αυτού όμως υπάρχει η φιγούρα που αναφέρει, ένα σχέδιο που δεν

είναι  ξεκάθαρο τι  αντιπροσωπεύει  και  τέλος  πινελιές  οι  οποίες  δεν  έχουν κυρίως

διακοσμητικό σκοπό.

Το ουράνιο τόξο δεν περιλαμβάνει όλα τα χρώματα που ξέρουμε ότι περιέχει.

Αποτελείται από κόκκινη, ροζ και πορτοκαλί ξυλομπογιά και τέμπερες. Σε ορισμένες

περιπτώσεις κάνει εναλλαγή στο υλικό ανάλογα με τη λωρίδα. Επίσης προσπαθεί να

μείνει εντός των περιγραμμάτων ακόμα και όταν χρησιμοποιεί την τέμπερα και το

πινέλο, κάτι που είναι δύσκολο.

Η  φιγούρα  της  είναι  ξεκάθαρη  χάρη  στα  χαρακτηριστικά  που  της  έχει

προσθέσει με τη ξυλομπογιά, δηλαδή τα μαλλιά, τα μάτια, το στόμα και τα χέρια.

Από  εκεί  και  πέρα  της  έχει  δώσει  σχήμα,  με  το  περίγραμμα  ενός  σώματος  από

τέμπερα, που αποτελείται από έναν κύκλο και ένα τρίγωνο, τα οποία θα μπορούσαν

να δηλώσουν μια πιο θηλυκή φιγούρα στη μορφή. Δίπλα της υπάρχει το σχέδιο το

οποίο αναφέρει σαν το ψηλό σημείο,  στο οποίο βρίσκεται η μπάλα της φιγούρας.

Είναι δύο ορθογώνια παραλληλόγραμμα, το ένα από τα οποία έχει δύο προεξοχές.

Στην κορυφή βρίσκεται ο μαύρος κύκλος, ο οποίος είναι η μπάλα.

Αναλυτικότερα,  τα  χρώματα  που  χρησιμοποίησε  είναι  το  κόκκινο,  το

πορτοκαλί, το κίτρινο στο ουράνιο τόξο και τη φιγούρα, το μαύρο στην μπάλα και το

πρόσωπο, το πράσινο και το μπλε στο αντικείμενο, και τέλος το μοβ. Ορισμένες από

τις «διακοσμητικές» πινελιές είναι το αποτύπωμα του πινέλου, ενώ άλλες έχουν γίνει

με κυκλικές κινήσεις, δημιουργώντας οβάλ και κύκλους.

Αυτό  που  παρατηρείται  στη  ζωγραφιά  αυτού  του  κοριτσιού  είναι  ότι

χρησιμοποιεί την ξυλομπογιά πιο πολύ για να σχεδιάσει τις λεπτομέρειες, όπως τα
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περιγράμματα για τις λωρίδες του ουράνιου τόξου και το πρόσωπο της φιγούρας της.

Επίσης, χρησιμοποιεί θερμά, κυρίως, χρώματα, με εξαίρεση το αντικείμενο στο οποίο

βρίσκεται η μπάλα. Ίσως με τον τρόπο αυτό θέλει να εκφράσει πως το αντικείμενο

αυτό είναι κάτι που της δημιουργεί ενόχληση και χαλάει την αρμονία του συνόλου.

Αγόρι, 5 ετών, προνήπιο [Δ] 

Το  αγόρι  αυτό  είχε  έντονο  το  αίσθημα  της  ανακάλυψης  και  ήθελε  διαρκώς  να

μαθαίνει  κάτι  καινούργιο.  Είχε  γνώσεις  πάνω σε  πολλά  θέματα,  που  δεν  τα  είχε

διδαχθεί όλα στο νηπιαγωγείο. Του άρεσε να μιλάει για αυτά που διάβαζε με τους

γονείς του και για όσα έχει δει σε κάποια από τα ταξίδια που είχε πάει. Είχε ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για την ιστορία, τη μυθολογία και το διάστημα, του άρεσε να εξερευνεί

τον παγκόσμιο χάρτη και  να αναγνωρίζει  τις  σημαίες  της κάθε χώρας.  Στην τάξη

συμμετείχε  πάντα  στη  διδασκαλία,  εκφράζοντας  την  άποψή  του  για  το  θέμα  και

συμπληρώνοντας με όσα ήξερε.

Δεν  έδειξε  κάποια  ιδιαίτερη  προτίμηση  προς  την  εικαστική  τέχνη.  Σε

δραστηριότητες κατασκευών, εργαζόταν βιαστικά για να επιστρέψει στο παιχνίδι πιο

γρήγορα. Μερικές φορές ζωγράφιζε στο διάλειμμα αλλά κατέληγε να χρησιμοποιεί τη

ζωγραφιά του σαν σπαθί, εκτός μόνο από μια περίπτωση όπου είχε σχεδιάσει έναν

χάρτη θησαυρού, τον οποίο ενέταξε στο παιχνίδι του.

Η  ζωγραφιά  που  έφτιαξε  κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας  φανερώνει  το

ενδιαφέρον του παιδιού για τα ταξίδια και την ιστορία. Σε αυτήν απεικονίζονται πέντε

μνημεία, όπως τα χαρακτηρίζει το ίδιο το παιδί. Ξεκινώντας από αριστερά, βλέπουμε

το Άγαλμα της Ελευθερίας, τον Πύργο του Άιφελ, το Μπιγκ Μπεν, τον Παρθενώνα

στη γωνία πάνω δεξιά και, τέλος, τον Πύργο του ΟΤΕ από κάτω.

Έχει προτιμήσει τη τέμπερα για να δημιουργήσει την εικόνα αυτή, την οποία

φαίνεται ότι μπορεί να διαχειριστεί. Οι πινελιές του είναι αρκετά χοντρές, κάτι που

δείχνει ότι το πινέλο του ήταν σχετικά μεγάλο για ανάλογες εργασίες. Αυτό δεν το

βοήθησε να προσθέσει  λεπτομέρειες.  Στον Παρθενώνα προσπάθησε να προσθέσει

τους  κίονες  αλλά  με  το  πινέλο  αυτό  κατέληξε  να  τους  τοποθετήσει  πολύ  κοντά,

κάνοντάς τους πιο δυσδιάκριτους.

Τα  χρώματα  που  έχει  χρησιμοποιήσει  σε  ορισμένα  από  τα  σχέδια

αντιπροσωπεύουν  την  πραγματικότητα.  Για  παράδειγμα,  το  μπλε  χρώμα  που  έχει

βάλει  στο  Άγαλμα  της  Ελευθερίας  θυμίζει  το  τιρκουάζ  που  έχει  το  αληθινό

αξιοθέατο. Ο κόκκινος Πύργος του Άιφελ, μοιάζει με τον πραγματικό όταν αυτός

36



φωτίζεται  το  βράδυ  με  το  κεχριμπαρένιο  χρώμα  του.  Το  Μπιγκ  Μπεν  επίσης

πλησιάζει την πραγματικότητα με το καφέ χρώμα του. Στον Παρθενώνα επέλεξε ένα

σκούρο καφέ το οποίο περιέχει και ίχνη πράσινου και κόκκινου, που υποδεικνύουν

ότι το καφέ προέκυψε από ανάμειξη που έφτιαξε το ίδιο το παιδί. Τέλος, ο Πύργος

του  ΟΤΕ,  αν  και  δεν  αποτελεί  μνημείο,  είναι  πιθανότατα  κάτι  που  του  έκανε

εντύπωση και,  εξαιτίας του μεγέθους του, θεωρήθηκε σημαντικός.  Του έχει  δώσει

καφέ βάση, η οποία περιέχει πράσινο κίτρινο και λίγο ροζ, και έχει σχεδιάσει το πάνω

μέρος του με ροζ. Δεν είναι κατανοητό γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο χρώμα για τον

Πύργο αυτό.

Ο τρόπος που έχει σχεδιάσει τα «μνημεία», είναι τέτοιος που κάνει εύκολη

την αναγνώρισή τους.  Το Άγαλμα της  Ελευθερίας  θυμίζει  ανθρώπινη  φιγούρα με

σώμα,  κεφάλι,  χέρια  και  πόδια.  Τα  χέρια  είναι  σηκωμένα,  πιθανότατα  στην

προσπάθεια να γίνει αναπαραγωγή της στάσης του αγάλματος με τη δάδα. Ο Πύργος

του  Άιφελ  αποτελείται  από  ένα  τριγωνικό  σχήμα  μέσα  από  το  οποίο  διέρχονται

οριζόντιες γραμμές. Στην κορυφή υπάρχει μια γραμμή σαν κεραία. Το Μπιγκ Μπεν

είναι το πιο δύσκολο στην αναγνώριση. Έχει μια ψηλή λεπτή βάση, στην οποία έχει

τοποθετηθεί ένας κύκλος γεμισμένος. Ο κύκλος αυτός θα μπορούσε να θεωρηθεί το

ρολόι στο «μνημείο». Επίσης, στο στοιχείο αυτό υπάρχει και μια γκρι λεπτομέρεια, η

οποία μοιάζει  με αναποδογυρισμένη πεταλούδα ή σύννεφο,  για να δείξει  ύψος.  Ο

Παρθενώνας είναι πιο τετραγωνισμένος και, συγκριτικά με τα υπόλοιπα στοιχεία στη

ζωγραφιά, είναι  πολύ πιο μικρός.  Διαθέτει  βάση και σκεπή και  τουλάχιστον τρεις

κίονες. Τέλος, ο Πύργος του ΟΤΕ έχει πλατιά βάση, η οποία στενεύει στην κορυφή

όπου βρίσκεται ένας μεγάλος, κενός, ροζ κύκλος.

Κορίτσι, 6 ετών, νήπιο [Ε]

Το συγκεκριμένο νήπιο ήταν από τα πιο αντιδραστικά και δεν ήθελε να συμμετέχει

στις δραστηριότητες. Παρόλο που βρισκόταν σε καλό επίπεδο τόσο σε γνώσεις όσο

και  σε  δεξιότητες,  πολλές  φορές,  για  να  αποφύγει  να  εκτελέσει  κάποια

δραστηριότητα, έλεγε ότι δεν μπορούσε ή δεν ήξερε πώς να δράσει. Δυσκολευόταν

να δεχτεί οδηγίες και να συνεργαστεί.

Συχνά  ζωγράφιζε  και  προτιμούσε  να  δουλεύει  με  μαρκαδόρους  και

λαδοπαστέλ. Το θέμα της ήταν συνήθως βασισμένο στο θέμα της διδασκαλίας της

ημέρας. Όταν τελείωνε με τη ζωγραφιά της, ζητούσε από κάποιον να την κρεμάσει σε

ένα σημείο στον τοίχο της τάξης.
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Η εικόνα που δημιούργησε στα πλαίσια της έρευνας απεικονίζει ένα ουράνιο

τόξο, όπως την περιέγραψε το ίδιο το παιδί. Από τα χρώματα και το σχήμα που έχει

το σχέδιό της είναι προφανής η ύπαρξη του φαινομένου. Έχει το καμπυλωτό σχήμα

με τις χρωματιστές λωρίδες και την ποικιλία των χρωμάτων. Καλύπτει σχεδόν όλη τη

σελίδα, ξεκινώντας από τη μια άκρη της και καταλήγοντας στη άλλη. Στο εσωτερικό

του ουράνιου τόξου συνεχίζει με την ίδια λογική και έχει φτιάξει οριζόντιες λωρίδες

με τα ίδια χρώματα.

Τα  χρώματα  που  έχει  χρησιμοποιήσει  είναι  έντονα  και  πολλά.  Η  ένταση

αιτιολογείται  από  τη  χρήση  του  λαδοπαστέλ.  Ορισμένες  λωρίδες  της  είναι

ζωγραφισμένες  με  ξυλομπογιά.  Έχει  συμπεριλάβει  όλα τα χρώματα του ουράνιου

τόξου και έχει προσθέσει και μερικά δικά της. Υπάρχει δηλαδή κόκκινο, πράσινο,

πορτοκαλί, κίτρινο, λαχανί, μπλε, λαδί και μοβ. Μερικά χρώματα επαναλαμβάνονται.

Κατά τη  διάρκεια  της  έρευνας  το  παιδί  ερωτήθηκε  αν  ήθελε  κάποιο άλλο

υλικό ή αν της έλειπε τίποτα, κάτι που το έκανε να αντιδράσει. Είπε ότι δεν ήθελε

κανένα άλλο υλικό γιατί δεν της άρεσαν. Ήταν ίσως το μόνο παιδί που έδειξε τέτοια

προτίμηση στο λαδοπαστέλ,  ιδίως σε μια στιγμή που υπήρχαν και άλλες επιλογές

εύκαιρες.

Αγόρι, 5 ετών, προνήπιο [ΣΤ, ΣΤΙ]

Το αγόρι αυτό προτιμούσε να περνάει το διάλειμμα και την ελεύθερη ώρα, παίζοντας

στον Η/Υ, ή σε κάποιο άλλο μέρος της τάξης όπου δεν υπήρχαν άλλα παιδιά. Ήταν

ένα παιδί με ορισμένες δυσκολίες, τις οποίες δεν είχαν οι συνομήλικοι συμμαθητές

του.  Δεν  είχε  αναπτυγμένη  τη  λεπτή  κινητικότητα  στον  βαθμό  που  την  είχαν  οι

υπόλοιποι  και  δεν  μιλούσε  εντός  της  τάξης.  Αναλυτικότερα,  δυσκολευόταν  να

κρατήσει  το μολύβι  ή οποιοδήποτε  άλλο υλικό.  Ακόμα και  κατά τη διάρκεια  του

δεκατιανού γεύματος, δεν χρησιμοποιούσε τόσο το πιρούνι και έτρωγε με τα χέρια.

Στην ομιλία  δεν  είχε  κάποιο  πρόβλημα  εκτός  σχολείου.  Εντός  της  τάξης  και  για

δικούς του λόγους απείχε από το να μιλάει με τους συνομήλικους.

Κατά  την  παρατήρηση  που  έγινε,  δεν  έδειξε  κάποιο  ενδιαφέρον  για  τη

ζωγραφική. Στις δραστηριότητες εικαστικού περιεχομένου χρειαζόταν βοήθεια και σε

ορισμένες  περιπτώσεις  καθόταν  χωρίς  να  προχωρά σε κάποια ενέργεια.  Αντίθετα,

παρατηρήθηκε αρκετά συχνά να παίζει ένα παιχνίδι χρωματισμού στο λογισμικό που

υπήρχε στον Η/Υ της τάξης.
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Η ζωγραφιά του (εικόνα ΣΤ.) δεν έχει κάποια περιγραφή καθώς το παιδί δεν

επιθυμούσε  να  μας  μιλήσει.  Έχει  χρησιμοποιήσει  μόνο  τέμπερα  και  ένα  πλατύ,

μεσαίου  μεγέθους,  πινέλο.  Οι  πινελιές  του είναι  ακαθόριστες  και  δεν  διακρίνεται

κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο. Έχει επεκταθεί σε όλη την επιφάνεια του χαρτιού και

έχει  κάνει  μερικές  μουτζούρες  στην  πίσω  μεριά  της  κόλλας  (εικόνα  ΣΤ.Ι.)  με

τέμπερα, παστέλ και ξυλομπογιά.  Στη μεριά αυτή διακρίνεται μια προσπάθεια του

παιδιού να καθορίσει το έδαφος, σχεδιάζοντας με λαχανί λαδοπαστέλ τη γραμμή της

γης.

Υπερτερεί  το  κόκκινο  στο  σχέδιό  του.  Παρατηρείται  επίσης  η  χρήση των

αντίθετων  χρωμάτων,  κόκκινου  και  πράσινου,  η  οποία  δημιουργεί  το  καφέ  που

υπάρχει σε μεγάλη έκταση στη ζωγραφιά του. Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν στοιχεία

ροζ,  μπλε και λαχανί.  Στην άλλη μεριά της κόλλας έχει  χρησιμοποιήσει  μπλε και

λαχανί λαδοπαστέλ, μπλε τέμπερα και πράσινη ξυλομπογιά.

Οι πινελιές του έχουν καμπύλη και, με εξαίρεση ορισμένες, είναι συνεχόμενες

και σχηματίζουν ζικ ζακ. Αντίθετα, στη άλλη όψη του χαρτιού, το σχέδιο είναι πιο

χαλαρό και άδειο. Οι γραμμές είναι συνεχόμενες και ακανόνιστες. Αλλού είναι πιο

πυκνές και αλλού πιο απαλές και απλές.

Στο  σύνολο,  το  παιδί  έχει  χρησιμοποιήσει  σχεδόν  όλα  τα  υλικά  και  θα

μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  υπάρχει  ένας  διαχωρισμός  ανάμεσα  σε  αυτά  που

χρησιμοποιούνται σε καθημερινή βάση και την τέμπερα. Ξεκίνησε σχεδιάζοντας τη

μια μεριά με την ξυλομπογιά, το παστέλ και στη συνέχεια πέρασε στην τέμπερα και

στη πίσω μεριά του χαρτιού.

Κορίτσι, 6 ετών, νήπιο [Ζ]

Το συγκεκριμένο κορίτσι παρατηρήθηκε να είναι πιο ανεπτυγμένο τόσο σε επίπεδο

γνώσεων  όσο  και  δεξιοτήτων  από  τα  υπόλοιπα  νήπια.  Φαινόταν  να  έχει  μια

ωριμότητα  στη  λήψη αποφάσεων  αλλά και  στη  συνολική  συμπεριφορά  του  στην

τάξη.  Συμμετείχε  σε  κάθε  δραστηριότητα,  εκφέροντας  τις  απόψεις  του  και

συνεργαζόταν  με  τη  νηπιαγωγό  και  με  τα  παιδιά.  Σε  πολλές  περιπτώσεις

προσπαθούσε να βοηθήσει  τους  συμμαθητές  του με όποιον τρόπο μπορούσε,  στις

ώρες του ελεύθερου παιχνιδιού και των δραστηριοτήτων.

Με τη ζωγραφική δεν έδειξε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την προτιμούσε

όταν την προτιμούσαν και τα υπόλοιπα παιδιά με τα οποία έκανε  παρέα. Έδειχνε

μεγαλύτερο ενδιαφέρον για κινητικά παιχνίδια. Όταν όμως έπρεπε να ασχοληθεί με
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τα  εικαστικά  και  τη  ζωγραφική  παρουσίαζε  μεγάλη  ωριμότητα.  Μελετούσε  τις

κινήσεις  της  και  έδινε  ιδιαίτερη  προσοχή  στις  λεπτομέρειες.  Το  σχέδιό  της  ήταν

πάντα ξεκάθαρο και πλούσιο σε μορφές και χρώματα.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας παρατηρήθηκε, όπως πολλά άλλα κορίτσια, ότι

είχε ξεκινήσει να ζωγραφίζει ένα ουράνιο τόξο. Για κάποιο λόγο όμως, στη συνέχεια,

άλλαξε γνώμη και κάλυψε την αρχική της ιδέα. Η περιγραφή που έδωσε για το τελικό

αποτέλεσμα είναι ένας ουρανοξύστης, ένας πύργος, η θάλασσα και ένα στοιχείο που

το χαρακτήρισε ως «κάτι χρωματιστό». Σημαντική ήταν η αντίδραση του κοριτσιού

στη ζωγραφιά της. Έδειξε απογοητευμένη και σχολίασε ότι ήταν «χάλια» και ότι δεν

της άρεσε καθόλου. Ο λόγος ήταν επειδή τη θεωρούσε «άσχημη».

Ξεκινώντας  από  δεξιά,  έχει  κρατήσει  ένα  μικρό  κομμάτι  της  αρχικής  της

ιδέας, το κάτι χρωματιστό. Έχει τα χρώματα του ουράνιου τόξου και είναι το μόνο

στοιχείο  που  έχει  δημιουργηθεί  με  λαδοπαστέλ.  Στη  συνέχεια,  στο  κέντρο  της

σελίδας, υπάρχει ο «πύργος», ο οποίος δεν γίνεται εύκολα διακριτός και τέλος ο ροζ

ουρανοξύστης. Το σκηνικό εκτυλίσσεται πάνω από τη θάλασσα. Στο πάνω μέρος της

ζωγραφιάς υπάρχουν στοιχεία και μουτζουρογραφήματα που δεν ερμήνευσε,  όπως

ένας κόκκινος κύκλος.

Όλη η ζωγραφιά είναι πλούσια σε χρώμα. Το χρωματιστό στοιχείο περιέχει

ροζ, γαλάζιο, μοβ, κίτρινο, κόκκινο και πράσινο, τα χρώματα του ουράνιου τόξου, σε

διαφορετική σειρά. Η υπόλοιπη εικόνα αποτελείται και αυτή από μπλε, ροζ, πράσινο,

κόκκινο και κίτρινο χρώμα. Το καφέ που υπάρχει σε πολλά σημεία της ζωγραφιάς

είναι πιθανότατα αποτέλεσμα της ανάμειξης του κόκκινου με το πράσινο. Στο κέντρο

της εικόνας,  στον πύργο, έχει ενώσει πολλά από τα χρώματα που χρησιμοποιούσε

μέσα  από πινελιές  οι  οποίες  δεν  φαίνεται  να  έχουν  κάποιο  συγκεκριμένο  σκοπό.

Επίσης,  υπάρχουν  κομμάτια  στεγνωμένης  τέμπερας,  που  δείχνουν  ότι  ίσως

δυσκολευόταν  να  υπολογίσει  την  ποσότητα  τέμπερας  που  έπαιρνε  με  το  πινέλο.

Τέλος, τα χρώματά της δεν είναι καθαρά, και περιέχουν ίχνη άλλων, όπως το κίτρινο

το οποίο πρασινίζει. Σε αυτό μπορεί ευθύνεται το γεγονός ότι δεν ξέπλενε το πινέλο

μετά τη χρήση ενός χρώματος.

Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο παιδί φαίνεται να δυσκολεύτηκε να βρει

έμπνευση και να καταλήξει σε ένα θέμα. Πιθανότατα, οι ζωγραφιές των φίλων τις την

επηρέασαν αλλά δεν την ευχαρίστησαν. Επιπροσθέτως, η παροχή τόσων υλικών και η

ελευθερία  στο  θέμα  να  την  κατέκλυσαν  και  να  την  μπέρδεψαν.  Υπάρχει  και  η

πιθανότητα να μην ήταν τόσο εξοικειωμένη με το υλικό της τέμπερας και η έλλειψη
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αυτοπεποίθησης να της έβγαλε και τα αρνητικά συναισθήματα προς το αποτέλεσμά

της.

Αγόρι, 5 ετών, προνήπιο. [Η] 

Στο  συγκεκριμένο  παιδί  άρεσε  πολύ  η  θεματολογία  του  ζωικού  βασιλείου.  Είχε

πολλές γνώσεις που αφορούσαν όλα τα ζώα και το φυσικό τους περιβάλλον. Δεν είχε

τόσο ενεργή παρουσία στην τάξη και τη διδασκαλία, παρά μόνο όταν αυτή αφορούσε

το αγαπημένο του θέμα. Αναπτυξιακά, παρουσίαζε ένα μικρό πρόβλημα με τη λεπτή

κινητικότητα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να κρατήσει το μολύβι, το ψαλίδι ή

κάποιο άλλο υλικό, ακόμα και το πιρούνι ή το κουτάλι που έπαιρνε από το σπίτι για

να φάει το γεύμα του.

Η ζωγραφιά του απεικονίζει μια βακτριανή καμήλα στην οποία έχει πέσει μέλι

και  βρίσκεται  ανάμεσα  σε  δύο δέντρα.  Τα στοιχεία  που μας  περιγράφει  το  παιδί

γίνονται εύκολα διακριτά. Η καμήλα έχει τις δύο καμπούρες πάνω στον κορμό της,

τέσσερα πόδια, λαιμό και κεφάλι με αφτιά. Ο κορμός της είναι αρκετά μακρύς και οι

δύο καμπούρες δυσανάλογα μικρές. Τα πόδια έχουν διαχωριστεί σε μπροστινά και

πίσω.  Το  κεφάλι  δεν  έχει  μουσούδα  ή  άλλα  χαρακτηριστικά,  όπως  μάτια,  μύτη,

στόμα, πέρα από τα αφτιά. Το μέλι πάνω στο σώμα της είναι επίσης διακριτό χάρη

στο κίτρινο χρώμα του. Το περιβάλλον της καμήλας δεν είναι η έρημος, καθώς το

έδαφος είναι πράσινο και υπάρχουν λεπτά και ψηλά δέντρα τα οποία παραπέμπουν σε

κάποια όαση. Κάτω από την καμήλα υπάρχουν λεπτομέρειες που θα μπορούσαν να

εκληφθούν ως κάποιος θάμνος, καθώς τα χρώματά τους είναι τα ίδια με αυτά των

δέντρων.

Το παιδί έχει χρησιμοποιήσει όλα τα υλικά που του δόθηκαν. Έχει σχεδιάσει

τους κορμούς των δέντρων με καφέ μαρκαδόρο και τη μια από τις δύο καμπούρες με

μπλε μαρκαδόρο.  Η άλλη καμπούρα της  καμήλας,  όπως  επίσης  το  φύλλωμα στα

δέντρα και το έδαφος, έχουν γίνει με πράσινη ξυλομπογιά. Η καμήλα έχει σχεδιαστεί

με  μαύρη ξυλομπογιά.  Για τον  θάμνο κάτω από την καμήλα έχει  χρησιμοποιήσει

πράσινο  λαδοπαστέλ.  Τέλος,  το  μέλι  πάνω  στην  καμήλα  έχει  γίνει  με  κίτρινη

τέμπερα.

Η ζωγραφιά αποτελείται κυρίως από γραμμές και καθόλου σχήματα. Για το

κεφάλι  έχει  προσπαθήσει  να  δημιουργήσει  έναν  κύκλο,  κάνοντας  μια  ελικοειδή

γραμμή που μοιάζει με μουτζούρα. Για το σώμα της, το φύλλωμα και το έδαφος, έχει

κάνει  τη συνεχόμενη γραμμή που συναντάμε  συνέχεια  όταν τα  παιδιά θέλουν  να
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γεμίσουν μια επιφάνεια. Οι κορμοί των δέντρων φαίνεται να έχουν μια γραμμή, η

οποία σε ορισμένα σημεία σταματάει και συνεχίζει, εξαιτίας παύσεων που έκανε το

παιδί κατά τη σχεδίασή της.

Κορίτσια, 5 ετών, προνήπιο [Θ]

Το  κορίτσι  αυτό  ήταν  ένα  πολύ  κοινωνικό  παιδί  στο  οποίο  άρεσε  να  διηγείται

ιστορίες.  Δεν  έδειξε  κάποια  δυσκολία  ή  προβληματισμό  κατά  τη  διάρκεια  της

διδασκαλίας. Της άρεσαν πολύ οι χαρακτήρες που έβλεπε στην τηλεόραση και συχνά

έφερνε παιχνίδια στην τάξη με αυτούς.

Την ευχαριστούσε να ζωγραφίζει και συχνά έκανε πάνω από μία ζωγραφιά σε

μια ελεύθερη ώρα ή στο διάλειμμα. Το θέμα της ήταν τις περισσότερες φορές ήταν

μια ηρωίδα, η Lady Bug, την οποία παρακολουθούσε στην τηλεόραση. Τη σχεδίαζε

να πολεμά κάποιον εχθρό ή να βρίσκεται σε κάποια περιπέτεια. Από τα υλικά που

ήταν διαθέσιμα προτιμούσε συνήθως τους μαρκαδόρους.

Η  ζωγραφιά  που  έκανε  κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας  ήταν  του  ίδιου

περιεχομένου όπως κάθε άλλη που έκανε στην περίοδο της παρακολούθησης. Στην

περιγραφή της αναφέρει ένα ουράνιο τόξο και τη Lady Bug να πολεμά τις μπάλες του

κακού.  Όλα  τα  στοιχεία  της  και  οι  μορφές  είναι  ξεκάθαρες.  Το  ουράνιο  τόξο

βρίσκεται στο κάτω μέρος της ζωγραφιάς και αποτελείται από πολλά χρώματα και

υλικά. Από πάνω υπάρχουν δύο κυκλικά σχέδια, δηλαδή οι «μπάλες του κακού» και

δεξιά η ηρωίδα. Ένα στοιχείο που δεν αναφέρει στην περιγραφή της είναι η καρδιά,

που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο πάνω από το ουράνιο τόξο.

Το  ουράνιο  τόξο  αποτελείται  από  μοβ,  γκρι,  πορτοκαλί,  μπλε,  λαχανί  και

κόκκινη ξυλομπογιά. Έχει προσθέσει και μια κίτρινη λωρίδα από τέμπερα. Για τις

μπάλες,  έχει  χρησιμοποιήσει  ροζ  και  μπλε  τέμπερα.  Η  καρδιά  αποτελείται  από

κόκκινη  και  κίτρινη  ξυλομπογιά,  τα ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά της από λαδί

ξυλομπογιά και τέλος ορισμένες άλλες λεπτομέρειες από κόκκινη, μπλε και πράσινη

τέμπερα. Στην ηρωίδα έχει  βάλει τα χρώματα που έχει και στο κινούμενο σχέδιο,

μπλε ξυλομπογιά για τα μαλλιά, κόκκινη για το σώμα με μαύρες λεπτομέρειες. Το

κεφάλι της είναι με κόκκινο λαδοπαστέλ και χρωματιστές λεπτομέρειες.

Στην εικόνα της υπάρχουν πολλών ειδών σχήματα και μορφές. Το ουράνιο

τόξο έχει το καμπυλωτό σχήμα και φτάνει από τη μια άκρη της σελίδας στην άλλη. Οι

σφαιρικές  μπάλες  έχουν γίνει  με κυκλικές  κινήσεις  του πινέλου.  Στην καρδιά και

πάνω στην ηρωίδα έχει κάνει προσεκτικές γραμμές και έχει προσθέσει λεπτομέρειες.
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Η  καρδιά  έχει  ανθρωπόμορφα  χαρακτηριστικά,  δηλαδή  μάτια  και  στόμα,  που

παρατηρούνται σε παιδιά αυτής της ηλικίας και αναπτυξιακού επιπέδου. Η φιγούρα

της δεν έχει μάτια, αλλά ένα στοιχείο που μοιάζει με μάσκα. Έχει στόμα και μαλλιά.

Ο βασικός κορμός είναι  μονοκόμματος  και  συνδεδεμένος  με το κεφάλι,  χωρίς να

υπάρχει λαιμός. Τα χέρια δεν έχουν δάχτυλα και δεν υπάρχουν πόδια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Χαρακτηριστικά ζωγραφιών

Σύνθεση

Συγκροτημένη σύνθεση:                                          Α & Α.Ι, Γ, Δ, Η, Θ

Χαλαρή σύνθεση:                                                     Β, & Β.Ι, Ε, ΣΤ & ΣΤ.Ι, Ζ

Παρατακτική σύνθεση:                                            Α & Α.Ι, Δ, Θ

Καμπυλοειδής σύνθεση:                                          Α & Α.Ι

Κέντρο βάρους, στο κέντρο:                                    Γ, Η

Κέντρο βάρους, δεξιά:                                             Β & Β.Ι

Γέμισμα χώρου:                                                       Α & Α.Ι, Δ, ΣΤ & ΣΤ.Ι, Ζ, Θ

Ελευθερία κίνησης:                                                 Α & Α.Ι, Δ, ΣΤ & ΣΤ.Ι, Ζ, Η, Θ

Περιορισμένη κίνηση:                                             Β & Β.Ι, Γ, Ε

Στοιχεία σχεδίου

Φύση στο σχέδιο:                                                    Α & Α.Ι, Γ, Ε, Ζ, Η, Θ

Μορφή στο σχέδιο:                                                 Α & Α.Ι, Γ, Δ, Η, Θ

Αντικείμενο στο σχέδιο:                                         Γ, Θ

Αφήγηση ιστορίας:                                                 Α & Α.Ι, Γ, Η, Θ

Μουτζούρωμα πάνω από ένα σχέδιο:                    Β & Β.Ι, ΣΤ & ΣΤ.Ι, Ζ

Σημεία ορίζοντα στο σχέδιο:                                 Α & Α.Ι, Ζ, Η

Αρμονία στο σχέδιο:                                              Α & Α.Ι, Γ, Δ, Ε, Θ

Χρώμα

Ποικιλία στο χρώμα (πάνω από 5):                       Α, Β.Ι, Γ, Δ, Ε, Ζ, Θ

Επικράτηση θερμών χρωμάτων:                           Α.Ι, Β, Γ, Δ, ΣΤ, Η

Επικράτηση ψυχρών χρωμάτων:                          Α, Β.Ι, Ε, ΣΤ.Ι, Ζ, Θ

Χαρακτηριστικά θέματος

Επιρροή από τη φύση:                                          Γ, Ε, Ζ, Η            

Επιρροή από την ιστορία:                                     Δ

Επιρροή από τη τηλεόραση/ τεχνολογία.             Α  & Α.Ι, Θ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Συμπέρασμα

Η ύπαρξη του Προγράμματος Σπουδών είναι σημαντική για τη διδασκαλία και τη

συνολική λειτουργία ενός νηπιαγωγείου, έτσι ώστε να υπάρχει μια κατεύθυνση την

οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί. Οι στόχοι που θέτει, όμως, δεν

είναι ιδανικοί και πλέον είναι ξεπερασμένοι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου

στο  νηπιαγωγείο  έγιναν  αντιληπτά  πολλά  προβλήματα,  τα  οποία  το  Πρόγραμμα

Σπουδών ή το Ωρολόγιο δεν προβλέπει, όπως η έλλειψη σε υλικοτεχνικές υποδομές

σε χώρους αλλά και σε χρόνο για να αξιοποιηθούν από την μεριά των εκπαιδευτικών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Τα νήπια

της τάξης ετοιμάζονταν να αλλάξουν βαθμίδα και να προχωρήσουν στο δημοτικό.

Όπως φάνηκε, τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας, δεν είχαν ξεπεράσει το στάδιο

του  πειραματισμού  σε  αρκετά  υλικά,  καθώς  δεν  τους  είχε  δοθεί  η  ευκαιρία  να

πειραματιστούν  εξαρχής.  Με τον  μαρκαδόρο,  την  ξυλομπογιά  και  το  παστέλ  δεν

έδειξαν  κάποια  δυσκολία.  Αντιθέτως,  με  την  τέμπερα  φάνηκαν  να  υπάρχουν

ορισμένα προβλήματα στη χρήση του υλικού.  Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο

κεφάλαιο, η τέμπερα, εξαιτίας της ακατάστατης φύσης της, δεν προτιμάται από τους

εκπαιδευτικούς, κάτι που φάνηκε σε αυτή την περίπτωση. Είναι επίσης ένα υλικό το

οποίο απαιτεί περισσότερο χρόνο για να δουλευτεί, και ο χρόνος αυτός δεν διατίθεται

με τον τρόπο που είναι  διαμορφωμένο το ωρολόγιο πρόγραμμα στα νηπιαγωγεία.

Επίσης,  μπόρεσα  να  αναληφθώ  τον  γενικό  ρόλο  της  εικαστικής  τέχνης  στη

διδασκαλία. Φάνηκε ότι κυρίως χρησιμοποιείται ως δευτερεύων τρόπος απασχόλησης

των  παιδιών,  στο  διάλειμμα  και  στην  ώρα  του  ελεύθερου  παιχνιδιού.  Στις

δραστηριότητες  χρησιμοποιούνταν  ως  τρόπος  αξιολόγησης  όταν  δεν  υπήρχε  άλλη

επιλογή,  όπως  ένα  φύλλο  αξιολόγησης.  Από  τα  αντικείμενα  διδασκαλίας  στους

εικαστικούς  στόχους  του  Προγράμματος,  οι  κατασκευές  ήταν  οι  μόνες  που

κατάφεραν να εισαχθούν στη διδασκαλία σε καθημερινή βάση.

Από  τις  ζωγραφιές  των  παιδιών  φάνηκε  ότι  τα  νήπια  ήξεραν  να

χρησιμοποιήσουν  τα  υλικά  τους  αλλά  όχι  με  απόλυτη  σιγουριά  και  ελευθερία.

Φαίνονταν  διστακτικά  να  εντάξουν  την  τέμπερα  σε  όλο  τους  το  σχέδιο.  Σε

περιπτώσεις που γινόταν αυτό, δεν κατάφερναν να κρατήσουν ένα καθαρό χρώμα,

χωρίς δηλαδή να το αναμείξουν και να το μετατρέψουν σε καφέ. Η θεματολογία τους

ήταν  επίσης  περιορισμένη,  κρίνοντας  από  το  γεγονός  ότι  στο  σύνολο  των  9
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ζωγραφιών που κατατέθηκαν υπήρχαν κοινά χαρακτηριστικά. Στα κορίτσια κυρίως

επαναλαμβανόταν το θέμα του ουράνιου τόξου, με ορισμένες διαφοροποιήσεις. Τα

προνήπια φάνηκε να έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα στη χρήση τους με τα υλικά αλλά

σε αυτό ευθύνεται και το ότι είναι σε διαφορετική ηλικία και σε διαφορετικό στάδιο

ανάπτυξης.  Συμβάδιζαν πιο πολύ με  το στάδιο που προβλέπουν οι  ερευνητές  του

παιδικού σχεδίου, δηλαδή του μουτζουρώματος.

Ορισμένα  παιδιά,  ασχέτως  της  ηλικίας  τους,  δεν  ήξεραν  πόση  ποσότητα

χρώματος  να  πάρουν  στο  πινέλο  τους,  με  αποτέλεσμα  να  μεταφέρουν  μεγάλη

ποσότητα στο χαρτί, χωρίς να την απλώσουν. Επίσης, δεν ήξεραν πώς να ξεπλύνουν

το  πινέλο  τους  στο  νερό  και  να  το  σκουπίσουν  στην  πετσέτα,  κάτι  που  είχε  ως

αποτέλεσμα να αραιώνουν πολύ το χρώμα αλλά και να αναμειγνύουν το προηγούμενο

με  τα  υπόλοιπα  στην  παλέτα  και  να  δημιουργούν  διαφορετικές  αποχρώσεις  του

γκρίζου, του πράσινου ή του καφέ. Με αυτόν τον τρόπο τα σχέδια και ο ζωγραφικός

τους λόγος έχανε σε καθαρότητα, καθώς το χρώμα αναμειγνύονταν πάνω στο χαρτί,

και όχι στην παλέτα. Οι εντυπώσεις του χρώματος – αποχρώσεις πρέπει πρώτα να

δουλεύονται στην παλέτα των χρωμάτων και μετά να μεταφέρονται στη επιφάνεια

του χαρτιού. Εδώ βλέπουμε και την έλλειψη εμπειριών που μπορεί να έχουν και οι

εκπαιδευτικοί στο νηπιαγωγείο και έχει να κάνει με τη χρήση των νέων σχεδιαστικών

και ζωγραφικών υλικών και χρωματικών υλών που είναι ικανά να μεταχειριστούν τα

νήπια.  Αυτή  η  έλλειψη  ίσως  είναι  αποτέλεσμα  μιας  συνολικής  εκπαιδευτικής

πολιτικής  ή  οποία  δεσμεύει  κατά  κάποιο  τρόπο  τις  επιθυμίες  και  των  ίδιων  των

εκπαιδευτικών για να πρωτοτυπήσουν και να κάνουν τη διαφορά, εγκλωβίζοντάς τους

σε  επιλογές  και  σε  οργανωμένες  εικαστικές  δραστηριότητες  στο  κλίμα  των

περασμένων  δεκαετιών.  Το  ζήτημα  της  εκπαίδευσης  των  εκπαιδευτικών  και  την

προσαρμογή τους στη χρήση νέων υλικών και μέσω όπως, Υδατοχρώματα, παλέτα,

πινέλα,  υλικά  χαρτοκοπτικής  και  ύλες  από  καθαρό  βιομηχανικό  υλικό  (Χαρτί,

Πλαστικό, Αλουμίνιο), είναι ικανά να δώσουν νέα ώθηση και ενδιαφέρον στο μάθημα

και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των μορφών της σύνθεσης

της ενεργοποίησης των αισθήσεων για την ανακάλυψη, την περιέργεια και τέλος της

απόλαυσης  του  τελικού  δημιουργήματος.Επιθυμία  μας  είναι  ο  ζωγραφικός  και

σχεδιαστικός λόγος των νηπίων ακόμα και σε αυτή την ηλικία να έχει όλα εκείνα τα

χαρακτηριστικά  ανάπτυξης  των  εκφράσεων,  όπως  ακριβώς  αναπτύσσονται  και  τα

στάδια  των  δημιουργικών  εκφράσεων  στους  ενήλικες  και  φτασμένοι  καλλιτέχνες,

γλύπτες, ζωγράφους και δημιουργούς των υπόλοιπων εφαρμοσμένων τεχνών.
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ΟΙ ΖΩΓΡΑΦΙΕΣ

Εικόνα Α. «Άριελ, θάλασσα, ουράνιο τόξο και βράχια»
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Εικόνα Α.Ι.- Χωρίς τίτλο.
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Εικόνα Β.- Χωρίς τίτλο.

49



Εικόνα Β.Ι.- Χωρίς τίτλο.

50



Εικόνα Γ. «Ουράνιο τόξο, μια κοπέλα που πήγε η μπάλα της κάπου ψηλά»
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Εικόνα Δ. «Πέντε Μνημεία: Άγαλμα της Ελευθερίας, Πύργος του Άιφελ, Μπιγκ Μπεν,

Παρθενώνας, πύργος ΟΤΕ» (αριστερά προς δεξιά)
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Εικόνα Ε. «Ουράνιο τόξο»
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Εικόνα ΣΤ.– Χωρίς τίτλο.
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Εικόνα ΣΤ.Ι. – Χωρίς τίτλο.
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Εικόνα Ζ. «Κάτι χρωματιστό, πύργος, ουρανοξύστης στη θάλασσα» 

(αριστερά προς δεξιά)
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Εικόνα Η. «Βακτριανή καμήλα που έχει πέσει πάνω της μέλι, με δύο δέντρα»
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Εικόνα Θ. «Ουράνιο τόξο, μπάλες του κακού και η Lady Bug»
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