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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

H φύση είναι η πηγή έμπνευσης και το πεδίο έρευνας για όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Το ίδιο ισχύει για την Επιστήμη όσο και την Τέχνη. Η κοινή αυτή αφετηρία 

καθορίζει τα κοινά στοιχεία που ενυπάρχουν και στις δυο, όσο κι αν αυτές φαντάζουν από 

πρώτη όψη τόσο διαφορετικές. Διότι όταν κάποιος κάνει λόγο για Γεωμετρία και Τέχνη, 

ιδιαίτερα στην εκπαίδευση, συνήθως δεν συνδέει αρμονικά αυτούς τους δύο τομείς, παρόλο 

που τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα είναι διαθεματικά (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), 2003). Στην παρούσα μελέτη υποθέτουμε ότι αυτοί 

οι δύο τομείς συνδέονται άμεσα και προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον παραπάνω 

συσχετισμό.  

Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος βασίζεται κυρίως στη 

βιβλιογραφική αναζήτηση, στην προσπάθειά να πιστοποιηθεί η άποψη ότι η Γεωμετρία και η 

Τέχνη είναι δύο τομείς άμεσα συνυφασμένοι. Σημαντικό σταθμό στην εργασία θα αποτελέσει 

ένα αξιοσημείωτο καλλιτεχνικό κίνημα, ο Σουρεαλισμός , με έναν σημαντικό εκπρόσωπό 

του, τον Χουάν ή Ζουάν Μιρό. 

Το δεύτερο μέρος κατέχει ως ένα βαθμό πρακτικό χαρακτήρα. Κινείται αποκλειστικά στα 

πλαίσια του Δημοτικού Σχολείου με σκοπό να εξεταστούν τα όρια της γεωμετρικής σκέψης 

και της αισθητικής ανάπτυξης των μαθητών, αλλά και να βρεθούν τρόποι, ώστε η διδασκαλία 

των γεωμετρικών εννοιών να αποκτήσει ένα πιο φιλικό χαρακτήρα για τους μαθητές. Στη 

συνέχεια παρατίθενται οι δύο διαθεματικές προσεγγίσεις που πραγματοποιήθηκαν στα 

πλαίσια της παρούσης πτυχιακής εργασίας και συμπεριλαμβάνουν την βιωματική 

προσέγγιση με έργα τέχνης του Χουάν Μιρό. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

έρευνας, καθώς και η συζήτηση που αποσκοπεί στην τεκμηριωμένη ανάλυσή τους. 

 

Λέξεις-κλειδιά:  

Μαθηματικά, Γεωμετρία, γεωμετρικά σχήματα, Τέχνη, Μοντέρνα Τέχνη, Σουρεαλισμός, 

Χουάν ή Ζουάν Μιρό,  Δημοτικό Σχολείο, συνύπαρξη, καλλιτεχνικά κινήματα, μαθητές, 

διαθεματικές προσεγγίσεις 
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ABSTRACT 

 

Nature is the source of inspiration and the field of research for all the aspects of human 

activities. The same occurs not only for Science but Art too. This mutual starting point 

defines the mutual elements that inhere to both of them, even if they seem so different. 

Because, when someone refers to Geometry and Art, especially in education, usually they 

don’t combine harmonically these two sectors, although the new Curricula are cross-

curriculum. In this study we suppose that these two sectors are closely inherent and we try to 

find out the previous correlation.  

This dissertation is structured in two parts. The first part is mainly based on a literature search 

in an attempt to verify the view that Geometry and Art are two areas directly intertwined. A 

remarkable artistic movement, Surrealism, constitute a significant point in our study, 

referring also to one important representative, Joan Miró. 

The second part holds a degree of practical character. It moves solely within the elementary 

school in order to test the limits of the geometric thinking and aesthetic development of 

students, but also so to find ways to teach the geometric concepts in a more friendly 

character. Here there are the two cross-curricular approaches made in the context of this 

thesis and include experiential approach to art works of Joan Miró. Finally, there are 

presented the results of this research and discussion aimed to the documented analysis. 

 

 

Key-words:  

Mathematics, Geometry, figures, Art, Modern Art, Surrealism, Joan Miró, Primary school, 

coexistence, artistic movements, students, interdisciplinary activities. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Τα Μαθηματικά είναι ένας δύσκολος τομέας για τους μαθητές, που συνήθως τα φοβούνται 

και τα αποφεύγουν, πόσο μάλιστα η Γεωμετρία. Ο κλάδος αυτός συνδυάζει την αντίληψη 

του χώρου, την ικανότητα σύλληψης του προβλήματος -ώστε να αποδοθεί απεικονιστικά- 

καθώς και τη φαντασία. Επομένως, το να βρεθούν τρόποι για να γίνουν περισσότερο 

κατανοητά και προσεγγίσιμα ήταν κάτι που με ενδιέφερε. 

Η αγάπη μου για την Τέχνη, από την άλλη, μου έδωσε το έναυσμα να προσπαθήσω να τα 

συνδυάσω και να ανακαλύψω τις κοινές τους διόδους μέσα από την Μοντέρνα Τέχνη. Η 

Τέχνη είναι ένα πεδίο που δεν έχει αναγνωριστεί ακόμη από τους εκπαιδευτικούς για τις 

ευεργετικές της ικανότητες στις διδακτικές προσεγγίσεις, αλλά και γενικότερα στην 

πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Αυτό με οδήγησε στην υλοποίηση δύο διδακτικών 

παρεμβάσεων, με στόχο την εύρεση και την αξιολόγηση της σύνδεσης της Τέχνης με τα 

Μαθηματικά.  

Όσον αφορά το κίνημα  του Σουρεαλισμού και πιο συγκεκριμένα του Μιρό, η ιδέα αυτή 

προήλθε από μια επίσκεψη που είχα στο μουσείο του Χουάν Μιρό, στη Βαρκελώνη, στα 

εφηβικά μου χρόνια, και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν ένας καλλιτέχνης πολύ 

διαφορετικός από αυτούς που είχα «γνωρίσει» στο παρελθόν. Λιτές γραμμές, έντονα 

χρώματα και οι πιο περίεργοι και ευφάνταστοι  τίτλοι στα έργα του. Τώρα, μέσα από την 

έρευνα που έκανα τόσο για το κίνημα όσο και για τον ίδιο τον καλλιτέχνη, αντιλήφθηκα τον 

τρόπο έκφρασης της τέχνης του,  την  παιδικότητα που τον διακρίνει.  Βυθίστηκα στα έργα 

του και προσπάθησα να βρω το βαθύτερο νόημα, τις κρυμμένες έννοιες μέσα στην 

αποτύπωση των ονείρων του.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η Τέχνη μελετά για να αναπαραστήσει με εικόνες και αντικείμενα τις σχέσεις και τις μορφές 

της φυσικής ή φανταστικής πραγματικότητας. Η Γεωμετρία μελετά τις μορφές αυτής της 

πραγματικότητας. Ο γεωμέτρης όπως ένας ζωγράφος ή ένας ποιητής είναι ένας σχεδιαστής. 

Ο ζωγράφος φτιάχνει σχέδια με σχήματα και χρώματα. Τα μαθηματικά σχέδια του ζωγράφου 

πρέπει να είναι όμορφα. Δεν υπάρχει μόνιμη θέση στον κόσμο για «ά-σχημα» μαθηματικά. Ο 

ίδιος ο Πλάτωνας στον τελευταίο του διάλογο (απόσπασμα από τον Φίληβο), θεωρείται ότι 

προφητεύει τη γένεση της ανεικονικής Τέχνης. Ακολουθεί απόσπασμα της συνομιλίας του 

Σωκράτη με τον Πρώταρχο.   

-Σωκράτης: «Αληθινή ευφροσύνη μας προκαλούν αυτά που 

ονομάζουμε όμορφα χρώματα και σχήματα και πολλές 

μυρωδιές και ηδονές των ήχων».  

-Πρώταρχος: «Τι εννοούμε όμως Σωκράτη με αυτά;»  

-Σωκράτης: «Όταν λέω όμορφα σχήματα δεν έχω στο νου μου 

αυτό που βλέπει ο πολύς κόσμος, δηλαδή την ομορφιά των 

ζωντανών υπάρξεων ή των ζωγραφικών εικόνων αλλά… 

εννοώ τις ευθείες γραμμές, τις καμπύλες, τα επίπεδα και τα 

στερεομετρικά σχήματα που προκύπτουν από τους κανόνες 

και το γωνιόμετρο. Γιατί, αυτά τα πράγματα δεν είναι σχετικά 

μονάχα όμορφα όπως άλλα αντικείμενα, αλλά από τη φύση 

τους και στην ουσία τους έχουν παντοτινή ομορφιά. Και η 

ηδονή που μας δίνουν είναι εγγενής σε αυτά και δεν εξαρτάται από τη δική μας διάθεση».  

Οι παραπάνω σκέψεις αποτέλεσαν το κινητήριο έναυσμα και την επιθυμία μου να 

αναζητήσω την ύπαρξη της Γεωμετρίας στην Τέχνη και σε κάθε άλλο καλλιτεχνικό 

σχεδιασμό. Ύστερα, ως μελλοντική εκπαιδευτικός, αναρωτήθηκα αν υπάρχουν τομείς που 

μπορούν να διευκολύνουν την εκμάθηση και τη διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό 

Σχολείο. Εύκολα διαπιστώθηκε έπειτα από μελέτη των σχολικών εγχειριδίων τόσο των 

Μαθηματικών (κυρίως σε ενότητες Γεωμετρίας), όσο και του μαθήματος των Εικαστικών, 

πως το «ιδανικό πάντρεμα» προκύπτει από τη συνύπαρξη των δύο αυτών γνωστικών 

Εικόνα 1. Μαρμάρινη κεφαλή του 

Πλάτωνα, αντίγραφο του πρωτότυπου 

έργου που φιλοτέχνησε ο Σιλανίων (περ. 

370 π.Χ.). Μουσεία Καπιτωλίου (Musei 

Capitolini), Ρώμη 
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αντικειμένων. Αν η διδακτική σημασία και των δύο μαθημάτων ληφθεί υπόψη στα ίδια 

υψηλά επίπεδα και πραγματοποιούνται διαθεματικές δραστηριότητες, οι μαθησιακές 

απολαβές θα ωφελήσουν τόσο τους μαθητές όσο και τους εκπαιδευτικούς. Πιστεύω, δηλαδή, 

πως ο συνδυασμός των δύο μαθημάτων είναι τόσο δυνατός και μοναδικός όσο δύο κομμάτια 

παζλ.  

Η παρούσα εργασία είναι δομημένη σε δύο μέρη. Αρχικά, στο πρώτο μέρος της εργασίας 

πραγματοποιείται μία διερεύνηση σχετικά με τη σύνδεση της τέχνης και των μαθηματικών. 

Ακολουθεί μία σύντομη αναδρομή στο παρελθόν που εξετάζει τους τομείς στους οποίους η 

Τέχνη αξιοποιεί τη Γεωμετρία. Επίσης, δίνεται έμφαση 

στις αφαιρετικές τέχνες και κυρίως στον Σουρεαλισμό. 

Το πρώτο μέρος βασίζεται κυρίως στη βιβλιογραφική 

αναζήτηση, στην προσπάθειά μου να πιστοποιηθεί η 

άποψη ότι η Γεωμετρία και η Τέχνη είναι δύο τομείς 

άμεσα συνυφασμένοι. Δεν γνωρίζουμε, αν τα 

Μαθηματικά υπήρξαν τα εργαλεία στην ανάπτυξη της 

Τέχνης ή η Τέχνη είναι φυσική προέκταση των 

Μαθηματικών. Οπωσδήποτε, όμως, η φιλοσοφία των 

Μαθηματικών οδηγεί στην Τέχνη. Μία μικρή 

επιβεβαίωση αποτελεί η φράση του Λεονάρντο Ντα 

Βίντσι στο βιβλίο του: «Πραγματεία του περί 

ζωγραφικής», ο οποίος έλεγε ότι: «Αυτοί που επιμένουν 

να ζωγραφίζουν πρακτικά χωρίς επιστήμη, μοιάζουν με 

κυβερνήτες που ταξιδεύουν χωρίς πηδάλιο και χωρίς πυξίδα».  

Εδώ, επιχειρούμε  να τεκμηριώσουμε την άποψη, πως πηγή κάθε καλλιτεχνικού σχεδιασμού, 

των Μαθηματικών και κάθε επιστήμης είναι η ίδια η φύση, μέσα από κάθε μορφή και 

εκδήλωση γύρω μας. Άλλωστε, η  Γεωμετρία είναι μία γλώσσα συμβόλων και τα σχήματα 

είναι αυτά τα σύμβολα που την εκφράζουν. Οι Τέχνες σε συνδυασμό με τα σχήματα και τις 

θεωρίες της Γεωμετρίας εκφράζονται μέσα από καλλιτεχνικά κινήματα, όπως αυτό του 

Σουρεαλισμού το οποίο και αναλύεται και γίνεται περισσότερο κατανοητό μέσω ενός 

σημαντικού εκπροσώπου του, του Χουάν Μιρό.   

Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η αρμονική σχέση της Γεωμετρίας και της Τέχνης στο 

Δημοτικό Σχολείο. Η σύνδεση της  Γεωμετρίας, ως ιδιαίτερου κλάδου των Μαθηματικών, με 

Εικόνα 2. "Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου', 

Λεονάρντο ντα Βίντσι, Gallerie 

dell'Accademia, Βενετία, 1492 
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τα μαθήματα της Αισθητικής Αγωγής (Εικαστική, Θεατρική και Μουσική Αγωγή) από τους 

δασκάλους, προκαλεί αρκετές δυσκολίες ως προς την κατανόηση και τον τρόπο διδασκαλίας 

στους μαθητές. Ωστόσο, τα νέα σχολικά εγχειρίδια είναι διαθεματικά δομημένα και 

διευκολύνουν αυτή τη συνύπαρξη. Έρευνες αποδεικνύουν, ότι ο συνδυασμός και των δύο 

επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στη μάθηση και την ανάπτυξη της ευφυΐας των μαθητών. 

Στην παρούσα έρευνα προτείνονται και παρουσιάζονται δύο διαθεματικές διδασκαλίες που 

πραγματοποιήθηκαν και θα μπορούσαν να συμβάλλουν γι’  αυτό το σκοπό.  

Η Γεωμετρία σε συνδυασμό με τις Τέχνες, μελετούνται στο Δημοτικό Σχολείο. Ενδεικτικές 

έρευνες αποδεικνύουν τα «δυσπρόσιτα» σημεία κατανόησης των μαθητών σε θέματα 

Γεωμετρίας, αφού πρώτα επιτυγχάνεται πλήρης ανάλυση των επιπέδων γεωμετρικής σκέψης. 

Αντίστοιχες έρευνες στο πεδίο της διδασκαλίας των Τεχνών και ιδίως των Εικαστικών, 

προβάλλουν τον ευεργετικό τους χαρακτήρα όχι μόνο στο μάθημα των Εικαστικών αλλά και 

σε περισσότερα, όπως η Γλώσσα ή η Ιστορία σε συνδυασμό με τον Πολιτισμό. Οι 

διαθεματικές προσεγγίσεις, οι δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνουν την βιωματική 

προσέγγιση με έργα Τέχνης σημαντικών δημιουργών και ειδικά των σύγχρονων κινημάτων 

της Μοντέρνας Τέχνης, είναι σημαντικό να αξιοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επιπρόσθετα, ενότητες της Γεωμετρίας, όπως η συμμετρία, τα μοτίβα τα ψηφιδωτά κ.α. 

καθώς και επισκέψεις εκτός σχολικού περιβάλλοντος, όπως σε Μουσεία, είναι σημαντικά 

εφόδια για έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τη γνωστική ανάπτυξη, τις 

μαθησιακές δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα των μαθητών και επιθυμεί να αξιοποιήσει την 

Τέχνη, για την εμπέδωση και ενίσχυση περιεχομένων που διδάσκονται στο μάθημα της 

Γεωμετρίας.  

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών, στα πλαίσια των σχολικών τάξεων ή εκτός αυτών, δεν είναι 

απλά η στείρα αποστήθιση των γνώσεων που προβλέπουν τα προγράμματα σπουδών, αλλά η 

προώθηση της συνεργατικής μάθησης, η ενίσχυση της κριτικής σκέψης, η δημιουργία 

προβληματισμού και η αναζήτηση της γνώσης, η ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά και 

πολιτιστικά δρώμενα, και η καλλιέργεια των προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών.  
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1. Γεωμετρία και Τέχνη: Δυο Τομείς Άμεσα Συνυφασμένοι 

 

Η επιγραφή στην είσοδο της Ακαδημίας του Πλάτωνα στην αρχαία Ελλάδα έγραφε: «Μηδείς 

αγεωμέτρητος εισίτω», επειδή ο Πλάτωνας πίστευε ότι, αυτός που δε γνώριζε Γεωμετρία, δεν 

μπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωμένος άνθρωπος (Ντζιαχρήστος & Κοντογιάννης, 1997). 

Το ρητό αυτό φαίνεται ότι ισχύει και στη σημερινή εποχή, καθώς η Γεωμετρία αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διδασκαλίας των Μαθηματικών σε όλες τις χώρες τους κόσμου.   

Ο Ιωάννης Ξενάκης, από τους σημαντικότερους 

Έλληνες συνθέτες και αρχιτέκτονες, έχει πει: «Τα 

Μαθηματικά κινούνται στο χώρο της φαντασίας. 

Μαθηματική σκέψη είναι η ικανότητα της 

συνδυαστικής. Πολλοί μαθηματικοί εργάζονται σαν 

τους καλλιτέχνες, όπως οι καλλιτέχνες, ξεκινούν με 

μια σύλληψη που προσπαθούν εκ των υστέρων να την 

αποδείξουν. Συλλαμβάνουν κάτι και μετά το 

επαληθεύουν. Τόσο στα Μαθηματικά όσο και στην 

Τέχνη, ο δρόμος είναι το απόλυτο σκοτάδι. Τα 

Μαθηματικά υπάρχουν, για να επιβεβαιώνουν την 

αναγκαιότητα ενός φανταστικού κόσμου. Χωρίς Μαθηματικά, τα όνειρα και η φαντασία θα 

ήταν στο κενό» (Απόσπασμα από το βιβλίο του Στέφανου Μπαλή «Μαθηματικά και ποίηση 

από τον Αρχιμήδη στον Ελύτη», 2001).  

Η Γεωμετρία, ως ιδιαίτερος κλάδος των Μαθηματικών, όπως και η Τέχνη υιοθετούν το δικό 

τους κώδικα επικοινωνίας μέσα από σχήματα, μαθηματικά σύμβολα, γράμματα στην 

προσπάθειά τους να αναπαραστήσουν την αρμονική συσχέτιση όλων όσων υπάρχουν στο 

οπτικό ή φανταστικό περιβάλλον και να εκφράσουν την εσωτερική ενέργεια του ανθρωπίνου 

πνεύματος. Ένας καλλιτέχνης-ζωγράφος, όπως και ένας επιστήμονας-μαθηματικός, 

χρησιμοποιεί ευθείες, κύκλους, τρίγωνα, αφηρημένες τροχιές με τις οποίες καλείται να 

περιγράψει την «πραγματικότητα» που μελετά-ερευνά.  

Οι Αρχαίες Τέχνες, όπως η Αρχαϊκή και η Αιγυπτιακή, όλες είχαν βάση γεωμετρική. Το 

γεωμετρικό θα πρέπει να το αντιληφθούμε σαν τις απλές ουσιώδεις λέξεις στην γλώσσα της 

Τέχνης, αυτές με τις οποίες συνεννοούνται οι άνθρωποι. Το τετράγωνο είναι για όλους τους 

Εικόνα1.1. Ιωάννης Ξενάκης, 1922-2001 
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ανθρώπους τετράγωνο. Το γεωμετρικό λοιπόν, είναι το εύληπτο, με την έννοια του 

περιεκτικού και του μεταδόσιμου, είναι η κοινή πρώτη βασική λέξη της γλώσσας της Τέχνης. 

Οι γεωμετρικές μονάδες είναι εκείνες μέσα στις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει 

περισσότερο σύμφωνα με τα μέτρα του, διότι είναι οι βασικές μονάδες αντίληψης και 

έκφρασης (Βακαλό, 1978: 72).  

 «Τι είναι όμως η Τέχνη;» ή «Γιατί να μελετάμε Γεωμετρία;», θα αναρωτηθεί κάποιος. Στην 

προσπάθειά για μία ολοκληρωμένη άποψη, αρχικά για τον πρώτο αναστοχασμό, Τέχνη 

ονομάζεται το σύνολο της ανθρώπινης δημιουργίας με βάση την πνευματική κατανόηση, 

επεξεργασία και ανάπλαση, κοινών εμπειριών της καθημερινής ζωής σε σχέση με το 

κοινωνικό, πολιτισμικό, ιστορικό και γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο περιέχονται. Η Τέχνη 

είναι μια μορφή επικοινωνίας, ένας τρόπος έκφρασης που συναντάμε στις ανθρώπινες 

κοινωνίες από την αρχή της ύπαρξής τους. Το έργο Τέχνης αποτελεί σταθερά μια πρόκληση 

για περιπέτεια. Και όταν ακόμα μοιάζει εφησυχασμένο και απόλυτα προσιτό, σχεδόν πάντα 

διαφεύγει από τους προσφερόμενους ορισμούς κι επισείει κινδύνους. Το έργο Τέχνης 

αποκολλάται  απ’ το δημιουργό του και ζει ανεξάρτητο, καθώς ο κάθε καινούριος θεατής του 

μπορεί να διαβάσει νέα πράγματα σ’ αυτό (Στεφανίδης, 1994: 23).  

Αγγίζοντας τον χώρο της Γεωμετρίας τώρα, είναι αδιαμφισβήτητο πως με τη Γεωμετρία 

μπορεί να αποκτηθεί μια πιο σφαιρική εκτίμηση του κόσμου. Τη συναντά κανείς στη δομή 

του ηλιακού συστήματος, στους γεωλογικούς σχηματισμούς, στους κρυστάλλους, στα 

λουλούδια ακόμη και στο ζωικό βασίλειο. Διαδραματίζει επιπλέον μείζονα ρόλο στο 

«σύμπαν» που εμείς συνθέτουμε: η Τέχνη, η Αρχιτεκτονική και ουσιαστικά καθετί που 

δημιουργούν οι άνθρωποι, διακρίνονται από στοιχεία γεωμετρικής μορφής (Van de Walle, 

2005: 426 - 427). Η γεωμετρική γνώση, συνέβαλε και συμβάλλει αποφασιστικά σαν 

αναγκαίο θεωρητικό όργανο στις εικαστικές Τέχνες. Η Τέχνη πάλι με τη σειρά της αποτελεί 

ένα σύστημα σχέσεων, που συνενώνει και αφομοιώνει «δανεισμένα» στοιχεία, τόσο από τον 

συγκεκριμένο υλικό κόσμο, όσο και από τον αφηρημένο και θεωρητικό χώρο της Επιστήμης. 

Φανταστικούς χώρους δημιουργούν οι ζωγράφοι, φανταστικούς χώρους και οι μαθηματικοί. 
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1.1.Ιστορική Αναδρομή 

 

Ιστορικά, τα Μαθηματικά, παρόλο που θεωρούνται κυρίως λογική – αναλυτική επιστήμη, 

έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Τέχνης, η οποία απευθύνεται κυρίως στο 

συναίσθημα, σύμφωνα με αναφορά των Τουμάση & Αβραμίδη (19ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Μαθηματικής Παιδείας, 2002). Οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τη Γεωμετρία ήταν οι 

Βαβυλώνιοι όπως φαίνεται από πλάκες με διάφορα γεωμετρικά σχήματα, οι οποίες 

χρονολογούνται περίπου το 3700 π.Χ., ενώ 

οι Αιγύπτιοι συγκαταλέγονται στους λαούς 

που παρήγαγαν πολλές γνώσεις στη 

γεωμετρία, οι οποίες διασώθηκαν στα 

υπολείμματα διαφόρων αρχιτεκτονικών 

έργων. Η Τέχνη των Αιγυπτίων 

μετατοπίζεται στη φυσική απεικόνιση μόνο 

όταν ο καλλιτέχνης αναπαριστά σκηνές της 

φύσης. Έτσι, η πραγματική ιστορία της 

Ζωγραφικής κατά την έννοια που της 

προσδίδει ο σύγχρονος κόσμος, αρχίζει από 

την Αίγυπτο γύρω στις αρχές της 3ης 

χιλιετίας. Η Ζωγραφική της Αιγύπτου 

γινόταν μέσα στους τάφους των Φαραώ και πιο συγκεκριμένα στο εσωτερικό των 

πυραμίδων. («Το Χρονικό της Τέχνης», E. H. Gombrich, 1950) 

Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ., εμφανίζεται 

και η μεγάλη Ζωγραφική στην Κρήτη με τη 

μορφή των τοιχογραφιών, στον Μινωικό 

Πολιτισμό. Θεωρείται μάλιστα ότι η τεχνική 

της νωπογραφίας (ο χρωματισμός της 

ζωγραφικής επιφάνειας όσο αυτή είναι ακόμη 

νωπή) ήταν μια μινωική επινόηση του 17ου 

αι. π.Χ. που μεταδόθηκε αργότερα και στην 

Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή. Επίσης, 

σημαντικό σταθμό μετά τον Μινωικό πολιτισμό στην Ιστορία της Τέχνης, αποτελεί και ο 

Εικόνα 1.1.1. "Ο κήπος του Νεμπαμούν", περ.1400 π.Χ., 

τοιχογραφία από έναν τάφο στις Θήβες, Βρετανικό Μουσείο, 

Λονδίνο 

Εικόνα 1.1.2. "Οι Γαλάζιες Κυρίες", Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηρακλείου 
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Κυκλαδικός, ο οποίος άνθισε στα νησιά του κεντρικού Αιγαίου κατά την Πρώιμη Εποχή του 

Χαλκού (3η χιλιετία Π.Χ.)  («Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Κυκλαδικός πολιτισμός», 2015). 

Τέλος, αμέτρητα είναι τα έργα που έγιναν από τους Αρχαίους Έλληνες με τη βοήθεια της 

Γεωμετρίας. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι ο Παρθενώνας και το θέατρο της Επιδαύρου, 

που μας αποκαλύπτεται την άμεση σχέση των Ελλήνων με την Γεωμετρία και την Τέχνη.  

 

 

 

  

  

 

Ο 5
ος

  αιώνας αποτελεί αναμφισβήτητα για την Τέχνη και την Επιστήμη τον πρώτο μεγάλο 

σταθμό. Τον 4
ο
  αιώνα ο Ευκλείδης με τα «Στοιχεία» και ο Απολλώνιος με τις «Κωνικές 

Τομές» είναι οι κατ’ εξοχήν εκπρόσωποι του γεωμετρικού ελληνικού πνεύματος. Δεν είναι 

τυχαίο ότι η ελληνική Τέχνη και η Γεωμετρία έφτασαν στο απόγειό τους την ίδια περίπου 

εποχή. Οι Έλληνες είχαν συνειδητοποιήσει ότι χωρίς το θεωρητικό όργανο, τη Γεωμετρία, δε 

θα μπορούσαν να προχωρήσουν βαθιά στην Τέχνη. 

Στο Μεσαίωνα, η εξέλιξη της γεωμετρίας δεν προχώρησε σε βαθμό ικανοποιητικό. Δεύτερος 

μεγάλος σταθμός για την Τέχνη και την Γεωμετρία είναι ο 15ος  αιώνας, η Αναγέννηση. 

Στον αιώνα αυτό επιδιώχθηκε ό,τι δεν μπόρεσε να προχωρήσει στον 5ο  αιώνα. Οι 

Αναγεννησιακοί χώρισαν την οπτική πυραμίδα με ένα επίπεδο και προχώρησαν έτσι σε μια 

«αναπαράσταση» του χώρου. Βασικά εργαλεία του Αναγεννησιακού καλλιτέχνη είναι τα 

Μαθηματικά και κυρίως η Γεωμετρία. 

Η ραγδαία εξέλιξη της Γεωμετρίας αρχίζει από τη στιγμή που ο Καρτέσιος (17ος αιώνας) 

ανακαλύπτει τη μέθοδο των συντεταγμένων, η οποία επέτρεψε τη χρησιμοποίηση των 

μεθόδων της Άλγεβρας και της ανάλυσης στη Γεωμετρία. Εμφανίζεται η Αναλυτική 

Γεωμετρία, στην οποία με τις μεθόδους της Άλγεβρας εξετάζονται οι καμπύλες και οι 

επιφάνειες, που δίνονται από τις αλγεβρικές εξισώσεις. Τον 18ο αιώνα εμφανίζεται η 

προβολική Παραστατική Γεωμετρία. Ως το δεύτερο τέταρτο του 19ου αιώνα αντικείμενο της 

Εικόνα 1.1.3. "Ο Παρθενώνας", Ακρόπολη, Αθήνα, περ. 450 π.Χ. 
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Γεωμετρίας ήταν οι σχέσεις και τα σχήματα των 

σωμάτων του χώρου, του οποίου οι ιδιότητες 

προσδιορίζονται με τα αξιώματα που είχε διατυπώσει ο 

Ευκλείδης.   

Από την άλλη πλευρά, στο Β΄ μισό του 18ου  και αρχές 

του 19ου αι., η θεματογραφία της επίσημης Τέχνης του 

Ακαδημαϊσμού και κυρίως του  Νεοκλασικισμού που 

συνδέθηκε με τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, 

αναζητά την έμπνευσή της στην ιστορία και στις κλασικές 

αξίες. Αναβιώνουν κλασικά μοτίβα, θέματα και 

διακοσμητικά στοιχεία, όπως τα παρέδωσαν οι Έλληνες καλλιτέχνες της Κλασικής εποχής 

και οι μετέπειτα, από αυτούς επηρεασμένοι  αναγεννησιακοί καλλιτέχνες, όπως 

χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο ζωγράφος Γεράσιμος Γερολυμέτος σε άρθρο του που 

δημοσιεύτηκε στο  περιοδικό «ΕΝΝΕΑΔΑ» (2003). Ο 20ος αιώνας υπήρξε επίσης ο αιώνας 

της Ψυχανάλυσης, της διερεύνησης του υποσυνειδήτου και των ονείρων. Στην Τέχνη οι 

τάσεις και τα κινήματα διαδέχτηκαν το ένα το άλλο, προσαρμοσμένα κάθε φορά στις 

ανάγκες της εποχής. Πολλές φορές οι καλλιτέχνες βασίζονταν στην επιστήμη και την 

τεχνολογία για τη δημιουργία έργων που ήταν συνδεδεμένα με την ίδια τη ζωή.  

Στην πρώην Σοβιετική Ένωση η Τέχνη που προβλήθηκε μετά 

τον θάνατο του Λένιν, είχε προπαγανδιστικό και διδακτικό 

στόχο. Έτσι κυριάρχησαν πορτρέτα, οι μνημειακές διαστάσεις 

και η επιστροφή σε έναν ακαδημαϊκό ρεαλισμό του 19ου 

αιώνα. Οι νέες τάσεις που παρατηρούνται την περίοδο αυτή 

στην τέχνη της Σοβιετικής Ένωσης είναι η ρωσική πρωτοπορία, 

ο Ραγιονισμός, ο Κυβιστικός Φουτουρισμός, ο Σουπρεματισμός 

και ο Κονστρουκτιβισμός  («Γεωμετρία και Τέχνη - 

Μαθηματικά της φύσης και της ζωής», 2015). Μετά την νέα 

θεώρηση της εσωτερικής γεωμετρικής δομής που θεμελίωσε ο 

Σεζάν στη ζωγραφική, ένα νέο κεφάλαιο ανοίχτηκε στην 

εξέλιξη της Τέχνης. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, 

καλλιτεχνικά κινήματα, όπως ο Κυβισμός με κύριους 

εκπροσώπους τον Πικάσο, τον Μπράκ  κ.α., βασίστηκαν τόσο στις κατακτήσεις του Σεζάν, 

Εικόνα 1.1.4. " La Géométrie”,René 

Descartes ή Καρτέσιος, 1637 

Εικόνα 1.1.5. “Αρλεκίνος”, Paul 

Cézanne, 1890, Ουάσινγκτον, 

National Gallery of Art 
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όσο και στην επιρροή των αφρικανικών ξυλόγλυπτων έργων τέχνης, για να ακολουθήσουν ο 

Φουτουρισμός, ο Φωβισμός, ο Σουρεαλισμός, η ανεικονική ζωγραφική κ.α. 
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1.2. Επιστήμη και Τέχνη 

 

Τα Μαθηματικά από τότε μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο 

στην εξέλιξη των διαφόρων μορφών της Τέχνης. Σ’ όλες τις εποχές αναδείχθηκαν εξέχουσες 

μορφές της Τέχνης, οι οποίες χρησιμοποίησαν τα Μαθηματικά ως το βασικό συστατικό της 

Τέχνης τους. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατόν 

να υπάρξουν κανόνες ή όρια σχετικά με τα θέματα ή 

τις ιδέες της μαθηματικής τέχνης. Υπάρχουν όμως 

κάποια θέματα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί 

περισσότερο και δείχνουν ότι έχουν κερδίσει την 

προτίμηση ορισμένων καλλιτεχνών. Μεταξύ αυτών 

είναι τα πολύεδρα, τα ψηφιδωτά, τα fractals κ.α. 

(Τουμάσης & Αρβανίτης, 2002).  

 

Αν επεκταθούμε λίγο και στον τομέα της 

επιστήμης σε συνδυασμό με την Τέχνη, θα ανακαλύπταμε ότι πολλές φορές η Τέχνη έχει 

προηγηθεί της Επιστήμης στην ανίχνευση του μέλλοντος. Και μέλλον για την Τέχνη μπορεί 

να σημαίνει παρελθόν. Σε αντίθεση με την Επιστήμη που κινείται προσθετικά πάντα 

μπροστά, αθροίζοντας τη μια γνώση πάνω στην 

προηγούμενη. Έτσι, η Τέχνη μπορεί να κινείται με 

άλματα ελεύθερα και αμφίδρομα μπρος-πίσω στο 

χρόνο (Γερολυμέτος, 2003).  

Οι δρόμοι της Τέχνης και της Επιστήμης μπορούν να 

συναντηθούν και αυτό το αποδεικνύουν δύο 

σημαντικές προσωπικότητες των αντίστοιχων 

χώρων, ο Πικάσο και ο Αϊνστάιν. Ο Πικάσο ήταν 

ένας καλλιτέχνης για τον οποίο η λογική-

μαθηματική σκέψη έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Είχε 

πειστεί ότι η Γεωμετρία έπρεπε να γίνει η γλώσσα 

της νέας Τέχνης. Αυτή ήταν μια εκπληκτική 

ανακάλυψη που μορφοποίησε την άμορφη ως τότε 

γλώσσα της Τέχνης και την έφερε πιο κοντά στην 

Εικόνα 1.2.1.  "Φράκταλ  στη φύση" 

Εικόνα 1.2.2. «Κορίτσι στον καθρέφτη», Πάμπλο 

Πικάσο, Ελαιογραφία, 1932, Νέα Υόρκη, 

Museum of Modern Art 
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επιστήμη. Ο Αϊνστάιν από την άλλη, ήταν ένας επιστήμονας που στηριζόταν σε μεγάλο 

βαθμό στη χωρική σκέψη. Για εκείνον η αισθητική ήταν επιστημονικό δεδομένο ενώ ο 

μινιμαλισμός ήταν αισθητική αρχή-αξίωμα.  

Φτάνοντας στο τέλος αυτού του πρώτου κεφαλαίου παραθέτουμε μία άποψη του Albert 

Einstein, ο οποίος έλεγε:  

«Εκεί που ο κόσμος παύει να είναι η σκηνή για τις προσωπικές ελπίδες και επιθυμίες, εκεί όπου εμείς, 

σαν ελεύθερα όντα, τον παρατηρούμε με απορία, αναρωτιόμαστε γι’ αυτόν και τον μελετάμε, εκεί είναι η 

είσοδος στο βασίλειο της Τέχνης και της Επιστήμης. Εάν μεταφράσουμε αυτό που παρατηρήσαμε και 

νιώσαμε με τη γλώσσα της λογικής, τότε κάνουμε επιστήμη. Εάν το δείξουμε με μορφές των οποίων οι 

σχέσεις δεν είναι προσιτές στην ενσυνείδητη σκέψη, αλλά αναγνωρίζονται με τη διαίσθηση και ως 

μεστές νοήματος, τότε κάνουμε τέχνη. Το κοινό στοιχείο και στην επιστήμη και στην τέχνη είναι η 

αφοσίωση σε κάτι που υπερβαίνει το προσωπικό» 

(Αποσπάσματα από το βιβλίο του Στέφανου Μπαλή «Μαθηματικά και ποίηση: από τον 

Αρχιμήδη στον Ελύτη»). 
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2.Μοντέρνα Τέχνη 

 

Όταν ο κόσμος μιλάει για «μοντέρνα τέχνη», εννοεί 

συνήθως μια τέχνη που έχει ξεκόψει από τις 

παραδόσεις του παρελθόντος και προσπαθεί να κάνει 

πράγματα που κανένας καλλιτέχνης δεν είχε διανοηθεί 

ως τότε να εφαρμόσει.  

Ο Μοντερνισμός, λοιπόν, δεν υπήρξε μόνο 

απελευθερωτική δύναμη, όπως πιστεύαμε παλιότερα, 

υπήρξε, ανάμεσα σε άλλα, υπεύθυνος για την άρνηση 

του νοήματος στην αναπαράσταση, την καθήλωση στη 

μοναδικότητα και την πρωτοτυπία, τον εξοβελισμό της 

πρόθεσης και της έκφρασης από το καθαρά εικαστικό 

πεδίο, τη διάκριση σε τέχνες του λόγου και εικαστικές τέχνες, μέσω «κατακερματισμού του 

αισθητικού πεδίου σε ευδιάκριτες περιοχές συγκεκριμένης ειδικότητας», την πίστη στην 

απόλυτη αυτονομία του έργου τέχνης. 

Συνοπτικά, ο μοντερνισμός είναι ένα ευρύ κίνημα που συμπεριλάμβανε τους πρωτοπόρους 

του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Αν και οι διαφορετικοί, ήταν συχνά ασύμβατοι μεταξύ 

τους (ενίοτε και ανταγωνιστικοί), κοινός στόχος τους 

ήταν η απόρριψη του νατουραλισμού και του 

ακαδημαϊσμού αφενός και η υπεράσπιση της 

ακαδημαϊκής τέχνης αφετέρου. Το κοινό νήμα που 

συνέδεε αυτούς τους καλλιτέχνες ήταν η αναζήτηση 

απαντήσεων στα θεμελιώδη ερωτήματα για τη φύση της 

τέχνης και της ανθρώπινης εμπειρίας. 

Όλοι οι μοντερνιστές διακρίνονταν από την κοινή 

αντίληψη ότι η σύγχρονη εποχή ήταν θεμελιακά 

διαφορετική από τις προηγούμενες. Η μοντέρνα τέχνη, 

όπως, άλλωστε, και η παλιά γεννήθηκε για να δώσει 

λύση σε ορισμένα προβλήματα. H τέχνη όφειλε να 

ανανεωθεί αντιμετωπίζοντας και διευρύνοντας την ίδια τη 

Εικόνα 2.1. «ΟΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΕΣ ΤΗΣ 

ΑΒΙΝΙΟΝ», Πάμπλο Πικάσο, 1907, Μουσείο 

Μοντέρνας Τέχνης, Νέα Υόρκη 

Εικόνα 2.2.Φουτουρισμός, Μοναδικές 

Μορφές Συνέχειας στο Χώρο, 

Ουμπέρτο Μποτσιόνι 
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νεωτεριστική συνθήκη ύπαρξής της. Για ορισμένους εξ αυτών σήμαινε την απόρριψη του 

βιομηχανικού στοιχείου υπέρ του πριμιτίφ (πριμιτιβισμός), ενώ για κάποιους άλλους ύμνο 

στην τεχνολογία και τις μηχανές (φουτουρισμός). 

Ορισμένοι μοντερνιστές άρχισαν να διερωτώνται σχετικά με το τι είναι τέχνη, τι 

υπερασπίζεται και τι υποστηρίζει. Μέσω αυτής της διαδικασίας η καλλιτεχνική 

δραστηριότητα και η πολιτισμική κριτική         απέκτησαν βαθμιαία όλο και πιο στενούς 

δεσμούς. Οι ντανταϊστές αντικατέστησαν πλήρως το άτομο με το ασυνείδητο. Οι 

μοντερνιστές διαγκωνίζονταν για το αν η τέχνη πρέπει να ανιχνεύει τα συναισθήματα και τη 

διανοητική κατάσταση (εξπρεσιονισμός), την πνευματική τάξη (νεοπλαστικισμός), την 

κοινωνική λειτουργία (κονστρουκτιβισμός), το ασυνείδητο (σουρεαλισμός), τη φύση της 

αναπαράστασης (κυβισμός) ή τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης στην αστική και καπιταλιστική 

κοινωνία (ντανταϊσμός). Πολλοί από αυτούς τους  αλληλεπικαλύπτονταν. 

 

 

Βαθμιαία, η τέχνη κατέστη το μέσο για την ανακάλυψη της αλήθειας, ανεξάρτητα από το αν 

επρόκειτο για μια σύγχρονη αλήθεια (φουτουρισμός) ή μια οικουμενική αλήθεια 

(σουπρεματισμός). 

Στο μοντερνισμό γενικά, η, εκ μέρους του καλλιτέχνη, διεύρυνση του οράματός του είναι 

ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο. Μολονότι αυτό το στοιχείο ήταν εμφανές από το 19ο αιώνα, 

στη μοντέρνα τέχνη πήρε τη μορφή δόγματος. Ο μοντέρνος καλλιτέχνης ανακάλυψε πως η 

θέση ότι πρέπει να ζωγραφίζει ό,τι βλέπει είναι λάθος. Είναι αντιφατική ως προς το νόημά 

Εικόνα 2.3. Ντανταϊσμός – Μαρσέλ Ντυσάν,  

"ΚΡΥΝΗ" 
Εικόνα 2.4. Σουπρεματισμός - Μάλεβιτς, 

"ΜΑΥΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ" 
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της. Ο αρχαίος Έλληνας, ο Αιγύπτιος, ο πρωτόγονος, ο Κινέζος, ο Ρωμαίος, ο μεσαιωνικός 

καλλιτέχνης δε ζωγράφιζε ό,τι έβλεπε. Αυτή η άποψη διαμορφώθηκε με την Αναγέννηση.  

Ο μοντέρνος καλλιτέχνης ξέρει πως για να παραστήσει ένα πραγματικό ή φανταστικό 

αντικείμενο δεν ανοίγει τα μάτια του για να δει γύρω του, αλλά χτίζει την εικόνα του 

ξεκινώντας από τα χρώματα και τις φόρμες. Ήταν θέμα παράδοσης κι όχι έμφυτη ανάγκη, 

από τον Τζιότο έως τους ιμπρεσιονιστές να αναπαριστάνει η τέχνη τη φύση. Εκείνοι που 

θρηνούν για την απομάκρυνση από την παράδοση, θα πρέπει να επιστρέψουν στην εποχή 

πριν από τη γαλλική επανάσταση του 1789, οπότε οι καλλιτέχνες άρχισαν να 

πειραματίζονται και να δημιουργούν νέες κινήσεις. Όμως ακόμα και αυτή η παράδοση 

ώθησε την τέχνη, την εξέλιξε και την οδήγησε στο μοντερνισμό και στη σύγχρονη τέχνη. 

Γιατί το κάθε έργο αναφέρεται στο παρελθόν και οδηγεί στο μέλλον. Γιατί είναι 

αξιοθαύμαστο πως μια ζωντανή αλυσίδα παράδοσης συνδέει ακόμα την τέχνη της εποχής με 

αυτή των πυραμίδων 

 

Η τέχνη πριν από το 19ο αιώνα αναπαριστά τον εξωτερικό κόσμο. Η μοντέρνα τέχνη διακινεί 

τον εσωτερικό, δίνει προτεραιότητα στο άτομο, στην ατομική υποκειμενικότητα, γι' αυτό και 

Εικόνα 2.5. Η ανθρώπινη φιγούρα απο την Αρχαία Αίγυπτο έως τον Αφηρημένο Εξπρεσιονισμό (Αρχαία 

Αίγυπτος, Αρχαία Ελλάδα, Βυζάντιο, Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Μπαρόκ, Ρεαλισμός, Φωβισμός, Κυβισμός, 

Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός) 
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μας τρομάζει, γιατί είναι ανοίκεια στο ευρύ κοινό που έχει συνηθίσει να αρέσκεται σε ό,τι 

μπορεί να καταλάβει. Δίνει ο μοντερνισμός στην αισθητική τη θέση της ηθικής. 

Τέλος, ο μοντερνισμός είναι μια διαχρονική σταθερά του δυτικού κόσμου, αφού, σύμφωνα 

με το Foucault: «δεν είναι κάτι που προσδιορίζεται χωρικά και χρονικά , είναι μια στάση ζωής, 

κάτι σαν το αρχαιοελληνικό ήθος, του οποίου το περιεχόμενο είναι η προσπάθεια που κάνει το 

άτομο να θεσπιστεί σαν αυτόνομο υποκείμενο». 
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3. Σουρεαλισμός ή Υπερρεαλισμός 

 

Ο όρος Σουρεαλισμός χρησιμοποιήθηκε από το 

1917 και ύστερα από τους Andre Breton, Paul 

Eluard και πολλούς αρθρογράφους της πράσινης 

εφημερίδας Literature, που είχε έδρα το Παρίσι. 

Tο καλλιτεχνικό κίνημα που επίσημα 

ονομάστηκε Σουρεαλισμός, εμφανίστηκε στο 

Παρίσι μετά το 1922, οπού μετά τη διάσπαση του 

κινήματος του Ντανταϊσμού, καλλιτέχνες 

ακολούθησαν τον Andre Breton στους νέους 

πειραματισμούς που εξερευνούσε και οδήγησαν στην καθιέρωση του νέου κινήματος. Εκείνη 

την περίοδο ο Breton έγινε ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας Literature και συγκέντρωσε 

γύρω του αρθρογράφους, συγγραφείς και καλλιτέχνες που βρίσκονταν κοντά στις δικές του 

απόψεις. 

Ο Σουρεαλισμός, ή Υπερρεαλισμός, εγκαινιάστηκε το 

1924 στην Γαλλία,  μ’ ένα Μανιφέστο γραμμένο από τον 

Αντρέ Μπρετόν, όπου και περιγραφόταν ως «καθαρός 

αυτοματισμός». Ένα πύρινο και αλαζονικό βιβλίο, μέσα 

στο οποίο αποτυπώνονται οι φιλοδοξίες και οι σκοποί του 

σουρεαλισμού. Η φαντασία, η τρέλα, το ασυνείδητο και η 

παντοδυναμία του ονειρικού στοιχείου είναι η βάση της 

σουρεαλιστικής οπτικής. Ένα από τα βασικά στοιχεία που 

προκύπτει από το μανιφέστο είναι αντίθεση στον 

Χριστιανισμό και τον Καρτεσιανισμό, που σύμφωνα με 

τη σουρεαλιστική θεωρία, παραλύουν όλη την Δυτική 

σκέψη. Προέρχεται από το sur-réalisme που σημαίνει  

«πέρα ή πάνω από την πραγματικότητα» (Χέρμπερτ Ρηντ, 

1986: 144). Πρόκειται για ένα ρεύμα που αναπτύχθηκε 

κυρίως στο χώρο της λογοτεχνίας, αλλά εξελίχθηκε σε ένα 

Εικόνα 3.2. Αντρέ Μπρετόν, 

"ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΤΟΥ 

ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΜΟΥ", 1924 

Εικόνα 3.1. Αντρέ Μπρετόν, 1896-1966 
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ευρύτερο καλλιτεχνικό και πολιτικό ρεύμα. Επιδίωξε πολλές ριζοσπαστικές αλλαγές στο 

χώρο της τέχνης αλλά και της σκέψης γενικότερα, κάτι που του προσδίδει τον χαρακτήρα 

ενός επαναστατικού κινήματος.  

Αυτό που προέβαλαν οι Σουρεαλιστές ήταν μια ευρύτερη αναθεώρηση των αξιών, σε κάθε 

πτυχή της ανθρώπινης ζωής, στηριζόμενοι στις ψυχαναλυτικές θεωρίες του Φρόυντ και στα 

πολιτικά ιδεώδη του Μαρξισμού. Παρ’ όλα αυτά οι Σουρεαλιστές δεν ενδιαφερόταν για τις 

θεραπευτικές ιδιότητες της ψυχαναλυτικής μεθόδου, αλλά για τα όνειρα ως καταστάσεις 

απελευθέρωσης της ανθρώπινης φαντασίας. Ο Μπρετόν εξάλλου γνωρίζοντας τις νέες 

ψυχαναλυτικές θεωρίες είχε φτάσει στο συμπέρασμα πως η συμβολική φαντασία που 

απελευθερώνεται με τα όνειρα ή την ανάλυση των ονείρων μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για 

ποιητικούς σκοπούς. Η πρόθεσή του ήταν καθαρή, μέσα στο σκοτάδι που ολοένα και 

μεγάλωνε, ήθελε να δημιουργήσει φως. Ήταν απαραίτητος ένας αποπροσανατολισμός στην 

συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. 

Με την χρήση του «αυτοματισμού» ως κύριο μέσο έκφρασης, τόσο στη λογοτεχνία όσο και 

στις εικαστικές τέχνες, επιδίωξαν τη διερεύνηση του  ασυνειδήτου, την απελευθέρωση της 

φαντασίας με την απουσία κάθε ελέγχου από τη λογική και εν συνεχεία διακήρυξαν τον 

απόλυτο μη κομφορμισμό. Ασχολήθηκαν με  τη φύση του καλλιτέχνη, γύρω από τη σημασία 

του «θαυμαστού», του «παράλογου» και του «τυχαίου» ή «συμπτωματικού» στην ζωγραφική 

και την ποίηση. Ο Μπρετόν αναγνωρίζεται ως η κεντρική φυσιογνωμία και είναι ένας από 

τους σημαντικότερους θεωρητικούς του κινήματος, καθώς κι αυτός που οδήγησε το 

μοντέρνο κίνημα από τον Ντανταϊσμό στον Σουρεαλισμό. 

 Όπως αναφέρει ό ίδιος ο Μπρετόν: 

«…αποφάσισα να αποσπάσω από τον εαυτό μου αυτό που προσπαθεί κανείς να αποσπάσει από τους 

αρρώστους, δηλαδή έναν μονόλογο που κυλάει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ώστε το κριτικό πνεύμα του 

υποκειμένου να μην μπορεί να τον ελέγξει, που να μην παρεμποδίζεται από καμία αναστολή και που να 

εκφράζει όσο γίνεται πιο πιστά την ομιλούμενη σκέψη». 

Θεωρούσε, επίσης, ότι η ταχύτητα της σκέψης δεν είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του 

λόγου, και συνεπώς ότι δεν ξεπερνάει τη ροή ούτε της γλώσσας, ούτε της πένας.  

Έτσι, Μπρετόν και Σουπώ άρχισαν να γεμίζουν χαρτιά, αδιαφορώντας εντελώς για το 

λογοτεχνικό αποτέλεσμα. Υπήρχαν τα ίδια λάθη στη δομή, ο ίδιος διστακτικός τρόπος, αλλά 

και η ίδια αίσθηση ενός εξαιρετικού οίστρου. Πολλή συγκίνηση, μια σημαντική ποικιλία 
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αξιόλογων εικόνων που δεν θα ήταν ικανοί να φτιάξουν γράφοντας κανονικά και κάποιες 

κωμικές προτάσεις συμπλήρωναν τα έργα τους. Η μόνη διαφοροποίηση που παρουσίασαν 

στα κείμενά τους ήταν αυτές που οφείλονταν στις ανόμοιες  ιδιοσυγκρασίες τους. Αυτό 

δείχνει ότι ο Σουρεαλισμός ήταν πάνω απ’ όλα ένας τρόπος ποιητικής δημιουργίας και πως η 

ζωγραφική και η γλυπτική έπρεπε ουσιαστικά να θεωρούνται σαν πλαστικοί 

μετασχηματισμοί της ποίησης. 

Σύμφωνα με το μανιφέστο, Σουρεαλισμός είναι ο ψυχικός αυτοματισμός, καθαρός, με τον 

οποίο προτίθεται κανείς να εκφράσει είτε προφορικά είτε γραπτά, είτε με οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο, την πραγματική λειτουργία της σκέψης. Η υπαγόρευση της σκέψης, με την απουσία 

κάθε ελέγχου από τη λογική, έξω από κάθε προκατάληψη αισθητική ή ηθική. Ο 

σουρεαλισμός στηρίζεται επίσης στην πίστη στην ανώτερη πραγματικότητα ορισμένων 

τύπων συσχετισμών αγνοημένων ως τώρα, στην παντοδυναμία του ονείρου, στο αδιάφορο 

παιχνίδι της σκέψης. Τείνει να καταλύσει όλους τους άλλους ψυχικούς μηχανισμούς και να 

υποκατασταθεί στη θέση της η λύση των κυριότερων προβλημάτων της ζωής. Οι 

Υπερρεαλιστές συνέβαλαν στην απελευθέρωση της οπτικής φαντασίας από τα δεσμά της 

λογικής και της συμβατικότητας. 

Στο δεύτερο σουρεαλιστικό μανιφέστο, το 1930, το οποίο στρέφεται πιο έντονα στην 

ερμητική και αλχημιστική παράδοση, και δεν εγκαταλείπεται ο αντιχριστιανισμός και ο 

αριστερισμός. Αναφέρει ότι «στο 

εσωτερικό του εγκεφάλου υπάρχει ένα 

ιδιαίτερο σημείο όπου η ζωή και ο 

θάνατος, το πραγματικό και το 

φανταστικό, το παρελθόν και το 

μέλλον, το αισθητό και το 

υπεραισθητό, το ανώτερο και το 

κατώτερο, παύουν να φαίνονται ως 

αντίθετα». Στο σουρεαλισμό τόσο το 

στοιχείο του «τυχαίου» όσο και του «συμπτωματικού» για τη διαμόρφωση ενός έργου τέχνης 

ή ακόμα και για τη διαμόρφωση ενός καλλιτέχνη, αποτέλεσαν το επίκεντρο εντατικής 

μελέτης. Στο πρόγραμμα του σουρεαλισμού κρυβόταν η έντονη ανάγκη για εξέγερση ενάντια 

των θεσμών και των φιλοσοφιών, ενάντια των γηραιών πολιτικών, φιλοσόφων, ποιητών και 

Εικόνα 3.3."ΟΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ", Ρενέ Μαγκρίντ, Ελαιογραφία, 

NATIONAL PORTRAIT GALLERY, 1928 
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καλλιτεχνών που είχαν σύρει τη νεότερη γενιά στην καταστροφή του Α' παγκόσμιου 

πολέμου. 

Η εμπειρία του πολέμου ώθησε τους σουρεαλιστές να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στην 

απομόνωση του ποιητή και στην αποξένωση του από την κοινωνία, ή ακόμη και από τη 

φύση. Οι σουρεαλιστές πίστευαν ότι ένα έργο τέχνης οφείλει να είναι συγχρόνως ένα έργο 

δημιουργίας και ένα έργο καταστροφής. Το έργο τέχνης για το σουρεαλιστή ζωγράφο είναι 

ένα ταξίδι στο άγνωστο. Η ιδέα της εξέγερσης διατρέχει το έργο των σουρεαλιστών, 

εξέγερση κατά της παράδοσης, κατά της οικογένειας, κατά της κοινωνίας, και κατά του 

Θεού.  

Παρ’ όλες τις παραπάνω διακηρύξεις και τις ιδέες του σουρεαλιστικού κινήματος, αξίζει εδώ 

να σημειωθεί ότι πολύ λίγοι από τους καλλιτέχνες ακολούθησαν κι εφάρμοσαν κατά γράμμα 

τις αδίστακτες προτροπές του Breton. Οι περισσότεροι από τους σουρεαλιστές ζωγράφους 

έχουν ελάχιστες στιλιστικές ομοιότητες μεταξύ τους. Αυτό που έχουν κοινό είναι το στοιχείο 

της αναζήτησης νέου, πειραματικού υλικού και της ριζικής εγκατάλειψης των παραδοσιακών 

θεμάτων. Καθώς η ουσία του σουρεαλισμού ήταν η εξατομίκευση και η απομόνωση, κάθε 

καλλιτέχνης προσπαθούσε, πριν και πάνω απ' όλα, να είναι μοναδικός. 
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3.1.Χουάν Μιρό (1893-1983) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του Σουρεαλισμού είναι ο Μιρό. Ο  Καταλανός Χουάν (ή 

Ζουάν)  Μιρό (Joan Miró) γεννήθηκε στις 20 Απριλίου του 1893 στη Βαρκελώνη (Ισπανία) 

και απεβίωσε στις 25 Δεκεμβρίου του 1983 στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Συνδέθηκε με τους 

Σουρεαλιστές του Παρισιού  κάτω από την επίδραση των οποίων άρχισε να διαμορφώνει ένα 

ιδιαίτερο και προσωπικό ύφος στη Ζωγραφική του. Το 1924 υπέγραψε το Σουρεαλιστικό 

Μανιφέστο, ενώ το 1925 πήρε μέρος στην πρώτη ομαδική σουρεαλιστική έκθεση στην 

Γκαλερί Pierre. Το 1926 ασχολήθηκε με τη σκηνογραφία και σε συνεργασία με τον Μαρξ 

Ερνστ σχεδίασε τα κοστούμια και τα σκηνικά για τα 

ρώσικα μπαλέτα Σεργκέι Ντιαγκίλεφ. Στη συνέχεια, 

το 1955 εγκατέλειψε προσωρινά τη ζωγραφική και 

αφοσιώθηκε περισσότερο στις γραφικές τέχνες και 

τα κεραμικά. Τέλος, το 1975 δημιουργήθηκε το 

ίδρυμα Ζουάν Μιρό στο Κέντρο Σπουδών 

Σύγχρονης Τέχνης στη Βαρκελώνη, στο οποίο και 

δώρισε περίπου 5.000 σχέδιά του. 

Τα έργα του Μιρό ασχολούνται με την αινιγματική 

θέση του ανθρώπου σε έναν αινιγματικό κόσμο: 

πιτσιλιές και κηλίδες δημιουργούν μορφές, κι αυτές 

με τη σειρά τους δημιουργούν μια νέα 

Εικόνα 3.1.1.Χουάν Μιρό, Ισπανός Σουρεαλιστής Καλλιτέχνης, 1893-1983 

Εικόνα 3.1.2. "ΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ 

ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ", Χουάν 

Μιρό, Ελαιογραφία, 1941 
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πραγματικότητα (Βάλντμπεργκ, 1982: 190). Ζωγράφος και γλύπτης μεταξύ των μεγαλύτερων 

οραματιστών, ο Μιρό αντλεί έμπνευση για τα πρώτα του έργα από τον τόπο καταγωγής του 

και τον αγροτικό κόσμο.  

Σύντομα τα ενδιαφέροντά του επηρεάζονται προς τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της 

ευρωπαϊκής τέχνης, προς τον Φωβισμό, τον Εξπρεσιονισμό και τον Κυβισμό του Πικάσο.  

Μαζί με τον Πικάσο θεωρείται πατέρας της Μοντέρνας Ζωγραφικής. Αργότερα, η 

Ζωγραφική του προσεγγίζει τη «λυρική αφαίρεση» με γραφισμούς, άλλοτε χαρούμενους και 

άλλοτε ανήσυχους. Ως συνέπεια της επαφής του με τον Κλέε, οι ζωγραφικές μορφές 

διαστέλλονται, το σημείο μεταβάλλεται σε ίχνος.  

Στον Μιρό η δημιουργία είναι ένα παιχνίδι που καταφέρνει να αποκαλύψει τους 

περιορισμούς από τη λογική απειλητικότερους και πιο επικίνδυνους μύθους, καθιστώντας 

τους ακίνδυνους. Πολλοί είναι αυτοί που τον χαρακτήρισαν ως έναν γεννημένο παππού, που 

ζωγράφιζε όμως σαν παιδί εξαιτίας της  ευρείας χρήσης πολλών παιδικών, ευφάνταστων 

σχημάτων, καθώς και των βασικών καθαρών χρωμάτων στους πίνακές του (συν το μαύρο και 

το άσπρο). 

Σύμφωνα με τον Τζούλιο Κάρλο Αργκάν, ο Μιρό, με την αυθόρμητη τεχνική του, αποδεικνύει 

σε μια κοινωνία που όσο λιγότερο δημιουργεί τόσο περισσότερο παράγει ότι, αν η παραγωγή 

είναι συνώνυμη της εργασίας, η δημιουργία είναι συνώνυμη του παιχνιδιού. Κάτι άλλο που 

τον χαρακτηρίζει είναι η αγάπη που έδειχνε στο να συγκρίνει τις εικαστικές τέχνες με την 

ποίηση. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.1.3."ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΩΝ ΦΛΕΓΟΜΕΝΩΝ 

ΦΤΕΡΩΝ", Χουάν Μιρό, 1953 
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4.Γεωμετρία και Τέχνη στο Δημοτικό Σχολείο 

 

 

Εικόνα 4.1. “Circles in a Circle”, Βασίλι Καντίνσκι,  1923, Η.Π.Α., Philadelphia Museum of Art 

 

Η Γεωμετρία από την αρχαιότητα αποτελεί ένα μέσο με το οποίο ο άνθρωπος επιχειρεί να 

σχηματοποιήσει και να αναπαραστήσει το φυσικό κόσμο, αλλά και να εκφράσει, να 

διαμορφώσει και να υλοποιήσει τις ιδέες του. Η ίδια η ετυμολογία της λέξης, που συντίθεται 

από τη «γη» και το «μέτρο», φανερώνει ότι η γεωμετρία είναι η τέχνη που μετρά τις 

ιδιότητες, τις επιφάνειες και τα μεγέθη κάθε σώματος. Τα σημεία, οι γραμμές, τα σχήματα 

και τα στερεά, είναι τα βασικά γεωμετρικά στοιχεία που διαθέτουμε, τόσο για να 

αναπαραστήσουμε την πραγματικότητα όσο και για να συνθέσουμε ένα νέο δημιούργημα 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000: 28).  

Κρίνεται σκόπιμο να γνωστοποιηθεί ότι η Γεωμετρία σχετίζεται άμεσα με τον κόσμο του 

παιδιού και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διεγείροντας τη δίψα του για μάθηση και 

εξερεύνηση. Τα παιδιά συναντούν τη Γεωμετρία στη δομή του ηλιακού μας συστήματος, 

στους κρυστάλλους, στο φυτικό και ζωικό βασίλειο αλλά και σε ό,τι κατασκευάζει ο 

άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται σε επαφή και αποκτούν εμπειρίες με τις γεωμετρικές 

έννοιες, πριν ακόμη ξεκινήσουν το σχολείο. Στην καθημερινή τους ζωή, μέσα από το 

παιχνίδι, διακρίνουν διάφορα γεωμετρικά σχήματα ανάλογα με το σχήμα ή το μέγεθός τους, 

ανακαλύπτουν τις ιδιότητές τους και αναγνωρίζουν την ονομασία τους. Οι γνώσεις αυτές των 

παιδιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση του αναλυτικού προγράμματος της 

Γεωμετρίας. Είναι εφικτή, λοιπόν, η μελέτη της Γεωμετρίας και στις μικρές ηλικίες, 
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βασιζόμενη στις εμπειρίες των παιδιών για το χώρο, που αποτελεί μέρος του περιβάλλοντος 

και των βιωμάτων τους (Χρονάκη, 2006).  

Αν αναρωτηθεί κανείς για τη  σημασία που έχουν οι Τέχνες, θα λέγαμε, ότι οι βιωματικές 

προσεγγίσεις στις Τέχνες προσφέρουν πολλά εσωτερικά και εξωτερικά οφέλη στα παιδιά του 

Δημοτικού Σχολείου. Τα εσωτερικά οφέλη περιλαμβάνουν τις δυνατότητες να αναπτύξουν 

τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, να βιώσουν τη χαρά, την ομορφιά και τον θαυμασμό. 

Οι Τέχνες, επίσης, συμβάλλουν στο να μετατρέπουν κάτι το συνηθισμένο σε ασυνήθιστο, να 

εμπλουτίζουν την ποιότητα ζωής μας και να αναπτύσσουν αποτελεσματικούς τρόπους 

έκφρασης των συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων. Από την άλλη, τα εξωτερικά οφέλη, 

αποδεδειγμένα, συνεισφέρουν στη διαθεματικότητα διαφόρων αντικειμένων και στην 

ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, κοινωνικών δεξιοτήτων και μεταγνώσης των μαθητών (Upitis, 

2011: 1).  

Όσον αφορά στην Τέχνη που μπορεί κανείς να συναντήσει στο σημερινό Δημοτικό σχολείο, 

πρόκειται για την Αισθητική αγωγή (εικαστική, μουσική, θεατρική αγωγή). Η Αισθητική 

Αγωγή δεν περιορίζεται μόνο στα καλλιτεχνικά μαθήματα, αλλά εννοείται ως μία διαγώνια 

δραστηριότητα. Η ικανότητα για μία αισθητική θεώρηση του κόσμου μπορεί να γίνει πράξη 

σε μαθήματα όπως η Ιστορία, τα Μαθηματικά, η Νεοελληνικη Γλώσσα κλπ. Παιδαγωγικό 

χαρακτήρα έχει η μάθηση που αποκτάται μέσω της όρασης, της ακοής, της αφής. Υπάρχει 

ένας νοητός δεσμός ανάμεσα στο αισθητικό και στο καλλιτεχνικό. Λανθασμένα κυριαρχεί η 

ιδέα ότι ένα καλλιτεχνικό έργο είναι απαραιτήτως αισθητικό. Θεωρείται  ότι μόνο η 

καλλιτεχνική αγωγή παράγει αισθητική, ενώ μπορεί κανείς να διακρίνει και άλλες διεξόδους. 

Η καλλιτεχνική αγωγή δεν πρέπει να εννοηθεί ως το 

άθροισμα των καλλιτεχνικών μαθημάτων, αλλά ως μία 

σκοπιμότητα: αυτής της καλλιέργειας. Καλλιτεχνική Αγωγή 

υπάρχει από τη στιγμή που ο μαθητής μαθαίνει από την 

Τέχνη, από τη στιγμή που ο μαθητής προσχωρεί συνειδητά 

σε μία καλλιτεχνική κουλτούρα και μαθαίνει κάτι για τον 

εαυτό του, από τη στιγμή που η μάθηση του επιτρέπει να 

επιλύσει προβλήματα, να θέσει ερωτήματα, με λίγα λόγια 

να ενταχθεί σε μία ανθρώπινη κουλτούρα που προάγει τον 

στοχασμό. Ένας μαθητής δεν θα αποκτήσει καλλιτεχνική 

αγωγή επειδή θα τσαλαβουτήσει μέσα στα χρώματα. Θα 
Εικόνα 4.2. “Merry Structure”, 

Βασίλι Καντίσκι, 1926 
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αποκτήσει αγωγή από τη στιγμή που οι δραστηριότητες αυτές θα επιτρέψουν στους μαθητές 

να συνειδητοποιήσουν ότι άλλοι, πριν από αυτούς ζωγράφισαν ή έπαιξαν μουσική, ότι αυτές 

οι δραστηριότητες είναι φορτισμένες με νόημα, ότι δίνουν τη δυνατότητα να κατανοήσουμε 

τις εποχές, τις ιδέες, τους ανθρώπους.  

Με άλλα λόγια, ο μαθητής που θα μπορεί να προβληματιστεί πάνω στην καλλιτεχνική 

κουλτούρα θα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στον κόσμο. Διότι θα μάθει από την Τέχνη ότι 

υπάρχει παιδεία. Η καλλιτεχνική κουλτούρα αυτή καθαυτή δεν έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα. 

Το να θέλει κανείς να μοιάσει στον Πικάσο δεν έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα, αν δεν 

αντιληφθούμε το βαθύτερο  νόημα που αυτό μπορεί να έχει γι’ αυτόν που το κάνει.   

Ύστερα από αναφορά στην καλλιτεχνική κουλτούρα που προηγήθηκε, ακολουθεί ο 

«ορισμός» της καλλιτεχνικής κληρονομιάς. 

Σύμφωνα με την Chapman (1993: 117), η 

καλλιτεχνική κληρονομιά ορίζεται γενικά ως 

οργανωμένη γνώση για την Τέχνη, καθώς και για 

τα συγκεκριμένα έργα τέχνης που 

δημιουργήθηκαν από καλλιτέχνες, 

βιομηχανικούς σχεδιαστές (designers), 

αρχιτέκτονες και τεχνίτες του παρελθόντος και 

του παρόντος. Όταν η ζωή και η καλλιτεχνική 

προσπάθεια του παιδιού συνδέονται με την 

καλλιτεχνική κληρονομιά, τότε το σύνολο της εμπειρίας παίρνει προσωπικό χαρακτήρα και 

το παιδί βοηθιέται να αποδώσει αξία στα έργα των άλλων ανθρώπων. Ταυτόχρονα η επαφή 

του με την καλλιτεχνική κληρονομιά επιβεβαιώνει τη γνησιότητα της δικής του δημιουργικής 

προσπάθειας. Ωστόσο, κανένα μέρος της καλλιτεχνικής κληρονομιάς δεν μπορεί να έχει 

προσωπικό νόημα για τα παιδιά, παρά μόνο όταν συνδέεται  με την ίδια τους τη ζωή. Ας μην 

ξεχνάμε πως τα μικρά παιδιά, όπως και οι ενήλικοι, ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν 

σχέσεις τάξης ανάμεσα σε σχήματα, χρώματα και γραμμές από καθαρή ευχαρίστηση για το 

αποτέλεσμα.   

Φτάνοντας στο τέλος του πρώτου αυτού κεφαλαίου, πραγματοποιείται μία σύντομη 

ερευνητική ματιά στο χώρο των Εικαστικών του εξωτερικού και συγκεκριμένα της 

Γερμανίας. Εκεί επισημαίνεται ότι ένας από τους ανθρώπους που έδωσε μεγάλη ώθηση και 

έμφαση στην κίνηση της Τέχνης, στην ενασχόληση με αυτήν αλλά και στην προσπάθεια για 

Εικόνα 4.3. «Μελέτη στο χρώμα: Τετράγωνα με 

ομόκεντρους δακτυλίους»,  Βασίλι Καντίσκι, 1913, 

Stadtische Galerie im Lenbachhaus, Μόναχο, 

Γερμανία 



33 
 

κατανόηση των καλλιτεχνικών έργων την εποχή αυτή ήταν ο Carl Götze. Αξιοσημείωτο είναι 

και το βιβλίο του, Das Kind als Künstler, «Το παιδί ως καλλιτέχνης», (1898), στο οποίο 

εκφράζεται η βασική σκέψη ότι το παιδί από τη φύση του είναι δημιουργικό, ότι δηλαδή το 

έδαφος για την Τέχνη είναι ήδη προπαρασκευασμένο και ότι η καλλιτεχνική αγωγή δε 

χρειάζεται παρά να εξελίξει το από τη φύση δεδομένο. Δίνεται, λοιπόν, ιδιαίτερη βαρύτητα 

στην εν δυνάμει δημιουργικότητα του παιδιού και όχι τόσο στην κατανόηση της Τέχνης, η 

οποία αποτελούσε βασική επιδίωξη της μέχρι τώρα καλλιτεχνικής αγωγής (Παυλίδου, 2002: 

74-78).  
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5.Διδακτική Κατανόηση του Μαθήματος της Γεωμετρίας 

 

Ο Usiskin (1987) σύμφωνα με τους Κολέζα και 

Ντζιαχρήστο (1990) υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρείς 

βασικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να διδάσκεται η 

Γεωμετρία. Αρχικά, αποτελεί βασικό συνδετικό κρίκο 

μεταξύ των Μαθηματικών και του πραγματικού 

κόσμου, καθώς βοηθάει σημαντικά την μεταξύ των 

ανθρώπων επικοινωνία. Δεν είναι λίγες οι φορές που 

γεωμετρικές έννοιες όπως «σημείο», «γραμμή», 

«γωνία», «ορθογώνιο» κτλ. χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν πράγματα του 

περιβάλλοντα χώρου ή να περιγράψουν μία τοποθεσία, το μέγεθος και το σχήμα κάποιου 

αντικειμένου. Έπειτα, η Γεωμετρία διευκολύνει την απεικόνιση ιδεών από άλλες περιοχές 

των Μαθηματικών.   

Στις περισσότερες χώρες, η διδασκαλία της Γεωμετρίας στο Δημοτικό σχολείο βασίζεται 

στην εξερεύνηση, ονομασία, περιγραφή, ομαδοποίηση, σχεδιασμό και μέτρηση φυσικών 

αντικειμένων στο επίπεδο ή στο χώρο (Κολέζα, 2000: 258). Η μελέτη της Γεωμετρίας 

απαιτεί τη στενή σύνδεση και συνεργασία τριών ειδών γνωστικών διαδικασιών:  

1. διαδικασιών «οπτικοποίησης για την αναπαράσταση αντικειμένων του χώρου, την 

επεξήγηση μιας πρότασης, τη συστηματική διερεύνηση μιας σύνθετης κατάστασης ή 

απλά για μια υποκειμενική επαλήθευση ή τον έλεγχο κάποιων υποθέσεων»  

2. διαδικασιών «κατασκευής με συγκεκριμένα εργαλεία και υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες»  

3. διαδικασιών «συλλογισμού»  

Οι μικροί μαθητές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τη γεωμετρική τους 

σκέψη, με τις κατάλληλες δραστηριότητες, δηλαδή, να σχεδιάσουν και να κατασκευάσουν 

γεωμετρικά σχήματα με διάφορα υλικά. Η διερεύνηση και η απόκτηση εμπειριών μπορούν 

να πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά επίπεδα: από τα σχήματα και τη μορφή τους, στις 

ιδιότητες των σχημάτων και στις σχέσεις μεταξύ των ιδιοτήτων. Άλλωστε, η άτυπη 

Γεωμετρία είναι άρρηκτα δεμένη με τη διερεύνηση, μέσω χειρονακτικών δραστηριοτήτων 

(Van de Walle, 2005: 426).   
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6.Τα Επίπεδα Γεωμετρικής Σκέψης Van Hiele 

 

 

Η εργασία των Van Hiele, δύο Ολλανδών παιδαγωγών, του 

Pierre van Hiele και της Dina van Hiele - Geldof, ξεκίνησε 

το 1959 και προσέλκυσε άμεσα μεγάλο ενδιαφέρον στη 

Σοβιετική Ένωση. Το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα του 

μοντέλου είναι η ιεράρχηση σε πέντε στάδια των τρόπων 

κατανόησης των ιδεών του χώρου (Van de Walle, 2005: 

427).  

Η θεωρία των Van Hiele (1986) είχε σημαντική επίδραση στην ανάπτυξη της μαθηματικής 

εκπαίδευσης, όσον αφορά τον κλάδο της Γεωμετρίας. Αυτή αναφέρει ότι υπάρχουν διάφορα 

επίπεδα γεωμετρικής σκέψης και τα παιδιά βοηθούνται να προχωρήσουν από το ένα επίπεδο 

στο άλλο, μέσω της εκπαίδευσης. Τα επίπεδα της γεωμετρικής σκέψης όπως έχουν 

παρουσιαστεί στο βιβλίο του Van de Walle καθώς και στο 9ο συνέδριο παιδαγωγικής 

εταιρείας της Κύπρου (2006: 191), ιεραρχούνται από τους Van Hiele ως εξής: 

  

Επίπεδο 0: Νοερή Απεικόνιση 

 

Το παιδί έχει οπτική αντίληψη του σχήματος, ως ολότητας. Η δυνατότητα αναγνώρισης 

περιορίζεται στις φυσικές, σφαιρικές, ιδιότητες των σχημάτων. Δεν μπορεί να δώσει 

μαθηματικούς ορισμούς· μόνον περιγραφές φυσικών ιδιοτήτων του σχήματος και ίσως 

κάποια στοιχειώδη μαθηματική ιδιότητα. Το σχήμα ορίζεται για το παιδί από την εμφάνισή 

του. Για παράδειγμα, ένα τετράγωνο είναι τετράγωνο επειδή μοιάζει με τετράγωνο. Δηλαδή, 

η μορφή μπορεί να υπερισχύσει έναντι των ιδιοτήτων του σχήματος. Ένας καλός τρόπος για 

να διερευνήσουμε τα σχήματα σε αυτό το επίπεδο είναι να χρησιμοποιήσουμε μικρότερα 

σχήματα ή ψηφίδες για τη δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων, όπως επίσης και η χρήση 

τάγκραμ, τα οποία είναι δημοφιλή γεωμετρικά πάζλ. 
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Επίπεδο 1: Ανάλυση 

 

Μπορεί να χρησιμοποιήσει και να διακρίνει μαθηματικές ιδιότητες γεωμετρικών σχημάτων. 

Όταν του δοθεί ο ορισμός και γνωρίζει κάθε έννοια την οποία αυτός περιλαμβάνει, είναι σε 

θέση να τον χρησιμοποιήσει. Για το μαθητή του επιπέδου αυτού, απόδειξη σημαίνει 

πειραματική επαλήθευση της ιδιότητας για έναν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων. Σε αυτό 

το επίπεδο, τα παιδιά αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι διάφορα σχήματα κατατάσσονται 

στην ίδια ομάδα, εξαιτίας των ιδιοτήτων τους.  

 

Επίπεδο 2: Μη Τυπική Παραγωγή 

 

Συνδέει λογικά τα σχήματα και τις ιδιότητές τους με ορισμούς. Εμφανίζεται η ικανότητα να 

ομαδοποιεί ακόμα και σε ιεραρχία κλάσεων που η μια μπορεί να περιέχει την άλλη (π.χ. λέει 

πως το τετράγωνο είναι ορθογώνιο), δηλαδή μπορεί να περάσει από την αποκλειστικού στη 

μη αποκλειστικού τύπου κατηγοριοποίηση. Μπορεί, επίσης, να προχωρήσει σε απαγωγικές 

διαδικασίες και λογικές αποδείξεις. Με μεγαλύτερη την ικανότητα συλλογιστικής του τύπου: 

«εάν… τότε…», τα παιδιά μπορούν να ταξινομούν τα σχήματα χρησιμοποιώντας τα 

απολύτως αναγκαία χαρακτηριστικά. Τέσσερις ίσες πλευρές, για παράδειγμα, και μια 

τουλάχιστον ορθή γωνία αρκούν για να οριστεί ένα τετράγωνο.  

 

Επίπεδο 3:Παραγωγή 

 

Ο μαθητής συλλαμβάνει τη σημασία της λογικοαπαγωγικής διαδικασίας. Κατανοεί την ουσία 

των αξιωμάτων, των ορισμών και των θεωρημάτων. Μπορεί, παράλληλα, να καταλάβει και 

να διαμορφώσει συνηθισμένες τυπικές αποδείξεις. Η απόδειξη είναι η ανώτατη και πλέον 

έγκυρη αρχή, που καθορίζει την αλήθεια μιας πρότασης. Τέλος, ο μαθητής μπορεί να 

επαναδιατυπώσει προβλήματα σε πιο σαφή γλώσσα. Ουσιαστικά, το παιδί στο επίπεδο αυτό 

έχει την ικανότητα να εργάζεται με αφηρημένες προτάσεις για τις γεωμετρικές ιδιότητες και 

να βγάζει συμπεράσματα βασισμένα περισσότερο στη λογική, παρά τη διαίσθηση.  
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Επίπεδο 4: Αυστηρότητα 

 

Ο μαθητής αναπτύσσει μια θεωρία χωρίς τη χρήση συγκεκριμένων  αντικειμένων. Μπορεί να 

ερευνήσει τη συνέπεια και την ανεξαρτησία των αξιωμάτων. Γενικεύει ακόμα τη μαθηματική 

αρχή ή θεώρημα και βρίσκει το μέγιστο πλαίσιο εφαρμογής του. Τα προϊόντα της σκέψης σε 

αυτό το επίπεδο είναι συγκρίσεις και αντιπαραβολές ανάμεσα σε διαφορετικά αξιωματικά 

συστήματα της Γεωμετρίας (Van de Walle, 2005: 427).   

 

Όπως επισημαίνει και ο Van de Walle (2005: 429) στο βιβλίο του, τα επίπεδα των Van Hiele 

δεν εξαρτώνται από την ηλικία. Είτε πηγαίνει στην Γ΄ Δημοτικού ένα παιδί είτε στο 

Γυμνάσιο μπορεί να βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο. Πράγματι, κάποια παιδιά και ενήλικες 

παραμένουν για πάντα στο πρώτο επίπεδο και ένας σημαντικός αριθμός ενηλίκων δεν φτάνει 

ποτέ στο δεύτερο επίπεδο. Φαίνεται λογικό όλα τα παιδιά από το νηπιαγωγείο μέχρι και τη 

Β΄ Δημοτικού να είναι στο επίπεδο 1. Όπως εξάλλου και η πλειονότητα των παιδιών της Γ΄ 

και Δ΄ δημοτικού.  
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6.1.Βασικές Γεωμετρικές Δεξιότητες που Αναπτύσσουν οι Μαθητές κατά τη Διάρκεια των 

Τριών Πρώτων Επιπέδων Γεωμετρικής Σκέψης των Van Hiele 

 

 

Σχήμα 6.1. Τα Πέντε Στάδια VAN HIELE 

 

Οι μαθητές, για να κατανοήσουν τις γεωμετρικές έννοιες και να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του μαθήματος της Γεωμετρίας θα πρέπει να αποκτήσουν ορισμένες δεξιότητες. 

Οι δεξιότητες που απαιτούνται είναι οπτικές, λεκτικές, σχεδιαστικές, λογικές και εφαρμογής, 

παρακάτω αναλύουμε δύο από αυτές. Η ελλιπής ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων δημιουργεί 

δυσκολίες στους μαθητές και εμποδίζει τη μάθηση της Γεωμετρίας (Τουμάσης, 2002).  

Συγκεκριμένα, οι βασικές ικανότητες-δεξιότητες (οπτικές, λεκτικές, σχεδίασης, λογικές, 

εφαρμογής) για τα τρία πρώτα επίπεδα, τα οποία μπορεί να αγγίξουν οι μαθητές, μέχρι το 

τέλος του Δημοτικού, σύμφωνα με τους Κοντογιάννη & Ντζιαχρήστο (1999), όπως 

καταγράφεται σε μεταπτυχιακή εργασία (Σαλονικιός, 2008: 39), είναι:  

ΕΠΙΠΕΔΟ 0 (Νοερής Απεικόνισης): Ο μαθητής   

 Οπτικές: Αναγνωρίζει διάφορα σχήματα από μια εικόνα. Αναγνωρίζει μια 

πληροφορία που δίνεται με ένα σχήμα. 

 

4. 

ΑΥΣΤΗΡΟΤΗΤΑ 

 

3.ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

2.ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1.ΑΝΑΛΥΣΗ 

0. ΝΟΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
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 Λεκτικές: Συσχετίζει το σχήμα με τη σωστή ονομασία. Ερμηνεύει προτάσεις που 

περιγράφουν σχήματα. Καταλαβαίνει από την περιγραφή για ποιο σχήμα πρόκειται. 

 Σχεδίασης: Κατασκευάζει με άνεση σχήματα και μπορεί να ονομάζει τα διάφορα 

μέρη τους.  

 Λογικές: Συνειδητοποιεί ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα σχήματα. Κατανοεί τη 

διατήρηση του σχήματος σε διάφορες θέσεις.  

 Εφαρμογής: Αναγνωρίζει γεωμετρικά σχήματα σε αντικείμενα της πραγματικής 

ζωής.  

Συνεπώς σε δραστηριότητες αυτού του επιπέδου θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να: αγγίζουν, χρωματίζουν, διπλώνουν και συνθέτουν γεωμετρικά σχήματα 

(χρησιμοποιώντας διάφορα υλικά όπως καλαμάκια, σπιρτόξυλα), δημιουργούν σχήματα (με 

αντιγραφή σχημάτων σε διαφανές χαρτί, σε χαρτί με τελίτσες, σε γεωμετρικό πλαίσιο. 

Ιδιαίτερα εποικοδομητικός φαντάζει ο προσδιορισμός ενός σχήματος ή μιας γεωμετρικής 

σχέσης σε διαφορετικές περιπτώσεις (σε μια ζωγραφιά, σε ένα σύνολο διάφορων σχημάτων, 

σε πραγματικά αντικείμενα του οικογενειακού και σχολικού περιβάλλοντος των μαθητών ή 

σε εικόνες πραγματικών αντικειμένων, ακόμη και μέσα σε άλλα σχήματα) (Φιλίππου και 

Χρίστου, 1995).  

 

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 1(Ανάλυση): Ο μαθητής  

 Οπτικές: Μπορεί να διακρίνει τις ιδιότητες ενός σχήματος. Εντοπίζει ένα σχήμα σαν 

μέρος ενός πιο σύνθετου σχήματος.  

 Λεκτικές: Περιγράφει με άνεση διάφορες ιδιότητες ενός σχήματος.  

 Σχεδίασης: Μεταφράζει προφορική πληροφορία σε εικόνα. Χρησιμοποιεί τις 

ιδιότητες ενός σχήματος για να το κατασκευάσει.  

 Λογικές: Κατανοεί ότι τα σχήματα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε διάφορες 

κατηγορίες. Συνειδητοποιεί ότι οι ιδιότητες χρησιμεύουν για να ξεχωρίζουν τα 

σχήματα.  

 Εφαρμογής: Αναγνωρίζει τις γεωμετρικές ιδιότητες φυσικών αντικειμένων. 

Αναπαριστά φυσικά φαινόμενα με σχέδιο ή με τη βοήθεια μοντέλου.  
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Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτό το δεύτερο επίπεδο δίνουν ιδιαίτερη έμφαση 

στην αναγνώριση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχημάτων και στη σχέση μεταξύ 

τους. Είτε πρόκειται για το ίδιο σχήμα είτε για διαφορετικά. Έτσι οι μαθητές θα πρέπει να 

χρωματίζουν, να διπλώνουν και να κόβουν μοντέλα διαφόρων σχημάτων, ώστε να 

μπορέσουν να προσδιορίσουν ιδιότητες των σχημάτων ή γεωμετρικές σχέσεις. Επιπρόσθετα 

κρίνεται σκόπιμο να είναι σε θέση να συγκρίνουν σχήματα με βάση τις χαρακτηριστικές τους 

ιδιότητες, να καταλήγουν εμπειρικά σε γενικεύσεις και κανόνες μέσα από μελέτη 

παραδειγμάτων και φυσικά να προσδιορίζουν – σχεδιάζουν ένα σχήμα, όταν έχουν την 

προφορική περιγραφή ή κάποιο ερέθισμα (Φιλίππου & Χρίστου, 1995).  

 

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 (Μη Τυπική Παραγωγή): Ο μαθητής  

 Οπτικές: Αναγνωρίζει σχέσεις μεταξύ διαφόρων ειδών σχημάτων. Αναγνωρίζει 

κοινές ιδιότητες διαφόρων ειδών σχημάτων.  

 Λεκτικές: Μπορεί να δίνει τον ορισμό εννοιών άνετα και συνειδητά. Διατυπώνει 

προτάσεις που δείχνουν τις σχέσεις μεταξύ των σχημάτων.  

 Σχεδίασης: Δεδομένων κάποιων σχημάτων, μπορεί να κατασκευάζει άλλα σχήματα 

που σχετίζονται με τα αρχικά.  

 Λογικές: Κατανοεί τα πλεονεκτήματα ενός καλού ορισμού. Χρησιμοποιεί τις 

ιδιότητες των σχημάτων, για να συμπεράνει αν μια ομάδα σχημάτων εμπεριέχεται σε 

μια άλλη ομάδα.  

 Εφαρμογής: Κατανοεί την έννοια του μαθηματικού μοντέλου που αναπαριστά 

σχέσεις μεταξύ αντικειμένων του πραγματικού χώρου.  

Οι απαιτήσεις σε αυτό το επίπεδο είναι άμεσα συνυφασμένες με το προηγούμενο επίπεδο 

καθώς τώρα θα πρέπει οι μαθητές να επεκτείνουν τις σχέσεις που έχουν εντοπίσει, να 

σχηματίσουν και να χρησιμοποιήσουν ορισμούς. Χρήσιμη είναι η χρήση καρτών στις οποίες 

να αναγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχημάτων, ώστε να είναι εύκολος ο 

προσδιορισμός των ιδιοτήτων που περιγράφουν ένα σχήμα, με απώτερο σκοπό να λύνουν 

προβλήματα που έχουν ως βάση τις ιδιότητες και τις αλληλεξαρτήσεις των σχημάτων 

(Φιλίππου και Χρίστου, 1995).  
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7.Ευρήματα Σχετικά με τα Επίπεδα Γεωμετρικής Σκέψης των Παιδιών 

 

Παρ’ όλη την παιδαγωγική της αξία η Γεωμετρία είναι ένα 

μάθημα που δυσκολεύει τους μαθητές, τόσο στην 

Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. H 

έλλειψη βασικών γεωμετρικών δεξιοτήτων είναι ένας από 

τους παράγοντες που ευθύνονται για τις δυσκολίες που 

συναντώνται στη μάθησή της. Μία από αυτές τις 

κατηγορίες δεξιοτήτων είναι οι οπτικές δεξιότητες, 

δεδομένου ότι η Γεωμετρία είναι ένα καθαρά οπτικό-παραστατικό μάθημα.   

Σύμφωνα με ευρήματα που παρουσιάστηκαν στο 13ο συνέδριο μαθηματικής εταιρείας, τα 

τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν διεθνώς δεκάδες έρευνες, κύριος στόχος των οποίων 

ήταν ο προσδιορισμός του «επιπέδου γεωμετρικής σκέψης» των μαθητών στα πλαίσια της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, όπως αυτή έχει οργανωθεί και λειτουργεί στις παρούσες 

συνθήκες. Τα αποτελέσματα ήταν μάλλον απογοητευτικά, δεδομένου ότι οδήγησαν στη 

διαπίστωση ότι στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης μικρό μόνο ποσοστό μαθητών 

πληροί τις προϋποθέσεις στο III επίπεδο Van Hiele (Κολέζα & Ντζιαχρήστος, 1996). 

Στο 9ο συνέδριο παιδαγωγικής εταιρείας της Κύπρου (Μιχαήλ, Μουσκή & Γαγάτσης, 2006: 

201) παρουσιάστηκαν κάποια βασικά ερευνητικά ερωτήματα μιας εργασίας ώστε να 

διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούν τα παιδιά κάθε  ηλικίας την κατάλληλη ορολογία 

για να περιγράψουν λεκτικά τα γεωμετρικά σχήματα: τρίγωνο, τετράγωνο και ορθογώνιο. 

Όπως φάνηκε, από την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων, οι μαθητές ανέφεραν όρους 

που είχαν περισσότερο οπτική παρά γεωμετρική σημασία. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, 

μπορούσαν να εντοπίσουν ορισμένες μαθηματικές ιδιότητες των σχημάτων, αλλά πολύ απλές 

(όπως π.χ. των αριθμό των πλευρών των συγκεκριμένων σχημάτων). Όσον αφορά στη 

μελέτη της γεωμετρικής σκέψης των παιδιών, διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά μένουν 

καθηλωμένα στα πρωτότυπα σχήματα και αδυνατούν να τα μεγεθύνουν ή να τα 

περιστρέψουν ή ακόμα περισσότερο να συνδυάσουν τα δύο προηγούμενα. Τέλος, η παρούσα 

εργασία κατέδειξε ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά όπως τα ορίζει ο Van- Hiele στα 

επίπεδά του, βοηθούν να περιγράψουμε τον τρόπο που σκέφτονται οι μαθητές, όσον αφορά 

το θέμα της Γεωμετρίας.  
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Εν ολίγοις, η καθιερωμένη, παραδοσιακή διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, αδυνατεί 

να καλλιεργήσει στους μαθητές εκείνα τα επιστημολογικά χαρακτηριστικά της, που 

αναφέρονται συνήθως ως «ανώτερα επίπεδα γεωμετρικής σκέψης», δηλαδή την παραγωγική 

οργάνωση περιεχομένου, την αποδεικτική διαδικασία και τις γεωμετρικές κατασκευές. Κάτι 

τέτοιο δεν είναι διόλου παράξενο για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θέτει ως μοναδικό 

κριτήριο επιτυχίας την αποδοτικότητα στις απαιτήσεις των εξετάσεων, ενώ στηρίζεται στον 

μεγάλο βαθμό αποστήθισης, με τους εκπαιδευτικούς να τηρούν μια άκαμπτη στάση απέναντι 

σε εναλλακτικές προσεγγίσεις. Σε ένα τέτοιο σύστημα παραμελούνται βασικές πτυχές της 

Γεωμετρίας, όπως παιδαγωγικές και επιστημολογικές, που είναι ωφέλιμες για την ανάπτυξη 

της μαθηματικής παιδείας των μαθητών.   

Στο Δημοτικό, όπου διδάσκεται η περιγραφική ή άτυπη Γεωμετρία (μη αποδεικτική 

Γεωμετρία), φαίνεται ότι οι μαθητές αναγνωρίζουν σχετικά εύκολα τα γεωμετρικά σχήματα, 

δυσκολεύονται, όμως, στην εκμάθηση των ιδιοτήτων τους και στη μαθηματική ορολογία που 

χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους (Τουμάσης, 1994). Οι ιδιαιτερότητες ορισμένων 

σχημάτων τους «αναγκάζουν» να αγνοούν το μαθηματικό ορισμό, παρ’ ότι τον γνωρίζουν 

π.χ. η χάραξη του ύψους σε αμβλυγώνιο τρίγωνο, η αναγνώριση της ορθής γωνίας σε 

«ασυνήθιστη» θέση, η διάκριση μεταξύ τετραγώνου και ρόμβου (Κολέζα, 2000).   
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8.Οι Κυριότερες Δυσκολίες των Μαθητών στη Γεωμετρία 

 

Στο 5ο συνέδριο – ΤΠΕ στην εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, η Πατσιομίτου 

(2009), κάνει λόγο για της πιθανές δυσκολίες στο μάθημα της Γεωμετρίας. Σύμφωνα με την 

ίδια, η δυσκολία που παρουσιάζεται στη διδασκαλία και μάθηση της Γεωμετρίας, οφείλεται 

στην αυστηρή λογικά, ιεραρχία και τον παραγωγικό συλλογισμό που απαιτείται στην δομή 

ανάπτυξης του περιεχομένου, στην έννοια της απόδειξης που συνδέεται με την λογική 

εφαρμογή όλων των αυστηρά θεμελιωμένων αξιωμάτων, θεωρημάτων, πορισμάτων και 

προτάσεων.  

Όταν κατασκευάζουν οι μαθητές ένα σχήμα στο τετράδιό τους δεν αναφέρονται σε κάτι 

αφηρημένο αλλά σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο των αισθήσεών τους. Το πρόβλημα 

κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων, αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων που 

προτείνονται στους μαθητές. Παρά τον προφανή πρακτικό στόχο, δηλ. το σχήμα που πρέπει 

να πραγματοποιηθεί σε ένα στατικό ή δυναμικό μέσο, οι γεωμετρικές κατασκευές έχουν έναν 

θεωρητικό στόχο. Άλλες δυσκολίες που παρουσιάζονται κατά την κατασκευή του ίδιου του 

σχήματος οφείλονται στη μη κατανόηση του σωστού τρόπου χρήσης των εργαλείων  

(κανόνας- διαβήτης) ή άλλων  γνωστικών εμποδίων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας.  

Η Πατσιομίτου (2009: 25) συνεχίζει, παραθέτοντας, ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο 

είναι η έλλειψη συγχρονισμού της διδασκαλίας με τη νοητική ανάπτυξη του μαθητή. Τα 

γεωμετρικά αντικείμενα, η αιτιολόγηση και η χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι διαφορετική 

τόσο ανάμεσα στο μαθητή και το δάσκαλο, όσο και ανάμεσα στους μαθητές της ίδιας τάξης. 

Υπάρχει μια απόκλιση επομένως μεταξύ των αναμενόμενων αποδόσεων στη Γεωμετρία και 

του επιπέδου της γεωμετρικής σκέψης των μαθητών.  

Αρκετοί μαθητές δυσκολεύονται στην αναγνώριση «ασυνήθιστων» σχημάτων. Αυτή η 

δυσκολία εμφανίζεται στην ελληνική εκπαίδευση, όπως φαίνεται από σχετικές έρευνες. 

Συγκεκριμένα, ένα από τα συμπεράσματα της έρευνας του Λεμονίδη (2003) που αφορούσαν 

γεωμετρικές έννοιες και απευθυνόταν σε μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου, ήταν πως η δυσκολία των μαθητών να αναγνωρίσουν γεωμετρικά σχήματα 

αυξάνεται σημαντικά, όταν ο προσανατολισμός τους μεταβληθεί από οριζόντια ή κάθετη σε 

πλάγια θέση. Επίσης, το μέγεθος των γεωμετρικών σχημάτων είναι μια άλλη παράμετρος που 

μπορεί να επηρεάσει τη δυσκολία αναγνώρισής τους από τους μαθητές. Κι αυτό συμβαίνει 
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γιατί με τη μεταβολή του μεγέθους προκύπτουν φόρμες γεωμετρικών σχημάτων τις οποίες τα 

παιδιά δεν έχουν συνηθίσει να βλέπουν (Λεμονίδης, 2003). 

Συμπερασματικά, οι δυσκολίες στην κατανόηση κατά τη διδασκαλία της Ευκλείδειας 

Γεωμετρίας, οφείλονται στους εξής λόγους:   

 Η έννοια της απόδειξης και η συνθετική δομή ανάπτυξης του περιεχομένου της, 

απαιτούν αυστηρή λογική ιεραρχία και διανοητική πειθαρχία, που αρκετοί από τους 

μαθητές είναι δύσκολο να έχουν στην ηλικία στην οποία τη διδάσκονται.   

 Οι μαθητές δυσκολεύονται να μεταπηδήσουν από το στάδιο της σκέψης 

συγκεκριμένων αντικειμένων σε αυτό των αφηρημένων εννοιών και των υποθετικών 

συλλογισμών, ώστε να οδηγηθούν σε παραγωγική σκέψη.   

 Το περιεχόμενο της Γεωμετρίας οργανώνεται σε παραγωγική-αξιωματική μορφή. 

Αυτό σημαίνει πως όλα τα μέρη της: θεωρήματα, αξιώματα, προτάσεις, πορίσματα, 

λειτουργούν σαν να είναι κρίκοι μιας αλυσίδας γνώσης, η οποία για να μπορέσει να 

επεκταθεί, απαιτεί την άριστη γνώση των ήδη υπαρχόντων μερών της.   

 Η έλλειψη κινήτρων μάθησης και η δύσκαμπτη στάση των εκπαιδευτικών σε νέους 

τρόπους διδασκαλίας.   

 Η χρήση μη κατάλληλων σχολικών βιβλίων με ασαφείς ορισμούς και ελλιπείς 

αποδείξεις  

(Γώτη, 2012: 11). 
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9.Καλλιτεχνική Ανάπτυξη των Παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο 

 

Οι Εικαστικές Τέχνες έχουν τη δική τους 

«γλώσσα». Η οπτική γλώσσα είναι ένα ιδιαίτερο 

σύστημα επικοινωνίας που στηρίζεται σε ένα 

σύνολο εξειδικευμένων μέσων και κωδικών. Σε 

αναλογία με το γραπτό λόγο, οι Εικαστικές 

Τέχνες έχουν το δικό τους λεξιλόγιο, 

γραμματική και συντακτικό. Το λεξιλόγιο των 

εικόνων είναι το χρώμα, η γραμμή, ο τόνος, το 

μοτίβο, η υφή, το σχήμα, ο χώρος, η φόρμα. Με 

αυτά τα μορφολογικά και δομικά στοιχεία 

εργάζεται ο εικαστικός. Η Γραμματική και το 

Συντακτικό των Εικαστικών Τεχνών, είναι η 

σύνθεση. Χρώματα, γραμμές και σχήματα 

συνδυάζονται σκόπιμα και συστηματικά για να παραχθεί έργο που έχει αναγνωρίσιμη μορφή 

και επικοινωνεί με συγκεκριμένο νόημα. 

Τα παιδιά είναι ενεργοί μέτοχοι των Εικαστικών Τεχνών. Παράγουν ποικίλες οπτικές 

μορφές, όπως σχέδια, κατασκευές και μπορούν να σχολιάζουν έργα που συναντούν στο 

άμεσο περιβάλλον τους, όπως για παράδειγμα, πίνακες και εικονογραφήσεις παιδικών 

βιβλίων, πολύ πριν μάθουν να χειρίζονται το γραπτό λόγο. Ιδιαίτερα το σχέδιο και η 

Ζωγραφική γίνεται βασικό μέσο επικοινωνίας των παιδιών, από την ηλικία των τεσσάρων ή 

πέντε ετών. Αυτό συμβαίνει γιατί το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί οπτικά σύμβολα που 

έχουν χαμηλό βαθμό αφαιρετικότητας. Για παράδειγμα, το σχέδιο ενός λουλουδιού θυμίζει 

ένα πραγματικό λουλούδι, περισσότερο από τη λέξη «λουλούδι» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2011: 58-68).  

Τέλος, η Λογοθέτη (2014: 28) σε μεταπτυχιακή εργασία της, παραθέτει την άποψη ότι, οι 

Εικαστικές Τέχνες (Ζωγραφική και Γλυπτική) και η Αρχιτεκτονική, ως μορφές Τέχνης 

αποτελούν κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και αναπόσπαστο μέρος του τοπικού και 

παγκόσμιου πολιτισμού. Η Εικαστική εκπαίδευση, ακολουθώντας την εκπαιδευτική πράξη, 

ανανεώνεται και επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες και η σημασία 

Εικόνα 9.1. "Σενέκιος", Πάουλ Κλέε, 1922, Μουσείο 

Καλών Τεχνών Βασιλείας 
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της συνδέεται άρρηκτα με τη θέση της Τέχνης σε κάθε ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

συγκείμενο.  

Η επαφή των μαθητών με τις Εικαστικές Τέχνες, αποτελεί πλέον βασικό στόχο στα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ακολουθώντας το 

ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον για την εισαγωγή των Τεχνών στην εκπαίδευση και την 

αντιμετώπισή τους ως δυναμικά μαθησιακά εργαλεία. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και το νέο 

πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα των Εικαστικών στην υποχρεωτική εκπαίδευση (2011) 

που τονίζει την ανάγκη για εισαγωγή του μαθήματος των Εικαστικών στην εκπαίδευση ως 

άμεση απάντηση στη φιλοδοξία του σύγχρονου σχολείου για τη δημιουργία ολοκληρωμένων 

ατόμων και θέτει ως στόχο τη βιωματική γνωριμία με την Εικαστική Τέχνη, την εμβάθυνση 

στις ιδέες και στα θέματα της Τέχνης και την απόλαυση, με την ευρεία έννοια της αισθητικής 

εμπειρίας, των έργων Τέχνης από τους μαθητές.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9.2. “Castle and Sun”, Πάουλ Κλέε, 1928, Ιδιωτική συλλογή 
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9.1. Χρήση Γραμμών και Σχημάτων στην Καλλιτεχνική Ανάπτυξη των Παιδιών 

 

 

Εικόνα 9.1.1. "Περιστρεφόμενο Σπίτι", Πάουλ Κλέε, 1921 

 

Γενικά τα παιδιά ανακαλύπτουν πρώτα το χαρακτηριστικό σχήμα ή τη γραμμή του 

αντικειμένου, και μετά τη γενική μορφή. Για παράδειγμα, πρώτα μαθαίνουν ότι ο ήλιος 

ζωγραφίζεται σαν κύκλος και μετά ότι έχει και ακτίνες (ευθείες γραμμές). Πρώτα μαθαίνουν 

ότι το σπίτι είναι ένα τετράγωνο και μετά ότι έχει επιμέρους στοιχεία (τρίγωνο για τη σκεπή, 

ορθογώνια για πόρτες και παράθυρα). Τα σχήματα ασκούν επιρροή στην ανθρώπινη σκέψη 

και ψυχή, η οποία εξαρτάται και από την ευαισθησία του κάθε ανθρώπου. Για παράδειγμα, 

κοιτάζοντας ένα δέντρο, μια οροσειρά, έναν άνθρωπο, ένα ζώο, αυτόματα η πρώτη εικόνα 

που δίνεται στο νου είναι κάποιο σχήμα, απογυμνωμένο από λεπτομέρειες, απλοποιημένο. 

Το κυπαρίσσι π.χ. μας δημιουργεί την αίσθηση ενός τριγώνου (Μαγουλιώτης, 1989: 48).  

Ένα παιδί, ήδη από μικρή ηλικία ευχαριστιέται να χαράζει διάφορες γραμμές με κάποιο 

ρυθμό που μπορεί να είναι ελεγχόμενος ή τυχαίος. Έτσι μπορεί να γίνει η πρώτη γνωριμία 

τόσο με τα φυτά, όσο με τα ζώα και τον άνθρωπο. Η κίνηση  της γραμμής και όχι τόσο το 

πάχος της θα δώσει τα χαρακτηριστικά του ζώου. Μεγάλο ρόλο παίζουν επίσης τα μεγέθη 

του σχήματος, η μορφή και ο συνδυασμός τους, για να χαρακτηρίσουν το ζητούμενο ζώο 

(Μαγουλιώτης, 1989: 58).  

Ακολουθεί η γνωριμία με τον άνθρωπο, μέσα από τον κόσμο των σχημάτων. Η αρχαία 

Μεσοποταμία μας δίνει τον άνθρωπο να αναπτύσσεται σε σχήματα ορθογώνια και τραπέζια. 

Το ίδιο διαπιστώνουμε και στο παιδικό σχέδιο σε μεγαλύτερη ηλικία. Ο Μαγουλιώτης (1989: 
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74-78), βασιζόμενος στα παιδικά σχήματα και γραμμές, καθώς και στην εξέλιξη του 

ανθρώπινου πολιτισμού, κινείται αναπτύσσοντας την ανθρώπινη μορφή λίγο περισσότερο. 

Αρχικά, χρησιμοποιεί την καμπύλη γραμμή και τα καμπυλόγραμμα σχήματα. Στην πορεία τα 

ορθογώνια και η ευθεία γραμμή χαρακτηρίζουν τα σχέδια. Τέλος, το τραπέζιο και το 

τρίγωνο, θα μας βοηθήσουνε να δώσουμε τη χαρακτηριστικότερη μορφή κάθε μέλους του 

σώματος. 
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10.Στάδια Αισθητικής Ανάπτυξης των Παιδιών 

 

Η Τέχνη του παιδιού περνάει από πέντε κύρια εκφραστικά στάδια, από τα οποία τα τέσσερα 

πρώτα εκδηλώνονται μέχρι και την τρίτη δημοτικού, δηλαδή μέχρι 9 ετών. Όσον αφορά στο 

πέμπτο στάδιο, το παιδί ωριμάζει από τα 15 και πάνω, αλλά η διαδικασία έχει αρχίσει από 

πολύ νωρίτερα. Πολλά από αυτά που αναφέρουν οι ψυχολόγοι ως στάδια της παιδικής 

ζωγραφιάς δεν είναι στην πραγματικότητα τίποτε άλλο παρά λύσεις στις οποίες καταφεύγει 

το παιδί προκειμένου να εκφραστεί εικαστικά, ενώ εκείνα που τοποθετούνται κυρίως μετά 

την ηλικία των 10 ετών αφορούν περισσότερο την προδιάθεση του παιδιού σε επιδράσεις που 

βρίσκουν έδαφος σε αυτή την ηλικία και που, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά μέσα από την 

εκπαίδευση, ανακόπτουν σε μεγάλο βαθμό τη φυσιολογική πορεία της εικαστικής 

ανάπτυξης.  

Ο Piaget (1946) κατατάσσει τα εικαστικά στάδια του παιδιού σε πέντε κατηγορίες, σύμφωνα 

με την ηλικία του:  

1. Η κατάσταση του χώρου (από 1,5 μέχρι 2,5 ετών)  

2. Η ανακάλυψη του ρεαλισμού (από 2,5 ετών και πάνω)  

3. Ο καθορισμός του χώρου (από 5 ετών περίπου)  

4. Το γέμισμα του χώρου (από 9 ετών περίπου)  

5. Το γεωμετρικό σχέδιο ή το στυλιζάρισμα (από το 15ο έτος)   

  

Πρώτο στάδιο: Η κατάκτηση του χώρου  

Το στάδιο αυτό παραμένει «ισόβια» στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και επανεμφανίζεται 

με διάφορες μορφές σε όλη του τη ζωή. Κατά την περίοδο αυτή, το παιδί δεν μουτζουρώνει 

μονάχα τα χαρτιά που του δίνονται, αλλά έχει την τάση να καλύψει τα πάντα. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα σε αυτό το στάδιο είναι, ότι κατά την εικαστική δραστηριότητα 

λειτουργούν συγχρόνως όλες οι αισθήσεις και αυτό είναι κάτι που η παιδική τέχνη το 

διατηρεί σε όλα της τα στάδια. Το παιδί δεν αντιδιαστέλλει τον εαυτό του από αυτό που 

κάνει, αλλά αντίθετα ταυτίζεται μαζί του. Η εικαστική δραστηριότητα είναι έκφραση της 

αφής, της όρασης, της ακοής, ακόμα και της γεύσης (Μουζάκης, 1987: 63).   
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Δεύτερο στάδιο: Η ανακάλυψη του ρεαλισμού  

Το στάδιο αυτό καλύπτει τις ηλικίες 2,5 έως 3 ετών και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι 

αυτό που ονομάζεται «τυχαίος ρεαλισμός», δηλαδή η ανακάλυψη από μέρους του παιδιού, 

σχημάτων ή σημείων μέσα στη μουτζούρα, που κάνει ξαφνικά την εισβολή της στην 

καθημερινή ζωή του παιδιού, έχει την ικανότητα να δίνει μυθικές διαστάσεις και στα πιο 

ασήμαντα ή συνηθισμένα πράγματα, που συνδέονται βέβαια στενά και με την 

ψυχοσυναισθηματική κατάσταση του παιδιού. Χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η 

ευκολία με την οποία οι φανταστικές παραστάσεις αλλάζουν μορφή και ταυτότητα. Εκείνο, 

ωστόσο, που έχει σημασία είναι η δύναμη μορφοποίησης της φαντασίας (Μουζάκης, 1987: 

63).  

 

Τρίτο στάδιο: Ο καθορισμός του χώρου  

Συνήθως ο καθορισμός του χώρου αρχίζει από το πέμπτο έτος της ηλικίας του παιδιού και 

εκδηλώνεται ως προϋπόθεση της εικαστικής εργασίας. Αν, για παράδειγμα, το παιδί 

πρόκειται να αναπαραστήσει μια υπαίθρια σκηνή, τραβάει μια ίσια γραμμή στο κάτω μέρος 

του χαρτιού, που αναπαριστά το έδαφος, και μια γαλάζια γραμμή πάνω, που αναπαριστά τον 

ουρανό. Στον ενδιάμεσο χώρο βάζει σπίτια, δέντρα, ήλιο ή ό,τι άλλο θέλει. Αν του δείξει 

κανείς άλλο τρόπο να ζωγραφίσει, τότε θα του προκαλέσει σύγχυση ή άλλες αντιδράσεις 

ανεπιθύμητες. Δεν πρέπει, συνεπώς, να του στερήσει τη φυσιολογική αφομοίωση ενός 

σταδίου που αποδείχτηκε τόσο γόνιμο στην Ιστορία της Τέχνης, γιατί τότε το σχέδιό του 

μπορεί να αποπνέει μια αίσθηση «ασφυξίας». Σε περίπτωση που το παιδί θέλει να 

αναπαραστήσει το εσωτερικό ενός δωματίου θα τραβήξει μια γραμμή κάτω για να ορίσει το 

πάτωμα και μια γραμμή πάνω για το ταβάνι. Στο ταβάνι πιθανόν να κρεμάσει μια λάμπα, ενώ 

στο πάτωμα θα σχεδιάσει έπιπλα. Τα σχέδια των παιδιών ηλικίας 5-8 ετών μερικές φορές 

περιλαμβάνουν στοιχεία που το παιδί ξέρει ότι υπάρχουν, ακόμα και αν δεν τα βλέπει 

(Μουζάκης, 1987: 64).  

 

Τέταρτο στάδιο: Το γέμισμα του χώρου  

Στο στάδιο αυτό το παιδί είναι περίπου 9 ετών. Εδώ πλέον σμίγει τη γη με τον ουρανό και 

καταργεί το άσπρο φόντο. Σε αυτή την ηλικία προσδιορίζεται το τέλος του παιδικού σχεδίου. 
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Τα παιδιά που βρίσκονται στο στάδιο αυτό συχνά δείχνουν ανικανοποίητα από τα σχέδιά 

τους και δεν επιδιώκουν να απασχολούνται με τη δραστηριότητα αυτή, κυρίως εξαιτίας της 

ανικανότητάς τους να επιτύχουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Εκείνα τα παιδιά που 

συνεχίζουν να ζωγραφίζουν, είτε επειδή ενθαρρύνονται από τους άλλους είτε μέσω της 

αυτοεκπαίδευσης, συχνά αναπτύσσουν δική τους φαντασία, χαρακτήρες, καρικατούρες, 

εξασφαλίζοντας έτσι μια σχετική ελευθερία στην έκφρασή τους. Ωστόσο, το στάδιο αυτό δεν 

ολοκληρώνεται ποτέ σε ορισμένα παιδιά, γιατί απλούστατα τα παιδιά αυτά καλλιεργούν σε 

βάθος το προηγούμενο στάδιο, στο οποίο κατά κάποιο τρόπο νιώθουν ασφάλεια και δεν 

αισθάνονται την ανάγκη να το εγκαταλείψουν (Μουζάκης, 1987: 64).  

 

Πέμπτο στάδιο: Το γεωμετρικό σχέδιο  

Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο εικαστικής ανάπτυξης, όπου τα παιδιά ηλικίας 15 έως 18 

ετών είναι έτοιμα να δημιουργήσουν ανεμπόδιστα. Το στάδιο αυτό συνδέεται με το 

«απόλυτο», που χαρακτηρίζει αυτή την ηλικία και έχει σχέση με την περισυλλογή της 

έκφρασης, της δύναμης και του συμβολισμού που υποβάλλει η Γεωμετρική Τέχνη. Το παιδί 

κατά την περίοδο αυτή αισθάνεται την ανάγκη να πειθαρχεί κάπου και το γεωμετρικό σχέδιο 

προσφέρεται για τέτοια έκφραση (Βαλασίδου & Σαγιά, 2009: 130-132).  

 

Στην προσπάθειά μας να ομαδοποιήσουμε τις καλλιτεχνικές προτιμήσεις των παιδιών 

σύμφωνα με την ηλικία τους και ύστερα από τη μελέτη των παραπάνω σταδίων είναι 

σημαντικό για κάθε εκπαιδευτικό να λάβει υπόψη του κάποια δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα,  

ένας εκπαιδευτικός, όπως καταγράφει η Chapman (1993: 170-175), πρέπει να ικανοποιεί και 

να διευρύνει τις προτιμήσεις των παιδιών, αλλά όχι σε βαθμό που να περιορίζει τους 

ορίζοντές του. Μπορεί να κάνει ζωντανή την επαφή των παιδιών με τα έργα τέχνης αν 

αναπτύξει την προσδοκία τους, την περιέργεια και την ενεργή συμμετοχή τους όταν βλέπουν 

τέχνη (ήδη από την Α΄ τάξη μπορεί να γίνει συζήτηση γύρω από τα έργα τέχνης).  

Για παράδειγμα, οι μαθητές της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης έχουν την ικανότητα του 

αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή, μπορούν να προβάλουν τον εαυτό τους μέσα στο χώρο ο οποίος 

απεικονίζεται στους πίνακες, να φαντάζονται τον εαυτό τους σαν παραστατικά γλυπτά και να 

μιμούνται τις τάσεις και κινήσεις των δοχείων, των επίπλων και των αρχιτεκτονημάτων.  
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Παρατηρώντας τώρα τα παιδιά της προεφηβικής ηλικίας (Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης), από την 

εικαστική σκοπιά, θα διαπιστώσει κανείς πως έχουν την  τάση να γοητεύονται από τις 

λεπτομέρειες, δεν ελέγχουν πολύ καλά τους ευρύτερους σχηματισμούς και τις σχέσεις μέσα 

στο έργο τους. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους εισάγει στο σχέδιο του περιγράμματος ή σε 

επιλεκτικές μελέτες του σχήματος, του χρώματος και των χωρικών σχέσεων, μέσω διάφορων 

μορφών Τέχνης όπως η Γλυπτική, η χειροτεχνία και όχι μόνο μέσω του σχεδίου και της 

Ζωγραφικής.  

Επιπλέον, τα παιδιά έλκονται από τα μοτίβα και τις εικόνες που βλέπουν στα κόμικ, στην 

τηλεόραση, στα αθλήματα, γοητεύονται από τις οφθαλμαπάτες, ενδιαφέρονται για τις 

σχέσεις αιτίας και αποτελέσματος, ενώ είναι σε θέση να αναλύουν τους λόγους για τους 

οποίους η δουλειά τους είναι πετυχημένη ή όχι. Μπορούν επίσης, να παρατηρήσουν με 

ενδιαφέρον τα έργα Τέχνης και τις εκτελέσεις έργων από «ειδικούς», ενώ ενδιαφέρονται 

πολύ για το συμβολισμό.  

Έτσι, οι δραστηριότητες που μπορεί να κατευθύνει ένας εκπαιδευτικός θα πρέπει να 

συγκεντρώνονται τόσο στις λεπτομέρειες, όσο και στους ευρύτερους σχηματισμούς, να 

αναπτύξει δεξιότητες των παιδιών ώστε να αντιλαμβάνονται το συμβολισμό διαφόρων 

πραγμάτων, όπως τα χρώματα, τα σχήματα, οι γραμμές και τα ειδικά μοτίβα. 

 

Η πιαζετιανή θεώρηση, όμως, ανάγει τη γνωστική διαδικασία αποκλειστικά και μόνο σε 

διεργασίες βιολογικού και ψυχολογικού χαρακτήρα. Κάτι που αποκλείει τη δυνατότητα 

συγκρότησης προηγμένης σκέψης πριν από την εφηβική ηλικία και κάνει σαφή τη 

ματαιότητα της διδασκαλίας τόσο των τεχνών όσο και άλλων αντικειμένων στην παιδική και 

την προεφηβική ηλικία, ενώ, παράλληλα, προσεγγίζει την προσαρμογή στο πρότυπο του 

παραδοσιακού τύπου μάθησης.  

Το πρώτο ρήγμα στη συντηρητική και συμπαγή αυτή αντίληψη επέφερε ήδη από το 1960 ο 

Jerome Bruner υποστηρίζοντας ότι είναι δυνατή η αποτελεσματική διδασκαλία του σύνθετου 

φάσματος των γνώσεων σε κάθε ηλικία, χωρίς να παραβιαστεί η επιστημολογική 

ιδιαιτερότητα του διδακτικού αντικείμενου. Υπό τον όρο, βέβαια, ότι θα βρεθεί η κατάλληλη 

διδακτική μέθοδος, ενώ και οι μαθησιακές πρακτικές θα μετατοπιστούν σταδιακά από το 

γνωστικό περιεχόμενο στην κατανόηση και εφαρμογή των μηχανισμών μάθησης ώστε να 

γίνει δυνατή η διαμόρφωση στοιχειωδών αντιληπτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων.  



53 
 

Το δεύτερο πλήγμα στην οπτική, που διαμόρφωσε ο Piaget, επήλθε στα 1978 από την έρευνα 

της Μ. Donaldson και έδειξε ότι τα παιδιά είναι ικανά για ορθολογική, αναφορική και 

τεκμηριωμένη σκέψη. Και κυρίως έδειξε ότι η κατανόησή τους εξαρτάται γενικώς από τη 

γλωσσική τους επάρκεια και ειδικότερα από την εξοικείωση τους με την επιστημολογική 

ιδιαιτερότητα και το εννοιολογικό οπλοστάσιο της επιστήμης που μελετάται.  

Το τρίτο και καθοριστικότερο πλήγμα εναντίον της πιαζετιανής θεώρησης προήλθε από τον 

βρετανό Martin Booth, ο οποίος με τις έρευνες του το 1969, το 1978 και το 1987 κατόρθωσε 

να δείξει ότι μαθητές ηλικίας 11 ετών μπορούν να διαμορφώσουν ενεργή αντίληψη περί ενός 

διδακτικού αντικειμένου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

I. Η σχολική τάξη θα λειτουργεί ως δημόσιος χώρος ή ως επιστημονική κοινότητα, 

όπου θα προεξάρχουν η επικοινωνιακή λειτουργία της γνώσης, η κατασκευή 

ερμηνευτικών υποθέσεων και η υποβολή ανοικτών ερωτημάτων.  

II.  Η διδακτική κατανόηση όσο και η αξιολόγηση της γνωστικής διαδικασίας θα 

εξαρτώνται από την ικανότητα χειρισμού του εννοιολογικού οπλοστασίου της 

επιστήμης, από τη διαμόρφωση σφαιρικής κουλτούρας, καθώς και από την ικανότητα 

συγκέντρωσης και διανοητικής επεξεργασίας διαρκώς ογκωδέστερου και 

συνθετότερου υλικού.  

III. Το διδακτικό υλικό δεν θα έχει αποκλειστικά γλωσσικό και αφηρημένο χαρακτήρα, 

αλλά ότι θα περιλαμβάνει και εικαστικές ή οπτικές πηγές, που κινητοποιούν την 

φαντασία και καθιστούν αποτελεσματικότερη την ενσυναίσθηση, την αναγωγή 

δηλαδή στον κώδικα «του Άλλου, του Άλλοτε και του Αλλού». 

(«Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ», ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΘΗΝΑ, 1999) 
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11.Η  Αποτελεσματικότητα των Εικαστικών Τεχνών 

 

Η Τέχνη, σε οποιαδήποτε μορφή της (ζωγραφική, 

μουσική, ποίηση), είναι ένα από τα μέσα που αξιοποιείται 

κατά κόρον στα πλαίσια των διαθεματικών εφαρμογών. 

Αυτό οφείλεται στην πληθώρα των θετικών 

χαρακτηριστικών που προσφέρει η ενασχόληση των 

μαθητών με καλλιτεχνικές δράσεις. Ορισμένα από τα 

χαρακτηριστικά που φέρνουν την Τέχνη στο προσκήνιο, 

συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίηση των διαθεματικών 

προγραμμάτων είναι τα εξής:  

 

 

 Στροφή προς τον άνθρωπο. 

 Ανάπτυξη δημιουργικότητας. 

 Απόκτηση αισθητικών εμπειριών.  

 Σύνδεση με την ιστορία του πολιτισμού και μετάδοση πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 Ανάπτυξη προσωπικής έκφρασης και κριτικής σκέψης.   

 Υπέρβαση των λεκτικών ορίων της γλώσσας. 

 Καλλιέργεια της υπομονής, της αυτοπειθαρχίας και της ικανότητας στην οργάνωση. 

 Συμβολή στην εξωτερίκευση του εσωτερικού κόσμου των μαθητών.  

 Καλλιέργεια συνεργασίας και αλληλοσεβασμού.  

 Το σχολικό περιβάλλον γίνεται πιο ελκυστικό και πιο ευχάριστο.  

 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και του αισθήματος της επιτυχίας.  

 

Χρησιμοποιώντας λοιπόν την Τέχνη, ένας εκπαιδευτικός μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία 

της μάθησης, συνυπολογίζοντας παράλληλα τις επιπλέον παραμέτρους από τις οποίες 

εξαρτάται μια αποτελεσματική διδασκαλία, όπως:   

 ο προσδιορισμός των διδακτικών στόχων και η ένταξη των κατάλληλων 

δραστηριοτήτων για την επίτευξη αυτών των στόχων,   

 η οργάνωση της τάξης, η εξασφάλιση της αρμονίας και η γεφύρωση των ανισοτήτων,   

Εικόνα 11.1. “Ζωγραφιά (Μπλε άστρο), 

Χουάν Μιρό, 1963 
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 η μετέπειτα αξιολόγηση του επιπέδου κατάκτησης της γνώσης. 

Συγκεκριμένα, τώρα, στο μάθημα της Αισθητικής Αγωγής, σκοπός είναι να βοηθήσει τον 

κάθε μαθητή να ανακαλύψει τον εσωτερικό κόσμο της ψυχής του και των συναισθημάτων 

του, υποστηρίζει η Ανούση (1999) στο βιβλίο της Εικαστική Παιδεία. Και συνεχίζει 

παραθέτοντας την άποψη, πως τα παιδιά μέσω των αισθήσεων παίρνουν πληροφορίες και 

ερεθίσματα από τον φυσικό κόσμο που μας περιβάλλει. Η νόηση επεξεργάζεται όλες τις 

εμπειρίες των παιδιών και τις μετατρέπει σε παραστάσεις δημιουργικές. Με την παρατήρηση 

και αλλεπάλληλες ασκήσεις, αναπτύσσει μέσα του μια προσωπική γλώσσα έκφρασης. Αυτό 

του οξύνει την πολυπλοκότητα της σκέψης. Η νοητική του ανάπτυξη συνδέεται απόλυτα με 

τη δημιουργική του φαντασία.  

Οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν πολύτιμες οπτικές, απτικές και εν γένει αισθητικές 

εμπειρίες. Τα παιδιά μαθαίνουν να διακρίνουν και κατά συνέπεια να απολαμβάνουν οπτικές 

ποιότητες και λεπτές διαφορές στα εικαστικά έργα και στις εικόνες που συναντούν στο 

φυσικό και αστικό περιβάλλον τους. Η προφανής αγάπη που έχουν στην εικαστική 

δραστηριότητα προέρχεται από την εσωτερική ικανοποίηση που τους προσφέρει η 

συμμετοχή τους σε αυτή.  

Πρωταρχικό, επομένως, μέλημα των Εικαστικών Τεχνών είναι η αξιοποίηση και διερεύνηση 

της φαντασίας, της εφευρετικότητας και της δημιουργικότητας των μαθητών. Σε αντίθεση με 

τη συμβατική σχολική διαδικασία όπου τείνουμε να δίνουμε έμφαση στην πραγματική 

αντίληψη του κόσμου, στην ορθότητα και τη γραμμικότητα της γνώσης, η εικαστική 

εκπαίδευση μαθαίνει στα παιδιά να αντιλαμβάνονται αυτό που υπάρχει γύρω τους. Για 

παράδειγμα, ένα παιδί που σχεδιάζει ένα ποδήλατο, κατανοεί καλύτερα πώς αυτό είναι 

κατασκευασμένο και πώς λειτουργεί (Eisner, 2002: 19).    

Υιοθετείται, λοιπόν, η άποψη του Dewey αλλά και του Παιδαγωγικού Τμήματος του Harvard  

ότι η αισθητική εμπειρία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη μάθηση, συνεπώς είναι σκόπιμο να 

αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία κάθε εκπαιδευτικής διεργασίας (Κόκκος, 2011: 89).  
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11.1.Έρευνες στο χώρο της εικαστικής παιδείας  

 

Στον χώρο των  Εικαστικών Τεχνών έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες και κρίνεται 

σκόπιμο να παραθέσουμε κάποια από αυτά τα ευρήματα στην εργασία μας.  

Μελέτες του Gardner αποδεικνύουν ότι τα παιδιά μπορούν από νωρίς να εξοικειωθούν με τη 

θέαση και απόλαυση των έργων τέχνης αλλά και με πρώιμες διαδικασίες διάκρισης, 

αναγνώρισης και αξιολόγησης για τον κόσμο της Τέχνης (Gardner, 2011: 209).  

Σε μια πολυετή αναζήτηση που διενήργησε το υπουργείο 

παιδείας των ΗΠΑ και στην οποία συμμετείχαν 25.000 μαθητές 

γυμνασίου και λυκείου, διαφάνηκαν σημαντικές διαφορές στη 

σχολική απόδοση, στις στάσεις και στις συμπεριφορές των 

μαθητών που είχαν υψηλό επίπεδο συμμετοχής στις Εικαστικές 

και στις Παραστατικές Τέχνες, έναντι των μαθητών με χαμηλό 

επίπεδο συμμετοχής (Catterall κ.ά. 1999). Οι μαθητές με υψηλή 

συμμετοχή στις Τέχνες, τόσο μέσα στο σχολείο όσο και έξω από 

αυτό, ξεπέρασαν σε απόδοση όσους ομολόγους τους είχαν μικρή 

συμμετοχή στις Τέχνες σε διάφορα μαθήματα όπως τα Αγγλικά, 

η Ανάγνωση, τα Μαθηματικά, η Ιστορία, η Αγωγή του Πολίτη 

και η Γεωγραφία. Οι μαθητές με υψηλή συμμετοχή στις Τέχνες, ανέφεραν ότι έπλητταν 

λιγότερο στο σχολείο και ότι παρακολουθούσαν λιγότερη τηλεόραση ενώ ήταν πιθανότερο 

να λάβουν μέρος σε προγράμματα κοινωνικής εργασίας. Επίσης, οι μαθητές για τους οποίους 

παρατηρείται υψηλή εμπλοκή στις Τέχνες, επιδείκνυαν περισσότερη ανοχή και λιγότερες 

φυλετικές προκαταλήψεις, σε σύγκριση με όσους συμμαθητές τους είχαν μικρή συμμετοχή 

σε αυτές. Οι διαφορές αυτές δεν ίσχυαν μόνο για τα παιδιά που ανήκαν στη μεσαία τάξη, 

αλλά και για τα παιδιά που ανήκαν σε οικονομικά μειονεκτούσες ομάδες (Epstein, 2002: 58-

62).  

Σύμφωνα με μία άλλη μελέτη σε 2000 παιδιά δημοτικού που παρακολουθούσαν διαφορετικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα, όσα παιδιά ανήκαν στην ομάδα υψηλής συμμετοχής στις Τέχνες, 

ξεπέρασαν σε βαθμολογία τους συμμαθητές που ανήκαν στην αντίστοιχη ομάδα χαμηλής 

συμμετοχής, σε μετρήσεις δημιουργικότητας και γενικής επάρκειας (Burton κ.ά. 1999). Οι 

μαθητές που φοιτούσαν σε σχολεία πλούσια σε προγράμματα Αισθητικής Αγωγής, ήταν σε 

θέση να εκφράσουν καλύτερα τις σκέψεις και τις ιδέες τους, να εξασκήσουν τη φαντασία 

Εικόνα 11.1.1. “Maternity”, 

Χουάν Μιρό, 1924, Εθνική 

Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης 

της Σκωτίας 
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τους, να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους και να έχουν αρμονική σχέση με τους 

δασκάλους. Οι ίδιοι οι μαθητές θεωρούσαν ότι είχαν μεγαλύτερη μαθησιακή ικανότητα, 

ιδίως στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, ενώ η αυτοαντίληψη των παιδιών 

αυτών επιβεβαιώθηκε από τις παρατηρήσεις που έκαναν οι ερευνητές μέσα στη σχολική 

τάξη, καθώς και από τις συζητήσεις τους με τους δασκάλους και το διοικητικό προσωπικό 

(Epstein, 2002: 58-62).  

Μία άλλη έρευνα έχει αποδείξει ότι η αξιοποίηση εικαστικών έργων, δραστηριοτήτων και 

οπτικών μορφών στη γενική εκπαίδευση, βελτιώνει τη στάση των μαθητών απέναντι στο 

σχολείο και συμβάλλει στη συνολική σχολική τους επιτυχία, με την προϋπόθεση ότι τα 

προγράμματα που συμμετέχουν, είναι υψηλού επιπέδου. Σε κάθε περίπτωση, η αγωγή στις 

Εικαστικές Τέχνες και μέσω αυτών, έχει τεράστια εκπαιδευτική σημασία. Συνεισφέρει 

ουσιαστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (αισθητική, δημιουργική, 

συναισθηματική, γνωστική, κοινωνική), τους βοηθά να συγκροτούν την προσωπικότητά τους 

και να αποδώσουν νόημα στον κόσμο, μέσα και γύρω τους (Βάος, 2008).  

Ο θεωρητικός Eisner (2002) έρχεται να επιβεβαιώσει 

τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των εικαστικών τεχνών, 

τονίζοντας στο βιβλίο του «The Arts and the Creation 

of Mind», το σημαντικό ρόλο των τεχνών για το χώρο 

της εκπαίδευσης. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι 

εμπλεκόμενοι σε οποιοδήποτε τύπο εκπαίδευσης, 

μπορούν να μάθουν μέσα απ’ τον κόσμο των τεχνών, 

έναν κόσμο που μπορεί να λειτουργήσει σαν μοντέλο για διδασκαλία (Eisner, 2002: 19).  Την 

πεποίθηση ότι οι Τέχνες διευρύνουν τις δυνατότητες κατανόησης των παιδιών στο πλαίσιο 

της επίσημης εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους, τονίζει και ο 

διαπρεπής θεωρητικός στην καλλιτεχνική εκπαίδευση Arthur Efland στο βιβλίο του Art and 

Cognition: Integrating the visual arts in the curriculum (2002).  

Για έμμεση συναγωγή συμπεράσματος, επιχειρώντας να εμβαθύνουμε σε ό,τι προηγήθηκε, 

επισημαίνουμε τη σημαντική συμβολή των Τεχνών, τόσο στα παιδιά όσο και σε κάθε 

ενήλικο άτομο. Οι Τέχνες μαθαίνουν στο παιδί να αναπτύσσει την κριτική του ικανότητα. 

Καλλιεργούν την πεποίθηση πως κατά τη μαθησιακή διαδικασία, ένα ερώτημα μπορεί να 

Εικόνα 11.1.2. "Κόκκινος ήλιος", Χουάν 

Μιρό, 1948 
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επιδέχεται περισσότερες από μια σωστές απαντήσεις. Δεν υπάρχει μόνο μία απάντηση αλλά 

κάθε παιδί πρέπει να διαμορφώσει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση και η Τέχνη προσφέρει αυτή 

την ελευθερία έκφρασης και την ευρηματικότητα. Τα υλικά και η χρήση τους για 

οποιαδήποτε δραστηριότητα είναι σημαντικά εφόδια. Πολλές φορές τα υλικά τα προσφέρει η 

ίδια η φύση (βότσαλα, κοχύλια, κλαδιά, άμμος κ.α.). Στο λεξιλόγιο των Τεχνών δεν συναντά 

κανείς τις έννοιες «όμορφο» και «άσχημο». Κάθε έργο είναι ένα μέσο έκφρασης 

συναισθημάτων, αποτύπωσης του κόσμου γύρω τους και καθοδηγεί τον άνθρωπο στην 

αναζήτηση της δικής του ταυτότητας. 
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11.2. Μέθοδος Αξιοποίησης των Τεχνών στην Εκπαίδευση 

 

Γενικά, η Τέχνη είναι πρόσφορο µέσο διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης. Ειδικότερα 

όμως, η διαθεματικότητα ως επεξεργασία κοινών θεµάτων μάθησης και διδασκαλίας των 

Εικαστικών σε συνδυασμό µε άλλα μαθήματα του σχολείου, περιλαμβάνεται οπωσδήποτε 

στον ετήσιο προγραμματισμό του μαθήματος των Εικαστικών σε  µια έκταση 10%  περίπου 

του ετήσιου Προγράµµατος Σπουδών. Η διαθεματικότητα μπορεί να συμπεριλάβει δύο ή 

περισσότερα γνωστικά αντικείμενα. Μέσω της διαθεματικότητας, οι μαθητές αποκτούν 

πολύπλευρη γνώση, προσωπικότητα και ευαισθησίες.  

Ο Αλέξης Κόκκος κάνει λόγο για την εκπαίδευση μέσα από την τέχνη και προτείνει μία 

μέθοδο, η οποία βασίζεται στην αξιοποίηση των τεχνών στην εκπαίδευση. Η μέθοδος 

ονομάζεται «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία»
1
. Τα στάδια 

της μεθόδου:  

I. Το πρώτο στάδιο (διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών) αποτελείται από τον 

προσδιορισμό της ανάγκης για κριτική εξέταση των στερεότυπων παραδοχών των 

συμμετεχόντων που αφορούν ένα συγκεκριμένο θέμα.              

II. Στο δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτής διευκολύνει μια διεργασία, μέσω της οποίας οι 

συμμετέχοντες εκφράζουν τις παραδοχές τους για το θέμα.            

III. Στο τρίτο στάδιο, ο εκπαιδευτής εξετάζει τις απαντήσεις και εντοπίζει τα θέματα που 

θα πρέπει να προσεγγιστούν ολιστικά και κριτικά προκειμένου να επανεξεταστούν οι 

απόψεις που διατυπώθηκαν.               

IV. Στο τέταρτο στάδιο ο εκπαιδευτής επιλέγει διάφορα σημαντικά έργα τέχνης, τα οποία 

θα χρησιμοποιηθούν ως ερέθισμα για την επεξεργασία των υποθεμάτων (τα 

μηνύματα των έργων τέχνης συνδέονται με τα υποθέματα). Ο εκπαιδευτής 

                                                           
1 Η μέθοδος έχει  παρουσιαστεί στην 8η και 10η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τη    

Μετασχηματίζουσα Μάθηση, σε άρθρα στα περιοδικά Journal of Transformative    

Education και Εκπαίδευση Ενηλίκων, καθώς και στα βιβλία Εκπαίδευσης μέσα από τις 

Τέχνες και Learning with Adults, A Reader. Πιλοτικές εφαρμογές άρχισαν στην Ελλάδα 

το 2009 σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Πανεπιστημιακά Τμήματα, Επιχειρήσεις, 

Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών, Θεραπευτικές Κοινότητες και ΙΕΚ. 

Ακολούθησε εκτεταμένη εφαρμογή σε Δανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Σουηδία μέσω του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ARTiT: Development of innovative methods of training the 

trainers». 
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χρησιμοποιεί έργα από τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη φωτογραφία, τη λογοτεχνία, 

την ποίηση, το θέατρο, τον κινηματογράφο, το χορό, τη μουσική κλπ.              

V. Στο πέμπτο στάδιο ο εκπαιδευτής διευκολύνει μια διεργασία, η οποία στοχεύει στο να 

προσεγγιστούν – μέσα από επεξεργασία κριτικών ερωτήσεων – τα διάφορα θέματα 

από διαφορετικές οπτικές γωνίες, προκειμένου να αποκαλυφθούν στους 

συμμετέχοντες όσο το δυνατόν περισσότερες διαστάσεις και να τους προσφερθεί η 

ευκαιρία να επανεξετάσουν τις αρχικές τους παραδοχές. Ένα από τα βασικά 

μαθησιακά εργαλεία σε αυτή τη διεργασία είναι η αισθητική εμπειρία. Ο εκπαιδευτής 

παρουσιάζει διαδοχικά διάφορα έργα τέχνης. Οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν επίσης 

να προτείνουν έργα τέχνης και να προσδιορίσουν τη σειρά με την οποία θα γίνει η 

επεξεργασία τους. Κάθε έργο τέχνης αναλύεται και συνδέεται κριτικά με τα σχετικά 

(υπο)θέματα. Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τις 

σκέψεις τους.              

VI. Στο έκτο και τελευταίο στάδιο γίνεται σύνθεση και αντλούνται συμπεράσματα 

(Κόκκος & συνεργάτες, 2011).  

 

Σαφώς, τα συγκεκριμένα στάδια της μεθόδου μπορούν να προσαρμοστούν για την 

εφαρμογή ακόμη και στην πρώτη βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως έγινε άλλωστε και στην 

πρακτική εφαρμογή της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας. 
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12.Η Διαθεματικότητα στο Δημοτικό Σχολείο 

 

«Το σχολείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αποτελείται από έμψυχα όντα (εκπαιδευτικοί- 

μαθητές), υλικό εξοπλισμό και διάφορα εφόδια όπως οι διδακτικές μέθοδοι και τα Αναλυτικά 

Προγράμματα. Η συνεργασία όλων αυτών των παραγόντων προϋποθέτει την ύπαρξη και ομαλή 

λειτουργία του σχολείου».  

Όπως επισημαίνει και η Παυλίδου, Μ. (2013) σε άρθρο της με τίτλο: «Η αναγκαιότητα της 

Τέχνης στο σχολείο. Η ενότητα της καλλιτεχνικής έκφρασης, ως αντίβαρο στον 

κατακερματισμό των γνωστικών αντικειμένων», που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Art22,  

«η πιο ολοκληρωμένη οπτική για ν’ αντιμετωπίσει κανείς την οργάνωση και διατύπωση του 

περιεχομένου ενός Αναλυτικού Προγράμματος είναι  η διαθεματική διάσταση. Μόνο τότε η μάθηση 

μπορεί ν’ αγγίξει τα βαθύτερα στρώματα αντίληψης του μαθητή και δεν παραμένει στην επιφάνεια. 

Διαθεματικότητα σημαίνει ν’ αντιμετωπίζουμε τα μαθήματα ως μια ενότητα και να τα συνδέουμε μεταξύ 

τους. Η διαθεματική διάσταση θα πρέπει να διέπει την αντιμετώπιση της διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων στο ελληνικό σχολείο. Όπως θα πρέπει να διέπει και την αντιμετώπιση του μαθήματος της 

Αισθητικής Αγωγής». 

Έτσι, η Αισθητική Αγωγή δεν περιορίζεται μόνο για τα εικαστικά μαθήματα, αλλά εννοείται 

ως μία διαγώνια δραστηριότητα. Η ικανότητα για μια αισθητική θεώρηση του κόσμου μπορεί 

να γίνει πράξη και σε μαθήματα όπως τα Μαθηματικά, η Ιστορία, τα Φιλολογικά μαθήματα. 

Άλλωστε, παιδαγωγικό χαρακτήρα έχει η μάθηση που αποκτάται μέσω της όρασης, της 

ακοής, της αφής (Arduin, 2000: 59). Η Παυλίδου, Μ. (2013) συνεχίζει λέγοντας πως:  

«Στο ελληνικό δημοτικό σχολείο, η διάταξη της διδακτέας ύλης είναι τέτοια, ώστε τα επιμέρους 

γνωστικά αντικείμενα να λειτουργούν απομονωμένα και να διακρίνονται από μιαν αποσπασματικότητα. 

Το ζητούμενο είναι να υπερβούμε αυτή την αποσπασματικότητα και να δημιουργήσουμε ολότητες. Η 

διαθεματική διάσταση είναι μια λύση. Το μάθημα της Τέχνης μπορεί να προσφέρει μιαν απάντηση στο 

πρόβλημα του κατακερματισμού, εφόσον λειτουργήσει ως μέσο ενίσχυσης των άλλων γνωστικών 

πεδίων, εφόσον αξιοποιηθεί ο ρόλος του στο Αναλυτικό Πρόγραμμα και δεν λειτουργήσει τυχαία, 

αυθαίρετα κι αποσπασματικά, από τη στιγμή που θα κατανοηθεί η σπουδαιότητα της ιδιαίτερης φύσης 

του. Αυτό το μάθημα βοηθά στην ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού, την ψυχολογική του 

ισορροπία και εκτόνωση. Το βοηθά στο να εκφραστεί, να «βγάλει» την ενέργειά του δημιουργικά κι όχι 

καταστροφικά». 
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13.Η Διαθεματικότητα στα Εικαστικά 

 

Ύστερα από την αναγνώριση της διαθεματικής προσέγγισης, θα επεκταθούμε στο 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών των Εικαστικών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.), ο ρόλος των Εικαστικών σε όλες 

τις τάξεις του Δημοτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός εφόσον επιδιώκεται οι μαθητές:   

 Να παρατηρούν, να ερευνούν, να πειραματίζονται και να αξιοποιούν τις δυνατότητές 

τους στο χειρισμό απλών υλικών και μέσων δημιουργώντας εικαστικά έργα. 

 Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές και τρόπους, για να εκφράζονται με δημιουργικό 

τρόπο και να μεταβιβάζουν απόψεις, συναισθήματα και βιώματα.  

 Να γνωρίσουν την ορολογία, τα σύμβολα, τα μορφικά στοιχεία και τις μορφές που 

χρησιμοποιούν οι εικαστικοί καλλιτέχνες και να εξοικειωθούν με αυτά.  

 Να προσεγγίζουν, να κατανοούν και να απολαμβάνουν το φαινόμενο της Τέχνης και 

να έχουν θετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στα έργα τέχνης.   

 Να γνωρίσουν τα ποικίλων μορφών εικαστικά έργα Τέχνης, να τα κατανοήσουν, να 

τα αναλύσουν, να τα ερμηνεύσουν, να τα κρίνουν και να εκτιμήσουν την ελληνική 

και την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.  

Αναλυτικά σε κάθε τάξη τίθενται διαφορετικοί στόχοι (γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και 

αξίες) για τους μαθητές. Έτσι ο μαθητής της Α΄- Β΄ Δημοτικού επιδιώκεται:  

 Να εκφράζει ιδέες, εμπειρίες και συναισθήματα μέσα από τα έργα του.   

 Να αποκτά γνώσεις και πληροφορίες για τις Εικαστικές Τέχνες.   

 Να ανακαλύπτει ότι η Τέχνη είναι σπουδαίος τρόπος έκφρασης.  

 Να χρησιμοποιεί ορολογία, για να εκφράσει τις σκέψεις, τις απόψεις και τα 

συναισθήματά του για τα έργα της Τέχνης.   

 Να χρησιμοποιεί την Τέχνη, για να συμπληρώνει άλλα μαθήματα.  

 Να αναπτύσσει εκτίμηση και ενδιαφέρον για την Τέχνη και επιθυμία να συμμετέχει 

σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.   
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Στην αμέσως επόμενη ηλικιακή βαθμίδα, στη Γ΄- Δ΄ Δημοτικού επιδιώκεται ο μαθητής:  

 Να αναπτύσσει ιδέες και να εκφράζει συναισθήματα μέσα από την πορεία της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας του.   

 Να κατανοεί ότι τα έργα τέχνης εκφράζουν απόψεις, αξίες και ιδέες του πολιτισμού 

μας και άλλων πολιτισμών.   

 Να χρησιμοποιεί πηγές και πληροφορίες για απλές και αργότερα για πιο σύνθετες 

καλλιτεχνικές εργασίες.   

 Να αναγνωρίζει το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο παρουσίασης του έργου 

τέχνης.  

 Να χρησιμοποιεί τις εικαστικές τέχνες διαθεματικά με τα άλλα μαθήματα.   

 Να αναγνωρίζει ορισμένα μορφικά στοιχεία σε έργα τέχνης και αργότερα να 

ερμηνεύει απλά.   

 Να επιδεικνύει τις ικανότητές του σε ατομικές και σε ομαδικές καλλιτεχνικές 

εργασίες. 

 

Τέλος στην  ηλικιακή βαθμίδα των 11-12 ετών, που αντιστοιχεί στην Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, ο 

μαθητής θα πρέπει:  

 Να χρησιμοποιεί και να δημιουργεί εικόνες δύο και τριών διαστάσεων, για να 

εκφράσει ιδέες, συναισθήματα και εμπειρίες και αργότερα να χρησιμοποιεί σύμβολα.   

 Να αναγνωρίζει μορφές και μορφικά στοιχεία, που εκφράζουν ιδέες, αξίες, απόψεις, 

σε έργα διαφορετικών πολιτισμών.    

 Να δέχεται τις νέες πληροφορίες και να τις μετουσιώνει, για να εμπλουτίζει τα έργα 

του.   

 Να συζητά για τις προθέσεις του καλλιτέχνη, για μεθόδους και για έννοιες τέχνης.   

 Να εκφράζει, να ερμηνεύει και να αξιολογεί τις καλλιτεχνικές επιλογές σχετικά με το 

περιεχόμενο, τη δομή και τον τρόπο παρουσίασης τους.  

 Να χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για τις εικαστικές τέχνες στα άλλα μαθήματα.   

 Να συμμετέχει σε σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες και δραστηριότητες.   

 Να χρησιμοποιεί τους τρόπους λύσης προβλημάτων από το χώρο των εικαστικών σε 

άλλες γνωστικές περιοχές.   
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Συμπληρωματικά, στην ΣΤ΄ τάξη επιδιώκεται ο μαθητής:   

 Να κατανοεί τις ιστορικές παραμέτρους των Τεχνών.   

 Να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για ένα καλλιτεχνικό θέμα και ότι 

μπορούν να δοθούν διαφορετικές λύσεις.   

 Να αξιολογεί τις ιδέες, τις ικανότητες και τις εργασίες του και αργότερα να αξιολογεί 

προσιτά έργα Τέχνης.   

 Να χρησιμοποιεί πληροφορίες για καλλιτέχνες, για τις προθέσεις των καλλιτεχνών 

και για το κοινωνικό περιεχόμενο προσιτών έργων Τέχνης. 
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Κατασκευάζοντας το Όνειρο... 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. «Φιγούρες και σκύλος μπροστά στον ήλιο», Χουάν Μιρό, 1949 
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1.Πρακτική Εφαρμογή – ΣΤ’ Τάξη 

 

 

Η παρούσα διδακτική προσέγγιση πραγματοποιήθηκε σε ένα δίωρο στο μάθημα των 

Εικαστικών, στην Ενότητα Δ΄, «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», Κεφάλαιο 4, «ΑΦΑΙΡΕΣΗ» και 

συνδυάστηκε διαθεματικά με την ενότητα των Μαθηματικών 6.56 «Γεωμετρικά Σχήματα – 

Πολύγωνα».  

 

Οι διδακτικοί στόχοι ήταν: 

 Να αξιοποιήσουμε τη σύνδεση Τέχνης (κυρίως ζωγραφικής) και Γεωμετρίας, ώστε η 

διδασκαλία των γεωμετρικών εννοιών να αποκτήσει ένα πιο φιλικό χαρακτήρα για 

τους μαθητές.  

 Να αναγνωρίζουν οι μαθητές τα γεωμετρικά σχήματα και στην προκειμένη τα 

πολύγωνα. 

 Να αναγνωρίζουν τα κανονικά πολύγωνα και τα τετράπλευρα σχήματα. 

 Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τις ιδιότητες των πολυγώνων. 

 Να αναπτύξουν την λεπτή τους κινητικότητα (κίνηση χεριών- δεξιότητα με ψαλίδια, 

σχέδιο, τσακίσεις χαρτονιών κτλ.). 

 Να αναπτύξουν την παραγωγή λόγου τους. 

 Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη Μοντέρνα Τέχνη. 

 Να γνωρίσουν τον Χουάν Μιρό και το καλλιτεχνικό του έργο. 

 Να ενισχυθεί η κριτική σκέψη των μαθητών.  

 Να αναπτυχθεί η αισθητική καλλιέργεια των μαθητών. 

 Να αναπτυχθεί ο δημιουργικός τους χαρακτήρας.  

 Να συνεργαστούν. 

 

Αρχικά, μοιράσαμε στους μαθητές το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου (pre) και αφού το 

συμπλήρωσαν προχωρήσαμε στην παρουσίαση Power-Point που είχαμε ετοιμάσει. 

Ξεκινήσαμε με τον ορισμό του Πολυγώνου και τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα.  
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Ακολούθησε ο τρόπος ονοματολογίας τους, αλλά και τα είδη των τετραπλεύρων και οι 

ιδιότητες τους. Επόμενες έννοιες που ερευνήθηκαν ήταν η διαγώνιος του πολυγώνου και τα 

κανονικά πολύγωνα. Ενδιάμεσα από κάθε διαφάνεια προβάλλονταν πίνακες του Μιρό, τους 

οποίους οι μαθητές σχολίαζαν.  

Στην πορεία, περάσαμε στο κίνημα του Σουρεαλισμού, εστιάσαμε, όμως, στον Χουάν Μιρό. 

Παρατηρήσαμε τα έργα του, εντοπίσαμε τα πολύγωνα και τα τετράπλευρα και βγάλαμε τις 

δικές μας ιστορίες πίσω από τους πίνακες του. Επίσης, μοίρασα στους μαθητές κύκλους από 

χαρτόνι, που είχα κόψει από πριν, και «λύσαμε τους γρίφους» του τετραγώνου και του 

εξαγώνου. Έπρεπε, δηλαδή, τα παιδιά με τις σωστές τσακίσεις να δημιουργήσουν τετράγωνα 

και εξάγωνα από τους κύκλους που είχαν. 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την Αγάπη και το Μίσος. Τους μοιράσαμε 

πολύχρωμα χαρτόνια και αφού επέλεξαν ποια θα χρησιμοποιήσουν, ανάλογα με τη θεματική 

τους, σχεδίασαν γεωμετρικά σχήματα (χωρίς τη χρήση γεωμετρικών οργάνων για λόγους 

έλλειψης χρόνου). Έτσι, δημιούργησαν τους δικούς τους γεωμετρικούς-θεματικούς πίνακες, 

τους οποίους και παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. Τέλος,  συμπλήρωσαν τα τελικά 

ερωτηματολόγια (post). 

 

 

 



68 
 

2.Πρακτική Εφαρμογή – Β’ Τάξη 

 

Η συγκεκριμένη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στην τελική πρακτική άσκηση ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ. 

των προπτυχιακών μου σπουδών. Έλαβε τη μορφή του πρότζεκτ και ολοκληρώθηκε σε 

τέσσερις διδακτικές ώρες στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης.  

Οι διδακτικοί στόχοι του πρότζεκτ ήταν: 

 Να αξιοποιήσουμε τη σύνδεση Τέχνης (κυρίως ζωγραφικής) και Γεωμετρίας, ώστε η 

διδασκαλία των γεωμετρικών εννοιών να αποκτήσει ένα πιο φιλικό χαρακτήρα για 

τους μαθητές.  

 Οι μαθητές να ξαναθυμηθούν τα γεωμετρικά σχήματα, και τα χαρακτηριστικά τους. 

 Να αναπτύξουν την λεπτή τους κινητικότητα (κίνηση χεριών- δεξιότητα με ψαλίδια, 

σχέδιο, κτλ.) 

 Να αναπτύξουν την παραγωγή λόγου τους. 

 Οι μαθητές να δημιουργήσουν μια φανταστική ιστορία.  

 Να γνωρίσουν τη Μοντέρνα Τέχνη. 

 Να μάθουν για τον Χουάν Μιρό και το καλλιτεχνικό του έργο. 

 Να ενισχυθεί η κριτική σκέψη των μαθητών.  

 Να αναπτυχθεί ο δημιουργικός τους χαρακτήρας.  

 Να συνεργαστούν. 

 

Α΄ Φάση του Πρότζεκτ 

Αρχικά, μοιράσαμε στους μαθητές τα πρώτα ερωτηματολόγια(pre) και αφού τα 

συμπλήρωσαν, τους δείξαμε ζωγραφικούς πίνακες του Χουάν Μιρό και τους ζητήσαμε να 

φανταστούν τι θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει ο καλλιτέχνης. Στην πορεία, 

πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την έννοια του φανταστικού, δηλαδή ότι δεν υφίσταται μία 

και μοναδική ερμηνεία αλλά ο καθένας μπορεί να βλέπει κάτι διαφορετικό. Έπειτα, διεξήχθη 

η ανάγνωση του παραμυθιού «Η ΤΕΧΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ - Το θαλάσσιο Τσίρκο» της 

Φίλιας Δενδρινού. Παράλληλα ένα παιδί που «χρίστηκε» βοηθός μου έδειχνε έναν-έναν τους 

πίνακες στους συμμαθητές του. Έτσι, η πορεία της ιστορίας εξελίσσεται τόσο ακουστικά όσο 

και οπτικά (θα ήταν προτιμότερη η παρουσίαση των εικαστικών έργων μέσω παρουσίασης 
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Power-Point, τόσο για την ευκολία του εκπαιδευτικού, την ισάξια συμμετοχή όλων των 

παιδιών, αλλά και την ελαχιστοποίηση οικονομικών και υλικών πόρων. Στην προκειμένη 

κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό, λόγω της απουσίας προτζέκτορα). Πραγματοποιήθηκε μια 

μικρή παρουσίαση του καλλιτέχνη μέσω του παραμυθιού. Στη συνέχεια έλαβε χώρα μια 

συζήτηση για το θέμα και το νόημα του κειμένου, ενώ μετά οι μαθητές ρωτήθηκαν για το τι 

παρατηρούν στους πίνακες του Μιρό, ως προς την τεχνοτροπία του και τα χαρακτηριστικά 

της ζωγραφικής του. Ακολούθησε η ανακάλυψη των γεωμετρικών σχημάτων  στους πίνακες 

και η αναγνώρισή τους. Τελικά, ρωτάμε τους μαθητές μας πώς τους φάνηκε το συγκεκριμένο 

μάθημα. 

 

Β΄ Φάση του Πρότζεκτ 

Εδώ, χωρίσαμε τα παιδιά σε 3 θεματικές ομάδες: Το Δάσος, Tη Θάλασσα και Τον Ουρανό 

(Οι ομάδες έγιναν μεικτές ως προς το φύλο, τις δεξιότητες και το βαθμο πειθαρχίας). Τους 

ζητήθηκε να κόψουν γεωμετρικά σχήματα από τα πολύχρωμα χαρτόνια που τους έχουμε 

μοιράσει. Επίσης, κάθε ομάδα επέλεξε να κρατήσει συγκεκριμένα χρώματα ανάλογα με τη 

θεματική της. Τέλος,  έκαναν αναγνώριση των σχημάτων που έκοψαν (ονοματολογία), αλλά 

και αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά τους. 

 

Γ΄ Φάση του Πρότζεκτ 

Ανασχηματίσαμε τις ομάδες (Δάσος, Θάλασσα και Ουρανός) και ζητήσαμε από τους 

μαθητές να φανταστούν μια μικρή ιστορία, ανάλογα με το θέμα τους. Έπειτα, έπρεπε να την 

παρουσιάσουν μπροστά στους υπόλοιπους συμμαθητές τους και αν μπορούν να την 

αναπαραστήσουν χρησιμοποιώντας τα σώματά τους. Τέλος, τους επιστρέψαμε τα 

γεωμετρικά σχήματα που σχεδίασαν και έκοψαν την προηγούμενη φορά, καθώς και τα 

πολύχρωμα χαρτόνια. Τώρα είχε έρθει η ώρα να αποτυπώσουν τις ιστορίες τους στους δικούς 

τους γεωμετρικούς πίνακες! 
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Δ΄ Φάση του Πρότζεκτ 

Σε αυτή τη διδακτική ώρα, μοιράσαμε και πάλι τους θεματικούς πίνακες στα παιδιά και τους 

ζητήσαμε να μας περιγράψουν τι έχουν φτιάξει μέχρι στιγμής. Εδώ οι ομάδες είχαν σχεδόν 

όλη την ώρα για να ολοκληρώσουν τα γεωμετρικά τους έργα. Τότε,  κάθε ομάδα παρουσίασε 

τον πίνακά της, περιέγραψε στους υπόλοιπους μαθητές την ιδέα και το συλλογισμό τους, 

αλλά και τις έννοιες πίσω από τα σχήματα. Τέλος, μοιράσαμε στους μαθητές τα τελικά 

ερωτηματολόγια(post) και κολλήσαμε τους πίνακες στην τάξη.  
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ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

1.Στόχοι Έρευνας και Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Διερευνώντας το θέμα της εργασίας μού γεννήθηκαν κάποια ερωτήματα. Για να απαντηθούν, 

λοιπόν, εκτός από τη θεωρητική και βιβλιογραφική αναζήτηση, έψαξα τα ερωτήματα εντός 

του πραγματικού χώρου, του σχολείου.  

Τα ερωτήματα αυτά ήταν αν μπορεί να συνδυαστεί η Τέχνη με τα Μαθηματικά και αν ναι με 

ποιον τρόπο; Το ερώτημα αυτό αναφερόταν τόσο γενικά, όσο και ειδικά στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης. Επίσης, γίνεται το μάθημα των Μαθηματικών πιο ενδιαφέρον και κατανοητό 

μέσω της Τέχνης; Τα Μαθηματικά και κυρίως η γεωμετρία είναι ένα μάθημα απαιτητικό και 

δυσνόητο για τους μαθητές, οπότε το να βρω έναν τρόπο να γίνει πιο διασκεδαστικό και 

προσιτό ήταν κάτι που ήθελα να διερευνήσω. Ως συνέπεια, το επόμενο ερώτημα ήταν αν 

είναι επιτυχής η μετάδοση γνώσης των Μαθηματικών μέσω της Τέχνης. Σημασία δεν είχε 

μόνο να γίνει το αντικείμενο της Γεωμετρίας πιο αγαπητό στα παιδιά, αλλά και να 

επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι. Μία ακόμη ερώτηση ήταν αν αυξάνονται οι πιθανότητες 

να ενασχοληθούν με κάποια μορφή τέχνης οι μαθητές, μετά από τις διδακτικές προσεγγίσεις 

που πραγματοποιήθηκαν, και αν άλλαξε ο τρόπος προσέγγισης του μαθήματος των 

Μαθηματικών. Τελευταίο ερευνητικό στόχος ήταν να προσεγγιστούν άγνωστοι για τους 

μαθητές καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τα Μαθηματικά στη ζωγραφική τους και να 

αντιληφθούν ότι η κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων δεν είναι θέμα μόνο των 

Μαθηματικών. 

 

2.Συμμετέχοντες 

 

Η ερευνά πραγματοποιήθηκε σε δύο τάξεις δημοτικών σχολείων της ευρύτερης  περιοχής της 

Φλώρινας. Στη Β’ Τάξη με δεκατρείς (13) μαθητές και στην ΣΤ’ Τάξη με δεκατρείς (13) 

μαθητές επίσης. Στη Β’ Τάξη μία συμμετέχουσα του δείγματος έλειπε κατά την συμπλήρωση 

των δεύτερων ερωτηματολογίων, οπότε και το δείγμα εκεί μειώθηκε στα δώδεκα (12) άτομα.  
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3.Σχεδιασμός της Έρευνας 

 

Για να διεξαχθεί η έρευνα έπρεπε αρχικά να σχεδιαστούν δύο διδασκαλίες στο μάθημα της 

Γεωμετρίας ή των Εικαστικών, ώστε να υπάρξει διαθεματικότητα. Επέλεξα να προσεγγίσω 

το αντικείμενο της Γεωμετρίας και στις δύο τάξεις, μέσω του Σουρεαλισμού και 

συγκεκριμένα του Χουάν Μιρό. Βέβαια, οι διδακτικοί στόχοι άλλαξαν και προσαρμόστηκαν 

στις απαιτήσεις και τις ικανότητες των μαθητών. Στην ΣΤ’ Τάξη προσεγγίσαμε τα 

γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητες τους μέσω των έργων τέχνης, ενώ στη Β’ Δημοτικού 

ανακαλύψαμε τα σχήματα και τα χαρακτηριστικά τους μέσα σε ένα παραμύθι με 

πρωταγωνιστές τους ίδιους τους πίνακες του Μιρό. Και οι δύο τάξεις κατασκεύασαν τους 

δικούς τους γεωμετρικούς πίνακες, δίνοντάς τους μορφή μόνο από γεωμετρικά σχήματα που 

οι ίδιοι δημιούργησαν. 

 

 

4.Διαδικασία Συλλογής Δεδομένων 

 

Σε κάθε τάξη μοιράσαμε δύο ερωτηματολόγια. Ένα πριν τη διδακτική προσέγγιση(αρχικό 

ερωτηματολόγιο), ώστε να αντλήσουμε τις αρχικές ιδέες των παιδιών, και ένα μετά από την 

πρακτική εφαρμογή(τελικό ερωτηματολόγιο) για να δούμε αν και κατά πόσο άλλαξαν οι 

αρχικές τους απόψεις. Τα ερωτηματολόγια (pre-post) ήταν σχεδόν ίδια για να βγουν τα 

συμπεράσματα που θέλαμε. Επίσης, ήταν κι αυτά διαμορφωμένα ανάλογα με την ηλικία των 

παιδιών ως προς τη δυσκολία τους και τη διατύπωση των ερωτημάτων. 

 

 

5.Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων 

 

Αφού συλλέξαμε τα ερωτηματολόγια, έγινε η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων και 

ακολούθησε η ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Στη συνέχεια έγινε 

μετατροπή των ποσοστών επί τοις εκατό (%). Σε αυτό το στάδιο της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση τόσο μεταξύ των Πριν-Μετά ερωτηματολογίων, όσο και 

μεταξύ των δύο τάξεων.  
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Αποτελέσματα για την ΣΤ΄ Δημοτικού 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 5
ο
 Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας, στο πρώτο τμήμα της ΣΤ΄ 

Τάξης, όπου αποτελείται από 13 μαθητές. Το δείγμα αποτέλεσαν 6 κορίτσια και 6 αγόρια, 

καθώς μία μαθήτρια ήταν απούσα. Οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν δύο 

ερωτηματολόγια, ένα πριν τη διδακτική προσέγγιση για να αντλήσουμε τις αρχικές τους ιδέες  

και ένα μετά την ολοκλήρωση της για να εξάγουμε τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Στο αρχικό ερωτηματολόγιο, το συνολικό πλήθος του δείγματος απάντησαν στην ερώτηση 

«Ποια νομίζεις ότι είναι η σχέση της Τέχνης με τα Μαθηματικά», πως η σχέση μεταξύ τους 

είναι μεγάλη. Κανείς δεν έδωσε την απάντηση ότι τα Μαθηματικά και η Τέχνη σχετίζονται 

λίγο ή καθόλου.  

Στην ερώτηση που αφορά την αρέσκειά τους στο 

μάθημα των Μαθηματικών, το 58% των 

μαθητών απάντησαν ότι τους αρέσει πολύ, το 

33% των μαθητών ότι τους αρέσει λίγο, ενώ 

μόλις ένας μαθητής, το 8%, δήλωσε ότι δεν του 

αρέσουν καθόλου. 

Τα αποτελέσματα σχετικά με την καθημερινή τους επίδοση στο μάθημα των  Μαθηματικών 

ήταν πολύ ενθαρρυντικά, αφού το 92% απάντησαν ότι προσέχουν πάντα και καταλαβαίνουν, 

ενώ το 8% ότι προσέχει περιστασιακά. 

Επίσης, το 50% των μαθητών ασχολούνται με κάποιο είδος τέχνης. Από αυτούς, όλοι 

δήλωσαν τη ζωγραφική και δύο μαθητές πρόσθεσαν το χορό, τη μουσική και το θέατρο στις 

ενασχολήσεις τους.  

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε μετά την 

ολοκλήρωση της διδασκαλίας, στην ερώτηση που 

επαναλήφθηκε σχετικά με τη σύνδεση Τέχνης και 

Μαθηματικών, το 83% απάντησαν ότι η σχέση τους είναι 

μεγάλη, ενώ το 17% διαφοροποιήθηκαν από τις αρχικές 

τους απαντήσεις και είπαν ότι η σχέση τους είναι μικρή. 

ΠΟΛΎ 

ΛΙΓΟ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 

0% 

50% 

100% 

ΜΕΓΑΛΗ ΜΙΚΡΗ ΚΑΜΙΑ 

Γράφημα 1. "Πόσο σας αρέσουν τα Μαθηματικά;" 

Γράφημα 2. "Σχέση Τέχνης με 

Μαθηματικά" 
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Στην ερώτηση «Πώς σου φάνηκε το μάθημα που έγινε και συνέδεσε τα Μαθηματικά με την 

Τέχνη», οι μαθητές επέλεξαν καθεμιά από τις επιλογές όπως φαίνονται στον παρακάτω 

πίνακα.  

 

 

 

 

 

 

Έτσι, καταγράφεται ποσοστό 17% των μαθητών που επέλεξαν πως το μάθημα συνδυασμού 

Τέχνης και Μαθηματικών ήταν αδιάφορο, 8% πως δεν τους άρεσε και 8% πως έχασαν τον 

χρόνο τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό, 67% των μαθητών, δήλωσαν ότι το μάθημα ήταν 

ευχάριστο και το παρακολούθησαν με ενδιαφέρον. Κανείς δεν δήλωσε την επιλογή 

«ΑΛΛΟ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το εάν άλλαξε ο τρόπος που βλέπουν οι μαθητές τα 

Μαθηματικά ως μάθημα. Το 50% απάντησαν αρνητικά, το 25% δήλωσαν ότι ίσως και να 

άλλαξε η οπτική τους για το συγκεκριμένο αντικείμενο  και το υπόλοιπο 25% απάντησε 

θετικά.  

ΑΔΙΑΦΟΡΟ 2 

ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ 1 

ΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ 1 

ΗΤΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΜΕ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
8 

ΑΛΛΟ 0 

ΑΔΙΑΦΟΡΟ 

ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ 

ΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ 

ΗΤΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ 

ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΆΛΛΟ 

Γράφημα 3. " Πώς σας φάνηκε το συνδυαστικό μάθημα Τέχνης και 

Μαθηματικών;" 
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Τέλος, ρωτήθηκαν αν μελλοντικά θα ήθελαν να ασχοληθούν περισσότερο με κάποια μορφή 

τέχνης, έπειτα από το μάθημα που προηγήθηκε. Το 50% απάντησαν ότι ίσως θα τους 

ενδιέφερε κάτι τέτοιο, ενώ οι υπόλοιποι μαθητές απάντησαν ισόποσα ΝΑΙ και ΟΧΙ 

αντιστοίχως για την περαιτέρω ενασχόλησή τους με την Τέχνη. 
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Γράφημα 4. "Μελλοντική ενασχόληση με κάποια μορφή τέχνης" 
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Αποτελέσματα  για την  Β΄ Δημοτικού 

 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Ιτέας , στη Β΄ Τάξη, όπου 

αποτελείται από 13 μαθητές. Το δείγμα αποτέλεσαν 8 κορίτσια και 5 αγόρια. Οι μαθητές 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν δύο ερωτηματολόγια, ένα πριν τη διδακτική προσέγγιση για να 

αντλήσουμε τις αρχικές τους ιδέες και ένα μετά την ολοκλήρωση της για να εξάγουμε τα 

αποτελέσματα της έρευνας. 

Στο αρχικό ερωτηματολόγιο, το συνολικό πλήθος του δείγματος (100%) απάντησαν 

καταφατικά στην ερώτηση για το εάν «Σχετίζεται η Τέχνη με τα Μαθηματικά;». Όλοι οι 

μαθητές (13/13) απάντησαν, επίσης, ότι τους αρέσουν «πολύ» τα Μαθηματικά και κανείς δεν 

έδωσε την απάντηση «λίγο» ή «καθόλου». 

Όσο για την απόδοσή τους στο μάθημα των Μαθηματικών, το 92% (12 μαθητές), απάντησαν 

ότι «προσέχουν πάντα και καταλαβαίνουν», ενώ μόνο ένας μαθητής (8%), ότι «προσέχει 

κάποιες φορές». 

Επίσης, όλοι οι μαθητές (13/13) ασχολούνται με κάποιο είδος τέχνης. Από αυτούς, το 39% (5 

άτομα) δήλωσαν ότι ασχολούνται με τη ζωγραφική, το 8% (1 άτομο) με τη ζωγραφική και τη 

μουσική. Την ενασχόλησή τους μόνο με τη μουσική δήλωσαν 2 άτομα (16%) και τέλος με 

τον χορό ασχολείται ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος, το 39% (5 άτομα). 

 

Όσον αφορά το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε μετά την ολοκλήρωση του πρότζεκτ, στην 

ερώτηση που επαναλήφθηκε σχετικά με τη σύνδεση Τέχνης και Μαθηματικών, το 100% των 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΧΟΡΟΣ 

Γράφημα 1. "Ενασχόληση με μορφές Τέχνης" 
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μαθητών έμειναν στις αρχικές τους απαντήσεις και είπαν ότι συνδέονται. Εδώ, υπάρχει η 

απόκλιση του ενός ατόμου, αφού μία μαθήτρια έλειπε. 

Στην ερώτηση «Πώς σου φάνηκε το μάθημα που έγινε και συνέδεσε τα Μαθηματικά με την 

Τέχνη», οι μαθητές απάντησαν όλοι στο σύνολό τους (12/12) ότι «ήταν ευχάριστο και το 

παρακολούθησαν με ενδιαφέρον». 

 

Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το εάν «άλλαξε ο τρόπος που βλέπουν οι μαθητές τα 

Μαθηματικά» ως μάθημα. Το 67% (8 μαθητές) απάντησαν θετικά, ενώ το 33% (4 μαθητές) 

δήλωσαν ότι η οπτική τους για το συγκεκριμένο αντικείμενο άλλαξε «λίγο». Κανείς δεν 

απάντησε αρνητικά στο ερώτημα. 

Τέλος, ρωτήθηκαν αν μελλοντικά θα ήθελαν να ασχοληθούν περισσότερο με κάποια μορφή 

τέχνης, έπειτα από το μάθημα που προηγήθηκε. Το 67% (8 μαθητές) είπαν ότι θέλουν να 

δραστηριοποιηθούν περισσότερο περί τέχνης, 3 μαθητές (25%) δήλωσαν πως «ίσως» να 

ενασχοληθούν περισσότερο, ενώ ένας μόλις μαθητής (8%) ήταν αρνητικός. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Γράφημα 1. "Μελλοντική ενασχόληση με την τέχνη" 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Από την καταγραφή και ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών στα ερωτηματολόγια, 

παρατηρήθηκαν τα εξης συμπεράσματα.  

Αρχικά, εντυπωσιακή ήταν η πρώτη τους αντίδραση, σχετικά με τη «σύνεση Τέχνης και 

Μαθηματικών», αφού όλοι, χωρίς καμία εξαίρεση, απάντησαν ότι συνδέονται και μάλιστα 

πολύ. Σχετικά με την καθημερινή τους επίδοση στα Μαθηματικά, η συντριπτική πλειοψηφία, 

και στις δύο περιπτώσεις, δήλωσε ότι «προσέχει πάντα και καταλαβαίνει». Βέβαια, όσον 

αφορά το «αν τους αρέσουν τα Μαθηματικά» παρατηρούμε ότι όσο περνάνε τα χρόνια οι 

μαθητές γίνονται όλο και πιο αρνητικοί απέναντι στο συγκεκριμένο  αντικείμενο. Αυτό, ίσως 

παρατηρείται λόγω της δυσκολίας του συγκεκριμένου μαθήματος, καθώς και της συνεχούς 

επιμέλειας που πρέπει να έχουν οι μαθητές, αφού αν αναπτύξουν κενά είναι πολύ δύσκολο να 

παρακολουθήσουν. Επίσης, πολύ θετικό είναι το γεγονός ότι, όλοι ασχολούνται με κάποιο 

είδος τέχνης, με τη ζωγραφική να πρωταγωνιστεί και τον χορό να έπεται. 

Στα τελικά ερωτηματολόγια, δύο μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης διαφοροποιήθηκαν από τις αρχικές 

τους απαντήσεις και δήλωσαν ότι η σύνδεση Τέχνης και Μαθηματικών τελικά είναι μικρή. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να συνέβη, καθώς προσεγγίστηκε κανονικά μία ενότητα των 

Μαθηματικών, στη συγκεκριμένη τάξη, μέσω της Τέχνης και δεν έγινε απλώς μια σύνδεση 

των δύο αντικειμένων για ανάκληση και εμπέδωση γνώσεων, όπως συνέβη στη Β΄ 

Δημοτικού, όπου όλοι οι μαθητές έμειναν σταθεροί στις αρχικές τους απαντήσεις. Η 

διδακτική προσέγγιση που πραγματοποιήθηκε χαρακτηρίστηκε ευχάριστη και ενδιαφέρουσα.  

Και πάλι παρατηρούμε όλους τους μαθητές της Β΄ Τάξης να δηλώνουν χωρίς καμία 

παρέκκλιση τα ίδιο. Θεωρώ, ότι ο λόγος ήταν, ότι προσεγγίστηκε περισσότερο ως παιχνίδι. 

Εξάλλου, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και παρ’ όλο που αρχικά την 

είχαν συνδέσει με το χώρο του προαυλίου, δέχτηκαν και έμειναν μέσα στην τάξη και με 

μεγάλο ενθουσιασμό κάθε φορά, εργάζονταν ομαδικά στα έργα τους. Ένας άλλος 

παράγοντας μπορεί να ήταν ότι τα παιδιά της Β΄ Τάξης μένουν σε χωριό και δεν έχουν τα 

ίδια ερεθίσματα και ευκαιρίες με τα παιδιά της ΣΤ΄ Τάξης, τα οποία στον σχολικό τους χώρο 

ασχολούνται ιδιαίτερα με τις τέχνες.  

Ευχάριστο είναι το γεγονός, ότι απάντησαν θετικά στο αν «άλλαξε ο τρόπος που βλέπουν τα 

μαθηματικά». Συγκεκριμένα, ο μοναδικός μαθητής της έκτης τάξης που είχε δηλώσει ότι δεν 
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του αρέσουν καθόλου, απάντησε έπειτα καταφατικά στο ότι άλλαξε η στάση του απέναντι 

στο αντικείμενο της Γεωμετρίας. Τέλος, ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα που αφορούν 

τη μελλοντική τους ενασχόληση με τις Τέχνες, αφού τα ποσοστά που δήλωσαν ότι θα ήθελαν 

να ασχοληθούν παραπάνω ήταν 75% (ΣΤ΄ Τάξη) και 92% (Β΄ Τάξη) αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τα όσα προηγήθηκαν, διαπιστώνεται ότι η Γεωμετρία αποτέλεσε τα βασικό 

δομικό υλικό σε κάθε έργο τέχνης, από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας. Η Τέχνη 

εκφράζει τις ιδέες, τις  αξίες, τον τρόπο σκέψης, την κουλτούρα, τον πολιτισμό. Είναι αυτή 

που δίνει σε κάθε κοινωνία ένα διαφορετικό γνώρισμα. Ο άνθρωπος, ως μέρος αυτών των 

κοινωνιών, ανακαλύπτει το πραγματικό-αντιληπτό και το φανταστικό, κάτι που μόνο μέσω 

της διόδου της Τέχνης επιτυγχάνεται. Τα καλλιτεχνικά κινήματα κατά τον 20
ο
 αιώνα 

βασίστηκαν στα Μαθηματικά και κυρίως στη Γεωμετρία. Στόχος δεν ήταν το «όμορφο», 

αλλά η αποτύπωση της αλήθειας. 

Όσον αφορά το Δημοτικό Σχολείο, οι τέχνες είναι γνωστικές διεργασίες του νου, αφού 

ενεργοποιούν τη γνωστική επεξεργασία, την κριτική και αναλυτική σκέψη, τη διερεύνηση 

υποθέσεων και τη δημιουργία ερωτήσεων. Άρα, η ενασχόληση του μαθητή με τις Τέχνες, τον 

συνδέει άμεσα με πολλές περιοχές της μάθησης. Στα μαθήματα των Εικαστικών και των 

Μαθηματικών δίνεται διαφορετική βαρύτητα από τους εκπαιδευτικούς, αλλά αυτό είναι 

λανθασμένο, από τη στιγμή που παρατηρείται ότι τα δύο αυτά αντικείμενα διέγραψαν 

παράλληλες πορείες ανά τους αιώνες. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αξιοποιήσουν τη 

σύνδεση αυτή, ώστε οι μαθητές να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και κυρίως να 

αναπτύξουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Εξάλλου, όπως ανέφερε και ο 

μαθηματικός A. De Morgan, «κινητήρια δύναμη της μαθηματικής ανακάλυψης δεν είναι η 

λογική, αλλά η φαντασία».  

Για να πραγματοποιηθεί βεβαίως αυτό χρειάζεται αρχικά, η κινητοποίηση και η θέληση του 

ίδιου του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον των μαθητών και να γίνουν 

μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Ο μαθητής θα πρέπει να προσεγγίσει τη γνώση με 

περιέργεια και ενθουσιασμό και όχι σαν καταναγκαστικό έργο.  

Το κυρίαρχο συμπέρασμα της παρούσης εργασίας είναι ότι, τόσο η Γεωμετρία όσο και η 

Τέχνη, συνυπάρχουν αρμονικά και μπορούν να αποτελέσουν τη βάση κάθε δημιουργικής 

έκφρασης, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί για κάθε άτομο ήδη από πολύ μικρή ηλικία. Η 

Τέχνη, άρα, είναι το κατάλληλο μέσο για να γίνει μια πολύ ομαλή εισαγωγή της γεωμετρίας 

στην μαθησιακή διαδικασία. Πόσο μάλιστα η Μοντέρνα Τέχνη που εισάγει στους μαθητές 
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άμεσα τα γεωμετρικά σχήματα και τις γραμμές, αλλά έμμεσα τα κρυμμένα της νοήματα και 

ερμηνείες. Με αυτό τον τρόπο μέσω της σύνδεσης της Γεωμετρίας με τη Μοντέρνα Τέχνη 

επιτυγχάνονται τόσο οι διδακτικοί στόχοι των μαθηματικών, όσο και η ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης και της φαντασίας. Στα δύο τελευταία, εξάλλου, χρειάζεται να δώσουμε 

ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελούν βασικά στοιχεία της πνευματικής ανάπτυξης των 

παιδιών.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………… 

ΣΧΟΛΕΙΟ:………………………………………………………………. 

ΗΛΙΚΙΑ: ……………………. 

ΤΑΞΗ: ………………………. 

ΦΥΛΟ:       ΚΟΡΙΤΣΙ                              ΑΓΟΡΙ 

 

 Τοποθετήστε  Χ  στο κουτάκι που συμφωνείτε περισσότερο. 

Α’  

1. Ποια νομίζεις ότι είναι η σχέση της Τέχνης με τα Μαθηματικά;  

     ΚΑΜΙΑ                             ΜΙΚΡΗ                             ΜΕΓΑΛΗ  

 

2. Πόσο σου αρέσουν τα Μαθηματικά;  

     ΚΑΘΟΛΟΥ                           ΛΙΓΟ                                  ΠΟΛΥ 

 

3. Στο καθημερινό μάθημα των Μαθηματικών  

     Δεν προσέχω γιατί δεν με ενδιαφέρει 

    Δεν προσέχω γιατί δεν καταλαβαίνω 

    Προσέχω περιστασιακά 

    Προσέχω πάντα και καταλαβαίνω 
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4. Ασχολείσαι με κάποιο είδος τέχνης; (π.χ. ζωγραφική, χορός, μουσική, θέατρο) 

    ΝΑΙ                             ΟΧΙ  

    Κι αν ναι, με ποιο……………………………………………..   

 

Β’  

1. Ποια νομίζεις ότι είναι η σχέση της Τέχνης με τα Μαθηματικά;  

   ΚΑΜΙΑ                         ΜΙΚΡΗ                             ΜΕΓΑΛΗ 

 

2. Πώς σου φάνηκε το μάθημα  που έγινε και συνέδεσε τα Μαθηματικά με την Τέχνη; 

    ΑΔΙΑΦΟΡΟ                  ΔΕΝ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ                   ΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΟΥ            

    ΗΤΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ               

    ΑΛΛΟ                

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΤΕ………………………………………………………………………………

……………… 

3. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπεις τα Μαθηματικά;  

    ΟΧΙ                                   ΛΙΓΟ                                    ΝΑΙ 

4. Θες να ασχοληθείς περισσότερο με κάποια μορφή τέχνης μετά το σημερινό μάθημα; 

     OXI                           ΙΣΩΣ                     ΝΑΙ 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

 

ΟΝΟΜΑ:……………………………………………………………… 

ΣΧΟΛΕΙΟ:……………………………………………………………. 

ΤΑΞΗ: …………………. 

ΦΥΛΟ:        

 

 

 

 

 Τοποθετήστε  Χ  στο κουτάκι που συμφωνείτε περισσότερο. 

 

Α’  

1. Πιστεύεις ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των Μαθηματικών και της Τέχνης;  

          ΟΧΙ                                 ΝΑΙ                                        ΛΙΓΟ 

 

2. Πόσο σου αρέσουν τα Μαθηματικά;  

     ΚΑΘΟΛΟΥ                             ΛΙΓΟ                                  ΠΟΛΥ 

 

    3. Στο καθημερινό μάθημα των Μαθηματικών  

    Δεν προσέχω γιατί δεν μoυ αρέσουν 

    Δεν προσέχω γιατί δεν καταλαβαίνω 

    Προσέχω κάποιες φορές 

    Προσέχω πάντα και καταλαβαίνω 
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4. Ασχολείσαι με κάποιο ή κάποια από τα παρακάτω; Αν ναι, κύκλωσε το. 

 

 

 

 

Β’  

 

1. Πιστεύεις ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των Μαθηματικών και της Τέχνης;  

          ΟΧΙ                                 ΝΑΙ                                        ΛΙΓΟ 

2. Πώς σου φάνηκαν τα μαθήματα  που έγιναν; Κύκλωσε τη φατσούλα που σε εκφράζει. 

 

 

 

 

 

 

3. Άλλαξε ο τρόπος που βλέπεις τα Μαθηματικά;  

  ΟΧΙ                                   ΛΙΓΟ                                    ΝΑΙ 

 

4. Θες να ασχοληθείς περισσότερο με κάποια μορφή τέχνης μετά το σημερινό μάθημα; 

         OXI     ΙΣ                  ΙΣΩΣ                           ΝΑΙ 
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ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

ΣΤ΄ΤΑΞΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 "Αγάπη" 

Εικόνα 4 "Μίσος" 
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Β΄ΤΑΞΗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5 "Ουρανός" 

Εικόνα 2. "Δάσος" 

Εικόνα 3. "Θάλασσα" 
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