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Πρόλογος 

 

    Πριν από τρεις περίπου δεκαετίες ήταν πολύ πιθανό ότι η θεώρηση της 

δημιουργικής σκέψης από τους ψυχολόγους συνέπιπτε περίπου με την κοινή 

αντίληψη που υπήρχε γι’ αυτήν. Εθεωρείτο δηλαδή ότι η δημιουργική ικανότητα 

αποτελεί ένα ιδιαίτερο ταλέντο ορισμένων ειδικά προικισμένων προνομιούχων 

ατόμων, οι οποίοι με βάση αυτό διακρίνονταν στην επιστήμη, στις καλές τέχνες και 

ακόμα στον κοινωνικό και πολιτικό στίβο. Δεν εξακολουθούν ακόμη να ελλείπουν 

και εκείνοι οι οποίοι θεωρούν τη δημιουργικότητα ως «ένα σπάνιο και μοναδικό 

ταλέντο σε ένα ιδιαίτερο πεδίο επιδιώξεων». Έτσι οι μελετητές δεν αισθάνονταν ότι 

είχαν χρόνο ή ίσως και την διάθεση να ασχοληθούν με ειδικές περιπτώσεις ατόμων, 

κατά τον χρόνο στον οποίο βρίσκονταν ενώπιον πλήθους αντικειμένων έρευνας, που 

αναφέρονταν στον άνθρωπο γενικά ή οπωσδήποτε σε ευρεία ομάδα ατόμων. Όσα 

μεσολάβησαν κατά το διάστημα των 30 αυτών ετών και οι σχετικές προοπτικές, οι 

οποίες ευκρινώς αναφαίνονται, δεν αφήνουν πλέον καμία επιφύλαξη ότι η αντίληψη 

που προαναφέραμε έχει υποχωρήσει. Το έργο ψυχολογικής μελέτης για τη 

δημιουργικότητα που έχει μέχρι τώρα συντελεστεί είναι πράγματι αξιόλογο. Εξάλλου 

διαρκώς διευρύνεται ο αριθμός των ερευνητών, οι οποίοι στρέφουν την προσοχή τους 

στις δημιουργικές δυνάμεις των ανθρώπων και προσπαθούν να τις διερευνήσουν από 

κάθε δυνατή άποψή τους. Είναι ήδη πεπεισμένοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι, ότι, 

ερευνώντας την δημιουργική πνευματική λειτουργία στα διάφορα άτομα, ερευνούν 

κάτι το ιδιαίτερο που δεν συμπίπτει με άλλη λειτουργία ή ικανότητα, από όσες 

τουλάχιστον έχουν ως τώρα μελετηθεί. Και έτσι οι έρευνες για τη δημιουργική 

λειτουργία αυξάνονται σταθερά. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχει αρχίσει πρόσφατα να 

απασχολεί τους σύγχρονους μελετητές είναι και η κριτική σκέψη. Είναι βέβαια 

φυσικό επακόλουθο της εποχής στην οποία ζούμε. Παλαιότερα, δεν ήταν η κριτική 

σκέψη ένα θέμα του οποίου η διερεύνηση ήταν αναγκαία, καθώς η καθημερινότητα 

ήταν πολύ πιο απλή και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι πιο 

κατανοητά και πιο εύκολο να λυθούν. Η σημερινή εποχή, όμως, φέρνει τον άνθρωπο 

συνεχώς αντιμέτωπο με μικρά αλλά και με σοβαρά και ευρύτερα προβλήματα, τα 

οποία προκύπτουν ως φυσικό επακόλουθο ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου κόσμου 

(Δανασσής-Αφεντάκης Αντ. Κ., 1997). Η επιτυχής αντιμετώπιση των προβλημάτων 

αυτών απαιτεί την επιλογή, τη μεθοδική επεξεργασία και την αξιοποίηση και 

κατάλληλη χρήση των πληροφοριών που αναφέρονται σ’ αυτά. Με άλλα λόγια, 

απαιτείται η ενεργοποίηση και συνδυαστική λειτουργία των δεξιοτήτων που 

συγκροτούν την κριτική σκέψη. Εφόσον λοιπόν η ανάγκη είναι αυτή που μαθαίνει 

στον άνθρωπο τα πάντα, ως απόρροια της κατάστασης αυτής είναι το γεγονός ότι 

επιδιώκεται σήμερα η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στο σχολείο, είτε μέσω 

ειδικών, για το σκοπό αυτό προγραμμάτων, είτε μέσω διαφόρων μαθημάτων του 

Αναλυτικού Προγράμματος. Έχουν διατυπωθεί ποικίλοι ορισμοί της κριτικής 

σκέψης.  
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    Ο Ennis θεωρεί την κριτική σκέψη ως τη διαδικασία και τις ικανότητες που 

περιλαμβάνει η με ορθολογικό τρόπο διαμόρφωση αποφάσεων από το άτομο για τις 

πεποιθήσεις και τη δράση του. Ο Winicut προτείνει την οργάνωση των στοιχείων της 

κριτικής σκέψης σε τρεις κατηγορίες: α) τις ικανότητες, β) τις διαδικασίες και γ) τις 

λειτουργίες. Το Τμήμα Εκπαίδευσης της Πολιτείας της Καλιφόρνια στις Η.Π.Α. 

προτείνει ένα μοντέλο, στο οποίο περιέχονται οι περισσότερες από τις 

προαναφερθείσες δεξιότητες, οργανωμένες σε τρεις κατηγορίες: α) σαφή 

προσδιορισμό του προβλήματος, β) αξιολόγηση των πληροφοριών που σχετίζονται με 

το πρόβλημα και γ) λύση του προβλήματος / κατάληξη σε συμπεράσματα. Αυτές 

λοιπόν είναι μερικές από τις απόψεις που επικρατούν γύρω από την κριτική σκέψη. 

Δεν μπορούμε λοιπόν να αμφισβητήσουμε το γεγονός ότι η δημιουργική και κριτική 

σκέψη είναι πλέον από τα δημοφιλέστερα θέματα που απασχολούν τους σημερινούς 

μελετητές. Η καθιέρωσή τους στα σύγχρονα σχολεία επιβάλλεται από τις ίδιες τις 

συνθήκες της σύγχρονης καθημερινότητας και συμπεριλαμβάνεται στους στόχους 

των Αναλυτικών Προγραμμάτων ως κάτι που είναι πλέον απαραίτητο για κάθε 

απόφοιτο του σχολείου. 

     Γι’ αυτό άλλωστε θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα, με σκοπό να το 

διερευνήσουμε σε βάθος και όχι μόνο γενικά αλλά και σε συνδυασμό με τους 

επιμέρους συναφείς γνωστικούς τομείς. 
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Εισαγωγή 

     Στην ηλικία των δύο ετών, το  μικρό παιδί  αφήνει ένα ίχνος επάνω στην κρέμα 

που έχει πέσει στα ρούχα του ή παίρνει τυχαία  ένα φύλλο χαρτιού το περιεργάζεται , 

μιλά, το δείχνει,  το σχίζει  και τότε έχει δημιουργήσει  ένα σχέδιο. Μπορεί να 

επαναλάβει αυτήν την κίνηση  κατά τρόπο ασυναίσθητο . Πώς μπορεί ο/η 

παιδαγωγός  να συμβάλει ώστε αυτή η κίνηση  του παιδιού να γίνει συνειδητή , να 

έχει μια εξέλιξη,  να  γεννηθεί η επιθυμία της επανάληψης  χωρίς να βλάψει  τον 

αυθορμητισμό της δημιουργικής χειρονομίας; Τα κέντρα προσχολικής αγωγής  

(παιδικοί σταθμοί – νηπιαγωγεία) είναι ο τόπος  όπου το παιδί θα αποκτήσει εμπειρίες 

με την παρουσία του /της παιδαγωγού.  Θα το ενθαρρύνουν στις αναζητήσεις του , θα 

το βοηθήσουν να συνειδητοποιήσει τις ενέργειές του , τα αποτελέσματα των 

ενεργειών τόσο από την πλευρά της έκφρασης αλλά και της γλωσσικής κατάκτησης 

 

     Το παιδί ανακαλύπτει το ίδιο την ευχαρίστηση του να δημιουργεί  αλλά πρέπει να 

κατανοήσει τα αποτελέσματα  των σχέσεων που προκύπτουν  ανάμεσα στα εργαλεία, 

τα υλικά, τα χρώματα, το υπόβαθρο,  τη  μορφή , το σχέδιο που μπορεί και τυχαία να 

δημιουργηθεί. Ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει  σιγά-σιγά  να οδηγήσει  το παιδί έτσι 

ώστε οι ενέργειές του να είναι σκόπιμες και εμπρόθετες. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος 

δρόμος ανάμεσα στις ενέργειες της ελεύθερης έκφρασης  και της  μεθοδευμένης.  Η 

ελεύθερη έκφραση είναι , ουσιαστική, θεμελιώδεις απαραίτητη … αλλά δεν μπορεί 

να σταθεί μόνη της . Πολύ γρήγορα  εάν δεν εμπλουτισθεί καταντά μονότονη και έχει 

περιορισμένα όρια. Ο Guilford ορίζει τη δημιουργική σκέψη ως αποκλίνουσα, σε 

αντίθεση με τη συγκλίνουσα, την κοινή, δημιουργική σκέψη που διαθέτει ένα άτομο 

και που δίνει πολλούς τρόπους χρησιμοποίησης των πραγμάτων (λ.χ. ενός τούβλου). 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημιουργική συμπεριφορά του ατόμου αποτελεί μια 

κατηγορία προβληματικών καταστάσεων. Ο Mackinnon χωρίζει τη δημιουργική 

σκέψη με βάση τρία κριτήρια: το ασυνήθιστο των απαντήσεων, την πραγματοποίηση 

ενός κατανοητού σκοπού και την επαρκή επεξεργασία αυτού που στην αρχή είχε 

συλληφθεί με τη διαίσθηση. Ο Ausubel πέρα από αυτά τα τρία κριτήρια θέλει και την 

πρωτοτυπία για να χωρίσει τη σκέψη ως δημιουργική (Μάνος Κ., 1993). Η 

δημιουργική φαντασία του ανθρώπου συνεχώς τον οδηγεί σε νέες σκέψεις, νέες ιδέες, 

νέες εφευρέσεις, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να έχει φτάσει στα επιτεύγματα του 

πολιτισμού και της τεχνολογίας της σημερινής εποχής (Νικολόπουλος Π., 1986). 

Πολλοί ταυτίζουν τη δημιουργικότητα με το ταλέντο, την ενόραση, την προαίσθηση, 

τον αυθορμητισμό, τη δεκτικότητα του πνεύματος, την ευαισθησία, την ανακάλυψη, 

την εφευρετικότητα, την ενθουσιώδη θέση των σκοπών, το θάρρος της ασχολίας με 

την ουτοπία κλπ. Για μερικούς η δημιουργικότητα είναι θείο δώρο και για το λόγο 

αυτό δεν προσφέρεται για επιστημονική έρευνα, ώστε να κατανοήσουμε απόλυτα τη 

φύση της. Άλλοι βλέπουν σ’ αυτή μια σύνθεση του απολλώνιου και του διονυσιακού 

πνεύματος, της λογικής και του συναισθήματος. 
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Κεφάλαιο 1 

 

Κριτική σκέψη του παιδιού 

 

      Σήμερα ,περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γίνεται συχνά λόγος για την ανάγκη 

οι μαθητές να αναπτύσσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, να μαθαίνουν πώς να 

μαθαίνουν και για τη δια βίου μάθηση. Οι σχετικές αναφορές σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια Εκπαιδευτικών είναι στην ημερήσια διάταξη .Στους γενικούς σκοπούς 

όλων, σχεδόν, των μαθημάτων περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη κριτικής και 

δημιουργικής σκέψης των μαθητών. Στο Ν.1566/85 γίνεται αναφορά στους σκοπούς 

της Αθμιας και  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης. Στο άρθρο 1 παράγ. γ αναφέρει: « Να 

αναπτύσσουν (οι μαθητές) δημιουργική και κριτική σκέψη.»Το πρόβλημα της 

ανάπτυξης κριτικής σκέψης διαπερνά και τις τρεις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. O 

κ.Ναπ.Μήτσης, καθηγητής Γλωσσολόγος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο 

Πανελλήνιο συνέδριο του Βόλου (2005) γράφει σε σχετική εισήγηση: “ Από την 

προσωπική µου εμπειρία θα μπορούσα να πω, σε γενικές γραμμές, (οι φοιτητές) 

εμφανίζουν µια μηχανιστική σχέση µε τη γνώση και µια τάση για αποστήθιση παρά 

για ανάπτυξη κριτικής σκέψης.” Στην παρούσα εισήγηση θα µας απασχολήσουν 

,αρχικά ,οι έννοιες κριτική και δημιουργική σκέψη και οι γνωστικές δεξιότητες. Στη 

συνέχεια θα γίνει λόγος για τα θέματα: διδακτέα ύλη και κριτική σκέψη, διδασκαλία 

και κριτική σκέψη, εξετάσεις και κριτική σκέψη. Τέλος ,θα τονιστεί πώς μπορούν οι 

εκπαιδευτικοί να βοηθούν τους μαθητές ώστε να αποκτήσουν κριτική και 

δημιουργική σκέψη .Θα γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα παραδείγματα από διάφορα 

μαθήματα. Ο υπερτονισμός της ανάγκης για ενίσχυση της κριτικής και δημιουργικής 

σκέψης δικαιολογείται από το γεγονός ότι στις μέρες µας σημειώνεται έκρηξη των 

γνώσεων και των τεχνολογικών εξελίξεων. Έτσι, ο μαθητής, και γενικά ο σύγχρονος 

άνθρωπος, καλείται, από τη µια να γνωρίζει τις πηγές των πληροφοριών και από την 

άλλη να τις εκμεταλλεύεται κάνοντας επιλογές, κρίσεις και αξιολογήσεις. Το 

σύγχρονο ελληνικό σχολείο δε δικαιούται να μένει έξω από το κοινωνία και οφείλει 

να δίνει βαρύτητα στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης των μαθητών. Όμως, το θέμα 

είναι τι γίνεται στην τάξη και αν τα σχολεία µας βοηθούν ,πράγματι, στην 

καθημερινή διδασκαλία µε τις ερωτήσεις και τις εργασίες που ανατίθενται, ώστε να 

γίνεται πράξη η επαναλαμβανόμενη φράση : “ικανότητα στοχασμού ανώτερης 

τάξης.” Η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην κρίση και όχι στη μνήμη είναι ήδη 

στην πρώτη εικοσιπενταετία του 20ου αιώνα ένα είδος αξιώματος στην κίνηση του 

νέου σχολείου. 

    Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για ανάπτυξη διδακτικού κινήματος της 

κριτικής σκέψης. Εμφανίστηκαν προγράμματα διδασκαλίας της κριτικής σκέψης ( 

βλ.Costa 1991,22 A-B) Σε ευρωπαϊκή έκδοση (βλHamers and Overtoom 1997) 
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αναφέρονται 42 τέτοια προγράμματα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και το 

πρόγραμμα του κ .Η. Ματσαγγούρα (βλ.Matsagouras 1997κεφ10ο 

      Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη σχολική τάξη σελ.267) Η κρίση στο λεξικό 

του κ. Μπαμπινιώτη ορίζεται ως η ικανότητα του ανθρώπου να εμβαθύνει λογικά και 

να καταλήγει σε ορθά συμπεράσματα και ερώτηση κρίσεως είναι αυτή που απαιτεί 

ικανότητα ανάλυσης ,εμβάθυνσης και συσχετισμού εννοιών. Η κριτική σκέψη, κατά 

τον Η. Ματσαγγούρα, ενεργοποιείται, όταν το άτομο καλείται να επιλέξει απόψεις, 

θέσεις και μορφές δράσης (βλ. και Orlichet al.1990,325) και σχετίζεται µε τη 

βούληση και την ικανότητα ενός ατόμου να ξεφύγει από τις προσωπικές του 

προκαταλήψεις ,πεποιθήσεις , συμφέροντα και να εξετάσει τα πραγματικά λογικά 

στοιχεία, που στηρίζουν και ερμηνεύουν έννοιες, πληροφορίες, σχέσεις, κρίσεις, 

συλλογισμούς, στάσεις και σκόπιμες πράξεις, καθώς επίσης να αναζητήσει τις 

παραδοχές και τις συνεπαγωγές κάθε άποψης και τους δυνατούς τρόπους θεώρησης 

των πραγμάτων από διαφορετική σκοπιά (βλ. Κούµπε 1984,174 Mc Reck 1981,Paul 

1987,11 και Siegel 1988,53) Επομένως τα κύρια χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης 

είναι η αμφισβήτηση, η επιλογή και η επανεξέταση. Όμως, η επιλογή, η αμφισβήτηση 

και η επανεξέταση δεν είναι κάτι το εύκολο. Χρειάζεται γενναιότητα, γιατί, όπως 

παρατηρεί ο Ε. Παπανούτσος δεν παραιτείται κανείς εύκολα από τις προσδοκίες και 

τις πεποιθήσεις του και δεν αμφισβητεί εύκολα όσα θεωρούνται παραδεκτά και 

καθιερωμένα. Η κριτική σκέψη σχετίζεται µε έννοιες, µε σχήματα, µε συλλογισμούς, 

µε γενικεύσεις, µε κοινωνικές αξίες, µε στάσεις, µε δεξιότητες και µε τις 

διαπροσωπικές σχέσεις. Όμως συμπληρώνεται µε τη δημιουργική σκέψη.       

Συνηθέστατα  η δεύτερη παρατίθεται στην πρώτη, πολλές φορές, χωρίς να γίνεται 

διάκριση. Τόσο  δυο έννοιες δεν ταυτίζονται. Η έννοια δημιουργικότητα δίνει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαδικασία της δημιουργίας. Όταν μιλάμε για 

δημιουργικότητα σκεφτόμαστε τη φαντασία, την έκφραση, την ανανέωση, την 

εφευρετικότητα αλλά πρώτα πρώτα την ίδια τη δημιουργία.(Μ. .Debesse, οι 

Παιδαγωγικές επιστήμες τ.5 σελ.323).Επίσης υπονοείται η προδιάθεση να κάνουμε 

κάτι καινούριο, το αντίθετο απ’ αυτό που συνήθως γίνεται. Το λεξικό Ψυχολογία 

Εκδ. Larousse ορίζει τη δημιουργικότητα ως µια διάθεση να δημιουργούμε και η 

οποία υπάρχει ως δυνητική κατάσταση σε κάθε άτομο και σε κάθε ηλικία. Είναι η 

διάθεση να προσφερθούν έξυπνες απαντήσεις, ελάχιστα κοινές, που περιλαμβάνουν 

τη σύνδεση στοιχείων απομακρυσμένων μεταξύ τους (Guilford).Ο Guilford 

υποστηρίζει ότι υπάρχουν δυο μορφές σκέψης, η συγκλίνουσα, που προχωρά συνετά, 

χωρίς να εγκαταλείπει τις σιδηρογραμμές,  και προσανατολίζεται προς αναμενόμενες 

απαντήσεις, και η αποκλίνουσα, που σκάβει, ανασκάβει σε πολλές κατευθύνσεις, 

αναταράζει ευχαρίστως τους θάμνους, αναζητώντας νέες λύσεις και προσφέρει 

απαντήσεις απροσδόκητες, καμιά φορά παρακινδυνευμένες. Είναι ακριβώς η σκέψη 

που χαρακτηρίζει τη δημιουργικότητα . δημιουργική σκέψη υπάρχει, όταν έχουμε 

παραγωγή πρωτότυπων προϊόντων. Ο M. Debesse παραθέτει ως κύρια 

χαρακτηριστικά της δημιουργικότητας τα εξής:1) Η δημιουργικότητα είναι µια 

διανοητική δραστηριότητα, χωριστή από τη νοημοσύνη και ανταποκρίνεται σε µια 

αποκλίνουσα σκέψη.2) Είναι ένα γενικό φαινόμενο και στα δυο φύλα, στο παιδί και 



10 
 

στον ενήλικο, σε όλα τα περιβάλλοντα.. 3) δεν  περιορίζεται στις καλλιτεχνικές και 

λογοτεχνικές δραστηριότητες. Τη βρίσκουμε σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

τεχνικές, οικονομικές, επιστημονικές κλπ.4)Είναι µια προδιάθεση περισσότερο ή 

λιγότερο ισχυρή, ανάλογα µε τα άτομα. Υπάρχει η αυθόρμητη δημιουργικότητα αλλά 

και αυτή που μπορεί να προκληθεί, αυτό που θα ονομάζαμε προπόνηση στη 

δημιουργικότητα, γιατί η δημιουργικότητα δε μαθαίνεται, ασκείται .(DebesseQ Le 

Jeune enfant et la musique.L’ ecole materuelle francais.1968) Ο αυθορμητισμός έχει 

κι αυτός ανάγκη από προθέρμανση, σημείωνε ο Moreno, για να απελευθερωθεί και 

για να ανοίξει το δρόμο στις δημιουργικές δραστηριότητες. O Y.Deforge ( Η 

Τεχνολογική Εκπαίδευση 1970) υπογραμμίζει πως πρέπει να αφήνουμε την πόρτα 

ανοιχτή στη φαντασία, μητέρα της εφεύρεσης, και να χρησιμοποιούμε τη 

δημιουργικότητα τού μαθητή σ ΄ αυτό το μάθημα, δηλαδή στην Τεχνολογία. Έχει 

ιδιαίτερη σημασία η δημιουργικότητα στα χρόνια της παιδικής ηλικίας ,γιατί μπορεί 

να λειτουργήσει ως προπομπός δημιουργικών έργων στις επόμενες ηλικίες, γι ΄ αυτό 

απαιτείται να υπάρχει µια συνέχεια ως προς την καλλιέργεια της δημιουργικότητας 

σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η Unesco από το 1950,µε διάφορες εκδόσεις, 

επεδίωξε να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς και στις μεθόδους που δίνουν τη 

δυνατότητα ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης. στους μαθητές. Με τη σκέψη και 

ιδιαίτερα µε την κριτική σκέψη συνδέονται και οι γνωστικές δεξιότητες – ικανότητες. 

Οι γνωστικές δεξιότητες είναι γνωστικές διαδικασίες που δίνουν τη δυνατότητα σ΄ένα 

άτομο να εξάγει κρίσεις και συλλογισμούς. Αναφέρονται σε μερικότερες λειτουργίες 

της σκέψης, όπως είναι η σύγκριση, η κατηγοριοποίηση, η ανάλυση κ.α.O Dangelo 

(1971) ιεράρχησε τις γνωστικές δεξιότητες και στάσεις. ∆ιέκρινε50 γνωστικές 

δεξιότητες και στάσεις. Ο Η. Ματσαγγούρας στο βιβλίο του Οργάνωση και 

Διεύθυνση της σχολικής τάξης σελ.285 κατατάσσει 22 γνωστικές δεξιότητες σε 

τέσσερις κατηγορίες και τις αντιστοιχίζει σε τέσσερα επίπεδα μάθησης δεξιότητες 

Επίπεδα μάθησης Κύριο προϊόν. 1. Συλλογή δεδομένων Πληροφοριακό 

(πληροφορική μάθηση) Ανάκληση πληροφοριών 2. Οργάνωση δεδομένων 

Οργανωτικό (οργανωτική μάθηση) δημιουργία εννοιών κρίσεων 3. Ανάλυση 

δεδομένων Αναλυτικό (αναλυτική μάθηση) διατύπωση γενικεύσεων 4. Υπέρβαση 

δεδομένων Παραγωγικό (παραγωγική μάθηση) Επίλυση προβλημάτων Η επίλυση 

προβληματικών καταστάσεων είναι, κατά τον Gagne,το ανώτερο επίπεδο μάθησης. 

Όταν ο μαθητής επεξεργάζεται και διερευνά ο ίδιος προβληματικές καταστάσεις και 

θέματα που σχετίζονται µε τα μαθήματα ,από τη µια αυξάνει δημιουργικά και 

παραγωγικά τις γνώσεις του και από την άλλη μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Έτσι αποκτά 

ικανότητες ώστε να αντιμετωπίζει µόνος του προβλήματα που θα συναντήσει στη 

ζωή. Οι γνωστικές δεξιότητες, όπως και οι στρατηγικές μάθησης και οι στάσεις είναι 

δυνατό να διδαχτούν. Αυτό χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να το έχει κατά νουν και να το 

εφαρμόζει καθημερινά. Η κριτική σκέψη επεκτείνεται και στην κοινωνικό ηθική 

συμπεριφορά. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μαζί µε τη συστηματική διδασκαλία 

αποτελούν δυο βασικούς παράγοντες της όλης διαπαιδαγώγησης.(Ξωχέλλης 

1991).Για τους ενήλικες πολλές ικανότητες, επειδή τις έχουν αποκτήσει τις θεωρούν 

δεδομένες ή και αυτονόητες. Όμως, για το μαθητή, καλό είναι ο εκπαιδευτικός να µη 

θεωρεί τίποτε αυτονόητο και συστηματικά μέσα από τη διδασκαλία τις εργασίες, τις 
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δραστηριότητες και μέσα από τη ζωή του σχολείου να βοηθά στην απόκτηση των 

αναγκαίων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Τέτοιες βασικές δεξιότητες- ικανότητες 

αναφέρουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες: Η ικανότητα προσεκτικής ακρόασης, 

παρατήρησης, επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων, η ικανότητα της εκ 

περιτροπής συμμετοχής, η ικανότητα διαλεκτικής αντιπαράθεσης, προσαρμογής και 

δημιουργικότητας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα παρουσίασης 

θεμάτων, συνεργασίας, διαπραγμάτευσης, επηρεασμού, η ικανότητα αντιμετώπισης 

δύσκολων καταστάσεων και συγκρούσεων, η ικανότητα αποδοχής και αξιοποίησης 

αρνητικής κριτικής ,η ικανότητα διαμόρφωσης ορθών απόψεων για τους 

συνανθρώπους, η ικανότητα διατύπωσης ερωτημάτων πάνω σε ένα θέμα, η ικανότητα 

αξιολόγησης μιας πρότασης, η ικανότητα παροχής εξηγήσεων, η ικανότητα επίδειξης 

θάρρους και ανάληψης πρωτοβουλιών, η ικανότητα επινοητικής φαντασίας και 

εφευρετικότητας, η ικανότητα ευελιξίας και θετικής αντιμετώπισης των πραγμάτων ή 

καταστάσεων, η απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων που θα βοηθούν στην 

αντιμετώπιση μικρών καθημερινών επισκευών, η ικανότητα της ενσυναίσθησης, της 

θεώρησης δηλαδή των πραγμάτων και από τη γνωστικο-συναισθηματική πλευρά του 

άλλου .Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία ενθαρρύνει τη διαμαθητική επικοινωνία και 

αντιπαράθεση και βοηθάει στην ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων (βλ.Ματσαγγούρας 

1995). διδακτέα ύλη και κριτική σκέψη Η διδακτέα ύλη, προϋποθέτει σιωπηρά ότι 

έχει ήδη αναπτυχθεί ικανοποιητικά η ικανότητα εκτέλεσης συλλογισμών (Άρνολντ 

΄Αρονς 1992 σελ.502) Και συνεχίζει: «Λίγοι ωστόσο μαθητές – λιγότερο από το 1/3 – 

είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν µε αυτό τον τρόπο. Οι υπόλοιποι, επειδή δε διαθέτουν 

την απαραίτητη βοήθεια υποστήριξης και σαφείς ασκήσεις, καταφεύγουν στην 

απομνημόνευση των τελικών συμπερασμάτων και των διαδικασιών. Επειδή δεν 

κατορθώνουν να αναπτύξουν τις μεθόδους που υπεισέρχονται στην κριτική σκέψη, 

δεν καταφέρνουν να αποκτήσουν την εμπειρία της γνήσιας κατανόησης και 

καταλήγουν να νομίζουν ότι η γνώση ενσταλάζεται από το διδάσκοντα και 

συνίσταται στον προσδιορισμό της διαφοράς μεταξύ τεχνικών όρων σε τεστ 

πολλαπλής επιλογής» Όπως είναι φυσικό, σε κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης υπάρχει από 

τη µια μεριά η διδακτέα ύλη, το διδακτικό υλικό και από την άλλη το πνευματικό 

επίπεδο των μαθητών. Οι μαθητές καλούνται να αφομοιώσουν έναν όγκο ύλης ,που 

απαιτεί ικανότητα να εκτελούν και αφηρημένους συλλογισμούς, που ενδεχομένως δε 

διαθέτουν ακόμη σε ικανοποιητικό βαθμό. Ώς αποτέλεσμα έχουμε την εξώθηση προς 

την απομνημόνευση .Αν σ’ αυτά προσθέσουμε το ρυθμό διδασκαλίας, τα χάσματα ή 

τα άλματα που πρέπει να γίνουν, για να καλυφθεί η ύλη, αντιλαμβανόμαστε ποια 

προβλήματα δημιουργούνται στην κατανόηση της ύλης, τη συσχέτιση αιτίων – 

αποτελεσμάτων και την άσκηση κριτικής σκέψης. Να λάβουμε υπόψη ότι στη χώρα 

µας, κυρίως στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και ιδιαίτερα στο Λύκειο, η διδασκαλία 

στοιχίζεται στις απαιτήσεις των εξετάσεων. Έτσι, όμως η γνώση ούτε ελέγχεται ούτε 

κατακτάται δημιουργικά και ούτε αφομοιώνεται. Κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν 

μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική μάθηση, για εκμετάλλευση ,για αξιοποίηση των 

γνώσεων ή για καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Αρκετοί μαθητές µε 

την απομνημόνευση κυρίως, και µε την εκμάθηση κάποιων τεχνικών, καταφέρνουν, 

πράγματι, να επιτυγχάνουν την εισαγωγή τους σε κάποια καλή Σχολή, χωρίς όμως να 
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έχουν μάθει, χωρίς να έχουν αφομοιώσει και κυρίως χωρίς να έχουν μάθει να 

σκέφτονται κριτικά και να αντιμετωπίζουν δύσκολες και προβληματικές καταστάσεις          

∆εν είναι απίθανο, ύστερα από κάποια χρόνια, μετά την αποφοίτηση από το Λύκειο, 

να ρωτάς πολύ καλούς μαθητές τι θυμούνται π.χ. από την Ιστορία και να σου 

απαντούν σχεδόν τίποτε. Και βέβαια, δεν έχουν μάθει να κάνουν καμιά συσχέτιση 

ανάμεσα στα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος µε το παρόν, δηλαδή οι όποιες 

ιστορικές της γνώσεις ,µε τον τρόπο που αποκτήθηκαν δε συντελούν στην κατανόηση 

και ερμηνεία της σύγχρονου ιστορικού γίγνεσθαι. Γενικά, ο όγκος της ύλης ,η 

διάρθρωση, η ποιότητα και η σύνδεση του τρόπου διδασκαλίας µε της εξετάσεις 

συντελούν ώστε οι μαθητές να είναι ανεπαρκείς ως της την κατανόηση, αφομοίωση 

και εφαρμογή βασικών εννοιών, της η ταχύτητα, η επιτάχυνση ,η αδράνεια, η 

πολυπολιτισμικότητα ή να έχουν ανεπάρκεια στον προφορικό και γραπτό λόγο. Και 

ανακύπτει το ερώτημα. Τις πταίει; Οι δάσκαλοι της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι 

καθηγητές της δευτεροβάθμιας οι καθηγητές της τριτοβάθμιας ,τα Προγράμματα 

Σπουδών ,τα Αναλυτικά προγράμματα, τα βιβλία ,η παιδαγωγική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, οι μέθοδοι  διδασκαλίας; Συνήθως ,στην Ελλάδα παρατηρείται το 

φαινόμενο της μετάθεσης ευθυνών. Προφανώς οι ευθύνες είναι της μερισμένες. 

Πιστεύω πως µια ουσιαστική κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα 

παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας, η συνεχής επιμόρφωση των πάντων μαζί 

µε τη συγγραφή έγκυρων, σύγχρονων , ευσύνοπτων και κατάλληλων βιβλίων 

μπορούν να αλλάξουν άρδην τα δεδομένα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οι 

μαθητές να κατανοούν, να αφομοιώνουν, να αξιολογούν να εξηγούν να 

ανακαλύπτουν να συνθέτουν, να εφαρμόζουν και να καλλιεργούν καλύτερα την 

κριτική και δημιουργική σκέψη. Και βέβαια, ο τελικός στόχος να είναι η επίλυση 

προβλημάτων και η αντιμετώπιση καταστάσεων που συνδέονται µε τη ζωή και όχι η 

επιτυχία µόνο της εξετάσεις. Έτσι θα αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών που θα 

καταφέρνουν να εκτελούν αφηρημένους συλλογισμούς και να καλλιεργούν κριτική 

σκέψη, γιατί, της αναφέρει ο Άρονς, περίπου το ¼ των μαθητών αφομοιώνει της 

µάτως της τρόπους εκτέλεσης αφηρημένων λογικών συλλογισμών. Διδασκαλία και 

κριτική σκέψη. Η ουσία του τρόπου διδασκαλίας είναι να δοθεί χρόνος στο παιδί, για 

να ερευνήσει, να ελέγξει, να χειριστεί, να συζητήσει, να διατυπώσει ισχυρισμούς, να 

αρθρώσει υποθέσεις, να ακολουθήσει δοκιμαστικά κάποιες σκέψεις ,μέχρι να φτάσει 

σε αδιέξοδο, να επαναλάβει τα βήματά του και τον τρόπο ερμηνείας (Άρονς 1992 

σ.505) Κάθε εκπαιδευτικός έχει ως πρώτιστο καθήκον να γνωρίζει της μαθητές του 

(γλωσσικό επίπεδο, πνευματικό, γνωστικό, κοινωνικό, οικονομικό).Στη συνέχεια 

μεθοδικά και οργανωμένα να ευαισθητοποιεί της μαθητές σε θέματα παρατήρησης, 

βιωμάτων ,γνώσεων και τρόπων σκέψης. Να θέτει ερωτήματα απλά, δύσκολα, πιο 

δύσκολα. Να δίνει χρόνο ώστε να σκέφτονται οι μαθητές, μετά από κάθε ερώτημα 

και όχι ο της να δίνει αμέσως την απάντηση ή να την τροποποιεί, πριν σκεφτούν οι 

μαθητές στο αρχικό ερώτημα. Κάθε απάντηση ,από την πιο αστεία ως την πιο 

παράδοξη, να γίνεται σεβαστή τόσο από το διδάσκοντα όσο και από της 

διδασκόμενους. Να καθοδηγεί της μαθητές ώστε να παρατηρούν προσεκτικά, να 

ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν από τα λάθη της. Αναφέρω ,ενδεικτικά, ένα 

απλούστατο παράδειγμα. Στο ποίημα του Βάρναλη «η θάλασσα» λέει στην αρχή: Να 
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σε αγναντεύω ,θάλασσα, να µη χορταίνω απ’ το βουνό ψηλά .Στο ερώτημα από πού 

θέλει ο ποιητής να κοιτάζει τη θάλασσα, της μαθητής απαντά από ψηλά βουνά. 

Καθηγητής: Για κοίταξε το στίχο, αυτό γράφει; Έτσι, ο της ο μαθητής θα προσέξει 

και θα δώσει τη σωστή απάντηση και όχι ο καθηγητής. Με την αυτοδιόρθωση θα 

μάθει να προσέχει και να εκμεταλλεύεται πάντα το κείμενο που έχει μπροστά του. 

Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να αφήνει το μαθητή να έρχεται αντιμέτωπος µε 

αντιφάσεις ή λάθος απαντήσεις, της έπραττε και ο Σωκράτης. Στο διάλογο του 

Πλάτωνα Μένων τίθεται το πρόβλημα πώς θα κατασκευάσουμε ένα τετράγωνο, που 

θα έχει διπλάσιο εμβαδόν από ένα δεδομένο. Στην απάντηση του δούλου, θα 

διπλασιάσουμε την πλευρά, ο Σωκράτης δε λέει αυτό είναι λάθος, αλλά αφήνει το 

δούλο να κάνει πράξη το συλλογισμό του και να διαπιστώσει µόνος του τη λαθεμένη 

απάντηση. Με αυτόν τον τρόπο ο μαθητής μπορεί, να διορθωθεί και να βελτιώσει τον 

τρόπο σκέψης, κάνοντας ο της έλεγχο των απαντήσεων και των συλλογισμών του 

.Είναι χρέος όλων των εκπαιδευτικών να προβληματίζονται πάνω στα θέματα τι 

σκέφτονται οι μαθητές και πώς σκέφτονται, γιατί διαφέρουν τόσο πολύ οι μαθητές 

μεταξύ της. Τι σημαίνει της ο μαθητής δεν τα παίρνει τα γράμματα και γιατί; Να 

μαθαίνουν να ακούνε της μαθητές, της προβληματισμούς και τα ενδιαφέροντά της. 

Τίθεται, βέβαια, και το ερώτημα αν ο τρόπος διδασκαλίας στη χώρα µας δεν 

προσφέρει αρκετά στην καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης πώς γίνεται 

και προοδεύουν πολλά ελληνόπουλα στο χώρο των επιστημών. Τονίστηκε παραπάνω 

πως το ¼ περίπου των μαθητών τα καταφέρνει µόνο του και όσοι προχωρούν δε 

σημαίνει ότι προχωρούν χάρη στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα αλλά παρά το 

υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα Εξετάσεις και κριτική σκέψη Η ποιότητα των 

εξετάσεων σχετίζεται µε την ποιότητα της διδασκαλίας. Έχει επισημανθεί ότι οι 

μαθητές δέχονται µια µη ποιοτική διδασκαλία ,εφόσον θα δώσουν εξετάσεις κακής 

ποιότητας και θα εξασφαλίσουν μεγάλο βαθμό. Συχνά, τα τελευταία χρόνια, γίνεται 

λόγος για αναβάθμιση της Εκπαίδευσης, για ποιότητα, για ανώτερους πνευματικούς 

στόχους. Το θέμα, όμως, είναι αν όλα αυτά πετυχαίνονται στην τάξη. Μπορεί οι 

στόχοι να είναι καλοί αλλά στο τέλος υπάρχει ο κίνδυνος όλα αυτά να μένουν λόγοι, 

διακηρύξεις και ευσεβείς πόθοι. Αναφορικά µε τις εξετάσεις τα ζητούμενα 

εστιάζονται ,κυρίως, σε πληροφορίες ή σε ερωτήσεις δήθεν κρίσεως. Τίθεται το 

ερώτημα: Είναι η ακόλουθη ερώτηση κρίσεως; Ποια τα αίτια ή ποια τα αποτελέσματα 

των περσικών πολέμων, όταν αυτά αναγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο; Οι 

ερωτήσεις ,επομένως, πρέπει να κινητοποιούν τη σκέψη του μαθητή και να µη 

στοχεύουν στην της μνημόνευση μόνο. Να στοχεύουν στον έλεγχο της ικανότητας να 

κατανοούν ιδέες ,έννοιες,  αίτια ,συνέπειες, να αφομοιώνουν, να κάνουν 

συλλογισμούς, να χαρακτηρίζουν, να αξιολογούν. Οι μαθητές είναι λογικό να 

προετοιμάζονται ανάλογα µε της απαιτήσεις των εξετάσεων, ενδοσχολικών ή 

πανελληνίων. Έτσι, εξασφαλίζουν το μεγάλο βαθμό, που είναι απαίτηση και της 

οικογένειας .Έτσι, κερδίζουν αριστεία , βραβεία, θέση σημαιοφόρου ή παραστάτη της 

Σημαίας .και βέβαια πετυχαίνουν σε καλές σχολές. Είναι συνηθισμένο στη χώρα µας 

να ασχολείται ολόκληρο ς ο Τύπος και η κοινωνία µε της εξετάσεις και τα θέματα 

που τίθενται. Τα σχόλια είναι, συνήθως, επικριτικά, αν τα θέματα έχουν αυξημένη 

δυσκολία. Επειδή τα καλά και απαιτητικά θέματα δεν είναι και τόσο εύκολο να 
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εξευρίσκονται ,δε θα ήταν άσκοπο να υπήρχε µια τράπεζα θεμάτων ,την οποία θα 

αξιοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί. Αλλά ,αν όλοι οι εκπαιδευτικοί αρκούνταν 

αποκλειστικά σ’ αυτά, θα καταλήγαμε σε µια τυποποίηση ,Γι’ αυτό χρειάζεται ο κάθε 

εκπ/κός να εξευρίσκει και κάποια θέματα ,προβλήματα ,ερωτήματα µόνος του και οι 

εξετάσεις να είναι πραγματικές εξετάσεις, που θα αντικατοπτρίζουν το βαθμό 

αφομοίωσης και σκέψης του μαθητή .Η βιομηχανία αριστούχων καιρός είναι να 

σταματήσει ,εκτός να θέλουμε να συντηρούμε τη ματαιοδοξία ,την παραπλάνηση και 

την εικονική βαθμολογία Επίσης ,πολύ καλό θα ήταν να συνεργάζονται οι εκπ/κοί 

πάνω σε θέματα, προβλήματα και ερωτήματα. Πάντως ,μέσα στα προβλήματα 

,ερωτήματα των σχολικών βιβλίων υπάρχουν θέματα που απαιτούν κριτική σκέψη. 

Αλλά τι γίνεται στην πράξη; Οι μαθητές, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, δεν καταβάλλουν 

οι ίδιοι προσπάθεια για την επίλυσή της και καταφεύγουν της έτοιμες λύσεις. 

Υπάρχουν στο εμπόριο σχετικά βοηθητικά βιβλία, υπάρχει η παράπλευρη παιδεία, 

υπάρχουν και οι γονείς, που είναι πρόθυμοι, της φορές, εφόσον κατέχουν το 

αντικείμενο, να δώσουν έτοιμη τη λύση στα παιδιά της .Με αυτόν τον τρόπο οι 

μαθητές, όλων των βαθμίδων, συνηθίζουν να ζητούν και να δέχονται της έτοιμες 

απαντήσεις. Έχει παρατηρηθεί πως τα έργα στο μάθημα της Τεχνολογίας, της 

περισσότερες φορές, τα κατασκευάζουν οι γονείς, οπότε χάνεται µια ευκαιρία για της 

μαθητές να δημιουργήσουν προσωπικά. Άλλο η προσφορά βοήθειας, η εξεύρεση μιας 

βοηθητικής πληροφορίας, η εξασφάλιση κάποιου υλικού και άλλο η ολοκληρωμένη 

εκτέλεση μιας εργασίας. Να γιατί είναι απαραίτητο ο της ο εκπ/κός να θέτει 

ερωτήματα-προβλήματα και μάλιστα μερικά απ  ‘αυτά να δίνεται η δυνατότητα να 

ασχολούνται οι μαθητές για την αντιμετώπισή της μέσα στην τάξη, την ώρα που 

διατυπώνονται. Πώς μπορούν οι εκπ/κοί να βοηθούν της μαθητές στην απόκτηση 

κριτικής σκέψης Ο μαθητής και ο πολίτης σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο να 

θέτουν ερωτήματα, να αμφισβητούν, να ανιχνεύουν, να ερευνούν, κατά το δυνατό, 

και να µη δέχονται τίποτε άκριτα και αβασάνιστα. Ερωτήματα ,της ποιος ισχυρίζεται 

κάτι και γιατί να διατυπώνονται κάθε στιγμή. Ο μαθητής από το Νηπιαγωγείο να 

ενθαρρύνεται καθημερινά ώστε να διατυπώνει ερωτήματα, απορίες και να συμμετέχει 

στην επίλυσή της. Η καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης είναι θέμα 

καθημερινής εξάσκησης, εντός και εκτός του σχολείου. Πολύ εύστοχα ο Jaques 

Barzum επισημαίνει: « Η απλή αλλά δύσκολη τέχνη της εστίασης της προσοχής σε 

ένα θέμα, της προσεκτικής παρατήρησης, της παρακολούθησης της συλλογισμού, της 

ανακάλυψης μιας ασάφειας ή μιας λανθασμένης  εξαγωγής συμπεράσματος, του 

ελέγχου υποθέσεων, µέσω συγκεκριμένων αντί παραδειγμάτων, της οργάνωσης του 

χρόνου και της σκέψης µε σκοπό τη μελέτη της ζητήματος – της αυτές οι τέχνες - … 

δε διδάσκονται «στον αέρα »,αλλά μέσα από της δυσκολίες της συγκεκριμένου 

θέματος. Δεν διδάσκονται σε µια ετήσια σειρά μαθημάτων. Αποκτώνται βαθμιαία, 

μέσα από δεκάδες συσχετίσεις.» Επομένως, για την καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

απαιτείται μόνιμη, συνεχής και καθημερινή εξάσκηση. Σε κάθε διδασκόμενο μάθημα 

και σε κάθε ενότητα να παρέχονται δυνατότητες για άσκηση της κριτικής ικανότητας, 

αρκεί αυτό να είναι μέλημα καθημερινό εκπ/κών και μαθητών. Έτσι, μπορούμε να 

ξεφύγουμε από τη κοινότοπη ρότα. Κάθε εκπ/κός της έχει υπόψη την ακόλουθη 

άποψη του Dewey ,που την παραθέτει στο έργο του “Democracy and education”. «H 
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αντίθετη δραστηριότητα της λειτουργίας της σκέψης είναι η κοινότοπη και η 

ιδιότροπη συμπεριφορά. Και της δυο περιπτώσεις αρνούμαστε να αναγνωρίσουμε την 

ευθύνη για της μελλοντικές συνέπειες που θα προκύψουν από την παρούσα δράση 

µας.» Στη συνέχεια αναφέρουμε ενδεικτικά ενέργειες εκπ/κων, που μπορούν να 

βοηθήσουν στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης: „  Να έχουν πάντα υπόψη το 

πνευματικό ,το γνωστικό επίπεδο των μαθητών καθώς και το εννοιολογικό της 

υπόβαθρο. „  Να µην επιμένουν σε ασαφείς γενικεύσεις αλλά να επικεντρώνουν την 

προσοχή σε ειδικά και συγκεκριμένα προβλήματα. Να επινοούν ερωτήματα που 

συμβάλλουν στην εκτέλεση συλλογισμών. Να επιμένουν στην πλήρη κατανόηση μιας 

ενότητας, που θα βοηθά της μαθητές ώστε να ασκούν την κρίση και να εκτελούν 

συλλογισμούς. Να τίθενται σε κάθε ενότητα στόχοι αλλά και τρόποι επίτευξής της. „  

Κάθε φορά να διαβλέπουν της δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και να 

υπάρχει το συνεχές μέλημα για παροχή της απαραίτητης βοήθειας. Η εργασία ή οι 

εργασίες που θα ανατίθενται να έχουν τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο στόχο και να 

είναι τέτοιες ώστε να είναι δυνατό να ελέγχεται κατά πόσο κατανοήθηκε ή 

αφομοιώθηκε ένα θέμα και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Επειδή η επανάληψη είναι 

απαραίτητο µέσο, να µην χάνεται ευκαιρία που οδηγεί σε ανάκληση γνώσεων ή 

εννοιών και στην εκμετάλλευσή της. Να ασκούν της μαθητές στην εκτέλεση 

συλλογισμών. Να αφήνουν της μαθητές να κάνουν λάθη και να τα διορθώνουν οι 

ίδιοι. Οι μαθητές να διαπιστώνουν της αντιφάσεις της ,που οδηγούν σε λάθη. „  Είναι 

λάθος, μέσα στην τάξη, να τονίζουν µόνο την αξία του δικού της μαθήματος και να 

μιλούν απαξιωτικά για μαθήματα άλλων ειδικοτήτων. Το καλύτερο είναι να 

συμβουλεύουν και να καθοδηγούν της μαθητές ώστε να εκμεταλλεύονται της γνώσεις 

που έχουν αποκομίσει από όλα τα μαθήματα. Μιλάμε πολύ συχνά σήμερα για 

διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Να συγκροτούν ομάδες εργασίας µε 

διαφορετικό γνωστικό επίπεδο και διαφορετικά ενδιαφέροντα έτσι, ώστε να 

µμπορούν να αντιμετωπίζουν ένα θέμα και να το παρουσιάζουν µε δικά της 

συμπεράσματα. Να προτρέπουν της μαθητές ώστε να συμμετέχουν σε πανελλαδικούς 

ή διεθνείς διαγωνισμούς (Ολυμπιάδες ,διαγωνισμοί μαθηματικής Εταιρείας, 

Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, Ένωσης Φυσικών κλπ.). „  Να ζητούν από της 

μαθητές να αναφέρουν πώς εργάστηκαν ή πώς σκέφτηκαν, για να απαντήσουν σε ένα 

πρόβλημα ή ερώτημα. Παραδείγματα Ιστορία Επειδή οι συγκριτικές θεωρήσεις 

βοηθούν στην καλλιέργεια κριτικής και δημιουργικής σκέψης, είναι πολύ θετικό να 

δίνονται σχετικά ερωτήματα Π.χ .Να συγκρίνουν την αγωγή και τα αποτελέσματα 

στην αρχαία Αθήνα και Σπάρτη. Γιατί στην αρχαιότητα είχαμε δουλοκτητικές 

κοινωνίας; Να κάνουν σύγκριση του θεσμού της δουλείας µε της σύγχρονες μορφές 

δουλείας. Πάντα εκμεταλλευόμαστε το τώρα και την επικαιρότητα. Διαβάζομε στον 

τύπο µια ανακοίνωση της Unisef: «υπολογίζεται ότι 1,2 εκατομμύρια παιδιά κάθε 

χρόνο είναι θύματα διακίνησης,5,7 εκατομμύρια εξαναγκάζονται να δουλεύουν ή να 

γίνονται δούλοι,1,8 εκατομμύρια εμπλέκονται στην πορνεία ή στην 

πορνογραφία,600000 εμπλέκονται σε παράνομες δραστηριότητες.» Τι ήθελε να 

επιτύχει ο Ε. Βενιζέλος µε το τηλεγράφημα που έστειλε για την εκτέλεση των έξι; 

Γιατί το έστειλε; Γιατί οι ΄Αγγλοι  δεν ήθελαν την εκτέλεση των έξι; Πώς κρίνετε την 
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ενέργεια Αθηναίων και Σπαρτιατών να σκοτώσουν της απεσταλμένους του Δαρείου 

,που ζητούσε «γην και ύδωρ;» Η αξιοποίηση των πληροφοριών του Ηροδότου, από 

Αμερικανούς και Έλληνες  αρχαιολόγους, για την ανεύρεση υπολειμμάτων του 

στόλου του Μαρδονίου, που καταστράφηκε στη χερσόνησο του Άθω είναι ένα καλό 

παράδειγμα, για να µην μένουν οι μαθητές µόνο στην της μνημόνευση, αλλά οι 

πληροφορίες να οδηγούν σε άλλη γνώση ή ενέργεια. Η ξερή της μνημόνευση 

χρονολογιών δεν έχει καμιά αξία. Σημασία έχουν τα γεγονότα και πρωταγωνιστές 

της. Αν γνωρίζεις απλά και µόνο πότε γεννήθηκε και πέθανε ο Περικλής, αυτό δεν 

προσθέτει κάτι. Αν γνωρίζεις την προσωπικότητα, τη δράση και την προσφορά του 

στην αρχαία Αθήνα και στη δημοκρατία, τότε βοηθιέσαι να κατανοήσεις την ιστορία 

της αρχαίας Ελλάδας, κατά τον 5ο.π.χ. και κατ ΄ επέκταση μπορείς να κατανοείς το 

σύγχρονο ιστορικό γίγνεσθαι .Να κατανοείς δηλ. τη δράση και τη συμπεριφορά των 

ΗΠΑ κατ ΄ αντιστοιχία µε την συμπεριφορά της Αθήνας ως ηγέτιδας χώρας της 

αθηναϊκής ηγεμονίας. Αρχαία ελληνική γλώσσα Έχει παρατηρηθεί ότι η πλειονότητα 

των μαθητών αποστηθίζει τη μετάφραση. Εδώ θα πρέπει να καταβάλλεται 

προσπάθεια ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τι μεταφράζουν. Επίσης µια καλή 

άσκηση είναι αυτή που ζητά από της μαθητές να αναλύσουν μετοχές σε αντίστοιχες 

δευτερεύουσες προτάσεις. Νεοελληνική λογοτεχνία Καλούνται οι μαθητές να βρουν 

τη δομή της ποιήματος σταθερής μορφής και όχι να δίνεται από τον καθηγητή. π.χ. 

σονέτο, μπαλάντα ύστερα από την επεξεργασία της διηγήματος ή ποιήματος να 

ζητηθεί από της μαθητές ένα ιχνογράφημα ή µια εικόνα. Να βρουν ομοιότητες και 

διαφορές ανάμεσα στο Σκουρογιάννη, από το απόσπασμα ο γυρισμός του ∆, Χατζή, 

και τον Οδυσσέα. Θρησκευτικά Οι παραβολές ,για παράδειγμα, προσφέρονται για 

ανάπτυξη κριτικής ικανότητας. Αναφέρουμε ενδεικτικά την παραβολή της καλού 

Σαμαρείτου. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν ποιος έπραξε το χρέος της τον 

πλησίον και να γίνουν οι σχετικές προεκτάσεις πώς αντιμετωπίζει σήμερα ο 

άνθρωπος τον πλησίον. Να γράψουν ,µε βάση µία ή περισσότερες ενότητες έναν 

ψαλμό δοξολογίας. Εδώ μιλάμε για δημιουργική σκέψη. Μαθηματικά Της φορές, της 

συμβαίνει, κυρίως, στην Αγγλία, μπορεί να δίνονται προβλήματα µε ένα δεδομένο 

που περισσεύει ή µε ένα δεδομένο που λείπει, οπότε οι μαθητές καλούνται να 

σκεφτούν και να βρουν ποιο είναι το περιττό δεδομένο ή να κάνουν υποθέσεις για το 

ελλείπον. (Να χαράξουν µια βοηθητική γραμμή ή να δώσουν µόνοι της µια 

ενδεικτική τιμή.) Τεχνολογία Το μάθημα προσφέρεται κατ’ εξοχήν για δημιουργία. 

Έχουμε αρκετά δημιουργήματα από μαθητές, κυρίως των ΤΕΕ. Αναφέρουμε 

ενδεικτικά την κατασκευή της αυτοκινήτου από τέσσερις μαθητές του ΤΕΕ 

Καναλλακίου το 2004 Φυσική Της φυσικές επιστήμες, όταν ζητάμε από της μαθητές 

να απαντήσουν σε θέματα που βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα της γνωστικής 

περιοχής, της εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση, τότε οι μαθητές 

ασκούνται στην κριτική σκέψη. Όταν, για παράδειγμα, ζητούμε από της μαθητές να 

εξηγήσουν ένα φυσικό φαινόμενο, που παρατηρείται στην καθημερινή ζωή, οι 

μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν της έννοιες που σχετίζονται µε το 

φαινόμενο και από τη σύνθεσή της να δώσουν µια αποδεκτή εξήγηση. Τέτοια 

ερωτήματα  θα μπορούσε να είναι: Γιατί το χειμώνα τα τζάμια των αυτοκινήτων 

γεμίζουν υδρατμούς; Γιατί ο Τορικέλι χρησιμοποίησε υδράργυρο και όχι νερό, σε 
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έναν δοκιμαστικό σωλήνα, προκειμένου να μετρήσει την ατμοσφαιρική πίεση; Γιατί 

τους παγωμένους και χιονισμένους δρόμους ρίχνουμε αλάτι; Πολύ καλό είναι να 

αναφέρονται παραδείγματα που παραπέμπουν σε επινοήσεις μεγάλων επιστημόνων, 

της από το πέσιμο της µήλου ο Νεύτων παρακινήθηκε, για να διατυπώσει το νόμο της 

έλξης της γης. Το ξεχείλισμα της μπανιέρας έδωσε την αφορμή στον Αρχιμήδη ώστε 

να διατυπώσει τη γνωστή αρχή του Αρχιμήδη. Πολύ καλά μπορούν να κινητοποιούν 

το ενδιαφέρον, τη σκέψη και την κρίση των μαθητών και τα λεγόμενα παράδοξα 

ερωτήματα ή οι παράλογοι συλλογισμοί. Αναφέρουμε το συλλογισμό από το έργο της 

Ιονέσκο «Ρινόκερος»: Φιλόσοφος: Ιδού της υποδειγματικός συλλογισμός: Όλαι αι 

γαλαί είναι θνηταί. Ο Σωκράτης είναι θνητός .Άρα ο Σωκράτης είναι γαλή. Επίσης, 

φαντάζει αρχικά, ως παράδοξο το πρόβλημα στο μάθημα της Φυσικής που 

αναφέρεται σε ένα άλμα μιας αρκούδας και καταλήγει µε το ερώτημα: Ποιο είναι το 

χρώμα της αρκούδας; Θα κλείσουμε την εισήγηση επισημαίνοντας µια διαπίστωση 

που προέρχεται από προσωπική εμπειρία και από της συναδέλφους της τάξης. Αφορά 

την αδιαφορία των μαθητών και τη µη ενεργό συμμετοχή κατά την ώρα της 

διδασκαλίας. Το φαινόμενο εξηγείται γιατί υπάρχουν μαθητές που παρακολουθούν 

μαθήματα σε µια τάξη ή σε µια βαθμίδα  εκπαίδευσης χωρίς να έχουν της 

προαπαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και της φαίνονται όλα δύσκολα. 

Από την άλλη έχουμε της καλούς μαθητές που έρχονται στην τάξη γνωρίζοντας το 

παρακάτω. Έχει φροντίσει για αυτό η οικογένεια., οπότε παύει το νέο μάθημα να 

είναι και µια νέα αποκάλυψη για το μαθητή, της θα έπρεπε. Τι της μένει; Βελτίωση 

του τρόπου διδασκαλίας, βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας, εκσυγχρονισμός των 

βιβλίων, σύνδεση του σχολείου µε τη ζωή, άσκηση της κριτικής σκέψης µε 

ερωτήματα και εργασίες που θα πείθουν για την αναγκαιότητά της της μαθητές. Αν 

θέλεις να γίνεις πραγματικός επιστήμονας, να σκέφτεσαι, τουλάχιστον μισή ώρα την 

ημέρα, µε τρόπο αντίθετο από ό,τι οι συνάδελφοί σου (Αϊνστάιν) 
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Κεφάλαιο 2 

 

Τέχνη και αισθητική αγωγή 

 

       Η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι  της ανθρώπινης ύπαρξης και βασικό 

παράγοντα ανάπτυξης του παιδιού. Συμβάλει στην καλλιέργεια όχι µόνο των 

συναισθημάτων αλλά και των νοητικών και αισθητηριακών λειτουργιών, στην 

ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου γενικότερα. Γι’ αυτό και η θέση της στην 

εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην προσχολική, θα έπρεπε να είναι αντίστοιχη της 

σημαντικότητας της, καθώς η τέχνη μπορεί να αποτελέσει ισχυρό θεμέλιο της 

παιδείας του παιδιού και να συνεισφέρει αποφασιστικά της εφαρμογές  όλων των 

τομέων της αγωγής. Σήμερα είναι πλέον κοινώς αποδεκτή η μεγάλη σημασία της 

αισθητικής αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η αναγκαιότητα αυτή προβάλλει 

έντονα και προσπαθεί να θεμελιωθεί μέσα  από ένα πλήθος δραστηριοτήτων που 

διενεργούνται μέσα  και έξω από το σχολείο, χωρίς να έχουν πάντα σωστή εφαρμογή. 

Αν και υπάρχουν διάφορες μέθοδοι  προσέγγισης της τέχνης µε τα παιδιά, οι 

εφαρμογές τέχνης που εμφανίζονται στο σχολικό περιβάλλον είναι συνήθως 

άκαμπτες , προκαλώντας στέγνωμα  της δημιουργικής διαδικασίας και της ελευθερίας 

έκφρασης. Κρίνεται απαραίτητη λοιπόν η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

που να υπακούουν της ανάγκες και της ιδιαιτερότητες των παιδιών κάθε ηλικίας. Η 

εις βάθος προσέγγιση της τέχνης είναι µια εναλλακτική πρόταση Εικαστικής Αγωγής 

στο σχολείο, µε γενικό σκοπό την προσωπική ολοκλήρωση μέσα από την τέχνη και 

την ελεύθερη προσωπική έκφραση και ανάπτυξη του μαθητή , ως δημιουργικού και 

ως ευαίσθητου παρατηρητή του περιβάλλοντος. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το 

άτομο  να γίνει µεν ευαίσθητος δέκτης παντός είδους μηνυμάτων , αλλά να μυηθεί  

και στην απόκριση σ’ αυτά µε προσωπικό τρόπο και μέσα από κάθε μορφή  

εικαστικής έκφρασης. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός  στον ρυθμό εξέλιξης κάθε 

παιδιού. Μέλημα  του προγράμματος αυτού είναι η περαιτέρω ενεργοποίηση του 

μαθητή, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εκφραστική του ικανότητα ( Τρίμη 1996α:142 ). Τα 

θέματα, οι διδακτικοί στόχοι καθώς και η μεθόδευση της διδασκαλίας καθορίζονται 

από τα γενικά χαρακτηριστικά της κάθε ηλικίας, αλλά και τα ειδικά κάθε µμαθητή  

χωριστά. Καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε ο μαθητής  να αποκτήσει εμπιστοσύνη της 

ικανότητες του. Βασική αρχή αποτελεί η άποψη ότι « η πορεία της το αποτέλεσμα , 

είναι το ίδιο σημαντική  όσο και το ίδιο το αποτέλεσμα  » ( Τρίµη 1992α :29 ). 

Σημαντικά στοιχεία του προσράμματος αποτελούν η άμεση εμπειρία, η ενεργοποίηση 
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της φαντασίας και των αισθητηρίων μηχανισμών, το παιχνίδι, η ενεργός συμμετοχή, η 

συνεργασία, η πρωτοβουλία του παιδιού και η ανταλλαγή ρόλων. Επιδίωξη του 

προγράμματος είναι να έρθει το παιδί σε επαφή µε τα εικαστικά στοιχεία 

μορφοποίησης και να τα χρησιμοποιήσει, να κατακτήσει της κώδικες επικοινωνίας 

της τέχνης, να ενεργοποιηθεί μέσα από τη θεματική, το υλικό µέσο και την τεχνική, 

να μάθει να χρησιμοποιεί τα χέρια του, τα εργαλεία και τα υλικά του, να είναι σε 

θέση να εκφραστεί µε το δικό του τρόπο, της αυτό μπορεί, έτσι ώστε καθώς το έργο 

του γίνεται αποδεκτό να αποκτήσει σιγουριά και αυτοπεποίθηση, να νιώσει πως 

μπορεί να δημιουργήσει, πως μπορεί να ανοίξει ορίζοντες, πως είναι ελεύθερο ( 

Παπαδοπούλου 2004:70 ). Οι μορφές διδασκαλίας είναι τέτοιες ώστε να δημιουργούν 

ένα ευχάριστο και πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον, να διευκολύνουν την 

ελεύθερη έκφραση και να μυούν το μαθητή στο σεβασμό της άποψης του άλλου, να 

προωθούν τον πειραματισμό και την εξοικείωση σε βάθος µε τα διάφορα μέσα, να 

οδηγούνται οι μαθητές µόνοι της στη λύση των προβλημάτων που παρουσιάζονται 

κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Η Εις Βάθος Προσέγγιση διατυπώθηκε µε 

σκοπό να δημιουργηθεί ένα εικαστικό πρόγραμμα, το οποίο να χαρακτηρίζεται από 

τη συνέχεια και την εφαρμογή που απαιτούνται για την ανάπτυξη σημαντικών 

μορφών καλλιτεχνικής μάθησης. Η προσέγγιση αυτή είναι ολιστική εκ φύσεως και 

ενστερνίζεται την άποψη της ποιοτικής εξελικτικής πορείας των εικαστικών 

δραστηριοτήτων ( Τρίμη, Epstein 2005:151 ). Δίνεται έμφαση της εσωτερικές 

διεργασίες που συντελούν στη δημιουργία της εικαστικού αποτελέσματος. Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που ακολουθούν αυτή την αρχή της εις βάθος 

προσέγγισης δημιουργούν της κατάλληλες προϋποθέσεις για µια σταθερή και συνεχή 

ενασχόληση µε µια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή. Η προσέγγιση είναι 

παιδοκεντρική. Η μάθηση προκύπτει σε πραγματικές καταστάσεις και δεν 

περιορίζεται στη σχολική τάξη. Ως μέθοδος διδασκαλίας της τέχνης, η Εις Βάθος 

Προσέγγιση χρησιμοποιεί σχετικές μεταξύ της εμπειρίες µε παρόμοια μέσα. Γενικά 

τα προγράμματα που χρησιμοποιούν την Εις Βάθος Προσέγγιση της Τέχνης είναι 

σχολικές τάξεις ενεργητικής μάθησης ( Τρίµη, Epstein 2005:152 ). Η προσέγγιση 

αυτή προτάθηκε, εφαρμόστηκε σε ερευνητικό επίπεδο και οργανώθηκε σε πρόγραμμα 

από την κ. Έλλη Τρίµη ( Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τομέα Αισθητικής Παιδείας 

του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ., 

Ζωγράφος ). Αρχικά η προσέγγιση αυτή εφαρμόστηκε σε ένα δημοτικό σχολείο κατά 

τη χρονική περίοδο 1976 – 1984 από την κ. Έλλη Τρίµη ( καλλιτέχνη, παιδαγωγό και 

ερευνήτρια ). Η μέθοδος αναπτύχθηκε, εξελίχθηκε και εμπλουτίστηκε κατά τη 

διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης των νηπιαγωγών και της πρακτικής της 

εκπαίδευσης σε διαφορετικά προσχολικά περιβάλλοντα, στην Παιδαγωγική Σχολή 

του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Οι πολλαπλές μελέτες και 

εφαρμογές ( μικρής και μεγάλης κλίμακας ) από το 1987 μέχρι σήμερα σε σχολεία 

στην Κύπρο και στην Ελλάδα και η αξιολόγηση και εξέλιξη των εις βάθος 

προγραμμάτων της τέχνης κατέληξαν στο σχεδιασμό της πλαισίου και μιας 

μεθοδολογίας. Το θεωρητικό υπόβαθρο της της προσέγγισης απαρτίζεται από της 

απόψεις φιλοσόφων, γνωστικών επιστημόνων και παιδαγωγών της : Dewey, Piaget, 

Bruner, Vygotsky, Gardner, Read, Lowenfeld, Eisner, Gaitskell, Kellog, Arnheim κ.α. 
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Κατά τον Piaget η νόηση στην αρχή είναι πρακτική και αισθησιακινητική και 

εσωτερικεύεται σε σκέψη σιγά-σιγά. Αυτή αποτελεί την προσαρμογή, την ισορροπία 

μεταξύ της συνεχούς αφομοίωσης των πραγμάτων σε καθαρή ενεργητικότητα και της 

συναρμογής αυτών των αφομοιωμένων σχημάτων µε τα ίδια τα αντικείμενα 

(Παπαδοπούλου 2004:64). Σύμφωνα µε τον Vygotsky η προσχολική εκπαίδευση δεν 

θα πρέπει να προσφέρει στο παιδί ούτε σχολικές ούτε ακαδημαϊκές δεξιότητες. Θα 

πρέπει να του προσφέρει µια γενική ιδέα για τον κόσμο της φύσης και της κοινωνίας 

(Τρίμη, Epstein 2005:151). Της σημειώνει ο Gardner και της έχει δείξει η 

παιδαγωγική δουλειά του Reggio Emilia, είναι απαραίτητο να βρεθεί το παιδί νωρίς 

στην ανάπτυξη του σε συνθήκες και περιβάλλοντα που προσφέρονται για 

εξερευνήσεις, εφευρέσεις και μετασχηματισμούς (Τρίµη 19962:138). Η ψυχή κάθε 

καλλιτεχνικής-εκπαιδευτικής πορείας πρέπει να είναι η ικανότητα χειρισμού, χρήσης, 

μετασχηματισμού των διαφόρων καλλιτεχνικών συμβολικών συστημάτων, να 

σκέφτεται δηλαδή το παιδί μαζί και μέσα από τα καλλιτεχνικά υλικά (Gardner 

1988:164, Τρίµη 19962:138). Τα δύο βασικά συστατικά της Εις Βάθος Προσέγγισης 

είναι η σκέψη κατά την ενασχόληση µε την Τέχνη ( Δημιουργώντας Τέχνη ) και η 

σκέψη για την Τέχνη (Παρατηρώντας και Προσεγγίζοντας την Τέχνη ). Κατά την 

ενασχόληση µε την τέχνη το παιδί μέσα από την πράξη, τη χειρονομία που συνδέει 

μυαλό-ψυχή-χέρι, πλησιάζει τη λειτουργία της Τέχνης οργανικά, «από μέσα». Η 

‘ανάγνωση’ του έργου δε γίνεται µε διδακτισμό. Τα παιδιά παροτρύνονται να κάνουν 

παρατηρήσεις και να εκφράζουν της προσωπικές της απόψεις, μαθαίνουν να 

σκέφτονται για την Τέχνη που δημιουργούν και την Τέχνη που παρατηρούν πρώτιστα 

γύρω της. Το παιδί έρχεται σε επαφή µε υπάρχοντα καλλιτεχνικά δημιουργήματα όχι 

αποσπασματικά, πάντοτε της οργανικά ή επικουρικά µε την παραγωγή και 

δημιουργία του παιδιού, αλλά και σε συνδυασμό µε της γνωστικούς χώρους. Η τέχνη 

είναι της δρόμος  της την ελευθερία, τη διαδικασία απελευθέρωσης του ανθρώπινου 

πνεύματος  γεγονός που είναι ο πραγματικός και ο υπέρτατος στόχος κάθε 

διαπαιδαγώγησης (Cassirer.) Στον κόσμο της της χιλιετίας, µε της τεράστιες αλλαγές 

και της ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η διεύρυνση της γνώσης και η ταχύτατη, 

συχνά, απαξίωσή της έχουν οδηγήσει το σχολείο σε αδιέξοδο. Για τον λόγο αυτό, το 

σχολείο του μέλλοντος οφείλει, να τολμήσει της αναγκαίες υπερβάσεις από 

τυποποιημένα  προγράμματα  και παγιωμένα σχήματα και δομές , λειτουργώντας 

καταλυτικά για το «νέο» και απαντώντας της προκλήσεις των καιρών. «Η ενίσχυση 

της κριτικής σκέψης µου μαθητή, η καλλιέργεια της δημιουργικής και συνθετικής του 

ικανότητας, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και θετικών στάσεων απέναντι σε 

κάθε είδους αξίες, αποτελούν, μεταξύ άλλων, κυρίαρχους στόχους για την 

εκπαίδευση του μέλλοντος – την εκπαίδευση της την οραματίστηκε η «επιτροπή για 

την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα», που είναι βασισμένη της παρακάτω «τέσσερις 

πυλώνες» Καθιστά και αποκαθιστά της εικαστικούς δημιουργούς και της 

εκπαιδευτικούς στο επίκεντρο μιας απελευθερωμένης δράσης µε προοπτική την 

πολιτισμική  πρωτοπορία, τη διευρυμένη εικαστική µμόρφωση των μαθητών και µια 

νέου τύπου κοινωνικοποίησή της, διαμέσου της τέχνης και της εικαστικής σύνθεσης. 

Η επαφή µε την τέχνη κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξελικτική πορεία του 

παιδιού. Η καλλιτεχνική παιδεία μπορεί να παράσχει ευκαιρίες ενίσχυσης της 
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ικανότητας για πράξη, εμπειρία και επαναπροσδιορισμό αρχών και αξιών που 

χρειάζεται µια κοινωνία, ιδίως της η σημερινή, που είναι γεμάτη από αλλαγές, 

εντάσεις και αβεβαιότητες. Επιπλέον, διατυπώνεται σαφώς ότι μέσα από την 

καλλιτεχνική ενασχόληση το παιδί αναπτύσσει και καλλιεργεί µια αισθητική στάση 

απέναντι στα πράγματα. Με την εξοικείωση και τη γνώση του εικαστικού αλφαβήτου 

μπορεί να εκφραστεί καλλιτεχνικά, να κατανοήσει την πολιτιστική του ταυτότητα και 

την ιδιαιτερότητά του. Σύμφωνα µε τον Βάο (Βάος) η εμπλοκή του μαθητή στην 

καλλιτεχνική διεργασία σημαίνει εξαρχής δύο πράγματα:  

 

        1). «την αποδοχή μιας παιδαγωγικής αντίληψης σύμφωνα µε την οποία η γνώση 

δε μεταγγίζεται έτοιμη, αλλά οικοδομείται σταδιακά τόσο µε τη συστηματική 

επίδραση του περιβάλλοντος όσο και µε ουσιαστικές εσωτερικές διεργασίες από το 

ίδιο το άτομο.  

       2). Την υιοθέτηση μιας προσέγγισης για την οποία η εικαστική πράξη δεν είναι 

συμβατή µε µια προκαθορισμένη πορεία, της οποίας τα αποτελέσματα είναι 

αναμενόμενα και προσδιορισμένα εκ των προτέρων, αλλά προϋποθέτει µια 

ερευνητική και ανοιχτή διδακτική διαδικασία». 

     Της μέρες µας οι τέχνες βρίσκονται σε ολοένα και πιο περίοπτη θέση στο σχολικό 

αναλυτικό πρόγραμμα. Η συνάντηση του παιδιού µε τη τέχνη στο σχολείο αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη βαθύτερη προσέγγιση της τέχνης από τα παιδιά. 

«Ζητούμενο της της διαδικασίας είναι να αποκτήσει ο μαθητής ένα υπόβαθρο 

πλούσιο σε αισθητηριακά και γνωστικά ερεθίσματα, που θα του επιτρέψει να 

προσεγγίσει και να κατανοήσει τον κόσμο των εικαστικών τεχνών». Το σχολείο, 

ωστόσο, ως τόπος γενικής καλλιέργειας, δεν αποτελεί καλλιτεχνική σχολή πρακτική 

ή θεωρητική µε συγκεκριμένο επαγγελματικό προσανατολισμό, αλλά «συνιστά ένα 

ιδιόμορφο πλαίσιο στο οποίο επιτελείται η συνάντηση του παιδιού – μαθητή, µε το 

φαινόμενο της τέχνης» (Βάος). 1.1. Παιδαγωγική Θεώρηση της Αισθητικής Αγωγής 

Στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, ο όρος αισθητική αγωγή, χρησιμοποιείται µε 

ευρεία έννοια για να περιγράψει την καλλιέργεια των αισθήσεων διαμέσου 

κατάλληλης αγωγής, ανάλογης πάντα µε τα επίπεδα προσληπτικότητας των ατόμων, 

κυρίως µέσω της αξιοποίησης και χρήσης των τεχνών. Η αισθητική εκπαίδευση είναι 

ο τύπος της εκπαίδευσης που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη ποιοτική εμπειρία. 

Πιο συχνά η αισθητική εκπαίδευση σχετίζεται µε της καλές τέχνες και υποστηρίζεται 

ότι παρέχει ξεκάθαρο τρόπο σκέψης και άσκηση της διανόησης. Μέσα στο χώρο του 

σχολείου εμπεριέχεται σε μαθήματα της: η μουσική, το δράμα, ο χορός, η 

ενασχόληση µε τον τύπο ή ακόμα και την πληροφορική, τα εικαστικά αλλά και 

οτιδήποτε συνδέεται µε τη δημιουργικότητα (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών 2003). Μια άλλη άποψη για την αισθητική εκπαίδευση 

εγείρεται από τη χρήση της λέξης στη φιλοσοφία της τέχνης συμπεριλαμβάνοντας 

θέματα της: η σημασία των Τεχνών, οι καλλιτεχνικές αξίες, η σημασία των τεχνών 

στην κοινωνία και στη φύση των καλλιτεχνικών εκτιμήσεων. Σύμφωνα µε τα 
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παραπάνω, η αισθητική εκπαίδευση συστήνει πολλά μαθήματα σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο, τα οποία προσφέρονται σε πανεπιστήμια ή άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα για μελέτη και έρευνα. Σήμερα µε τον όρο αισθητική εννοούμε τη μελέτη 

των αισθητικών φαινομένων, τη μελέτη της αντίληψης και τη μελέτη του φαινομένου 

της τέχνης. Η αισθητική ως επιστήμη συνδέθηκε µε την ανιδιοτέλεια και η αισθητική 

εμπειρία ως µια ιδιαίτερη στάση που πρέπει να διακριθεί από κάθε πρακτικό, 

γνωστικό ή ηθικό ενδιαφέρον. Ο ισχυρισμός της θέτει την καλλιτεχνική 

δραστηριότητα ως µια πιθανή πηγή έντονης ικανοποίησης, χωρίς κάποια ιδιαίτερη 

χρηστικότητα, γεγονός που γεννά συχνά αμφιβολίες για την χρησιμότητα των 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, που φαντάζουν ως περιττή πολυτέλεια και 

θεωρούνται ως δευτερεύουσα ενασχόληση στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. 

(Γλυκοφρίδη – - 20 – Λεοντσίνη, 2002) Η αδιαφορία, αυτή, των εκπαιδευτικών για τη 

διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων, οφείλεται, συνεπώς, σε παγιωμένες 

αντιλήψεις, που εμποδίζουν της εκπαιδευτικούς να αναγνωρίσουν τον ρόλο των 

τεχνών στο πλαίσιο μιας φιλελεύθερης διδακτικής διαδικασίας, η οποία οφείλει να 

ενσωματώσει την καλλιτεχνική εκπαίδευση στην γενικότερη αισθητική παιδεία. Μια 

φιλελεύθερη, ωστόσο, καλλιτεχνική αγωγή «θεωρείται πως βοηθάει τα παιδιά να 

αντιληφθούν τα προβλήματα της δημιουργίας, να λύσουν προβλήματα έκφρασης και 

τεχνικής, να εκφρασθούν και να ελέγξουν τα μέσα της ‘έκφρασης’» (Γλυκοφρίδη – 

Λεοντσίνη, 2002: 137). Η αισθητική αγωγή ως παιδαγωγική έννοια παρουσιάζεται να 

είναι κάτι πολύ περισσότερο από µια απλή έννοια ή ειδικότητα των παιδαγωγών ή 

των καλλιτεχνών. Είναι µια διάσταση της αγωγής, πλήρης και ανεξάρτητη που 

προετοιμάζει το παιδί και τον έφηβο για την ένταξή του στον αυριανό κόσμο. Είναι 

µια ευρύτερη γνώση της ζωής, µια γνώση του ιστορικού παρελθόντος αλλά και µια 

δημιουργική διάσταση για το μέλλον. Είναι το µέσο για τη δημιουργία καινούριων 

εμπειριών, νέων ερεθισμάτων και συγχρόνως το µέσο για την πραγματική μόρφωση 

του ατόμου. Σύμφωνα µε τον John Dewey, «για να είναι το παιδί ικανό να ενεργήσει 

της όφελος της κοινωνίας, θα πρέπει να ανατραφεί μέσα στην επιστήμη, στην ιστορία 

και την τέχνη» (Dewey, J. (1952). Experience et education, Paris: Καλούρη – 

Αντωνοπούλου, 2006: 4) Σύμφωνα µε το Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, η Εικαστική, η Θεατρική και η Μουσική αγωγή συνθέτουν την 

Αισθητική Αγωγή που ως σκοπό έχει την καλλιέργεια των τριών φυσικών 

λειτουργιών: α) της αισθήσεις (βλέπω, ακούω, αγγίζω, κινούμαι, αισθάνομαι), β) την 

αντίληψη (αποκρίνομαι, επεξεργάζομαι νοητικά, ερευνώ, επικοινωνώ και άλλα), γ) 

την πράξη (πράττω, δημιουργώ, παράγω, δρω και άλλα). Οι λειτουργίες αυτές 

συνδέονται και διαπλέκονται μεταξύ της, µε τα συναισθήματα, της συγκινήσεις, της 

ιδέες, τη φαντασία, της γνώσεις και της δεξιότητες. Της, σ’ αυτές επιδρούν οι 

γνωστικοί, οι ψυχοκινητικοί και οι συναισθηματικοί σκοποί καθώς και οι αντίστοιχες 

δραστηριότητες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υπό το πρίσμα αυτό, η αισθητική 

αγωγή, η οποία προωθεί το ρόλο των τεχνών στην ανθρώπινη κουλτούρα, συμβάλλει 

στην επίτευξη του στόχου για την ανάπτυξη της αισθητικής αντίληψης. Σύμφωνα µε 

την Καλούρη – Αντωνοπούλου «η – 21 – αισθητική αγωγή δεν είναι η διδασκαλία 

του σχεδίου ή µια οποιαδήποτε καλλιτεχνική διδασκαλία. Είναι µια ενιαία ολότητα, η 

οποία έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη της πρωτοτυπίας, της έμπνευσης και της 
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δημιουργικότητας του παιδιού, δεν είναι µια στείρα διδασκαλία της τέχνης ή µια 

καλλιέργεια αγάπης για το ωραίο. Είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας της 

παιδιού σε ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες. Είναι το άνοιγμα του παιδιού στον κόσμο 

των ενηλίκων» (Καλούρη – Αντωνοπούλου, 1999). Η αισθητική αγωγή αποτελεί 

μέρος της συνολικής αγωγής του παιδιού, καθώς το βοηθάει να αναπτύξει τη 

φαντασία, τη δημιουργικότητα και την εκφραστικότητα του, να διαμορφώσει 

αξιολογικά κριτήρια, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του αισθητικού 

κριτηρίου. Κατά τον Piaget, η αισθητική αγωγή είναι η τουλάχιστον πρέπει να είναι 

µια αγωγή δημιουργικού αυθορμητισμού του παιδιού, των αναγκών προσαρμογής 

του, που το οδηγεί στο να βρει κάποια ικανοποίηση μέσα από οποιαδήποτε μορφή 

κοινωνικής ζωή. (Peaget. J., 2000) Σκοπός, επομένως, της Αισθητικής Αγωγής στο 

σύγχρονο σχολείο, είναι να βοηθήσει της μαθητές να οργανώσουν δημιουργικά και 

να εξωτερικεύσουν µε πληρότητα της προσωπικές της εμπειρίες, ιδέες, συναισθήματα 

σε ποικίλες εκφραστικές μορφές και να αναπτύξουν προοδευτικά την απαραίτητη 

ευαισθησία απέναντι στα καλλιτεχνικά δημιουργήματα της και σε κάθε εκδήλωση 

του ωραίου στη φύση και στη ζωή. Ειδικότερα επιδιώκεται η: o ενίσχυση της 

ευαισθησίας του παιδιού o καλλιέργεια των αισθήσεων και αντιληπτικών ικανοτήτων 

για παραγωγή δημιουργικού έργο o ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων του 

παιδιού o εξοικείωση µε την καλλιτεχνική δημιουργία o απόκτηση γνώσεων, 

δεξιοτήτων και στάσεων Μέσα από της ασκήσεις της αισθητικής αγωγής, στοχεύετε η 

ανάπτυξη της παρατηρητικότητά των παιδιών και ο σχηματισμός κρίσεων. Ακόμα 

επιδιώκεται η απόκτηση αντιληπτικών δεδομένων, ώστε να εμπλουτίσουν το 

λεξιλόγιό της και να ικανοποιούνται συναισθηματικά έπειτα από κάθε επιτυχημένη 

άσκηση. Ειδικότερα, η αισθητική αγωγή στοχεύει να βοηθήσει το παιδί να αισθάνεται 

και να γεύεται το ωραίο, να μπορεί να το κρίνει και στη συνέχεια, να μπορεί και το 

ίδιο να περνά από – 22 – την απλή παρατήρηση στην προσωπική δημιουργία 

(Καλούρη-Αντωνοπούλου & Κάσσαρης, 1988). Από την εποχή του Πλάτωνα μέχρι 

σήμερα πολλοί φιλόσοφοι, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, καλλιτέχνες και κοινωνιολόγοι 

ασχολήθηκαν µε τη διδακτική της Τέχνης. Ειδικότερα, η ερμηνευτική προσέγγιση της 

άποψης του Πλάτωνα για την Τέχνη έχει πάρει κυρίως δύο κατευθύνσεις. Η µια 

κατεύθυνση επικεντρώνεται περισσότερο στην έννοια της ωραιότητας (κάλλος/ 

καλόν) και στο ρόλο που παίζει στο πλατωνικό φιλοσοφικό σύστημα, ενώ η άλλη 

κατεύθυνση επικεντρώνεται στη θεωρία της μίμησης, αφού η μίμηση, κατά τον 

Πλάτωνα, είναι το κατεξοχήν ουσιώδες γνώρισμα της Τέχνης. Η τέχνη, επομένως, αν 

οριστεί ως μίμηση υποβιβάζεται σε ένα κατώτερο επίπεδο γνώσης καθόσον αυτές 

στηρίζονται κατεξοχήν της αισθήσεις και όχι στην νόηση. Κατ’ αυτόν λοιπόν, εκείνη 

η γνώση η οποία βασίζεται της αισθήσεις απαρτίζεται από ατελή αντίτυπα ή 

απομιμήσεις αυτών των ιδεατών μορφών. Ο Kant πρώτος εξήγησε ότι η αισθητική 

εμπειρία προσφέρει στον αποδέκτη τη δυνατότητα να οργανώνει της γνωστικές του 

ικανότητες µε τρόπο που διαφέρει από τον κυρίαρχο και να αντιλαμβάνεται την 

εμπειρική πραγματικότητα µε µια εναλλακτική, δημιουργική προοπτική. Της αρχές 

του 20ου αιώνα ο John Dewey µε το έργο του Art as Experience (1934), ισχυρίστηκε 

ότι η αισθητική εμπειρία αποτελεί το κατεξοχήν µέσο για την ανάπτυξη της 

φαντασίας, την οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της διεργασίας της μάθησης.                  
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    Σύμφωνα  µε τον Dewey, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την τέχνη ως εμπειρία που 

καλλιεργεί το κοινωνικό συναίσθημα, καθώς δίνει νόημα σε της της δραστηριότητες 

της ανθρώπινης ύπαρξης. Η τέχνη θα πρέπει να ενταχθεί ουσιαστικά και οργανικά 

στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Βαθμιαία, η άποψη ότι η αισθητική εμπειρία 

είναι σημαντική για τη γνωστική ανάπτυξη, τεκμηριώθηκε από θεωρητικές 

προσεγγίσεις και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα πεδία της Ψυχολογίας και της 

Παιδαγωγικής. Θεμελιώδης ήταν η συνεισφορά του Howard Gardner (1990), που 

ισχυρίστηκε ότι ο άνθρωπος διαθέτει πολλά είδη νοημοσύνης και ότι το εκπαιδευτικό 

σύστημα οφείλει να τα καλλιεργεί όλα προκειμένου να αναπτύσσεται ολοκληρωμένα 

η προσωπικότητα. Σε κάθε είδος νοημοσύνης αντιστοιχεί ένα διαφορετικό συμβολικό 

σύστημα, δηλαδή ένα σύστημα αναπαραστάσεων και νοηματοδοτήσεων των 

διαφόρων εννοιών, ιδεών, γεγονότων. Για να επιτευχθεί η πολύπλευρη ενδυνάμωση 

της νοημοσύνης χρειάζεται µια περισσότερο διευρυμένη χρήση συμβόλων, γεγονός 

που επιτυγχάνεται µε την – 23 – αισθητική εμπειρία, καθώς προσφέρει της 

εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να επεξεργάζονται πλήθος συμβόλων µέσω των 

οποίων γίνεται δυνατή η έκφραση ολιστικών και λεπτοφυών νοημάτων, η 

σκιαγράφηση συναισθηματικών καταστάσεων, η χρήση μεταφορών και, γενικά, η 

έκφραση διαφόρων όψεων της πραγματικότητας, που βοηθάει να συνειδητοποιείται 

ότι δεν μπορεί να γίνεται εύκολα κατανοητό µέσω των ορθολογικών επιχειρημάτων 

(Κόκκος, 2009). Ισχυρή τεκμηρίωση της παραπάνω θεωρητικές προσεγγίσεις και 

δραστηριότητες προήλθε από της μελετητές της επικοινωνίας στο Palo Alto, οι οποίοι 

εξετάζοντας μελέτες της λειτουργίας του εγκεφάλου απέδειξαν ότι η ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας προϋποθέτει να καλλιεργείται όχι µόνο η λογική, 

αλλά και η φαντασία, η διαίσθηση και η έκφραση των συναισθημάτων, πράγμα στο 

οποίο μπορεί τα μέγιστα να συμβάλει η επαφή µε την τέχνη. Τέλος, σημαντική ήταν η 

συνεισφορά του Freire, ο οποίος ανέπτυξε µια μέθοδο κριτικού στοχασμού μέσα από 

την ολιστική ανάλυση έργων τέχνης ειδικά διαμορφωμένων ώστε να αποτελούν 

εναύσματα προβληματισμού (Κόκκος, 2009). Σήμερα η αισθητική αγωγή ενδιαφέρει 

της της πολιτισμένες χώρες του κόσμου. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν 

θεωρούν την αισθητική αγωγή πολυτέλεια αλλά ανάγκη. «Ο σύγχρονος πολιτισμός», 

γράφει ο Debesse, «έχει έναν επιστημονικό χαρακτήρα που κινδυνεύει να κάνει 

απάνθρωπη την εκπαίδευση. Σε αυτή την κατάσταση έρχεται η αισθητική αγωγή να 

παίξει το ρόλο του αντίβαρου» (Καλούρη Αντωνοπούλου, 1985). Γι’ αυτό µια 

γενναιόδωρη αισθητική παιδεία μπορεί να συμβάλλει, όσο καμία άλλη μορφή 

αγωγής, στην ολοκλήρωση και εξύψωση της προσωπικότητας του ατόμου. 1.2. 

Σκοπός, στόχοι και περιεχόμενο της εικαστικής αγωγής Περιοχή του σχολικού 

προγράμματος που προσβλέπει στην καλλιτεχνική καλλιέργεια αποτελεί η εικαστική 

αγωγή. Η εικαστική αγωγή σε αυτό το σημείο καλείται να δημιουργήσει της 

κατάλληλες προϋποθέσεις και να προσφέρει στο παιδί της ανάλογες ευκαιρίες, ώστε 

να αποκτήσει πλήρεις εικαστικές εμπειρίες και µέσω αυτών να κατανοήσει τη τέχνη 

και να τη κάνει μέρος της ζωής του. Πιο συγκεκριμένα, για να επιτευχθεί ο στόχος 

της πρέπει το παιδί να συνειδητοποιήσει τα κίνητρα που οδηγούν στη δημιουργία της 

εικαστικού έργου, της ανάγκες που αυτό εκπληρώνει, το ρόλο του και φυσικά το πώς 

παράγεται ένα τέτοιο έργο. Η καλλιτεχνική αγωγή υφίσταται «από τη στιγμή που το 
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παιδί πλουτίζει της γνώσεις του γύρω από τη τέχνη και κυρίως από τη στιγμή που 

πλουτίζει της γνώσεις του για τον κόσμο γύρω του µέσω της μπαίνοντας σε µία 

διαδικασία αναζήτησης και στοχασμού» (Ardouin, 2000: 42). Ειδικότερα, η 

εικαστική αγωγή ενθαρρύνει το παιδί να εκφράσει µε οπτικές μορφές τον ψυχικό του 

κόσμο και την προσωπική του άποψη για το κοινωνικό του περιβάλλον, να 

συνειδητοποιήσει τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης, κατανοώντας πως η τέχνη και οι 

εφαρμογές της προέρχονται και εκφράζουν διαφορετικούς πολιτισμούς. Μέσα από 

µια ψυχαγωγική απασχόληση, µε τα υλικά που χρησιμοποιούν οι εικαστικές τέχνες, 

τα παιδιά δημιουργούν τον δικό της κόσμο. Έρχονται σε επαφή µε τα χρώματα, τα 

πινέλα, της μεγάλες επιφάνειες και της διάφορες ύλες, απελευθερώνοντας την 

φαντασία της. Προκειμένου το παιδί να συμμετέχει στη διαδικασία της δημιουργίας, 

ως µια μορφή προσωπικής εικαστικής έκφρασης, θα πρέπει να αποκτήσει της 

κατάλληλες ικανότητες για να δημιουργεί βασιζόμενο της αποκτηθείσες εμπειρίες και 

ιδέες, οι οποίες να είναι όσο το δυνατόν αυθεντικές και πραγματοποιήσιμες. Πρέπει 

να αποκτήσει τέτοιες δεξιότητες, ώστε τα έργα του να είναι εκφραστικά και να 

βασίζονται στην αισθητική οργάνωση μορφής και περιεχομένου. Ωστόσο, η 

εξοικείωση µε µία τεχνική ή η άθροιση πληροφοριακών δεδομένων δεν έχουν από 

μόνα της παιδαγωγικό χαρακτήρα. «Εικαστική αγωγή σημαίνει συνάντηση µε την 

τέχνη και όχι καλλιτεχνική μαθητεία». (Βάος, 2004:18) Βασικός σκοπός της 

εικαστικής αγωγής είναι να καλλιεργηθεί ισόπλευρα το παιδί – μαθητής ως 

δημιουργός και ως φιλότεχνος θεατής. Να συνειδητοποιήσει τόσο της τρόπους µε της 

οποίους παράγεται το εικαστικό έργο όσο και της λόγους για της οποίους 

δημιουργείται, τη σχέση του µε της ανάγκες που υπηρετεί, της υποκειμενικές και 

κοινωνικές του συνιστώσες, το ρόλο και τη λειτουργία του. Στα πλαίσια αυτά 

αναγνωρίζουμε τρεις ουσιαστικές παραμέτρους, που χαρακτηρίζουν το πολυδιάστατο 

φαινόμενο της Τέχνης: α) το δημιουργό του έργου, β) το ίδιο το έργο τέχνης και γ) το 

κοινό. Αυτοί οι παράμετροι είναι αλληλένδετες και αυτονόητες. Δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξει έργο τέχνης χωρίς το δημιουργό του αλλά ούτε και να λειτουργήσει ως 

τέτοιο, χωρίς κοινό. Το φαινόμενο της Τέχνης έχει έναν ενιαίο χαρακτήρα καθώς ο 

καλλιτέχνης είναι αδύνατο να µην είναι και θεατής. Αντίστοιχα, κάθε θεατής είναι – 

25 – της εν δυνάμει καλλιτέχνης. Επομένως, «η σύνθεση μιας συνολικής εικόνας 

σχετικά µε το φαινόμενο της τέχνης συνυφαίνεται µε ένα σύνολο δράσεων, γνώσεων, 

ερωτημάτων, συμπεριφορών, στάσεων και στοχασμών και προϋποθέτει την 

εξοικείωση του παιδιού τόσο µε της διεργασίες της δημιουργίας όσο και της 

πρόσληψης» (Βάος, 2008:16). Υπό το πρίσμα αυτό, οι βασικές επιδιώξεις της 

εκπαίδευσης της τέχνης είναι:  η εμπλοκή του παιδιού στην εικαστική διεργασία, η 

αφομοίωση, δηλαδή, των τρόπων και των λόγων δημιουργίας των εικαστικών 

μορφών, και η πρόσληψη του έργου τέχνης, η κατανόηση από μέρος του παιδιού, ότι 

σε αυτή την διαδικασία δημιουργίας έχουν εμπλακεί και άλλοι άνθρωποι, 

διαφορετικού κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου και η συνειδητοποίηση της διαφοράς 

ανάμεσα στην προσωπική προτίμηση και την κριτική στάση, αλλά και το γεγονός ότι 

κάθε καλλιτεχνική δημιουργία έχει διάφορα επίπεδα νοήματος που μπορούν να 

βιωθούν µε διαφορετικό τρόπο. Τόσο η πρόσληψη όσο και το εγχείρημα δημιουργίας 

της εικαστικής μορφής     
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Η συμβολή των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στην σχολική 

εκπαίδευση 

    Το μικρό παιδί είναι ένα αναπτυσσόμενο άτομο που εξελίσσεται σωματικά, 

συναισθηματικά, κοινωνικά και νοητικά. Αυτοί οι τομείς είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι 

μεταξύ της και η ανάπτυξη σε έναν τομέα επηρεάζεται από την ανάπτυξη της 

υπόλοιπους. Οι εικαστικές δραστηριότητες προσβλέπουν στην ολότητα της 

καλλιτεχνικής εμπειρίας, αλλά και στην ολότητα του παιδιού, καθώς εμπλέκουν και 

αναπτύσσουν της της πλευρές της προσωπικότητάς του. Οι καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες είναι διαδικασίες που ενεργοποιούν την έμπνευση, τη φαντασία, τον 

αυτοσχεδιασμό και τα συναισθήματα και είναι µια ανοικτή, διερευνητική και κατά 

κάποιο τρόπο «µη δομημένη συμβατικά» δραστηριότητα. Σύμφωνα µε τον Vygotsky 

«η τέχνη είναι η οργάνωση της μελλοντικής µας συμπεριφοράς. Δημιουργεί 

προσδοκίες, οι οποίες μπορεί να µην εκπληρωθούν ποτέ, αλλά µας ωθούν να 

ανυψωθούμε πάνω από την καθημερινή ζωή σε κάτι που υπάρχει πέρα από αυτήν. 

(…) δεν είναι τυχαίο ότι από αρχαιοτάτων χρόνων, η τέχνη ήταν πάντα ένα μέσον 

εκπαίδευσης, δηλαδή ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα για την αλλαγή της 

συμπεριφοράς µας και του οργανισμού µας» (Πουρκός, 2009: 92). Το παιδί µε την 

εμπλοκή του στην καλλιτεχνική διεργασία αποκτά έλεγχο της κινήσεις του, 

επεξεργάζεται εμπειρίες και συναισθήματα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, συμπράττει 

µε της της, διευρύνει της γνώσεις του, αναπτύσσει την εκφραστική, αντιληπτική, 

κριτική και αναστοχαστική του ικανότητα. Ειδικότερα, η συμμετοχή του παιδιού σε 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες, µε την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση, μπορεί 

να συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του όσο και 

στην υποστήριξη της μαθησιακής του προσπάθειας και της συνολικής του ανάπτυξης 

στο βαθμό που οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται επιτυγχάνουν: 1) την ανάπτυξη 

της πλήρους ποικιλότητας της ανθρώπινης νοημοσύνης, καθώς οι τέχνες µας βοηθάνε 

να οργανώσουμε την αντίληψη που έχουμε για τον κόσμο γύρω µας και µας φέρνουν 

σε επαφή µε της ουσιώδεις αρετές της πειθαρχίας και της ενόρασης 2)την ανάπτυξη 

της ικανότητας για δημιουργική σκέψη και δράση 3) την εκπαίδευση του 

συναισθήματος και της ευαισθησίας. Ως πειθαρχημένες μορφές αναζήτησης και 

έκφρασης, οι τέχνες, µας – 37 – βοηθάνε να οργανώσουμε τα συναισθήματα και της 

ιδέες µας σχετικά µε της εμπειρίες µας. 4) την διερεύνηση των αξιών 5) την 

κατανόηση των πολιτισμικών αλλαγών και διαφορών 6) την ανάπτυξη των 

σωματικών ικανοτήτων και της αντίληψη Κατά την ανάπτυξη καλλιτεχνικών 

δραστηριοτήτων η εκπαιδευτικός προσπαθεί να «προσφέρει στα παιδιά ερεθίσματα 

που κεντρίζουν τη φαντασία της και τη διάθεση της για δημιουργία, ενώ παράλληλα 

της παρουσιάζει άγνωστες τεχνικές και πρωτότυπα υλικά που της προσφέρουν νέες 

εκφραστικές δυνατότητες» (∆αφέρµου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006: 289). 

Γενικότερα, η τέχνη αποτελεί ένα µέσο αγωγής χωρίς όρια. Επιτρέπει στο παιδί να 

αναπτύξει και να κατανοήσει τον εαυτό του, την πραγματικότητα, την ιστορία του. 

Είναι της καθρέφτης της πραγματικότητας και της διαχρονικής και σύγχρονης 

ιστορικότητας. (Champan: 1978). Τα έργο τέχνης ευνοεί συγχρόνως την ανάπτυξη 

της προσωπικότητας συνδέοντας την πνευματική µε τη χειρωνακτική εργασία σε µια 
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δημιουργική διαδικασία. Αντιλαμβανόμαστε συνεπώς, ότι η εκπαίδευση µέσω της 

τέχνης είναι µια διεργασία που συνεισφέρει σε όλους της μαθησιακούς στόχους 

(γνώσεις, δεξιότητες, τάσεις και συναισθήματα), σε όλους της τομείς ανάπτυξης 

(ψυχοκινητικός, συναισθηματικός, κοινωνικός, νοητικός, δημιουργικός). 

Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να πούμε ότι η εικαστική αγωγή και οι διδακτικές 

της εφαρμογές είναι αποδεδειγμένο ότι καθιστούν το νου του παιδιού πιο ευέλικτο, 

συνεπώς και πιο αποτελεσματικό στην αναζήτηση της γνώσης, της έκφρασης και της 

επικοινωνίας. 
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Κεφάλαιο 3 

 

Εικαστική αγωγή  

 

      Οι εικαστικές τέχνες αποτελούν ένα ιδιαίτερο τόπο στο χώρο των επιτευγμάτων 

του ανθρώπου. Αντανακλούν τη βαθιά ανάγκη του να εξερευνήσει και να κατανοήσει 

την πραγματικότητα γύρω του να προσδιορίσει τη στάση  του απέναντι σε αυτήν και 

να δώσει το στίγμα του, να συναντήσει τον εαυτό του και της της, να εκφράσει την 

ατομική και ομαδική του ταυτότητα. Συνδέονται με την ικανότητα του να στοχάζεται 

να αισθάνεται και να δημιούργει αλλά και να μοιράζεται με ποικίλους τρόπους 

σκέψεις, συναισθήματα, βιώματα, και ιδέες.Αποτελούν ταυτόχρονα έκφραση, 

δημιουργία, αναζήτηση, επικοινωνία, μαρτυρία ( Camp, 1982, σελ.32 Clement, 1986) 

Η εικαστική δημιουργία ανανεώνεται και επαναπροσδιορίζεται διαρκώς κάτω από 

την επίδραση πολλαπλών επιρροών, που συνδέονται με διαφορετικές κοινωνικές 

αναγκαιότητες προτεραιότητες και περιστάσεις. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει της 

ακλόνητος και διαχρονικός ορισμός για το καλλιτεχνικό φαινόμενο, στο βαθμό που 

αποτυπώνει της πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με της οποίους ο άνθρωπος έχει 

σταθεί απέναντι στον εαυτό του και στην σχέση του με τον κόσμο που τον 

περιβάλλει. Κάθε προσπάθεια ερμηνείας και κατανόησης του προαπαιτεί να ληφθεί 

υπόψη μια δυναμική πολυπλοκότητα που συνδέει την εικαστική έκφραση με 

συγκεκριμένες ιστορικές κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες. Από αυτή την οπτική 

πρέπει να ιδωθεί η τεραστία και πολυποίκιλη παράδοση που ξεκινά από της απαρχές 

της ιστορίας και φτάνει μέχρι της μέρες της . 

       Οι εικαστικές μορφές δεν συνθέτουν έναν συνθέτουν έναν περίκλειστο χώρο μια 

πλαστή όαση έξω από την κανονική ζωή που αφορά λίγους μυημένους. 

Συμπυκνώνουν  με διάφορους και διαφορετικούς τρόπους, ιδέες, αξίες  και στάσεις 

της απηχήσεις μιας εποχής και μιας προσωπικότητας αποτελούν δηλαδή πρωτίστως 

οπτική άρθρωση νοημάτων με το αισθητικό αίτημα υπό διαρκή αίρεση ( Read,1978, 

σ. 18 Στεφανίδης 2001 τόμ Α΄, σελ. 355). Καθώς συνδέονται με το σύνολο της 

κοινωνικής δραστηριότητας συνιστούν ένα ουσιαστικό κομμάτι της καθημερινής της 

εμπειρίας που δεν της απομακρύνει από την πραγματικότητα αλλά αντίθετα της 

επιτρέπει να ζούμε εντονότερα μέσα στα όρια της. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν 

και της όχι αμιγώς καλλιτεχνικές μορφές. Αντικείμενα που αποκαλύπτουν 

λειτουργικές  ανάγκες διαθέτουν ταυτόχρονα μια εικαστική διάσταση.  Απλά σκεύη 

καθημερινής χρήσης καταναλωτικά είδη κάθε τύπου εμβλήματα, λατρευτικά σκεύη, 

διαφημίσεις, συσκευασίες συνδέονται με πολιτισμικές σημασίες οι οποίες δεν 

γίνονται πάντοτε συνειδητά αντιληπτές ωστόσο αφορούν τη σχέση που διαμορφώνει 
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ο άνθρωπος με την πραγματικότητα γύρω του. Τα άτομα αδυνατούν να 

νοηματοδοτήσουν όλα αυτά ιδιαίτερα στο σύγχρονο πολιτισμό όπου κυριαρχεί η 

εικόνα, μοιάζουν να περιβάλλονται από δυνάμεις που δεν μπορούν να κατανοήσουν 

και συνεπώς να κρίνουν να ελέγξουν ή πολύ περισσότερο να μεταβάλουν ( Chapman, 

1993 σ.117,118  Eaton-Moore,2002  σ.16,17). Στο πλαίσιο αυτό η εικαστική αγωγή 

θα πρέπει να εννοηθεί ως ευκαιρία μιας ευρύτερης καλλιέργειας του ανθρώπινου 

στοιχείου της τόπος που βοηθά το άτομο να συγκροτηθεί ως υποκείμενο 

κατανοώντας τον εαυτό του και της τής βιώνοντας βαθύτερα τη σχέση του με τον 

κόσμο. Η εκπαίδευση στην τέχνη και μέσω της τέχνης αποκτά έτσι ένα βαθύ 

περιεχόμενο και μια ευρύτερη παιδαγωγική αξία καθώς συνδέεται αναπόσπαστα με 

την κοινωνική συνείδηση και τη ζωή. Προσφέρει δυνατότητες που διευκολύνουν το 

αναπτυσσόμενο άνθρωπο να μετατρέπει σε ευαίσθητο δέκτη αλλά και πομπό 

εικαστικών μηνυμάτων συνδέοντας την τέχνη και την αισθητική διάσταση του 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει με την ποιότητα της ζωής του( Ρόμπινσον ,1999,σ.43 

Tritten,1981).Ευρύτερη επιδίωξη της αποτελεί το άνοιγμα στον εξωτερικό κόσμο το 

πέρασμα από την παθητική κατανάλωση εικόνων στην προσεκτική παρατήρηση, την 

πρόσβαση στην γνώση, την κατανόηση, την ερμηνεία, την κριτική στάση, και από 

εκεί στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος για προσωπική δράση και δημιουργία. 

     Επομένως αν προσβλέπουμε  σε μια εκπαίδευση που αποσκοπεί στη δημιουργία 

ολόπλευρα καλλιεργημένων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, δηλαδή 

ανθρώπων που να είναι κοινωνικοί και μέτοχοι όλων των πτυχών του πολιτισμού, 

επομένως και της τέχνης, η αναγκαιότητα της εικαστικής παιδείας θα πρέπει να 

θεωρηθεί δεδομένη. Αποτελεί δικαίωμα κάθε ανθρώπου που η ενεργός συμμετοχή 

στην πολιτιστική ζωή και αυτό προσδιορίζει ένα βασικό εκπαιδευτικό καθήκον. 
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Η εικαστική αγωγή στο Δεππς 

 

      Η δημιουργία και Έκφραση περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και 

ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών µε τα Εικαστικά, το Θέατρο – δραματική 

Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή και τη Μουσική. Αυτά τα προγράμματα διατηρούν την 

αυτονομία τους, αλλά διαθέτουν και κοινούς κώδικες. Ενεργοποιούν τις φυσικές 

ικανότητες των παιδιών, συγκινούν, μαγεύουν, αφυπνίζουν την περιέργειά τους, 

κινητοποιούν τη φαντασία, ενθαρρύνουν την έκφραση, καλλιεργούν τη 

δημιουργικότητα και δίνουν ευκαιρίες για πειραματισμό µε υλικά και τεχνικές. Συχνά 

πολλές από τις δραστηριότητες που σχεδιάζονται και οργανώνονται εμπλέκονται και 

αλληλοσυμπληρώνονται ανοίγοντας νέους δημιουργικούς δρόμους. Η Μουσική για 

παράδειγμα μπορεί να οδηγήσει σε κίνηση ή σε εικαστική δημιουργία, ενώ το θέατρο 

μπορεί να ολοκληρώνεται µε τη συνοδεία ενός μουσικού κομματιού και μιας 

εικαστικής δημιουργίας. Με αυτό τον τρόπο συνυπάρχουν οι τέχνες και η κίνηση 

χωρίς να τονίζεται η εξειδίκευσή τους. Ωστόσο η ανάπτυξη των διαθετικών 

δραστηριοτήτων και η εξυπηρέτηση των στόχων που επιδιώκονται προϋποθέτουν τη 

γνώση και την κατανόηση κάθε προγράμματος από τον εκπαιδευτικό.  

     Εικαστικά Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά µε κατάλληλες δραστηριότητες διακρίνουν 

την ομορφιά στη φύση, στο περιβάλλον και στα έργα τέχνης µε τα οποία έρχονται σε 

επαφή. Αναπτύσσουν ενδιαφέρον για την καλλιτεχνική δημιουργία καθώς και 

επιθυμία να συμμετέχουν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Παρατηρούν, 

πειραματίζονται µε διαφορετικά υλικά και τεχνικές, ερευνούν και χρησιμοποιούν τις 

εμπειρίες και τις ιδέες τους ως στοιχεία καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. 

Ανακαλύπτουν ότι η τέχνη είναι µέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των 

ανθρώπων. Χρησιμοποιούν την τέχνη σε συνδυασμό µε άλλες δραστηριότητες του 

προγράμματος 
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ΠΑΙ∆Ι ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

 

Ικανότητες που 

επιδιώκεται να 

αναπτυχθούν. 

Περιεχόμενο/ Ενδεικτικές διαθεματικές 

δραστηριότητες 

Θεμελιώδεις 

Έννοιες 

διαθεματικής 

Προσέγγισης 

Σε ένα κατάλληλα 

οργανωμένο και 

ελκυστικό περιβάλλον 

και µε κατάλληλες 

διδακτικές 

παρεμβάσεις θα 

πρέπει να δίνονται στα 

παιδιά ευκαιρίες ώστε 

: 

Τα παιδιά ενθαρρύνονται κυρίως μέσα από 

συζητήσεις, θεατρικά παιχνίδια και δικές 

τους κατασκευές (π.χ. οργανώνουν 

θεατρικό δρώμενο µε θέμα «ένα παιδί 

περπατά στο δάσος και πιάνει βροχή 

….»)να παρατηρούν το περιβάλλον τους, να 

αναπτύσσουν ιδέες και συναισθήματα. Να 

επιλέγουν υλικά και τρόπους προκειμένου 

να εκφράζονται και να επικοινωνούν. 

 

να «πειραματίζονται» 

µε διάφορα υλικά και 

χρώματα, να 

μαθαίνουν ή να 

επινοούν διάφορες 

τεχνικές και να τις 

εφαρμόζουν για να 

σχεδιάζουν και να 

ζωγραφίζουν  

Ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν υλικά 

(π.χ. πινέλα διαφόρων μεγεθών, 

μαρκαδόρους, χρώματα µη τοξικά, 

δαχτυλομπογιές, κραγιόνια, κάρβουνα, 

χαρτιά λευκά και χρωματιστά, χαρτόνια από 

χαρτόκουτα, περιοδικά κ.ά.) για να 

ζωγραφίζουν ατομικά ή ομαδικά 

Ενθαρρύνονται να πειραματίζονται (π.χ. 

μείξεις χρωμάτων κ.ά.) ή να επινοούν 

τεχνικές (π.χ. χρησιμοποιούν νεροχρώματα 

και καλαμάκια. Φυσούν, για παράδειγμα, 

µε το καλαμάκι το χρώμα και δημιουργούν 

πρωτότυπους συνδυασμούς ). 

 

να σχεδιάζουν 

διάφορα είδη γραμμών 

και περιγραμμάτων 

και να συνθέτουν 

διάφορα σχήματα και 

μορφές  

δίνονται ευκαιρίες στα παιδιά να 

σχεδιάζουν και να συνδυάζουν διάφορα 

είδη γραμμών (π.χ. ατέρμονες, καμπύλες, 

ευθείες κ.ά.) καθώς και περιγράμματα (π.χ. 

ζώα, φυτά σπίτια κ.ά.). 

 

να κόβουν υλικά και 

να κάνουν 

καρτεπικολλήσεις 

(κολάζ). 

Παροτρύνονται να κόβουν µε το χέρι και µε 

το ψαλίδι ευθείες και καμπύλες για κάποιο 

σκοπό. Να επιλέγουν και να κολλούν 

χαρτιά και χαρτόνια και να κάνουν 

καρτεπικολλήσεις (κολάζ) µε διάφορα 

υλικά που τίθενται στη διάθεσή τους 

 

να πλάθουν και να 

μορφοποιούν  

Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να πλάθουν 

µε την προσθετική μέθοδο και µε τη χρήση 

απλών εργαλείων ή µε τα χέρια τους πηλό, 

ζυμάρι, πλαστελίνη κ.ά. (Εικαστικά, 

Μεταβολή 

(εξέλιξη) 
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Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, 

δραματική Τέχνη.)  

να χρησιμοποιούν 

εμπεριχάρακες 

(στένσιλ) διαφόρων 

σχεδίων, να τυπώνουν 

και να δημιουργούν 

απλά σχέδια  

Ενθαρρύνονται να σχεδιάζουν µε 

εμπεριχάραξη (στένσιλ) και να 

χρησιμοποιούν τυπώματα (στάμπες) για να 

δημιουργήσουν απλά σχέδια 

 

να υφαίνουν  Παροτρύνονται να υφαίνουν χωρίς τελάρο 

ή σε μικρό τελάρο 10Χ15 χρησιμοποιώντας 

μαλλί, χόρτο, λουρίδες χαρτιού, ύφασμα 

κ.ά. να δημιουργούν αιωρούμενα 

αντικείμενα 

 

να χρησιμοποιούν µε 

πολλούς τρόπους 

διάφορα υλικά για να 

κάνουν 

μικροκατασκευές) 

Παροτρύνονται να χρησιμοποιούν διάφορα 

υλικά ή χρηστικά αντικείμενα µε τρόπο που 

εξυπηρετεί τους σκοπούς και τις ανάγκες 

τους (π.χ. δημιουργούν σκηνικά , παιχνίδια 

κ.ά.).  

Σύστημα 

(ταξινόμηση 

μικροκατασκευές  Ενθαρρύνονται να συλλέγουν και να 

ταξινομούν διάφορα «άχρηστα» υλικά (π.χ. 

κουτιά, μπουκάλια, χάρτινοι κύλινδροι κ.ά.) 

ή φυσικά υλικά (π.χ. κοχύλια, βότσαλα, 

φασόλια κ.ά.) για τις κατασκευές τους (π.χ. 

δυο πλαστικά πώματα μπορούν να γίνουν 

«φώτα» , «ρόδες », «µάτια») (Εικαστικά, 

μαθηματικά, Μουσική, Μελέτη 

Περιβάλλοντος). 

 

να γνωρίζουν και να 

ονομάζουν ορισμένα 

είδη τέχνης να 

γνωρίζουν έργα 

μεγάλων 

ζωγράφων Στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες να 

αναγνωρίζουν είδη παραδοσιακής τέχνης 

(π.χ. δαντέλες, τσεβρέδες, κεραμικά, 

ξυλόγλυπτα κ.ά.) καθώς και ορισμένα 

χαρακτηριστικά έργα τέχνης, ελληνικής και 

άλλων χωρών. Ενθαρρύνονται να τα 

παρατηρούν, να τα περιγράφουν και να 

αναγνωρίζουν σε αυτά θέματα και 

αντικείμενα (Εικαστικά, Μελέτη 

Περιβάλλοντος).  

Πολιτισμός 

(παράδοση) 
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Στόχοι της εικαστικής αγωγής 

 

 

 

    Η αξία των εικαστικών τεχνών είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη ενός 

παιδιού, καθώς μέσω αυτών μαθαίνει να εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους, 

αφήνει τη φαντασία του ελεύθερη, αναπτύσσει τις λεπτές δεξιότητές του, γίνεται 

δημιουργικό και μαθαίνει να χειρίζεται τα διάφορα αντικείμενα. Ακόμα, ανακαλύπτει 

τις διαφορετικές υφές των αντικειμένων, γίνεται ανεξάρτητο και αποκτά 

αυτοπεποίθηση, όταν καταφέρνει να δημιουργεί κάτι μόνο του. 

Επιπλέον, το παιδί όταν κάνει ομαδικές εργασίες αποκτά άμιλλα, αναπτύσσει τις 

επικοινωνιακές του ικανότητες, εξασκεί την υπομονή του και την προσοχή του. 

     Η ζωγραφική είναι μια εικαστική τέχνη πολύ σημαντική για τα παιδιά. Μέσω της 

ζωγραφικής, το παιδί εκφράζεται και αναπτύσσεται συναισθηματικά, κοινωνικά και 

διανοητικά. Η ζωγραφική δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να πειραματισθούν, να 

έρθουν σε επαφή με υλικά όπως κηρομπογιές, λαδομπογιές, μαρκαδόροι και 

νερομπογίες, καθώς επίσης τους δίνεται η δυνατότητα να δοκιμάσουν τυπώματα με 

σφουγγάρια, να χρησιμοποιήσουν με διαφορετικό τρόπο ρολά χαρτιού, φρούτα, 

λαχανικά, κιμωλίες, υφάσματα και πολλά άλλα υλικά. 

     Μέσω της ζωγραφικής, τα παιδιά αναπτύσσουν την επινοητικότητά τους και την 

παρατηρητικότητά τους, μαθαίνουν τα σχήματα, τα χρώματα, τις γραμμές και τις 

καμπύλες. Αυτές οι δεξιότητες που αναπτύσσει το παιδί μέσω της ζωγραφικής το 

βοηθούν στην μετέπειτα εξέλιξη των δεξιοτήτων της γραφής. 

      Είναι πραγματικά θαυμάσιο το πόσες γνώσεις και δεξιότητες μπορεί να 

απορροφήσει και να αναπτύξει, αντίστοιχα, ένα παιδί μέσα από μία και μόνο 

δραστηριότητα και μάλιστα με έναν τρόπο πολύ αυθόρμητο και φυσικό. Αν ψάχνετε 

κι εσείς έναν δημιουργικό τρόπο για να απασχολήσετε το παιδί σας και να 

διασκεδάσετε πραγματικά μαζί του στο σπίτι, δεν έχετε παρά να το “εφοδιάσετε” με 

τα κατάλληλα υλικά και να το αφήσετε να εκφραστεί με το μοναδικό δικό του τρόπο. 

Θα εντυπωσιαστείτε με το πόσα μπορείτε να καταλάβετε για το παιδί σας μέσα από 

τα δημιουργήματά του.  Η εικαστική έκφραση είναι ένα καθοριστικό μέσο 

ανθρώπινης επικοινωνίας κυρίως λόγω της διεθνούς οπτικής γλώσσας της, που 

περιλαμβάνει παγκόσμια αναγνωρίσιμους χαρακτήρες (Κάνιστρα, 1991). 

Παράλληλα, είναι ένα άριστο μέσο μεταφοράς συναισθημάτων, πληροφοριών και 

σκέψεων του παιδιού (Malchiodi, 2001) 

      Το παιδικό σχέδιο ιδιαίτερα, έχει χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται ως μέσο 

μέτρησης της νοημοσύνης των παιδιών π.χ. το τεστ “Draw A Man” 

της Goodenough (Μπέλλας, 2000), αλλά και ως διαγνωστικό μέσο της 

προσωπικότητας π.χ. τα τεστ “Draw A Person” της Machover, (Gilespie, 1994), 

“House-Tree-Person του Buck” (Oster & Gould, 1987) κ.α. 



34 
 

      Ακόμη, πολύ μεγάλη θεωρείται η σημασία του παιδικού ιχνογραφήματος ως 

θεραπευτικού μέσου, καθώς μέσα από αυτό, το παιδί α) εκφράζει καταπιεσμένα 

συναισθήματα και επιθυμίες, λειτουργώντας ως «βαλβίδα ασφαλείας» που βοηθάει 

στην εκτόνωσή τους και επιτυγχάνει την κάθαρση (Malchiodi, 2001), β) τακτοποιεί 

και φωτίζει απροσδιόριστα συναισθήματα (Τόμας και Σιλκ, 2000), γ) επικοινωνεί και 

“μιλάει” για γεγονότα που λόγω ντροπής ή ταμπού ή φόβου ή έλλειψης λεξιλογίου θα 

δυσκολευόταν να μιλήσει (Τόμας και Σιλκ, 2000), δ) ασκεί έλεγχο στα θέματα και τις 

καταστάσεις που απεικονίζει και κυριαρχεί στα προβλήματά του. «Διαλέγει ένα 

σύμβολο ζώο για τον πατέρα του και ένα σύμβολο ζώο για τη μητέρα του και 

σίγουρος πια τους βάζει να παίξουν το ρόλο που ο ίδιος θέλει» (Γέρου, 1984, σ.49). 

         Με την εικαστική αγωγή το παιδί εκφράζεται, δίνει διέξοδο στη φαντασία του, 

μορφοποιεί τα εσωτερικά του οράματα, ανακαλύπτει τις ικανότητες και κλίσεις του 

διευρύνει τα όρια της αυτογνωσίας του και κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του 

(Κάνιστρα, 1991). Ερχόμενα σε επαφή τα παιδιά με τα διάφορα υλικά και 

πειραματιζόμενα με αυτά, καλλιεργούν την ευφυΐα, την εφευρετικότητα και τη 

φαντασία τους, και βιώνουν αισθητηριακές εμπειρίες που συμβάλουν στην αισθητική 

τους ανάπτυξη (Δαφέρμου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2006). Καθώς η τέχνη είναι για 

όλους και όχι μόνο για τα ταλέντα, όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες. 

Πρέπει να ενθαρρύνονται να δρουν πάνω στα πράγματα, να επιχειρούν 

μετασχηματισμούς και νέες συνθέσεις. 

Η ενεργός εμπλοκή των παιδιών σε εικαστικές δραστηριότητες βοηθάει τα 

παιδιά να οικοδομήσουν τον εσωτερικό τους κόσμο και να οργανώσουν τις εμπειρίες 

τους, πράγμα που σύμφωνα με τον Μπενέκο (2005Α, σ.32), είναι πρωταρχικός 

παράγοντας κάθε δημιουργικής πράξης, εφόσον «Δίνει κανείς ό,τι παίρνει, αποδίδει 

ό,τι κατέχει ως περίσσευμα του είναι του…». «Η δημιουργία είναι προϊόν τριβής με 

το αντικείμενο που μας απασχολεί…» (Μπενέκος, 2005Β, σ.44) γι αυτό είναι 

απαραίτητα η άνεση χρόνου και οι πολλές ευκαιρίες για εξοικείωση με τα υλικά. 

Έτσι, πολλαπλασιάζεται η πιθανότητα να «…ευδοκιμήσει κάποια από τις εμπειρίες 

του να αποκρυσταλλωθεί μια προτίμηση, να βρεθεί η στιγμή και το κομβικό σημείο 

μέσα στο οποίο το ίδιο το παιδί ανακαλύπτει και αναγνωρίζει το ταλέντο ή τα 

ταλέντα του» (Ξανθάκου και Καΐλα, 2002, σ.72). 

Το παιδί πρέπει να αφήνεται να ανακαλύπτει μόνο του τα υλικά καθώς και να 

του δίνεται απόλυτη ελευθερία  για τον τρόπο σχεδίασης, διακόσμησης, σύνθεσης και 

χρωματισμού των έργων του. Κάθε τι που περιορίζει την αυθόρμητη έκφραση του 

παιδιού, τη φαντασία και την επινοητικότητά του δεν έχει θέση στην ώρα των 

Εικαστικών. Περιγράμματα ή προσχέδια της  νηπιαγωγού αποκλείονται, καθώς 

αληθινό έργο τέχνης είναι το πρωτότυπο έργο τέχνης. Είναι σεβαστή κάθε προσωπική 

έκφραση, ιδέα, επινόηση ή έμπνευση και δεν υπάρχουν περιθώρια σκέψης για 

διόρθωση εργασιών. Δεν υπάρχει λάθος εικαστικό έργο. 

Αντίθετα, όπως αναφέρουν οι Ξανθάκου και Καΐλα (2002), η ενθάρρυνση της 

αποκλίνουσας σκέψης και της πρωτοτυπίας είναι κύριο μέσο για την προώθηση της 

δημιουργικότητας. 

Σύμφωνα με τον Φλουρή (στο Χατζηγεωργίου, χ.χ), οι διαπροσωπικές 

δεξιότητες καθώς και η ανάπτυξη θετικού αυτοσυναισθήματος των μαθητών, θα 
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πρέπει να αποτελέσουν τη βάση των αναλυτικών προγραμμάτων του μέλλοντος.    

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης είναι ήδη μέσα στους στόχους του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και για 

την ενίσχυσή της είναι σημαντική η αναγνώριση των προσπαθειών των παιδιών. 

Ειρωνείες ή ανεξίκακα πειράγματα είναι ανεπίτρεπτα. Αντίθετα πρέπει να 

ενθαρρύνεται και να τονώνεται η αυτοπεποίθηση όλων και να ενισχύεται η 

προσπάθειά τους.   

Για το λόγο αυτό, είναι σκόπιμο να εκθέτονται έργα όλων των παιδιών. Η έκθεση των 

έργων μόνο μερικών παιδιών είναι ένα είδος αξιολόγησης που αποθαρρύνει τα 

υπόλοιπα παιδιά. Επίσης, τα έργα των παιδιών πρέπει να τακτοποιούνται. Πεταμένα 

και τσαλακωμένα έργα μειώνουν την αξία της πρωτότυπης δημιουργίας και 

λειτουργούν ανασταλτικά για νέες παραγωγές. 

Πριν εμπλακούν τα παιδιά σε εικαστικές δραστηριότητες είναι καλό να τους 

παρέχονται ερεθίσματα-κίνητρα ώστε να προκληθεί παραγωγή καλλιτεχνικού έργου. 

Εντολές για ελεύθερη δημιουργία χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο ερέθισμα θα έχουν 

φτωχό αποτέλεσμα (κυρίως σπιτάκια και ανθρωπάκια). Αντίθετα η απόδοση των 

παιδιών μετά από κάποιο γεγονός όπως π.χ. ανάγνωση ενός παραμυθιού, απαγγελία 

ενός ποιήματος ή άκουσμα ενός τραγουδιού θα είναι εξαιρετική. Ιδέες μπορεί να 

αντληθούν από τη φύση, κοινωνική ζωή, λογοτεχνία, όνειρα, φαντασία, μνήμη, 

παρατήρηση, καθώς και από συναισθήματα, ήχους, γιορτές , γενέθλια, εποχές, φως . 
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«Νέοι, στη σκέψη όλων μας, μια χώρα δε ζει από τους πολέμους, τις κατακτήσεις, 

τις νίκες της. Ζει μέσα στις καρδιές και μεγαλώνει στις σκέψεις μας, από τη 

συμβολή της στον πνευματικό και αισθητικό τομέα της ανθρωπότητας. Πολλές 

πολιτείες χάθηκαν, πολλές χώρες σκοτείνιασαν. Εκείνο που έμεινε, εκείνο που 

μένει, είναι η ομορφιά της Τέχνης και η Σκέψη». 

 

    Σε αυτά τα λόγια του γλύπτη Αντουάν Μπουρντέλ συνοψίζει η γλύπτρια Μοσχονά-

Καλαμάρα (1986) την ανυπολόγιστη προσφορά της τέχνης στον άνθρωπο και τονίζει 

ότι τα θετικά, από εκπαιδευτική άποψη, της διδασκαλίας των εικαστικών ειδικά 

τεχνών εμπεριέχονται στην ίδια τη διαδικασία της δημιουργίας. Η διαδικασία αυτή, 

ξέχωρα από το αισθητικό της αποτέλεσμα, αποτελεί πολύπλευρη δραστηριότητα που 

για να επιτευχθεί κινητοποιεί τη φαντασία, τη γνώση, τον ψυχισμό και τη δεξιότητα 

του παιδιού, αφού δε σταματά στο στάδιο της νοητικής σύλληψης, αλλά προχωρά και 

στη μορφολογική πραγμάτωση. Αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα ξεχωρίζει την τέχνη 

από την επιστήμη: ούσα η τέχνη αναπόσπαστα δεμένη με την πράξη ?κι όχι απλά 

θεωρητικό εργαλείο? συνιστά παραγωγική δύναμη. Μέσα δε από όλες τις μορφές της 

τέχνης, μόνο οι εικαστικές μπορούν να παράγουν έργο ορατό και συνάμα υλικά 

αισθητό. 

Παρόμοια είναι η θέση της Σάλλα-Δοκουμετζίδη (1996) για την επίδραση των 

Εικαστικών Τεχνών στο παιδί, που υπογραμμίζει ότι ο μαθητής μέσα από την 

καλλιτεχνική εκπαίδευση αναπτύσσει τις γνωστικές εκείνες ικανότητες που του 

επιτρέπουν να αναλύει, να κρίνει, να ερμηνεύει και να περιγράφει τις εκφραστικές 

ποιότητες που κρύβονται στα έργα τέχνης και στο ευρύτερο περιβάλλον του. Μέσα 

από το μάθημα αυτό το παιδί γίνεται ικανό να κατανοήσει την τέχνη και άρα την 

κουλτούρα, δύο στοιχεία αλληλένδετα. 

Τα προσωπικά οφέλη που αποκομίζει το παιδί τονίζει και ο Δανασσής-Αφεντάκης 

(1997). Η Εικαστική Αγωγή, σημειώνει, επιτυγχάνει τη μύηση του νέου ανθρώπου 

στη δημιουργική διαδικασία μέσα από την πράξη. Η πράξη της δημιουργίας 

προσφέρει ένα νέο τρόπο όρασης. Μαθαίνει το παιδί να συλλαμβάνει τον κόσμο που 

το περιβάλλει πολυδιάστατα, μέσα από τη Μορφή, το Σχήμα, το Χώρο, την Κίνηση. 

Κάθε παιδί που δημιουργεί αισθάνεται τον ενθουσιασμό της ελεύθερης έκφρασης. 

Κινητοποιεί τη γονιμοποίηση της φαντασίας, της γνώσης, του ψυχισμού και της 

δεξιότητας. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της τέχνης στο σχολείο αναπτύσσει την 

κοινωνικότητα και ξεπερνά τον ατομικισμό, αφού αποκλείει το στοιχείο της 

απόρριψης και παροτρύνει την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία. Επομένως, η τέχνη 

είναι «τόπος ελευθερίας και έκφρασης όσο και τόπος συνάντησης με τους άλλους.» 
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(σελ.24). Για όλα τα παραπάνω, ο Δανασσής-Αφεντάκης συμπεραίνει ότι η τέχνη 

πρέπει να λάβει τη σωστή της θέση στο σχολείο. 

  

 

«Τα παιδιά της γης»,  

  

     Στον κοινωνικό ρόλο της τέχνης αναφέρεται, επίσης, ο αμερικάνικος Διεθνής 

Οργανισμός Εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης (National Art Education Association ή 

ΝΑΕΑ)(1996). Υπογραμμίζει ότι η εκπαιδευτική επιτυχία των παιδιών μας εξαρτάται 

από τη δημιουργία μιας κοινωνίας που θα είναι εγγράμματη, αλλά και γεμάτη 

φαντασία, ανταγωνιστική, αλλά και δημιουργική. Η τέχνη δημιουργεί κουλτούρες και 

χτίζει πολιτισμούς, άρα έχει και πολιτιστική προσφορά. Επιπλέον, σημειώνει, μεταξύ 

άλλων, ότι το μάθημα της τέχνης παρέχει στους μαθητές τρόπους να αντιλαμβάνονται 

τις ανθρώπινες εμπειρίες, παρελθοντικές και παροντικές, τους μαθαίνει να 

προσαρμόζονται και να σέβονται τους διαφορετικούς τρόπους σκέψης και πράξης, να 

μοιράζονται τις ιδέες τους και τα συναισθήματά τους με πολλούς τρόπους. 

     Όλες τις παραπάνω απόψεις κατηγοριοποιεί η Chapman (1998), υποστηρίζοντας 

ότι μέσα από τη διδασκαλία της τέχνης το παιδί πετυχαίνει: α)προσωπική 

πλήρωση, β)εκτίμηση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς, γ)συνείδηση του κοινωνικού 

ρόλου της τέχνης. Και επεξηγεί: 

Η προσωπική πλήρωση πραγματοποιείται με τη χρήση της τέχνης ως εκφραστικό 

μέσο, δια μέσου, δηλαδή, της δημιουργίας που απαιτεί αντιληπτική εγρήγορση, 

διασαφήνιση των συναισθημάτων και αντίληψη του κόσμου. Η εκτίμηση της 

καλλιτεχνικής κληρονομιάς και κουλτούρας επέρχεται με την επαφή του παιδιού με 

την τέχνη και τα έργα της, τα οποία οι μαθητές βλέπουν και συζητούν εντός και εκτός 

σχολείου. Μαθαίνουν έτσι να δίνουν αξία στα έργα των άλλων και, παράλληλα, να 

εκτιμούν τα δικά τους. Η συνείδηση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης επιτυγχάνεται 

μέσα από τις ίδιες τις οπτικές μορφές που δημιουργεί το παιδί και οι οποίες το 
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βοηθούν να εκφράσει την ταυτότητά του και το γεγονός ότι ανήκει σε μία ομάδα. 

Μέσα από αυτές, ακόμα, συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους 

μπορεί να διαμορφωθεί η τέχνη και να εκφράσει τα συναισθήματα των ανθρώπων 

που ανήκουν σε διαφορετικές κουλτούρες. 

  

 

 

 

  Νίκος, 4 ετών 

    Στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Εικαστικών του ελληνικού Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (2003) ο γενικός σκοπός του μαθήματος της Εικαστικής Αγωγής στο 

δημοτικό ερμηνεύεται ως η γνώση των εικαστικών τεχνών, η εμβάθυνση σε αυτές και 

η απόλαυσή τους «μέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δημιουργίας 

έργων, αλλά και μέσα από τη γνώση και κατανόηση του φαινομένου της τέχνης, ώστε 

να καλλιεργηθεί ο μαθητής ως δημιουργός και φιλότεχνος θεατής» (στο ΑΠΣ 

Εικαστικών, σελ. 97). 
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Παίρνοντας μέρος στα Εικαστικά καλλιεργείται η δημιουργικότητα και η συμμετοχή 

του μαθητή, η γνωριμία και η χρήση των υλικών, εργαλείων και μέσων, η κριτική 

ικανότητα, η δυνατότητα ανάλυσης έργων τέχνης, η κατανόηση του φαινομένου της 

τέχνης γενικότερα, η αντίληψη της πολιτιστικής διάστασης και η συμβολή των 

τεχνών στον πολιτισμό, διαχρονικό και συγχρονικό. 

      Παρόμοιες απόψεις για την πολύμορφη και πολυδιάστατη προσφορά της 

διδασκαλίας της τέχνης στους μαθητές έχει ο Eisner που θεωρείται ευρέως ο 

πρωτεργάτης θεωρητικός της εκπαίδευσης μέσω της τέχνης στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής. Κατά τον Eisner (2002β), κάποια από τα «μαθήματα» που η τέχνη 

διδάσκει είναι: 

1 )οι τέχνες μαθαίνουν στα παιδιά να κρίνουν τις ποιοτικές σχέσεις, αντίθετα από την 

υπόλοιπη διδακτέα ύλη όπου υπάρχουν μόνο σωστές και λάθος απαντήσεις, 

2) οι τέχνες διδάσκουν τους μαθητές ότι τα προβλήματα δεν έχουν πάντα μόνο μία 

λύση, 

3) οι τέχνες μας δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να ερμηνεύσει κανείς τον 

κόσμο, 

4) οι τέχνες εξοικειώνουν τα παιδιά με τη ρευστότητα των πραγμάτων, τους 

μαθαίνουν να παραδίνονται στις απροσδόκητες πιθανότητες του έργου καθώς αυτό 

ξεδιπλώνεται, 

5) οι τέχνες ζωντανεύουν το γεγονός ότι τα όρια της γλώσσας μας δεν είναι τα όρια 

της γνώσης μας, 

6) οι τέχνες διδάσκουν στους μαθητές ότι μικρές διαφορές μπορούν να προκαλέσουν 

μεγάλες επιπτώσεις, 

7) οι τέχνες βοηθούν τα παιδιά να πουν τα ανείπωτα, 

8) οι τέχνες μαθαίνουν στα παιδιά να σκέφτονται μέσω των υλικών για να κάνουν τις 

εικόνες πραγματικότητα, 

9) οι τέχνες μας βοηθούν να αποκτήσουμε μοναδικές εμπειρίες και μέσα από αυτές να 

ανακαλύψουμε το εύρος και την ποικιλία των πραγμάτων που είμαστε ικανοί να 

κάνουμε, 

10) η θέση των τεχνών στο σχολείο συμβολίζει για τους νέους αυτό που οι ενήλικες 

πιστεύουν ότι είναι σημαντικό (στο ΝΑΕΑ, 2010). 

     Οι Εικαστικές Τέχνες στην εκπαίδευση έχουν ως σκοπό να εξωτερικεύσουν τις 

δημιουργικές, εκφραστικές και εικαστικές δυνατότητες κάθε παιδιού μέσα από 

διαφορετικές προσεγγίσεις μάθησης, δημιουργία και παρατήρηση, και αξιοποίηση 

των προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών. Μέσα από την εικαστική αγωγή τα παιδιά 

θα αποκομίσουν σημαντικές εικαστικές και δημιουργικές εμπειρίες, γνώσεις, 

δεξιότητες, στάσεις και συμπεριφορές, που θα τους επιτρέψουν να ανακαλύψουν τον 

κόσμο γύρω τους. Η ανακάλυψη της ταυτότητας τους και η καλλιέργεια του 
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σεβασμού προς τους άλλους ανθρώπους, τους άλλους πολιτισμούς και της εικαστικής 

τους έκφρασης θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για το 

κτίσιμο ενός ειρηνικού βιώσιμου μέλλοντος. Μέσα σε ένα κλίμα δημιουργίας και 

συνεργασίας τα παιδιά θα συμμετέχουν ενεργητικά στην παραγωγή πολιτισμού και 

κοινωνικού πλούτου. Αναμένεται τα παιδιά να : 1. Αποκτήσουν εικαστικές εμπειρίες 

μέσα από τη δημιουργία και παρατήρηση εξερευνώντας υλικά, εργαλεία και τεχνικές 

αναπαράστασης τους. 2. Αντιληφθούν μέσα από τις εμπειρίες τους βασικές 

εικαστικές έννοιες, και να τις συνδέουν σταδιακά με τη ζωή τους, το περιβάλλον και 

την εικαστική δημιουργία. 3. Αναπτύξουν ατομικά και ομαδικά δεξιότητες που 

σχετίζονται με την εικαστική- δημιουργική έκφραση, τον πειραματισμό, την έρευνα, 

το στοχασμό, δράση και προσφορά στην κοινωνία. 4. Καλλιεργήσουν μέσα από την 

πράξη, δεξιότητες παρατήρησης και κριτικής του άμεσου και έμμεσου περιβάλλοντα 

χώρου (φυσικού και ανθρωπογενούς). 5. Γνωρίσουν σταδιακά την αξία, τη σημασία, 

τους σκοπούς και λειτουργίες των εικαστικών τεχνών στο σύγχρονο κόσμο. 6. 

Αποκτήσουν δεξιότητες για μελέτη εικαστικών έργων, εικόνων, αντικειμένων, και 

την τοποθέτησή τους στο κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό πλαίσιο. 7. 

Ανακαλύψουν την ταυτότητα τους και να καλλιεργήσουν το σεβασμό προς το άλλο 

φύλο, τους άλλους ανθρώπους, τους άλλους πολιτισμούς και της εικαστικής τους 

έκφρασης. 8. Καλλιεργήσουν την ευαισθησία και κρίση τους για το χώρο και τόπο 

τους, το περιβάλλον και την πολιτιστική τους κληρονομιά μέσα από εικαστικές 

δράσεις, συνδέοντας το τοπικό και εθνικό με το καθολικό και παγκόσμιο. 

      Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να προστεθεί μια διαφορετική οπτική των 

Εικαστικών Τεχνών, όπου η τέχνη παρουσιάζεται ως εργαλείο εκπαίδευσης για το 

περιβάλλον. Η περιβαλλοντολόγος Τσεβρένη (2009) μελέτησε το ρόλο της τέχνης σε 

μία περιβαλλοντική εκπαίδευση προσανατολισμένη στη δράση, θεμελιώνοντας τη 

δυνατότητα της τέχνης να λειτουργήσει ως μεθοδολογικό εργαλείο ενίσχυσης της 

συμμετοχής των παιδιών στη διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους. Με τον τρόπο 

αυτό, τη συμβολή, δηλαδή, της τέχνης σε εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν 

σκοπό να ενισχύσουν την επαφή των παιδιών με τη φύση και το περιβάλλοντα χώρο, 

αναπτύσσεται η αυτοπεποίθηση του μαθητή και η ελευθερία της έκφρασης. 

Η περιβαλλοντική προσφορά της τέχνης δε συναντάται συχνά στην ελληνική και ξένη 

βιβλιογραφία, ίσως γιατί οι περιβαλλοντικές ανησυχίες είναι πρόσφατο, σχετικά, 

φαινόμενο και η διαθεματική αντιμετώπιση των μαθημάτων απαίτηση των 

τελευταίων, μόλις, χρόνων. 

Έμφαση δίνεται από όλες τις χώρες στην ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων 

του παιδιού μέσω των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Η ικανότητα κρίσης του «ωραίου», 

η αναγνώριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η προσωπική έκφραση μέσα από την 

τέχνη ακολουθούν. Ελάχιστες χώρες, σύμφωνα με τον πίνακα, στοχεύουν στην 

ανάδειξη των μαθητών-«ταλέντων» μέσα από τη διδασκαλία της τέχνης, κάτι που, 

άλλωστε, δεν υποστηρίχθηκε από κανέναν προαναφερόμενο.Από όλα τα παραπάνω , 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι ειδικοί θεωρούν ότι το μάθημα των εικαστικών 
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παρέχει στο παιδί οφέλη προσωπικά (αναπτύσσει τις δεξιότητες και τη 

δημιουργικότητά του) ?που φαίνονται και ως σημαντικότερα, κοινωνικά (μαθαίνει να 

συνεργάζεται), πολιτιστικά (αποκτά καλλιέργεια και πολιτισμική ταυτότητα), 

περιβαλλοντικά (αποκτά επαφή με τη φύση). 

Τέλος, αξίζει να συλλογιστούμε τα λόγια μιας μαθήτριας-αρθρογράφου σε 

ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα λυκείου, που σε πέντε γραμμές, έμμεσα, συνοψίζει 

όσα οι «ειδικοί» ανέφεραν παραπάνω: 

«Πάντως, δικός μας προορισμός, δηλαδή όλων εμάς των μαθητών, είναι να 

αλλάξουμε τον κόσμο και η τέχνη θα μπορούσε να γίνει ένα από τα πιο ισχυρά μας 

όπλα για αυτόν το σκοπό. Κι αν το μόνο που μπορεί το σχολείο να μας μάθει τελικά 

για την τέχνη είναι η γραμματική της αναγνώριση, αυτό δε σημαίνει ότι εμείς θα 

σταματήσουμε εκεί. Ας μην αφήσουμε όλη αυτήν τη σήψη του σήμερα να μας 

στερήσει το ταξίδι στο όνειρο?» 
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Στόχοι που αναπτύσσουν την κριτική σκέψη 

 

 

 

   Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Κριτική σκέψη είναι η νοητική και συναισθηματική 

λειτουργία κατά την οποία το άτομο αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών και 

αποφασίζει τι να σκεφτεί ή τι να κάνει μέσω συλλογισμών που γίνονται με βάση όλα 

τα δυνατά στοιχεία που μπορεί να έχει στη διάθεσή του. Αρχικά το άτομο μαθαίνει να 

στέκεται κριτικά όταν γνωρίζει τι να ρωτά πώς και πότε και στη συνέχεια πώς να 

σκέφτεται λογικά πότε και ποιες μεθόδους και στρατηγικές να χρησιμοποιεί για να 

αντιμετωπίσει μια κατάσταση. 

 

 

 

   Οι δεξιότητες κριτικής σκέψης είναι σημαντικές για τη γνωστική ανάπτυξη των 

παιδιών. Η εισαγωγή αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να αρχίσει ήδη από την 

προσχολική ηλικία. Είναι σημαντικό ότι οι δεξιότητες ανάλυσης, σύγκρισης και 
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σύνθεσης πρέπει αναπτυχθούν σε μικρή ηλικία, ώστε οι μαθητές να μπορούν να τις 

εφαρμόσουν σε κατάλληλες καταστάσεις, είτε στην ακαδημαϊκή ή την προσωπική 

τους ζωή. 

Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει ένα πολύπλοκο συνδυασμό δεξιοτήτων. Ανάμεσα 

στα κύρια χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

  Λογική: Η Λογική ασχολείται με τους κανόνες που χρησιμοποιούμε για να 

βγάζουμε σωστά συμπεράσματα, συνεπώς μας ενδιαφέρουν τα επιχειρήματα και οι 

συλλογισμοί. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

 Βασιζόμαστε στη λογική και όχι στο συναίσθημα 

 Απαιτούμε αποδεικτικά στοιχεία 

 Βρίσκουμε τις καλύτερες δυνατές εξηγήσεις 

   Αυτογνωσία. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

 Σταθμίζουμε τις επιδράσεις των κινήτρων και των προκαταλήψεων μας 

 Αναγνωρίζουμε τις δικές μας υποθέσεις ή προκαταλήψεις 

 Τιμιότητα. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

 Αναγνωρίζουμε τις συναισθηματικές παρορμήσεις, εγωιστικά κίνητρα, ή άλλες 

πλάνες. 

 Ευρύτητα πνεύματος. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

 Αξιολογούμε όλα τα εύλογα συμπεράσματα 

 Μελετούμε την ποικιλία των πιθανών απόψεων ή οπτικών γωνιών 

 Παραμένουμε ανοικτοί σε εναλλακτικές ερμηνείες 

 Δεχόμαστε νέες εξηγήσεις και μοντέλα, διότι για παράδειγμα είναι καλύτερα τα 

στοιχεία, ή είναι πιο απλά, ή έχουν λιγότερες ασυνέπειες ή καλύπτουν 

περισσότερα δεδομένα 

 Αποδεχόμαστε νέες προτεραιότητες, προχωρώντας σε επαναξιολόγηση των 

αποδεικτικών στοιχείων ή επανεκτίμηση των πραγματικών συμφερόντων μας 

 Πειθαρχία. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

 Είμαστε ακριβείς, λεπτομερείς, πλήρεις και εξαντλητικοί 

 Αντιστεκόμαστε στην χειραγώγηση και σε παράλογες προσφυγές 

 Αποφεύγουμε γρήγορες αποφάσεις 

 Αποφασιστικότητα. Σκεφτόμαστε κριτικά όταν: 

 Αναγνωρίζουμε τη σημασία και αξία των εναλλακτικών υποθέσεων και 

προοπτικών 

 Αναγνωρίζουμε την έκταση και το βάρος της απόδειξης 
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Εν ολίγοις, οι άνθρωποι που έχουν αναπτύξει την κριτική τους σκέψη, είναι από τη 

φύση τους σκεπτικιστές, είναι ενεργοί, όχι παθητικοί.  Δεν έχουν εγωιστική άποψη 

για τον κόσμο. Είναι ανοιχτοί σε νέες ιδέες και προοπτικές. Είναι πρόθυμοι να 

αμφισβητήσουν τις πεποιθήσεις τους και να διερευνήσουν ανταγωνιστικά στοιχεία. Η 

κριτική σκέψη μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε ένα ευρύ φάσμα 

υποκειμενικών αναλύσεων αλλά με αντικειμενικά κριτήρια, και να αξιολογήσουμε 

πόσο καλά κάθε ανάλυση θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες μας. Τα πραγματικά 

γεγονότα μπορεί να είναι δεδομένα, αλλά το πώς θα τα ερμηνεύσουμε, αυτό μπορεί 

να διαφέρει. 
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Αντίθετα, τα παθητικά, μη κριτικά σκεπτόμενα άτομα λαμβάνουν μια απλουστευτική 

άποψη για τον κόσμο. 

Αντιλαμβάνονται τα πράγματα ως μαύρο και άσπρο. 

Αντιλαμβάνονται ερωτήματα του τύπου «ναι ή όχι» χωρίς λεπτές αποχρώσεις. 

Αδυνατούν να δουν τις συνδέσεις και την περιπλοκότητα των πραγμάτων. 

Αποτυγχάνουν να αναγνωρίσουν συναφή στοιχεία. 
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Κεφάλαιο 4 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

     Έχοντας ολοκληρώσει την πτυχιακή εργασία μου κατέληξα στα εξής 

συμπεράσματα : 

    Ότι Εικαστικές Τέχνες είναι ενσωματωμένες στην καθημερινή μας ζωή και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και παγκόσμιου πολιτισμού. Συνιστούν 

εκφραστικά μέσα με τα οποία αναπαριστούμε εμπειρίες, ιδέες, συναισθήματα και 

ταυτόχρονα αποτελούν διανοητικές λειτουργίες αφού απαιτούν αντίληψη, μνήμη και 

σχηματισμό εννοιών προάγοντας έτσι την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Μέσα 

από τις Εικαστικές Τέχνες ο άνθρωπος επικοινωνεί, δημιουργεί και διατηρεί τον 

πολιτισμό και το περιβάλλον του, και ταυτόχρονα καλλιεργεί το σεβασμό και 

κατανόηση ανάμεσα στους ανθρώπους. Επιπλέον στο σύγχρονο κόσμο το πεδίο των 

Εικαστικών Τεχνών αποχτά τεράστια σημασία αφού αξιολογεί κριτικά τις πρακτικές 

εφαρμογές της εικόνας (π.χ. φωτογραφία, διαφήμιση, ψηφιακή εικόνα) οι οποίες 

επιδρούν καθοριστικά στον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων. Οι Εικαστικές 

Τέχνες μπορούν να αποτελέσουν γέφυρα σεβασμού και κατανόησης ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Επίσης βλέπουμε να  Προβάλλεται  η ανάγκη για σύνδεση της 

εικαστικής εκπαίδευσης με θέματα που αφορούν την ίδια τη ζωή και τις εμπειρίες των 

παιδιών, που προωθούν τη δημιουργικότητα και κριτική σκέψη μέσα σε αυθεντικά 

πλαίσια και καταστάσεις. 
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