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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού "Μαθαίνω 

μέσω των εικαστικών τεχνών", η οποία στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρίες για την 

μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω των εικαστικών τεχνών. Στο πρώτο 

μέρος της εργασίας συζητούνται οι έννοιες της παιδαγωγικής και της μάθησης και 

αναφέρονται οι θεωρίες για τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, 

δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία, στην αυτενέργεια, τη διαθεματική οργάνωση της 

σχολικής ύλης και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. Στη συνέχεια, 

αναφέρονται τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στα νήπια η εμπλοκή σε εικαστικές 

δραστηριότητες μέσω των οποίων οικοδομούν στόχους από όλες τις μαθησιακές 

περιοχές του Προγράμματος Σπουδών. Καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόστηκαν στο 

παρελθόν με θετικά αποτελέσματα αναφέρονται στο τρίτο κεφάλαιο του πρώτου 

μέρους της εργασίας. Ακολουθεί το πρακτικό μέρος, όπου αναλύεται διεξοδικά η 

διαδικασία παραγωγής και τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη, όπως η χρηστικότητα 

του παιδαγωγικού υλικού, η υλικότητά του, η επιλογή των εικαστικών έργων, κα. Στο 

τρίτο μέρος της εργασίας αναφέρονται τα συμπεράσματα σχετικά με την υλοποίηση 

του σκοπού, των στόχων και των ερωτημάτων που είχαν αρχικά τεθεί και αναφέρονται 

κάποιοι περιορισμοί και κάποιες σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή του παιδαγωγικού 

υλικού, που ξεπερνάει τα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Το παράρτημα περιέχει τις 

φωτογραφίες των εικαστικών τεχνών που αξιοποιούνται στο παραγόμενο παιδαγωγικό 

υλικό και το φυλλάδιο των οδηγιών και προτεινόμενων δραστηριοτήτων. Η εργασία 

συνοδεύεται από το παιδαγωγικό υλικό το οποίο περιλαμβάνει τις φωτογραφίες των 

εικαστικών έργων που θα επεξεργαστούν τα παιδιά σε έντυπη (καρτέλες) και 

ηλεκτρονική μορφή (CD), τα υλικά κατασκευών και ένα έντυπο οδηγιών και 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων.  

 

 

Abstract 

 

The aim of the present master thesis is the prοduction of the educational material “Learn 

through visual arts”  based on the modern learning theories through visual arts for pre-

school children. The first part discusses the concepts of learning and pedagogy 

mentioning the learning theories in reference to the way the pre-school children learn, 

with emphasis on communication, self-acting, cross-disciplinary organization of the 

school curriculum and group cooperation teaching method. Next the thesis refers to the 

advantages offered to pre-school children through their involvement in visual arts 

activities which help them build knowledge out of all learning areas of the curriculum. 

Innovative practices used in the past with positive results are reported in the third 

chapter of the present thesis. Then the practical part comes, which thoroughly analyzes 

the production process and the criteria taken into account, such as user-friendliness of 

pedagogical material, the materiality, the selection of artworks, etc. The third part of 

the thesis is referred to the conclusions of the actualization of the aim, objectives and 

the questions initially raised; moreover some restrictions and  thoughts on the 

implementation of the pedagogical material are referred, exceeding the scope of this 
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thesis. The appendix contains the photos of visual arts which are utilized in the 

produced pedagogical material and an instruction leaflet which contains the suggested 

activities. The work is accompanied by the pedagogical material, which contains the 

images of the works of visual arts that the children are going to process in hard and 

digital copy, the materials of the constructions and the instruction leaflet.  
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Σκοπός της εργασίας είναι η παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού "Μαθαίνω μέσω των 

εικαστικών τεχνών", η οποία στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρίες για την μάθηση των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω των εικαστικών τεχνών. Πρόκειται για ένα 

παιδαγωγικό υλικό που προορίζεται για παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και στην πρώτη σχολική ηλικία με τις αντίστοιχες προσαρμογές των 

γνωστικών στόχων των δραστηριοτήτων. Το υλικό περιλαμβάνει φωτογραφίες 

εικαστικών έργων τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική - σε έντυπη και  

ηλεκτρονική μορφή), υλικά κατασκευής και προτεινόμενες δραστηριότητες και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στο νηπιαγωγείο, στα πλαίσια οργανωμένων δραστηριοτήτων, αλλά 

και στο σπίτι με τη βοήθεια των ενηλίκων. Ωστόσο, τα παιδιά μπορούν να 

επεξεργαστούν τις εικόνες που περιλαμβάνονται και να εμπνευστούν από αυτές για τις 

εικαστικές τους δημιουργίες και μόνα τους, στις ελεύθερες δραστηριότητες στο 

νηπιαγωγείο ή το σπίτι.       Το 

θεωρητικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρατίθενται οι θεωρητικές αρχές στις οποίες βασιστήκαμε για την παραγωγή του 

παιδαγωγικού υλικού. Ειδικότερα, αναλύονται οι έννοιες της παιδαγωγικής και της 

μάθησης, ορίζεται το παιδαγωγικό υλικό και γίνεται εκτενής αναφορά στους τρόπους 

με τους οποίους μαθαίνουν τα παιδιά στην προσχολική ηλικία, όπως είναι η 

κοινωνικοπολιτισμική, η εποικοδομιστική, η ανακαλυπτική θεωρία και η θεωρία της 

πολλαπλής νοημοσύνης. Επίσης, παρουσιάζονται οι μέθοδοι προσέγγισης των 

εικαστικών δραστηριοτήτων. Τέλος, αναδεικνύεται η αξία της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας και η αναλύεται η διαδικασία της αξιολόγησης.   

 Στο επόμενο κεφάλαιο αναφέρονται οι δεξιότητες που αναπτύσσουν τα 

εικαστικά σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και οι αντίστοιχες δραστηριότητες, όπως 

είναι η επεξεργασία έργων τέχνης και η εικαστική δημιουργία έργων δύο και τριών 

διαστάσεων από τα παιδιά. Επίσης, συζητείται ο καθοριστικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού και του χώρου του νηπιαγωγείου σε ένα πρόγραμμα σπουδών με κέντρο 

τα εικαστικά. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρουσιάζεται το ORIM-Arts 

framework, το πρόγραμμα που διεξάγεται στο Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας και 

στόχο έχει την οικοδόμηση της γνώσης μέσα από την εμπλοκή των παιδιών σε κάθε 

είδους τέχνη: μουσική, θέατρο, εικαστικά, ποίηση. Η δική μας εργασία εστιάζει στα 

εικαστικά. Στη συνέχεια επιχειρείται η σύνδεση του παιδαγωγικού υλικού με το Νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011).      

 Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύεται η διαδικασία παραγωγής του 

παιδαγωγικού υλικού, τα περιεχόμενά του, τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέξαμε τις 

κατάλληλες εικόνες, η χρηστικότητα και η υλικότητα του παιδαγωγικού υλικού και 

παρουσιάζονται οι προτεινόμενες δραστηριότητες.      Στο 

τρίτο και τελευταίο μέρος αναφέρονται κάποια συμπεράσματα από την υλοποίηση του 

παιδαγωγικού υλικού και ορισμένες σκέψεις που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες 

στην ευρεία εφαρμογή παρόμοιων προγραμμάτων στην προσχολική εκπαίδευση. Στο 

παράρτημα υπάρχουν όλες οι φωτογραφίες των εικαστικών έργων που θα 

παρουσιαστούν και θα επεξεργαστούν τα νήπια και το φυλλάδιο οδηγιών και 

προτεινόμενων δραστηριοτήτων. 
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Σκοπός, στόχοι και ερωτήματα παιδαγωγικού υλικού                

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία παραγωγής ενός παιδαγωγικού 

υλικού. Το παιδαγωγικό υλικό "Μαθαίνω μέσω των εικαστικών τεχνών" προορίζεται 

για την προσχολική ηλικία, καθώς έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στους 

συγκεκριμένους παιδαγωγικούς και μαθησιακούς στόχους. Ωστόσο, μπορεί να γίνει 

ένα πολύτιμο εργαλείο και για την πρώτη σχολική ηλικία. Σκοπός της εργασίας είναι η 

παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού "Μαθαίνω μέσω των εικαστικών τεχνών", η οποία 

στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρίες για την μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

μέσω των εικαστικών τεχνών. 

Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

 η παραγωγή ενός παιδαγωγικού υλικού που θα στηρίζεται στις εικαστικές 

τέχνες ως μέσο μάθησης στην προσχολική ηλικία  

 το παιδαγωγικό υλικό που θα βασίζεται στις θεωρητικές αρχές για τη μάθηση 

των παιδιών στην προσχολική ηλικία 

 το παιδαγωγικό υλικό που θα διασυνδέει τις εικαστικές τέχνες με τις 

μαθησιακές περιοχές του προγράμματος σπουδών 

 οι δραστηριότητες του παιδαγωγικού υλικού που θα έχουν παιγνιώδη και 

ευχάριστο χαρακτήρα 

 η αξιοποίηση στο παιδαγωγικό υλικό στοιχείων που θα προέρχονται από 

καινοτόμες πρακτικές 

 

 Αντίστοιχα διαμορφώνονται και τα ερευνητικά ερωτήματα.  

Το έργο μας: 

 Είναι παιδαγωγικό προϊόν; 

 Στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη μάθηση των παιδιών 

στην προσχολική ηλικία; 

 Διασυνδέει  τις εικαστικές τέχνες με τις άλλες μαθησιακές περιοχές; 

 Είναι κατάλληλο ως εποπτικό μέσο μάθησης για την προσχολική ηλικία; 

 Έχει παιγνιώδη και ευχάριστο χαρακτήρα; 

 Αξιοποιεί στοιχεία από καινοτόμες πρακτικές; 
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1.1. Γενικά 

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας εξετάζεται η έννοια της παιδαγωγικής, 

για να οριστεί τελικά το παιδαγωγικό υλικό. Θα αναφερθούμε στην έννοια της αγωγής 

και του παιδαγωγού για να οριστεί τί σημαίνει παιδαγωγικό υλικό, που αποτελεί το 

ζητούμενο. Επίσης, προσεγγίζουμε την έννοια της μάθησης και τον τρόπο που 

μαθαίνουν τα παιδιά στην προσχολική ηλικία, που δεν είναι άλλη από το παιχνίδι. Τα 

παιδιά παίζουν, και μέσω του παιχνιδιού τους γνωρίζουν τον κόσμο γύρω τους 

(Nutbrown, 2013). Οι εικαστικές δραστηριότητες, λοιπόν, στις οποίες θα εμπλέξουμε 

τα παιδιά θα πρέπει να έχουν παιγνιώδη και διαθεματικό χαρακτήρα και να 

οργανώνονται γύρω από πραγματικές προβληματικές καταστάσεις. Στη συνέχεια, 

παρουσιάζονται τέσσερις μέθοδοι προσέγγισης των εικαστικών δραστηριοτήτων: η 

μέθοδος προβληματισμού, η εποπτική μέθοδος, η προφορική μέθοδος, και τέλος η 

πρακτική μέθοδος. Καθώς η επικοινωνία είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο για την 

ανάπτυξη και τη μάθηση, αναδεικνύεται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος ως η 

καταλληλότερη για το νηπιαγωγείο (Vygotsky, 2000). Τέλος, γίνεται αναφορά στην 

αξιολόγηση της μάθησης στην προσχολική εκπαίδευση.  

 

1.2. Παιδαγωγική (Τί είναι - παιδί - αγωγή - παιδαγωγός - παιδαγωγικό υλικό)   Η 

Παιδαγωγική είναι η επιστήμη που πραγματεύεται το σκοπό, τις αρχές και τις μεθόδους 

της ορθής αγωγής του παιδιού (Κιτσαράς, 2001). Ο όρος "Παιδαγωγική" προέρχεται 

από τις λέξεις "παις", που σημαίνει "παιδί" και "άγω", που σημαίνει "οδηγώ" και 

αναφέρεται στην εποπτεία και την καθοδήγηση του παιδιού. Με τον όρο "παιδί" 

εννοείται το αναπτυσσόμενο άτομο που καλείται ο Παιδαγωγός να καθοδηγήσει, ενώ 

με τον όρο "αγωγή" η "μετάβαση από την κυριαρχία των ενστίκτων στις δεσμεύσεις του 

πολιτισμού" (Μαγουλιώτης, 2014, σελ. 44). Επομένως, η παιδαγωγική αναφέρεται στις 

ευρύτερες ηθικές, συναισθηματικές και κοινωνικές αξίες που επιδιώκεται να αναπτύξει 

το παιδί.        Σύμφωνα με το άρθρο 674 

του Κανονισμού της ΕΕ ως «"παιδαγωγικό υλικό"» ορίζεται «κάθε υλικό που 

προορίζεται μόνο για τη διδακτική ή επαγγελματική εκπαίδευση, και με συγκεκριμένα 

πρότυπα, όργανα, εξοπλισμό και μηχανήματα». Οι Ματσαγγούρας και Χέλμης (2003) 

διακρίνουν το υλικό που χρησιμοποιείται στο σχολείο σε διδακτικό υλικό, 

αναφερόμενοι κυρίως στο σχολικό εγχειρίδιο, και σε μαθησιακό, αναφερόμενοι σε 

φακέλους δραστηριοτήτων και συμπληρωματικά υλικά του μαθήματος. Επίσης, 

καθορίζουν μια σειρά κριτηρίων παραγωγής παιδαγωγικών υλικών: κριτήρια 

συμβατότητας με προγράμματα σπουδών, γνωσιολογικά κριτήρια περιεχομένου, 

κριτήρια κριτικής και δημιουργικής σκέψης, κριτήρια αναπλαισίωσης της σχολικής 

γνώσης, κριτήρια διδακτικής μεθοδολογίας, κριτήρια αξιολόγησης της μάθησης, 

κειμενογλωσσολογικά κριτήρια, κριτήρια εικονογράφησης, κριτήρια τυπο-εκδοτικά 

και κριτήρια χρηστικότητας των υλικών, .  

1.3. Μάθηση              

Η Μάθηση, από την άλλη μεριά, είναι οι "γνωστικές -συναισθηματικές λειτουργίες που 

ενεργοποιούν οι μαθητές για να επεξεργαστούν τα δεδομένα της διδασκαλίας, 

προκειμένου να οικοδομήσουν με αυτενεργό τρόπο τις σχολικές γνώσεις και να 
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αναπτύξουν τις δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις που προβλέπονται στο Αναλυτικό 

Πρόγραμμα" (Μαγουλιώτης, 2014, σελ. 48). Η έννοια της μάθησης είναι εμφανώς 

στενότερη της παιδαγωγικής, αφού στα πλαίσια αυτής γίνεται λόγος για σχολική γνώση 

και Αναλυτικό Πρόγραμμα.        Η 

μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα όταν τα παιδιά ενδιαφέρονται για ένα θέμα, για 

αυτό είναι πολύ σημαντική η επιλογή των δραστηριοτήτων στις οποίες τα παιδιά 

εμπλέκονται στο σχολείο (Schunk, Pintrich & Meece, 2010). Σε αυτό το πλαίσιο είναι 

καίριας σημασίας να αξιοποιείται η φυσική περιέργεια των παιδιών για την κατανόηση 

του κόσμου γύρω τους και αυτό επιτυγχάνεται με τον εμπλουτισμό του σχολικού 

περιβάλλοντος με υλικά και εργαλεία που προσελκύουν και επιτρέπουν στα παιδιά να 

τα χειριστούν και να πειραματιστούν μαζί τους (Μαγουλιώτης, 2014). 

 1.3.1. Πώς μαθαίνουν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (θεωρητικές 

απόψεις)                    

Στην προσχολική αγωγή τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της επαφής τους με τα υλικά και 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους και τους κοντινούς ενήλικες, 

ενώ μπορούν να διδαχθούν τα πάντα, αρκεί να τα παρουσιάσουμε με κατάλληλο και 

εύληπτο για την ηλικία τους τρόπο (Bruner, 1960. Piaget, 1970. Vygotsky, 2000). 

 Η έννοια του πολιτισμικού πλαισίου αναδεικνύεται στη θεωρία του Lev 

Vygotsky (2000). Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσονται μέσω 

της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Fleer, Anning, & Cullen, 2006. Vygotsky, 2000). 

Ειδικότερα, ο Vygotsky (2000) εισήγαγε τον όρο "Ζώνη επικείμενης ανάπτυξης", που 

συνιστά την απόσταση μεταξύ της εκτέλεσης μιας γνωστικού τύπου δραστηριότητας 

με τη βοήθεια ενός τρίτου και της ανεξάρτητης εκτέλεσής της από το ίδιο το άτομο. 

Δηλαδή, μέσω της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους και τους 

ενήλικες του περιβάλλοντός του, το άτομο μία δεδομένη χρονική στιγμή υποβοηθείται 

να λύσει ένα πρόβλημα, που την επόμενη φορά είναι σε θέση να επιλύσει μόνο του. Τη 

βοήθεια που θα παράσχουν στο παιδί μέσω της Ζώνης Εγγύτερης Ανάπτυξης ο 

Vygotsky την ονομάζει "πλαίσιο στήριξης" (Vygotsky, 1978). Με αυτό τον τρόπο 

διαμορφώνεται η συνείδηση του ατόμου -ως αποτέλεσμα της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης- και πραγματοποιείται η μάθηση που οδηγεί στην γνωστική και 

νοητική ανάπτυξή του.      Συμπεραίνουμε λοιπόν 

ότι, στην εκπαίδευση, οι δραστηριότητες που προάγουν την επικοινωνία με τους 

συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς είναι καθοριστικές για τη μάθηση και την 

επερχόμενη ανάπτυξη του παιδιού. Με όρους της θεωρίας του Vygotsky οι 

συνομήλικοι και οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους "σημαντικούς άλλους" του 

περιβάλλοντός του. Ωστόσο, παρόμοιο ρόλο έχουν και οι γονείς στη μάθηση των 

παιδιών τους καθώς είναι οι κοντινοί τους ενήλικες (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

Επομένως, η στάση που κρατούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των παιδιών προς τις 

εικαστικές τέχνες, επηρεάζουν και τα ίδια. Καθώς τα νήπια συζητούν και 

επεξεργάζονται μεταξύ τους, στις ομάδες που δημιουργούν, και με τους εκπαιδευτικούς 

και τους γονείς θέματα σχετικά με τις εικαστικές τέχνες πειραματίζονται, εμπλέκονται 

σε αντίστοιχες δραστηριότητες και μαθαίνουν να συζητούν για τα εικαστικά. Αυτή η 

διαδικασία θα τα οδηγήσει στην εξοικείωση με την τέχνη και στη στάση που θα 
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κρατήσουν όχι μόνο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον (Eckhoff, 2008).  

        Στα πλαίσια της 

εποικοδομιστικής θεωρίας τα παιδιά μαθαίνουν οικοδομώντας τη νέα γνώση πάνω στις 

προηγούμενες. Συγκεκριμένα, ο Piaget θεωρεί το άτομο όχι ως παθητικό αποδέκτη 

πληροφοριών αλλά ως ενεργητικό υποκείμενο κατασκευής της γνώσης (Ράπτης & 

Ράπτη, 2007). Αυτή η αντίληψη διαμορφώνει αντίστοιχα την εκπαιδευτική πράξη στην 

ουσία της και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία δεν 

προωθείται η απομνημόνευση γνώσεων, αλλά τα παιδιά εμπλέκονται τα ίδια σε 

διαδικασίες μάθησης και αναπτύσσουν δεξιότητες μάθησης.   

        Τα παιδιά της 

προσχολικής ηλικίας βρίσκονται στο προσυλλογιστικό στάδιο (2-7 έτη) σύμφωνα με 

τον Piaget και μαθαίνουν δομώντας τρία είδη γνώσης: την κοινωνική, τη φυσική και 

την λογικομαθηματική. Η κοινωνική γνώση μπορεί να μεταδοθεί μέσω της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης. Η φυσική γνώση οικοδομείται μέσω της επαφής του παιδιού με τα 

υλικά και το φυσικό κόσμο και προκύπτει ως αποτέλεσμα των ενεργειών του πάνω 

τους και η λογικομαθηματική αναπτύσσεται στο άτομο μέσα από τις σχέσεις που 

σχηματίζει ανάμεσα στα αντικείμενα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται εσωτερικές 

συγκρούσεις στο γνωστικό σύστημα του ατόμου οι οποίες, μέσα από διαδικασίες 

αφομοίωσης και συμμόρφωσης, επιλύονται και το παιδί οικοδομεί τη νέα γνώση πάνω 

στις υπάρχουσες (Piaget, 1970˙ 1964, όπ. αναφ. σε  Κουτσουβάνου, 2004). Αν και ο 

Piaget θεωρεί ότι το ταξίδι του ατόμου προς τη μάθηση είναι μοναχικό, ωστόσο 

αναγνωρίζει την καθοριστική σημασία του περιβάλλοντος να παρέχει στο παιδί τα 

κατάλληλα ερεθίσματα για την κατάκτηση της γνώσης.     

      Επομένως, στο νηπιαγωγείο ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να σχεδιάσει το περιβάλλον και τη μαθησιακή διαδικασία με 

κατάλληλο τρόπο για να προωθήσει τη μάθηση. Κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 

διαδικασίας, ο νηπιαγωγός αλιεύει τις αρχικές αντιλήψεις των παιδιών, τί γνωρίζουν 

ήδη για το υπό διαπραγμάτευση θέμα και τί θέλουν να ανακαλύψουν. Οφείλει να 

εμπλουτίσει το περιβάλλον με διαφορετικά και ενδιαφέροντα υλικά, ώστε να 

προκαλέσει το παιδί να πειραματιστεί μαζί τους και να μάθει για τις ιδιότητές τους. Για 

παράδειγμα, κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός εικαστικού έργου το παιδί 

παρατηρεί τις ιδιότητες του χαρτιού καθώς βρέχεται από τη νερομπογιά και μπορεί να 

σκιστεί αν είναι πολύ αραιή, παρατηρεί τον τρόπο που αναμιγνύονται τα χρώματα, τον 

ήχο που παράγεται από το χαρτί όταν σκίζεται, το βάρος μιας δημιουργίας από πυλό 

κοκ. Οικοδομεί λοιπόν τη φυσική γνώση, σχετικά με τις ιδιότητες των υλικών, και τη 

λογικομαθηματική, κάνοντας τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ των αντικειμένων. 

Επίσης, επικοινωνώντας με τους συμμαθητές του οικοδομεί την κοινωνική γνώση.

  Στην ανακαλυπτική θεωρία του, ο Bruner (1960) προβάλλει, μεταξύ 

άλλων, ότι οποιαδήποτε γνώση μπορεί να κατακτηθεί από το παιδί αρκεί να του 

παρουσιαστεί με τρόπο κατάλληλο για το επίπεδο που μπορεί να κατανοήσει τη 

δεδομένη στιγμή. Με αφετηρία αυτή τη θέση μπορούμε να μιλήσουμε με τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου για θέματα σχετικά με τις εικαστικές τέχνες, όπως η επεξεργασία 

εικαστικών έργων τέχνης, να τα επεξεργαστούμε με κατάλληλο για το επίπεδό τους 

τρόπο και στη συνέχεια να επανέλθουν σε αυτά, σε μεγαλύτερες τάξεις για μια 
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βαθύτερου επιπέδου κατανόηση (σπειροειδής διάταξη της ύλης, Ράπτης & Ράπτη, 

2007).           

 Επίσης, τονίζεται η αυτενέργεια του παιδιού και η ενεργητική μάθηση και 

οικοδόμηση της γνώσης, επομένως ο εκπαιδευτικός και το περιβάλλον οφείλουν να 

παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα, που θα κινητοποιήσουν την περιέργεια του παιδιού, 

αλλά και να προβάλλει καταστάσεις προς επίλυση (Bruner, 1960). Στο παρόν 

παιδαγωγικό υλικό η ανάληψη ενεργού ρόλου από τα παιδιά στη διερεύνηση των 

θεμάτων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και οι προβληματικές καταστάσεις στις 

οποίες εμπλέκονται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων είναι μαθησιακές καταστάσεις 

οι οποίες προάγουν την ανακαλυπτική μάθηση, όπως την έχει διατυπώσει ο Bruner.

 Ο Gardner (2000. 2011) υποστηρίζει ότι ο κάθε άνθρωπος έχει έναν μοναδικό 

τρόπο να προσλαμβάνει την πραγματικότητα˙ εκφράζεται με πολλούς διαφορετικούς 

τύπους νοημοσύνης. Ο ίδιος διακρίνει αυτούς τους τύπους σε λεκτική - γλωσσική 

νοημοσύνη, λογικομαθηματική νοημοσύνη, χωρική νοημοσύνη, μουσική νοημοσύνη, 

διαπροσωπική νοημοσύνη, ενδοπροσωπική νοημοσύνη, σωματικο-κιναισθητική 

νοημοσύνη, φυσιογνωστική νοημοσύνη, υπαρξιακή νοημοσύνη. Κάθε άτομο 

αναπτύσσει κάποιον τύπο νοημοσύνης σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υπολοίπους. Η 

παραδοσιακή εκπαίδευση επιδιώκει την ανάπτυξη, κυρίως, της γλωσσικής και 

μαθηματικής νοημοσύνης, υποχρεώνοντας κάποια παιδιά να έχουν, το λιγότερο, 

μειωμένες επιδόσεις στο σχολείο, καθώς δεν έχουν ανεπτυγμένους τους 

συγκεκριμένους τύπους νοημοσύνης (Νάκου, 2001).    

 Επιδίωξη του συγκεκριμένου υλικού είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη 

πολλαπλών τύπων, καθώς σύμφωνα με τον Gardner (2011) δραστηριότητες που 

εμπλέκουν τα εικαστικά δραστηριοποιούν και αναπτύσσουν διάφορα είδη νοημοσύνης. 

Επίσης, επιδιώκεται να βοηθήσει παιδιά που έχουν περισσότερο ανεπτυγμένη τη 

χωρική νοημοσύνη, με την οποία σχετίζονται οι οπτικές τέχνες και να την 

καλλιεργήσουν ακόμη περισσότερο (Gardner, 1993, όπ. αναφ. σε Μαγουλιώτης, 2014). 

Ο ίδιος σημειώνει ότι η εκπαίδευση ή η εξοικείωση με την τέχνη καθιστά ακόμη και 

παιδιά προσχολικής ηλικίας ικανά να διακρίνουν διαφορές και χαρακτηριστικά 

τεχνοτροπιών στις τέχνες. Όπως κανείς δεν είναι ικανός να γράφει ή να διαβάζει χωρίς 

καθοδήγηση, έτσι και στην περίπτωση των εικαστικών τεχνών, που αποτελούν μία 

"γλώσσα", κάποιος χρειάζεται καθοδήγηση για να μπορεί να την "εξασκεί" (Gardner, 

2008).   

 1.3.1.1. Το παιχνίδι στην προσχολική ηλικία               

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να λάβουν υπόψη όλοι όσοι 

ασχολούνται με την προσχολική ηλικία είναι ότι τα παιδιά στο νηπιαγωγείο μαθαίνουν 

μέσω του παιχνιδιού. Στο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου (2011, 1ο μέρος, σελ. 

7) αναφέρεται ότι το παιχνίδι αποτελεί "ένα από τα σημαντικότερα μαθησιακά πλαίσια" 

και την κυρίαρχη δραστηριότητα για τα παιδιά του νηπιαγωγείου (Nutbrown, 2013. 

Vygotsky, 1978). Αυτός είναι και ο σκοπός του συγκεκριμένου παιδαγωγικού υλικού: 

η μάθηση μέσω των εικαστικών τεχνών μέσα από παιγνιώδεις διαδικασίες, από τις 

οποίες τα παιδιά αντλούν ευχαρίστηση και οικοδομούν τις γνώσεις τους.  

         Σε μια προσπάθεια 
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ορισμού του παιχνιδιού ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αδυναμία συμφωνίας σε έναν 

και μοναδικό ορισμό του εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της αμφισημίας αυτού του 

σύνθετου φαινομένου. Ωστόσο, η κοινή βάση όλων αυτών των ορισμών είναι μία, όπως 

υποστηρίζει ο Eberle (2014): ο διασκεδαστικός του χαρακτήρας.    

       Το παιχνίδι παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στη ζωή των παιδιών προσχολικής ηλικίας και δεν μπορεί να 

διαχωριστεί από τη μάθηση, αφού και τα δύο βοηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν τον 

κόσμο γύρω τους (Pramling Samuelsson & Johansson, 2006). Μέσα από το αυτό τα 

παιδιά αναπτύσσουν ικανότητες όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, προσεγγίζουν 

γνώσεις από όλες τις μαθησιακές περιοχές, έρχονται σε επαφή με διαφορετικές 

κουλτούρες, και αναπτύσσουν θετική στάση για τη μάθηση, αφού πραγματοποιείται σε 

ένα ευχάριστο πλαίσιο (Πρόγραμμα Σπουδών, 1ο μέρος,  2011). Μέσω του 

παιδαγωγικού υλικού επιδιώκεται, λοιπόν, τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τις 

εικαστικές τέχνες, οικοδομώντας γνώσεις από όλες τις μαθησιακές περιοχές του 

Προγράμματος Σπουδών, μέσα από δραστηριότητες με παιγνιώδη χαρακτήρα. Αυτές 

οι δραστηριότητες είναι από τη φύση τους διαθεματικές καθώς σχεδιάζονται με βάση 

το θέμα, την προβληματική που επεξεργάζονται τα παιδιά, και όχι τις διακριτές 

επιστήμες.  

1.4. Μαθησιακές περιοχές στην προσχολική εκπαίδευση και η διασύνδεσή τους με 

τις εικαστικές τέχνες               Στο 

νηπιαγωγείο προωθούνται οι γνωστικοί στόχοι οκτώ μαθησιακών περιοχών. Αυτές 

είναι οι Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη, Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και επικοινωνιών, περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Μάθηση, Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, Τέχνες, Μαθηματικά. Μέσα από τα πέντε πλαίσια 

για τη μάθηση (παιχνίδι, ρουτίνες, καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, διερευνήσεις, 

οργανωμένες δραστηριότητες) επιδιώκεται η εμπλοκή των "μαθησιακών περιοχών και 

η οργάνωση σχετικών δραστηριοτήτων" (Πρόγραμμα Σπουδών, 1ο μέρος, 2011). 

        "Η καλλιτεχνική παιδεία 

μπορεί να είναι η γέφυρα μεταξύ των τεχνών, αλλά και η πύλη προς άλλους τομείς της 

εκπαίδευσης" (Κωνσταντίνου, Βάος & Λαβίδας, 2015, σελ. 86). Σύμφωνα με τον 

Ματσαγγούρα (2002) η διαθεματικότητα ορίζεται ως ο "τρόπος οργάνωσης του Α. Π., 

που καταργεί ως πλαίσια επιλογής και οργάνωσης της σχολικής γνώσης τα διακριτά 

μαθήματα και αντιμετωπίζει τη γνώση ως ενιαία ολότητα, την οποία προσεγγίζει μέσα 

από τη (συλλογική συνήθως) διερεύνηση θεμάτων, ζητημάτων και προβληματικών 

καταστάσεων, που παρουσιάζουν µε τα κριτήρια των μαθητών ενδιαφέρον".  

      Αξιοποιώντας την τέχνη στην τάξη τα 

παιδιά βοηθούνται να κάνουν τις απαραίτητες συνδέσεις μεταξύ εννοιών και 

αντικειμένων (Κωνσταντίνου κ.α., 2015). Η σύνδεσή τους είναι αναπόφευκτη καθώς 

προσεγγίζεται κάθε μία από τις μαθησιακές περιοχές μέσω ενός κοινού άξονα, και δεν 

οικοδομούνται αποσπασματικά στόχοι από τα επιστημονικά πεδία. Για παράδειγμα, 

δουλεύοντας με τον πυλό σε μία τάξη, μπορούν ταυτόχρονα οι μαθητές να 

οικοδομήσουν στόχους από τις φυσικές επιστήμες (ιδιότητες των υλικών), την 

κοινωνική ανάπτυξη (πολιτισμοί, πήλινα παιχνίδια) κοκ. Επίσης, η ανάπτυξη 
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γλωσσικών δεξιοτήτων μπορεί να επιτευχθεί και μέσω του παιδικού σχεδίου, καθώς τα 

παιδιά περιγράφουν και δημιουργούν ιστορίες για το έργο τους (Τσιλιμένη & 

Μαγουλιώτης, 2011). Ωστόσο, ο σημαντικός ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να 

εντοπίσει και να αναδείξει αυτές τις συνδέσεις και να προσφέρει τις κατάλληλες 

εμπειρίες στα παιδιά ώστε να τις οικοδομήσουν (Clough, 1996).   

    Όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (2011, 1ο 

μέρος, σελ. 36) η σύνδεση διαφορετικών μαθησιακών περιοχών μέσω των θεμάτων 

γίνεται γιατί "δίνει νόημα σε έννοιες και φαινόμενα και να αντανακλά τις λογικές 

συνδέσεις που εμπεριέχονται σε καταστάσεις, προβλήματα και ζητήματα της ζωής και του 

κόσμου γύρω μας" και όχι ως αυτοσκοπός για να επιτευχθεί η διαθεματικότητα. Οι 

λογικές συνδέσεις των μαθησιακών περιοχών, προωθούν την ολιστική γνώση.  

 1.4.1. Μέθοδοι προσέγγισης .                     

Οι διαθεματικές εικαστικές δραστηριότητες προσεγγίζονται μέσα από τέσσερις 

μεθόδους.  

          

 1.4.1.1. Μέθοδος του προβληματισμού (η ερώτηση)       

Η μέθοδος του προβληματισμού, στην οποία αξιοποιούνται από τον εκπαιδευτικό οι 

ερωτήσεις και η συζήτηση, τα παιδιά εισάγονται σε μία προβληματική κατάσταση που 

έχει νόημα για τα ίδια και μέσα από τη συζήτηση και τις ερωτήσεις που υποβάλλονται 

μπαίνουν στη διαδικασία επίλυσής του (Μαγουλιώτης, 2014). Οι ερωτήσεις θα πρέπει 

να έχουν σχεδιαστεί από πριν ώστε να έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, 

ευεργετικά για τη μαθησιακή διαδικασία. Στα πλαίσια της συζήτησης, οι ερωτήσεις 

που τίθενται από τον εκπαιδευτικό μπορούν να πάρουν τη μορφή της αρχικής 

αξιολόγησης, για να εκφράσουν τα παιδιά τις αντιλήψεις και τις γνώσεις τους πάνω στο 

θέμα. Επίσης, μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει φανερώνονται οι απόψεις 

και οι σκέψεις των παιδιών, τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες τους, λαμβάνονται αποφάσεις 

σχετικά με την πορεία του μαθήματος, τα παιδιά δραστηριοποιούνται και καθοδηγείται 

η δημιουργικότητά τους (Μαγουλιώτης, 2014). Σύμφωνα με τους Bloom and 

Krathwohl (1986) οι γνωστικές νοητικές λειτουργίες είναι έξι και είναι οι εξής: γνώση, 

κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση. Κάθε λειτουργία είναι 

ανώτερη και προϋποθέτει την προηγούμενή της για να αναπτυχθεί. Η γνώση και η 

κατανόηση θεωρούνται χαμηλού επιπέδου, ενώ η εφαρμογή, η ανάλυση, η σύνθεση 

και η αξιολόγηση υψηλού επιπέδου. Επομένως, προτιμούνται και οι ερωτήσεις που για 

την απάντησή τους ενεργοποιούνται οι ανώτερες γνωστικές λειτουργίες. Οι ανοιχτές 

ερωτήσεις, που η απάντησή τους δεν μπορεί να είναι μονολεκτική ή πολύ 

περιορισμένη, στοχεύουν στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Οι αντίστοιχες 

απαντήσεις μπορούν να προδώσουν στοιχεία δημιουργικής σκέψης (Σε Βαϊνάς, 1998). 

Παρόμοια αποτελέσματα έχουν και οι "παιδαγωγικές ερωτήσεις", οι οποίες προκαλούν 

την αποκλίνουσα σκέψη (Βαϊνάς, 1998, σελ. 56).     

 Οι ερωτήσεις που θέτει ο εκπαιδευτικός, θα πρέπει να είναι σαφείς, σύντομες 

και διατυπωμένες σωστά. Κατά τη διατύπωση μίας ερώτησης, είναι ενδεδειγμένη η 

οπτική επαφή εκπαιδευτικού και παιδιών, καθώς φαίνεται να βοηθά στην κατανόησή 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:03 EEST - 44.213.66.193



15 
 

της. Καθώς, ο μαθητής προσπαθεί να απαντήσει σε μία ερώτηση, ενεργοποιούνται οι 

μηχανισμοί της μνήμης, της κρίσης, της φαντασίας και κινητοποιούνται οι μηχανισμοί 

για την λεκτική έκφραση της απάντησης. Επιπλέον, οι ερωτήσεις θα πρέπει να 

ανταποκρίνονται στο γλωσσικό και διανοητικό επίπεδο των μαθητών στους οποίους 

απευθύνονται, με τις ερωτηματικές λέξεις στην αρχή της πρότασης και να προκαλούν 

την προσοχή των παιδιών μέσω της ποικιλίας στη διατύπωση και τη μορφή που 

παίρνουν. Επίσης, θα πρέπει να είναι σχετικές με τη συγκεκριμένη, κάθε φορά, ενότητα 

του μαθήματος. Αυτονόητο στοιχείο αποτελεί η χορήγηση του απαραίτητου χρόνου για 

να σκεφτούν και να απαντήσουν οι μαθητές (Βαϊνάς, 1998).  Ωστόσο, ο 

εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ανοιχτός και στις ερωτήσεις που θα γίνουν από τα 

παιδιά, προς τους συμμαθητές τους στα πλαίσια της εργασίας στις ομάδες ή προς τον 

εκπαιδευτικό, καθώς η ερώτηση είναι δείγμα "ώριμης κοινωνικής συμπεριφοράς" 

(Βαϊνάς, 1998, σελ. 13), εκφράζει τη φυσική περιέργεια των παιδιών για τον κόσμο 

γύρω τους, φανερώνει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και πληροφορεί τον 

εκπαιδευτικό για τα σημεία που δεν κατανόησαν και χρειάζονται περαιτέρω 

επεξεργασία (Βαϊνάς, 1998).        

                1.4.1.2. Εποπτική 

μέθοδος (η εικόνα ως έναυσμα για μάθηση και δημιουργία)      

           Η παρουσίαση του κατάλληλου 

εποπτικού υλικού (εικαστικά έργα, εικόνες, φωτογραφίες, σλάιντς κα.) έχει δύο 

στόχους: από τη μία την ευχαρίστηση, την απόλαυση αλλά και τη γνώση μέσα από την 

επαφή με αυτό, και από την άλλη το έναυσμα για τις εικαστικές δημιουργίες των 

παιδιών των ίδιων των παιδιών, μέσω της ανάπτυξης της φαντασίας και της 

δημιουργικότητάς τους.     Σύμφωνα με την Duffy (2003) η 

δημιουργικότητα και η φαντασία δεν είναι έννοιες ταυτόσημες, αλλά η δεύτερη είναι 

αναγκαία για την ανάπτυξη της πρώτης. Ο Eisner (2003) ισχυρίζεται ότι μία αιτία για 

την περιθωριοποίηση της δημιουργικής σκέψης στο σχολείο είναι το γεγονός ότι δεν 

ελέγχεται μέσω διαγωνισμάτων, όπως τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα. Φυσικά, 

αυτό δε σημαίνει ότι μία τέτοια δοκιμασία θα ήταν κατάλληλη για τη μέτρηση της 

δημιουργικότητας στα παιδιά, αναδεικνύεται όμως η αναγκαιότητα για εμπλοκή 

δραστηριοτήτων δημιουργικής φύσεως με μαθήματα όπως η γλώσσα ή οι φυσικές 

επιστήμες. "Οι αισθήσεις θρέφουν τη φαντασία, και η φαντασία παρέχει το περιεχόμενο 

για αναπαράσταση. Βιώνουμε την αναπαράσταση και μέσω αυτής αποκτούμε την όραση. 

Οι τέχνες, όταν διδάσκονται σωστά, είναι θεμελιώδεις στη διύλιση της αντίληψης και την 

καλλιέργεια της ικανότητας να σκεφτόμαστε δημιουργικά" (Eisner, 2002, in Eisner, 

2003, p. 342).  Η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας είναι πολύ 

σημαντική για την προσφορά των ανθρώπων στο κοινωνικό σύνολο. Μέσω αυτών 

προάγεται η τέχνη, η επιστήμη και ο πολιτισμός. Αλλά και η επιβίωση των ατόμων 

μέσα σε ένα κόσμο που, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων αλλάζει τόσο γρήγορα, 

εξαρτάται από την ικανότητά τους να εξελίσσονται αξιοποιώντας τη φαντασία και τη 

δημιουργικότητά τους. Σύμφωνα με τον Heckscher "Στην πορεία κάθε μεγάλης 

ανακάλυψης υπήρχε πάντα μια δημιουργική πράξη...." (1966, p. 98). Η κοινωνία, λοιπόν, 

οφείλει να μεριμνήσει ώστε να αναπτύξει αυτές τις δύο δεξιότητες στα παιδιά, τους 

μελλοντικούς ενήλικες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης, στις 
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σχολικές βαθμίδες.       Μέσω του αναλυτικού 

προγράμματος στα σχολεία και, ιδιαιτέρως, μέσω της αισθητικής παιδείας, τα παιδιά 

οφείλουν να μάθουν να:" 

 εξετάζουν κριτικά, με βάση τις γνώσεις και τις αντιλήψεις, κάποια πράγματα, 

όπως, για παράδειγμα, τις αισθητικές αξίες, το σχέδιο και την κατασκευή. 

 αποκτήσουν το λεξιλόγιο για να περιγράφουν και να κάνουν σχόλια για αυτό που 

βλέπουν, όπως για παράδειγμα, για τα στοιχεία της τέχνης - τη γραμμή, τον τόνο, 

την υφή, το σχέδιο, το χρώμα, το σχήμα, τη μορφή, το χώρο. 

 έχουν την επιθυμία να προάγουν και να παράγουν ένα αισθητικά ευχάριστο 

περιβάλλον" (Duffy, 2003, σελ. 23).        

 Αν και δεν υπάρχει ένας ορισμός για τη δημιουργικότητα, θα μπορούσε να 

ειπωθεί ότι η δημιουργικότητα είναι η λύση ποικίλων προβλημάτων και η αυθεντική 

δημιουργία,  στο επίπεδο των τεχνών και των επιστημών (Michalopoulou, 2014a).

 Στην εκπαίδευση των οπτικών τεχνών, όπως τα εικαστικά, όλοι οι μαθητές 

ανεξαιρέτως θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν τη δυνατότητα να είναι δημιουργικοί 

(Zimmerman, 2009). Αν και η δημιουργικότητα για πολλά χρόνια ήταν ένας όρος στον 

οποίο δεν είχε δοθεί η απαιτούμενη σημασία, τα τελευταία χρόνια ήρθε στο προσκήνιο, 

σε σχέση με την εκπαίδευση στις τέχνες. Η Κακίση- Παναγοπούλου (2011) τονίζει ότι 

η δημιουργικότητα νοηματοδοτείται από την ανάγκη για πειραματισμό. Ωστόσο, η 

φυσική περιέργεια των παιδιών δεν αρκεί και δεν μπορεί από μόνη της να οδηγήσει 

στη μάθηση (Michalopoulou, 2014b): οι μαθητές, για να είναι δημιουργικοί, 

χρειάζονται το χρόνο και την πρόσβαση σε υλικά και τεχνικές, προκειμένου να 

πειραματιστούν με αυτά, αλλά και το κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον: η εκπαίδευση 

των νηπιαγωγών και η στάση που κρατούν αλλά και η επικοινωνία με τους 

συνομηλίκους τους είναι καίριας σημασίας (Bae, 2004).  To 2005 η Αρχή 

Πιστοποίησης και Αναλυτικών Προγραμμάτων (Qualifications and Curriculum 

Authority, QCA) στην Αγγλία συνέταξε τα τέσσερα χαρακτηριστικά της 

δημιουργικότητας και όρισε ότι οι μαθητές σκέφτονται και εργάζονται δημιουργικά 

όταν "ρωτούν και προκαλούν, κάνουν συνδέσεις και βλέπουν σχέσεις, προβλέπουν τι θα 

συμβεί, εξερευνούν ιδέες, κρατούν ανοιχτές επιλογές, εκφράζουν κριτικά ιδέες, πράξεις 

και αποτελέσματα" (in Nutbrown, 2013, p. 242).  Για τον Nachmanovitch 

(2013) "ο αυτοσχεδιασμός, η σύνθεση, η ζωγραφική, το θέατρο, η εφεύρεση, όλες οι 

δημιουργικές πράξεις είναι μορφές παιχνιδιού, το πρωταρχικό κομμάτι της 

δημιουργικότητας στον κύκλο της ανθρώπινης εξέλιξης και μια από τις πρωταρχικές 

λειτουργίες της ζωής. Χωρίς παιχνίδι, η μάθηση και η εξέλιξη είναι άπιαστες." (σελ. 55). 

Το παιχνίδι, λοιπόν, δεν είναι, μόνο, ένας από τους πυλώνες του επίσημου 

προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου (Πρόγραμμα Σπουδών, 1ο μέρος, 2011), 

ένα βασικό μαθησιακό πλαίσιο, η δραστηριότητα μέσω της οποίας θα πρέπει να 

συντελείται η ανάπτυξη των παιδιών, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί το θεμέλιο της 

δημιουργικότητας. Ο Nachmanovitch (2013) προσθέτει ότι το παιχνίδι αποτελεί και 

την πηγή της τεχνικής. Και αυτό συμβαίνει καθώς, μόνο εάν κάποιος "παίξει" και 
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ασχοληθεί σε βάθος με τα εργαλεία που έχει είναι σε θέση να αποκτήσει τεχνική σε 

αυτό που θέλει να κάνει. Διαφαίνεται, επομένως, η αναγκαιότητα να δοθούν στα παιδιά 

ο απαραίτητος χρόνος, η διάθεση και τα υλικά που χρειάζονται ώστε να μπορούν να 

πειραματιστούν μαζί τους και να βιώσουν την εμπειρία της ανακάλυψης όσων μπορούν 

να κάνουν καθώς δημιουργούν.  Παρομοίως, οι τέχνες παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξη της φαντασίας. Για τα  παιδιά της προσχολικής αγωγής, η 

φαντασία δεν είναι παρά μία "εξερευνητική απόλαυση" (Μαγουλιώτης, 2014, σελ. 29). 

Σε αυτή την ηλικία, και καθώς είναι έκδηλο το συμβολικό παιχνίδι, μπορούν με 

ευκολία να προσδώσουν στα υλικά των εικαστικών τεχνών που έχουν διαθέσιμα γύρω 

τους και στα καθημερινά αντικείμενα άλλες ιδιότητες μετατρέποντάς τα σε ό,τι εκείνα 

θέλουν.    Εκτός, από το παιχνίδι, το έναυσμα για την 

εικαστική δημιουργία μπορεί να προκύψει στα παιδιά σε όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος στο νηπιαγωγείο, κατά τη διάρκεια και των υπολοίπων μαθησιακών 

πλαισίων, τις καθημερινές Ρουτίνες, τις Καταστάσεις από την καθημερινή ζωή, τις 

Διερευνήσεις, και τις Οργανωμένες δραστηριότητες (Μαγουλιώτης, 2014). Στο τρίτο 

μέρος της εργασίας δίνονται κάποια παραδείγματα οργανωμένων δραστηριοτήτων που 

μπορούν να οδηγήσουν σε εικαστική δημιουργία. Ωστόσο, όταν προκύψουν στην τάξη 

του νηπιαγωγείου αφορμές για εικαστικές δημιουργίες στα πλαίσια των υπολοίπων 

μαθησιακών πλαισίων δε θα πρέπει να παραβλέπονται, αλλά αντιθέτως, να 

αξιοποιούνται κατάλληλα τόσο από τον εκπαιδευτικό, όσο και από τους μαθητές. Η 

κριτική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η έκφραση αποριών από τους 

μαθητές και η παροχή χρόνου και ευκαιριών για έκφραση συναισθημάτων, ιδεών και 

επαφής με την τέχνη, είναι στοιχεία που μπορούν να βελτιώσουν τη δημιουργικότητα 

των παιδιών (Michalopoulou, 2014b).       

 Στην εποπτική μέθοδο αξιοποιούνται οι εικόνες Οι εικόνες αποτελούν χρήσιμα 

εποπτικά μέσα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, καθώς εκφράζουν 

συναισθήματα, ιδέες και απόψεις με έναν τρόπο κατάλληλο να συλλάβουν, καθώς τα 

παιδιά αυτής της ηλικίας δεν γνωρίζουν ανάγνωση. Μέσα από τις εικόνες τα μικρά 

παιδιά μπορούν να μάθουν, όσα δεν μπορούν από μόνα τους να διαβάσουν σε βιβλία. 

Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να μάθουν να "διαβάζουν" μία εικόνα, όπως θα διάβαζαν 

και ένα κείμενο: να διαβάζουν, να παρατηρούν και όχι να κοιτούν, επιζητείται, δηλαδή 

η κριτική ανάγνωσή της (Μαγουλιώτης, 2014). Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός έχει 

ένα πολύ σημαντικό ρόλο: να μυήσει τα παιδιά στην κριτική και προσεκτική 

παρατήρηση.        Η σημαντική 

συμβολή των οπτικών εμπειριών στην εκπαίδευση των παιδιών σημειώνεται και από 

τον Arnheim (1969) καθώς η σκέψη είναι αντιληπτική και ένα μεγάλο μέρος της 

περιλαμβάνει εικόνες. Επομένως, η επαφή των παιδιών με εικόνες και σχέδια 

διευκολύνει τη σκέψη τους. Επιπλέον, οι Τόμας & Σιλκ (1997) θεωρούν ότι η 

γενικότερη απασχόληση με το σχέδιο, εκτός από την επαφή τους με δημιουργίες άλλων 

ατόμων, μπορεί να έχει οφέλη στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, όπως η 

ακαδημαϊκή ικανότητα, και τη λύση ιδιαίτερων προβλημάτων, δηλαδή την ενίσχυση 

της δημιουργικής σκέψης.         

 Οι Kress και Van Leeuwen (2010) αναγνωρίζουν ότι τα έργα τέχνης, όπως οι 

εικόνες που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο παιδαγωγικό υλικό, είναι φορείς 
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ιδεολογίας. Επομένως, θα πρέπει ανάλογη να είναι και η ανάγνωσή τους: κριτική. Ο 

εκπαιδευτικός σε αυτή τη διαδικασία έχει έναν καίριο ρόλο: να βοηθήσει τους μικρούς 

μαθητές να βλέπουν την εικόνα και στη συνέχεια να τη "διαβάζουν": μία διαδικασία 

χρονοβόρα αλλά πολύ σημαντική. Κατά την επεξεργασία των εικόνων, ο εκπαιδευτικός 

μπορεί να αναδείξει την πληροφοριακή αξία των εικόνων, την προβολή και την 

πλαισίωσή τους.          Η 

πληροφοριακή αξία των εικόνων είναι ο τρόπος που τοποθετούνται τα στοιχεία μέσα 

στην εικόνα για να δημιουργηθεί το επιθυμητό νόημα. Γενικά, φαίνεται ότι σε μία 

οριζόντια διάταξη, στα αριστερά τοποθετείται το δεδομένο, αυτό που ο θεατής ήδη 

γνωρίζει, ενώ στα δεξιά το νέο στοιχείο. Όταν υπάρχει κάθετη διάρθρωση της εικόνας, 

τότε το άνω τμήμα της εικονίζεται ως ιδεώδες και το κάτω ως πραγματικό. Επίσης, σε 

μία άλλη δομή, στο κέντρο παρουσιάζεται το κεντρικό στοιχείο της εικόνας και 

περιμετρικά γύρω του στο περιθώριο, τα υπόλοιπα στοιχεία, συνήθως ισόβαθμα μεταξύ 

τους (Kress & Van Leeuwen, 2010).    Η δυνατότητα που μας 

παρέχει μία εικόνα να κρίνουμε κάποια στοιχεία της ως σπουδαιότερα από άλλα είναι 

η προβολή. Κάποια από τα μέσα που χρησιμοποιούνται στην προβολή των στοιχείων 

είναι "το μέγεθος, η ευκρίνεια εστίασης, η τονική αντίθεση, η χρωματική αντίθεση, η 

τοποθέτηση στο οπτικό πεδίο, η  προοπτική, και άλλοι πολιτισμικοί παράγοντες" (Kress 

& Van Leeuwen, 2010, σελ. 311).       

     Η πλαισίωση αποτελεί το τρίτο στοιχείο μέσω 

του οποίου τα νήπια μπορούν να διαβάσουν το νόημα μιας εικόνας. Η ύπαρξη ή μη 

ενός διαχωριστικού πλαισίου μπορεί να προσδώσει μία ξεχωριστή αξία ή μία ενιαία 

ταυτότητα στα στοιχεία της εικόνας αντίστοιχα, να τα συνδέσει ή να χωρίσει. Αυτό 

μπορεί να γίνει με την ύπαρξη ενός ενιαίου χρώματος σε διάφορα σημεία της εικόνας, 

με πλαίσια, με ανύσματα, περιγράμματα κοκ (Kress & Van Leeuwen, 2010).  

     

 1.4.1.3. Προφορική μέθοδος           

Η προφορική μέθοδος αξιοποιεί λογοτεχνικά κείμενα, ιστορίες, παραμύθια, 

παραστάσεις κουκλοθεάτρου. Μέσα από τις ιστορίες τα παιδιά κατανοούν τον κόσμο 

και εκφράζουν τις αντιλήψεις τους για αυτόν. Τα παραγλωσσικά στοιχεία κατά τη 

διάρκεια της αφήγησης από τον εκπαιδευτικό, όπως το ύφος και οι χειρονομίες παίζουν 

μεγάλο ρόλο καθώς προσελκύουν την προσοχή των παιδιών και εξασφαλίζουν την 

ουσιαστική συμμετοχή τους. Επιπλέον, όμως, τα παραμύθια και οι ιστορίες 

λειτουργούν και ως αφορμή για δικές τους εικαστικές αναπαραστάσεις και δημιουργίες 

(Μαγουλιώτης, 2014). 

 1.4.1.4. Πρακτική μέθοδος           

Η πρακτική μέθοδος αξιοποιεί τα υλικά ως αφετηρία της σκέψης και της δημιουργίας. 

Στο νηπιαγωγείο, είναι σημαντική η παροχή των κατάλληλων, καινούριων και 

πολυδιάστατων υλικών, αφού, σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, αποτελούν αφορμή για 

εικαστικές δημιουργίες. Το έναυσμα για την εφαρμογή της πρακτικής μεθόδου, μπορεί 

να βρεθεί κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων, όταν την προσοχή των 

παιδιών θα τραβήξει κάποιο υλικό. Τα παιδιά τότε μπορούν να εμπλακούν σε σχετικά 
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σχέδια εργασίας. Οι δραστηριότητες αυτής της μεθόδου στηρίζουν τη μάθηση σχετικά 

με τον τροποποίηση των υλικών (Μαγουλιώτης, 2014) 

1.5. Ομαδοσυνεργατική μέθοδος         

Το παιδαγωγικό υλικό "Μαθαίνω μέσω των εικαστικών τεχνών" είναι ένα υλικό που 

μπορεί να εφαρμοστεί στην προσχολική αγωγή, κυρίως στα πλαίσια των οργανωμένων, 

αλλά και κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων. Μέσω αυτού προωθούνται 

δραστηριότητες κυρίως ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα, διότι η αλληλεπίδραση με 

τους συνομηλίκους είναι πολύ σημαντική για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. 

Ο Vygotsky (2000) δίνει έμφαση στην αλληλεπίδραση του ατόμου με άτομα από το 

περιβάλλον του. Τόσο οι κοντινοί του ενήλικοι, όσο και οι συνομήλικοί του μπορούν 

να αποτελέσουν τη "σκαλωσιά", δηλαδή τη στήριξη να λύσει κάποια προβλήματα με 

τη βοήθειά τους, τα οποία στη συνέχεια θα είναι σε θέση να επιλύσει μόνο του. Επίσης, 

σύμφωνα με τον Piaget, με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα δομήσει την κοινωνική γνώση, 

καθώς, όπως ο ίδιος γράφει "συνεργασία σημαίνει πραγματική συλλογική εργασία" 

(Piaget, 1964, p. 13 όπ. αναφ. σε Κουτσουβάνου, 2004, σελ. 27). Ο Bruner θεωρεί ότι 

στη γνωστική ανάπτυξη μεγάλο ρόλο παίζει η κοινωνική αλληλεπίδραση (Ράπτης & 

Ράπτη, 2007). Υποστηρίζει ότι η γνωστική ανάπτυξη του παιδιών επιτυγχάνεται, σε 

σημαντικό βαθμό, μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η οποία θα πρέπει να είναι 

στόχος της παιδευτικής διαδικασίας (Bruner, 1973, όπ. αναφ. σε Ράπτης & Ράπτη, 

2007). Διάφορες θεωρίες τονίζουν τη σημασία της κοινωνικής αποδοχής και της 

κοινωνικοποίησης για το άτομο. Σύμφωνα με τον Maslow (1943) η ανθρώπινη 

συμπεριφορά κινητοποιείται με βασικό στόχο να καλύψει κάποιες ανάγκες. «Η 

πυραμίδα των αναγκών», όπως την ονόμασε αποτελείται από πέντε επίπεδα: τις 

φυσιολογικές/βιολογικές ανάγκες, τις ανάγκες για ασφάλεια, τις κοινωνικές ανάγκες, 

τις ανάγκες για αυτοεκτίμηση και τις ανάγκες για αυτοπραγμάτωση. Μόνο, όταν 

καλυφθούν όλες οι ανάγκες, μπορεί το άτομο να αισθάνεται ευτυχισμένο. Η κοινωνική 

ανάγκη καλύπτεται όταν το άτομο συμμετέχει σε μία ομάδα, νιώθει το αίσθημα του 

ανήκειν, γίνεται αντικείμενο αποδοχής και σεβασμού από αυτήν. Επίσης, όταν τα 

παιδιά ολοκληρώνουν ένα έργο τους, νιώθουν υπερήφανα και σκέφτονται ότι έχουν 

κάνει μία ανακάλυψη: ανακάλυψη αυτών που μπορούν να κάνουν και ανακάλυψη των 

ιδιοτήτων των υλικών που χρησιμοποίησαν. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται και η 

ανάγκη για αυτοεκτίμηση, η οποία έρχεται ως φυσική συνέπεια του έργου τους 

(Μαγουλιώτης, 2014). 

 Μέγεθος των ομάδων   

Έχοντας παρατηρήσει και καταγράψει τη συμπεριφορά των παιδιών στη διάρκεια των 

ελεύθερων δραστηριοτήτων στο χώρο του νηπιαγωγείου, ο εκπαιδευτικός, εάν θελήσει 

να δουλέψει η τάξη σε επίπεδο ομάδων, έχει τη δυνατότητα να τις συνθέσει με τρόπο 

που να εξυπηρετεί τους εκάστοτε μαθησιακούς σκοπούς, τόσο ως προς τον αριθμό, όσο 

και ως προς τα ίδια τα άτομα (Strozzi, 2002).      Ως 

προς το μέγεθος της ομάδας είναι σκόπιμο στην αρχή της χρονιάς οι μαθητές να 

εργάζονται σε ομάδες των δύο περίπου ατόμων (Rinaldi, 2001), ώστε να μάθουν να 

μοιράζονται τις σκέψεις τους, να αναπτύσσουν την ενσυναίσθηση, ενώ παράλληλα, 
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καθώς προχωρά η χρονιά να προάγουν την προφορική τους επικοινωνία και τις 

ικανότητες ακρόασης, που αποτελούν μέρος του προγράμματος του νηπιαγωγείου 

(ΔΕΠΠΣ, 2003). Στη συνέχεια, δημιουργούνται ομάδες έως έξι ατόμων περίπου. 

Αντίστοιχα, ο Malaguzzi αναφέρει ομάδες δύο έως τεσσάρων ατόμων ως βέλτιστο 

αριθμό για να επιτευχθεί αποτελεσματική επικοινωνία (Gandini, 2012). Οι Δαφέρμου, 

Κουλούρη και Μπασαγιάννη (2006) υποστηρίζουν ότι το μέγεθος μιας ομάδας 

συνδέεται με τις ικανότητες που έχουν τα μέλη της για επικοινωνία, με στόχο πάντα 

την ομαλή επικοινωνία μεταξύ τους. 

 Σύνθεση των ομάδων 

Εκτός από το μέγεθος της ομάδας, πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η 

ανομοιογένεια ως προς την επίδοση, την εθνικότητα, την κοινωνικοοικονομική τάξη, 

το φύλο και την ηλικία. Η ανομοιογένεια μεταξύ των μελών μιας ομάδας ως προς την 

επίδοση και τις δεξιότητες των μαθητών παρέχει πλεονεκτήματα στους δυνατούς αλλά 

και αδύναμους μαθητές ταυτόχρονα. Οι αδύναμοι μαθητές μπορούν να  επωφεληθούν 

από τους δυνατούς, να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη μεταξύ τους αλλά και οι δυνατοί να 

αναπτύξουν αίσθημα αυτοεκτίμησης καθώς νιώθουν ικανοί και χρήσιμοι (Κανάκης, 

1987). Η εθνική ταυτότητα του κάθε μέλους της ομάδας μπορεί να αποτελέσει επίσης 

ένα κριτήριο ανομοιογένειας. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά από μικρή ηλικία 

εξοικειώνονται με άτομα διαφορετικής εθνικής προέλευσης και κουλτούρας και 

διαμορφώνουν στάσεις που μπορούν να κρατήσουν έως την ενηλικίωσή τους (Bond, 

2013). Η ίδια ανομοιογένεια πρέπει να επηρεάζει και την κοινωνική τάξη από την οποία 

προέρχονται οι μαθητές και το φύλο ενώ θα ήταν καλό οι ομάδες να συνδυάζουν κοινά 

ενδιαφέρονται κατόπιν τυχαίας σύνθεσης των παιδιών (Κακανά, 2008) και είναι 

σκόπιμο η σύνθεση των ομάδων να αλλάζει συχνά. Απαραίτητη προϋπόθεση, και 

ευθύνη του εκπαιδευτικού, για τις αξίες και το πνεύμα που υιοθετούνται στο σχολικό 

περιβάλλον, είναι όλη η διαδικασία, τόσο εντός της ομάδας, αλλά και στην ολομέλεια 

της τάξης, να πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον φιλικό και όχι ανταγωνιστικό 

(Κακίση - Παναγοπούλου, 2011).  

1.6. Αξιολόγηση                  

Κάθε πρόγραμμα που λαμβάνει χώρα στο νηπιαγωγείο, αλλά και σε οποιαδήποτε 

εκπαιδευτική βαθμίδα, οφείλει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες αναπτυξιακές 

ανάγκες των παιδιών. Οι στόχοι που τίθενται, και στη συνέχεια αξιολογούνται ως προς 

την επίτευξή τους, θα πρέπει να προσεγγίζουν το σημείο στο οποίο μπορούν να 

φτάσουν τα παιδιά, και ταυτόχρονα να προάγουν την ανάπτυξή τους ένα βήμα 

περισσότερο (Βάος, 2008). Η αξιολόγηση, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

ερευνά και διαπιστώνει το βαθμό στον οποίο επιτελέσθηκαν οι αρχικοί σκοποί του 

μαθήματος και τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος 

(Βαϊνάς, 1998).        Η 

αξιολόγηση είναι τριμερής: αξιολόγηση του μαθητή, αξιολόγηση της θεματικής 

ενότητας, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Ο μαθητής αξιολογεί τόσο τον εαυτό του και 

την εργασία του, όσο και τις υπόλοιπες εργασίες, τις νέες γνώσεις. και τον τρόπο που 

εργάστηκε και αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό. Επίσης, οι μαθητές και ο 

εκπαιδευτικός αξιολογούν την πορεία κάθε θεματικής ενότητας που επεξεργάζονται 
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(διαδικασία, γνώσεις). Τέλος, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τα υλικά και τα εποπτικά 

μέσα, τη διαδικασία και τη στάση του ως εμψυχωτή και διευκολυντή της γνώσης 

(Εικαστικά Α' & Β' Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου).     Η 

συστηματική παρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση και ο διάλογος-συζήτηση αποτελούν τις 

μορφές που παίρνει η αξιολόγηση στο νηπιαγωγείο. Η παρατήρηση γίνεται από τον 

εκπαιδευτικό την ώρα των ελεύθερων δραστηριοτήτων (Οδηγός εκπαιδευτικού, 2011). 

Σε εικαστικές δραστηριότητες η αξιολόγηση διαρκεί σε όλη τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων. Οι αντιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της 

δραστηριότητας και κατά την εμπλοκή τους σε αυτή φανερώνουν σημαντικά στοιχεία 

που ο εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψη του στην αξιολόγηση του προγράμματος. 

Το πλήθος των μαθητών που συμμετέχουν και οι αντιδράσεις τους, όπως η χαρά, οι 

φωνητικές τους αντιδράσεις, η προθυμία ή απροθυμία, ο ενθουσιασμός κ.λπ. 

προδίδουν τη διάθεση των παιδιών να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και πρέπει να 

παρατηρηθούν προσεκτικά (Μαγουλιώτης, 2014). Η παρουσίαση των δημιουργιών και 

η ανταπόκριση είναι οι δύο άξονες, που μαζί με τη δημιουργία, συνθέτουν τη μάθηση 

στις Τέχνες (Πρόγραμμα Σπουδών, 2ο μέρος, 2011). Όταν τα παιδιά ολοκληρώνουν τις 

εικαστικές δημιουργίες τους, τότε αυτές εκτίθενται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 

ή επιφάνειες, ώστε να τα δουν τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης, οι εκπαιδευτικοί και οι 

γονείς. Ταυτόχρονα, όμως βοηθά και τα ίδια τα παιδιά να παρατηρήσουν τα έργα τους 

και αναστοχαστούν. Στη συνέχεια, συζητούν και σχολιάζουν τα έργα τους και τα έργα 

των άλλων παιδιών (Μαγουλιώτης, 2014). Σε έρευνες που έγιναν οι Coates (2002) 

και οι Coates και Coates (2006) σημειώνουν τη μεγάλη σημασία που έχει η 

παρατήρηση του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των εικαστικών δραστηριοτήτων και 

στη συζήτηση που ακολουθεί. Μέσω αυτής μπορούν να μάθουν για τα ενδιαφέροντα 

και τις ικανότητες των παιδιών.       

  Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η εικαστική τέχνη αποτελεί αφόρμηση 

ώστε να επιτευχθούν στόχοι από όλες τις μαθησιακές περιοχές του προγράμματος 

σπουδών. Επομένως, η αξιολόγηση θα βασίζεται στους στόχους αυτών των περιοχών. 

  

 Η Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη αξιολογείται με βάση τους άξονες: 

αυτενέργεια, διεκδίκηση, έκφραση προσωπικών απόψεων, συμμετοχή και 

προσωπική συμβολή σε ομαδικές δραστηριότητες, αντίδραση στις 

δυσκολίες/αποτυχίες/συγκρούσεις, αποδοχή κοινωνικών κανόνων, έκφραση 

συναισθημάτων μέσα από την ζωγραφική, το δράμα, τις συζητήσεις,  

αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τον/την ίδια, ικανότητα επίλυσης 

συγκρούσεων" (Πρόγραμμα Σπουδών, 2ο μέρος, 2011, σελ. 66). Τα 

περιεχόμενα της μαθησιακής περιοχής είναι η ταυτότητα, η αυτορύθμιση, η 

προσωπική ενδυνάμωση, οι κοινωνικές δεξιότητες, η κοινωνική 

αλληλεπίδραση (Πρόγραμμα Σπουδών, 2ο μέρος, 2011). 

 Στις Φυσικές Επιστήμες οι τομείς που αξιολογούνται είναι οι ζωντανοί 

οργανισμοί, αντικείμενα και υλικά, έννοιες και φαινόμενα από τον φυσικό 

κόσμο, ο πλανήτης Γη και το διάστημα.      

 Η αξιολόγηση σε αυτό τη μαθησιακή περιοχή έγκειται στην αρχική και 
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τελική ανίχνευση των ιδεών των παιδιών. Η τελική ανίχνευση βοηθά και τα ίδια 

τα παιδιά στην αυτοαξιολόγηση, καθώς συγκρίνουν τις ιδέες που οικοδόμησαν 

τελικά με τις αρχικές τους ιδέες. Επίσης, σε αυτό το πεδίο είναι πολύ σημαντικό 

να καταγραφεί από τον εκπαιδευτικό και η διαδικασία που ακολούθησαν τα 

παιδιά και έφτασαν στη δόμηση των ιδεών τους. Τέλος, αξιολογείται ο τρόπος 

που οι μαθητές εφαρμόζουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε νέα πλαίσια, που 

διευρύνουν τη σκέψη τους και τη δράση τους κάθε φορά και ο τρόπος που 

συνδυάζουν νεοαποκτηθείσες γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες με την καθημερινή 

ζωή τους μέσα και έξω από το σχολείο (Πρόγραμμα Σπουδών, 2ο μέρος,  2011).  

 Οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) περιλαμβάνουν τις 

ενότητες γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ, επικοινωνώ και συνεργάζομαι με 

τις Τ.Π.Ε., διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με 

τις Τ.Π.Ε., οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό.    

 Οι ενότητες αξιολογούνται με βάση το περιεχόμενο των πράξεων και 

συνομιλιών των παιδιών σχετικά με τις Τ.Π.Ε., τη σύνδεση με τους μαθησιακούς 

στόχους του Προγράμματος καθώς και τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που 

προέκυψαν πλέον του βασικού στόχου/ των βασικών στόχων, τις δυσκολίες που 

συνάντησαν τα παιδιά στην ενασχόληση με τις Τ.Π.Ε., τις αλληλεπιδράσεις που 

αναπτύσσουν τα παιδιά μεταξύ τους ή/και με ενήλικες, τις μαθησιακές πρακτικές 

και τα εργαλεία που είχαν θετικό αποτέλεσμα και ενδιαφέρον για τα παιδιά, την 

επικοινωνία με τους γονείς και την ανατροφοδότηση των μελλοντικών δράσεων" 

(Πρόγραμμα Σπουδών, 2ο μέρος, 2011, σελ. 120). 

 Στο Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη αξιοποιείται 

κυρίως η διαμορφωτική αξιολόγηση, προκειμένου τα νήπια, με τη βοήθεια του 

εκπαιδευτικού, να αξιολογήσουν τις δράσεις τους και να τις αναδιαμορφώσουν 

κατάλληλα για να προσεγγίσουν τους στόχους που περιλαμβάνονται στις 

αντίστοιχες ενότητες: διαχείριση απορριμμάτων, ηλιοπροστασία, διαχείριση 

υδατικών πόρων (Πρόγραμμα Σπουδών, 2ο μέρος, 2011). 

 Στα Μαθηματικά αξιολογούνται οι στόχοι που περιλαμβάνονται στις ενότητες 

αριθμοί και πράξεις, άλγεβρα, χώρος και γεωμετρία - μέτρηση, στατιστική, 

πιθανότητες. Αξιοποιώντας την παρατήρηση, τη συζήτηση, τον φάκελο 

εργασιών και το ημερολόγιο ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα στοιχεία που 

χρειάζεται για να παρέμβει κατάλληλα στη μάθηση των παιδιών (Πρόγραμμα 

Σπουδών, 2ο μέρος, 2011).      

 Η Γλώσσα περιλαμβάνει τέσσερις βασικές δεξιότητες: κατανόηση προφορικών 

κειμένων, παραγωγή προφορικών κειμένων, κατανόηση γραπτού λόγου, 

παραγωγή γραπτού λόγου. Χρησιμοποιούνται και τα τρία στάδια αξιολόγησης: 

η αρχική αξιολόγηση για να διαγνώσει το επίπεδο των παιδιών και να 

συντελέσει στο σχεδιασμό του προγράμματος, η διαμορφωτική για να 

διαπιστώσει την εξέλιξη στη μάθηση των παιδιών και να δώσει την ευκαιρία να 

βελτιωθεί η μαθησιακή διαδικασία αν και όπου χρειάζεται, και η τελική 

αξιολόγηση για να διαπιστωθεί η επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων και η 

αποτελεσματικότητα του προγράμματος έτσι όπως σχεδιάστηκε και 
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εφαρμόστηκε. Τέλος, βασικό κριτήριο που οφείλει να λάβει ο εκπαιδευτικός 

κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης είναι η ικανότητα των παιδιών να 

προσεγγίζουν κριτικά κάθε κείμενο με το οποίο έρχονται σε επαφή και να 

εφαρμόζουν όσα μαθαίνουν σε διαφορετικά πλαίσια για να επιτυγχάνουν την 

αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς αυτός είναι ο κεντρικός σκοπός της 

Γλώσσας στο νηπιαγωγείο (Πρόγραμμα Σπουδών, 2ο μέρος, 2011). 

 Η Φυσική αγωγή στο  νηπιαγωγείο περιλαμβάνει έξι σκοπούς: ανάπτυξη 

βασικών κινητικών δεξιοτήτων, εφαρμογή γνώσεων που σχετίζονται με 

κινητικές έννοιες, ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης κατά τη 

διεξαγωγή φυσικών δραστηριοτήτων, ανάπτυξη και διατήρηση κατάλληλου 

επιπέδου φυσικής κατάστασης για προαγωγή της υγείας του - επίδειξη ενός 

φυσικά δραστήριου τρόπου ζωής, απόκτηση θετικής εμπειρίας μέσα από τη 

φυσική δραστηριότητα και ανάπτυξη αυτο-έκφρασης και κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης, κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των ατόμων 

και συνεργασία με όλους, επίδειξη υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς ως 

αποτέλεσμα της συμμετοχής στη φυσική δραστηριότητα.   

 Η αξιολόγηση σε αυτό το πεδίο είναι αρχική και τελική (στην αρχή και 

το τέλος της σχολικής χρονιάς αντίστοιχα) και διαμορφωτική (κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς). Ειδικότερα αξιολογείται ο ψυχοκινητικός, ο γνωστικο 

/αντιληπτικός, ο συναισθηματικός και ο κοινωνικός τομέας (Πρόγραμμα 

Σπουδών, 2ο μέρος, 2011). 

 Τα Εικαστικά, το Θέατρο, η Μουσική, η Οπτικο-ακουστική έκφραση και ο 

Χορός-Κίνηση είναι τα περιεχόμενα της μαθησιακής περιοχής Τέχνες. Μέσω 

της συλλογής και καταγραφής στοιχείων, της συζήτησης σχετικά με τις 

καλλιτεχνικές εμπειρίες που βίωσαν τα παιδιά και τα συναισθήματα που 

αποκόμισαν, της παρατήρησης της συμμετοχής τους και της ικανότητάς τους 

να εκφράζονται με ποικίλους τρόπους και να ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα 

καθώς και η απόλαυση που βιώνουν μέσω των τεχνών είναι οι βασικοί άξονες 

στους οποίους βασίζονται οι εκπαιδευτικοί για την αξιολόγηση του 

προγράμματος.      

 Ειδικότερα, τα Εικαστικά έχουν πέντε επιμέρους ενότητες: υλικά, μέσα 

και τεχνικές, μορφικά στοιχεία, μορφές εικαστικών τεχνών, έργα τέχνης και 

εισαγωγή στην καλαισθησία (Πρόγραμμα Σπουδών, 2ο μέρος, 2011).  

 Το προτεινόμενο παιδαγωγικό υλικό στηρίζεται στις εικαστικές τέχνες και 

καταλήγει κάθε φορά στην εικαστική δημιουργία. Ο Μαγουλιώτης (2014) προτείνει 

ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εικαστικής δημιουργίας (βλ. παράρτημα). Το 

ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από τον εκπαιδευτικό, μετά από προσεκτική 

παρατήρηση των παιδιών της τάξης κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και μετά το 

τέλος της στα στάδια της παρουσίασης και της ανταπόκρισης και μπορεί να πάρει και 

τη μορφή αυτοαξιολόγησης, μετά από σχετική συζήτηση με τα παιδιά.  

 Όποια μορφή και αν έχει η αξιολόγηση στοχεύει πάντα στη συλλογή και 

καταγραφή πληροφοριών για την πορεία ανάπτυξης του παιδιού με στόχο τη λήψη 

αποφάσεων για την προσαρμογή και διαμόρφωση του προγράμματος του 

νηπιαγωγείου.  
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1.7. Συμπεράσματα 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάστηκαν οι θεωρητικές αρχές για το 

παιδαγωγικό υλικό και τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, 

ώστε να αξιοποιηθούν κατάλληλα στην παραγωγή του υλικού μας. Επομένως, 

επιδιώκεται το υλικό που θα παραχθεί να βασίζεται σε αυτές τις θεωρητικές αρχές για 

τη μάθηση των παιδιών στην προσχολική ηλικία. Οι δραστηριότητες που θα το 

συνοδεύουν επιδιώκεται να προάγουν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ 

των συνομηλίκων και με τον εκπαιδευτικό, μέσα από ομαδοσυνεργατικές μεθόδους 

διδασκαλίας. Κάθε νέα γνώση που προσεγγίζεται επιδιώκεται να βασίζεται στις 

προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών. Επίσης, τα υλικά πρέπει να 

προκαλούν την περιέργεια και την αυτενεργό ανακάλυψη και εμπλοκή των παιδιών σε 

παιγνιώδεις δραστηριότητες, που έχουν πραγματικό νόημα για τα νήπια και 

αναδεικνύουν τις λογικές συνδέσεις μεταξύ των μαθησιακών περιοχών. Ταυτόχρονα, 

θα συνδέονται όλα τα είδη της νοημοσύνης των παιδιών μέσα την επαφή με τα 

εικαστικά έργα, και θα δίνεται η ευκαιρία να αναπτύξουν και άλλα είδη νοημοσύνης 

εκτός από τη γλωσσική και τη λογικομαθηματική, όπως η χωρική νοημοσύνη που 

συνδέεται με τις εικαστικές τέχνες. Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που θα 

αξιοποιηθούν στις δραστηριότητες του παιδαγωγικού υλικού είναι η εποπτική μέθοδος, 

καθώς τα παιδιά θα επεξεργάζονται και θα εμπνέονται από τα εικαστικά έργα, η 

μέθοδος του προβληματισμού, διότι η συζήτηση και οι ερωτήσεις θα έχουν 

καθοριστική σημασία στην επεξεργασία των εικαστικών έργων και λιγότερο η 

προφορική και η πρακτική μέθοδος. 

 

2. Εικαστικά 

2.1. Γενικά 

Η θέση των εικαστικών στην εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης 

στον εκπαιδευτικό χώρο, καθώς αναδεικνύεται η σημασία τους στην ολόπλευρη 

ανάπτυξη του ανθρώπου (Efland, 1989. 2002. 2004, όπ. αναφ. σε Μαγουλιώτης, 2014). 

Η Παπανικολάου (1998) υποστηρίζει ότι αν και στις προηγμένες πολιτιστικά χώρες 

έχει δοθεί κάποιο ειδικό βάρος σε αυτόν τον τομέα, ωστόσο δεν είναι σε καμία 

περίπτωση στο επιθυμητό επίπεδο. Φυσικά, αυτό αντανακλάται και αντανακλά και τη 

χαμηλή εκπαίδευση που λάμβαναν οι εν δυνάμει νηπιαγωγοί στις τέχνες. Καθώς το 

υψηλό ή χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί, είναι συνέπεια 

του υψηλού ή χαμηλού, αντίστοιχα, επιπέδου εκπαίδευσης που έλαβαν οι ίδιοι 

(Μαγουλιώτης, 2014). Η κατάρτιση των νηπιαγωγών σε εικαστικά ζητήματα φαίνεται 

να είναι ελλιπής, το ίδιο όμως και οι αντιλήψεις τους για την αξία αυτών των 

μαθημάτων στο νηπιαγωγείο (Μαγουλιώτης, Λαμπίτση, Βάος & Ντάνης, 2010). 

Αρκετοί είναι και οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι οι τέχνες αποσπούν την προσοχή 

των μαθητών από σημαντικότερα μαθήματα, όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά 

(Nutbrown, 2013). Παρόμοια ευρήματα προκύπτουν και σε έρευνα που έγινε σε 

νηπιαγωγούς του νομού Αττικής: η εκπαίδευσή τους είναι ελλιπής αν και οι ίδιοι τη 

θεωρούν αναγκαία. Παράλληλα, φαίνεται ότι ιεραρχούν χαμηλότερα στην καθημερινή 

πρακτική την αξία των εικαστικών σε σχέση με τις υπόλοιπες μαθησιακές περιοχές 
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(Κωνσταντίνου κ.α, 2015).         

    Στη χώρα μας, αυτήν την περίοδο, τα εικαστικά περνούν 

μία μεταβατική κατάσταση, κατά την οποία από τη μία προσπαθούν να αφήσουν πίσω 

τους την αντίληψή τους ως χειροτεχνική απασχόληση των μαθητών, που θα μπορούσε 

να οδηγήσει στην αυτο- έκφρασή τους, και από την άλλη οδηγούνται γοργά στη 

θεώρησή τους ως συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου (Κούβου, 2011).   

 

2.2. Τα Εικαστικά  

Οι Εικαστικές Τέχνες αποτελούνται από δύο επιμέρους έννοιες. Ο όρος "Εικαστικές" 

προέρχεται από το ρήμα "εικάζω", που σημαίνει κάνω υποθέσεις και με τα υλικά τους 

δίνω μορφή. Ο όρος "Τέχνες" προέρχεται από το "τίκτω", δηλαδή γεννώ, δημιουργώ. 

Επομένως στα πλαίσια των Εικαστικών Τεχνών δημιουργούνται εικόνες από την 

πραγματικότητα ή τη φαντασία του δημιουργού τους, του Εικαστικού, ο οποίος τους 

δίνει μορφή μέσω των υλικών. Οι βασικές εικαστικές τέχνες, από τις οποίες 

προκύπτουν πολλές ακόμη είναι το σχέδιο, η ζωγραφική, η χαρακτική και η γλυπτική  

(Μαγουλιώτης, 2014). Κάθε μία από αυτές αναπτύσσει στα παιδιά συγκεκριμένες 

δεξιότητες, οι οποίες αναφέρονται εκτενώς σε επόμενη ενότητα.  

 "Ο θεμέλιος λίθος" των εικαστικών πρέπει να τεθεί στην προσχολική 

εκπαίδευση (Αραπάκη, 2011). Η εικαστική αγωγή στο νηπιαγωγείο έχει περάσει από 

πολλές διακυμάνσεις και κάθε φορά αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις για την εκπαίδευση 

των παιδιών, αλλά και για τη θέση της τέχνης και τη σημασία της στην εκπαίδευση.

          

 Στην αρχαία Ελλάδα η αισθητική αγωγή, και τα εικαστικά, κατείχαν πολύ 

σημαντική θέση στην εκπαίδευση και τη μόρφωση των ανθρώπων, καθώς έτσι 

σκόπευαν να δημιουργήσουν "έναν ανώτερο αισθητικά πολιτισμό", σύμφωνα με τις 

απόψεις των μεγάλων φιλοσόφων (Πλάτωνας, Αριστοτέλης, κ.α.) (Παπανικολάου, 

1998, σελ. 17).         

 Αργότερα, στην Αμερική του 1870 ο Walter Smith κλίθηκε να σχεδιάσει 

μαθήματα τέχνης για τους μαθητές και να εκπαιδεύσει τους δασκάλους σε αυτά, προς 

κάλυψη βιομηχανικών αναγκών για εξειδικευμένο προσωπικό. Τα μαθήματα 

βασίζονταν κυρίως στην ακριβή σχεδίαση και αναπαραγωγή γραμμών, σκιών και 

σχεδίων, πρόδρομοι των σημερινών βιβλίων στα οποία τα παιδιά καλούνται να 

αντιγράψουν πιστά μια εικόνα ή να τη χρωματίσουν. Λίγο αργότερα, το 1900, εξαιτίας 

της μεταναστευτικής κρίσης που ξέσπασε, στα σχολεία αναπτύχθηκαν μαθήματα 

τέχνης με σκοπό πολλοί μετανάστες να μάθουν μία τέχνη και να είναι σε θέση να 

επιβιώσουν από αυτή (Chapman, 1993).       Το 

1916 με τον John Dewey (1916)  και το κίνημα της "Νέας Αγωγής" στην Αμερική το 

σχολείο μεταβάλλεται: το βάρος πέφτει από τον ακαδημαϊσμό και στη χειρονακτική 

εργασία, από την αυστηρή πειθαρχεία στον εκδημοκρατισμό του σχολείου και της 

μαθησιακής διαδικασίας.  Έτσι, η διδασκαλία του μαθήματος των εικαστικών, που 

μέχρι τότε αποσκοπούσε στην προετοιμασία των μαθητών για την εργασία τους μόνο, 

αλλάζει προσανατολισμό και στοχεύει πλέον στην αυτο- έκφραση των μαθητών, η 

οποία αναγνωρίζεται ως "παιδική τέχνη" (Chapman, 1993, σελ. 15. Dewey, 1902). 

          Στο 
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σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα, τα εικαστικά προσεγγίζονται από δύο σκοπιές. Από 

τη μία πλευρά, συνεχίζουν να αποτελούν ένα αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο, ενώ από 

την άλλη προτείνονται ως μέσο μάθησης και διασύνδεσης, υπό μία διαθεματική οπτική, 

όλων των αντικειμένων του σχολικού αναλυτικού προγράμματος (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003. 

Μαγουλιώτης, 2014. Πρόγραμμα Σπουδών, 2011).  Στο νέο Πρόγραμμα σπουδών για 

το νηπιαγωγείο (2011), που είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα αναλυτικού 

προγράμματος για το νηπιαγωγείο στην Ελλάδα αλλά δεν έχει εφαρμοστεί τυπικά στην 

ελληνική εκπαίδευση, τα εικαστικά δεν αποτελούν αυτούσια ενότητα, αλλά μέρος της 

ενότητας "Τέχνες". Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην τέχνη ως επικοινωνία με τους 

άλλους και στην κατανόηση του συμβολικού της συστήματος. Η αξιολόγηση σε αυτόν 

τον τομέα έγκειται στην συμμέτοχη και ανταπόκριση του μαθητή στα ερεθίσματα που 

παρέχονται και όχι στο τελικό αποτέλεσμα, εάν πρόκειται για παραγωγή έργου. Τέλος, 

δίνεται βάρος στην δυνατότητα για διασύνδεση των τεχνών με τις υπόλοιπες 

μαθησιακές περιοχές.    

 2.2.1. Δισδιάστατες τέχνες (σχέδιο - ζωγραφική - τύπωμα - ψηφιδωτό).     Το 

σχέδιο χαρακτηρίζεται ως η "βάση όλων των τεχνών" (Μαγουλιώτης, 2014, σελ. 18), 

καθώς είναι η πρώτη επαφή και η πρώτη προσπάθεια που κάνει κάποιος με την 

εικαστική τέχνη, και απαιτεί ελάχιστα μέσα, μία επιφάνεια (π.χ. χαρτί) και μία γραφική 

ύλη (π.χ. μολύβι). Μέσω του σχεδίου τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν πολύ 

καλύτερα απ' ότι με το λόγο (Malchiodi, 1998), αν λάβει κανείς υπόψη τη δυσκολία 

που έχουν τα παιδιά μικρής ηλικίας να εκφραστούν λεκτικά. Επίσης, σύμφωνα με τις 

εξελικτικές - γνωστικές θεωρίες, τα παιδιά μέσω του παιδικού σχεδίου εκφράζουν τις 

νοητικές τους αναπαραστάσεις (Bombi, Pinto & Cannoni, 2007. Bosacki, Marini & 

Dane, 2006), δηλαδή τις συμβολικές ανακλήσεις της απούσας πραγματικότητας 

(Piaget, 1946, όπ., αναφ. σε Πανοπούλου - Μαράτου, 1998).   

         Στη συνέχεια 

προστίθεται το χρώμα και, ως συνέπεια, η ζωγραφική. Η ζωγραφική είναι "σχέδιο με 

χρώμα" (Μαγουλιώτης, 2014, σελ. 19). Προσθέτοντας χρώμα στα έργα τους, τα παιδιά 

δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις αναπαραστάσεις τους (Duffy, 2003) και διερευνούν 

τις φυσικές ιδιότητες των υλικών (λαδοπαστέλ, τέμπερα, ξυλομπογιά κλπ.). Με τη 

ζωγραφική τα παιδιά μπορούν να αποδώσουν στα έργα τους διαφορετικές υφές, 

εντάσεις, φωτοσκιάσεις και σύμβολα, καθώς το χρώμα χρησιμοποιείται πολλές φορές 

συμβολικά, για την ανάδειξη κάποιων αντιλήψεων (Kress & Van Leeuwen, 2010. 

Μαγουλιώτης, 2014).      Το τύπωμα είναι το παραγόμενο 

προϊόν της χαρακτικής τέχνης. Στη διαδικασία παραγωγής ενός έργου χαρακτικής 

υπάρχει ο σχεδιασμός, η χάραξη, το μελάνωμα και το τύπωμα. Τα έργα της χαρακτικής 

διαφέρουν ως προς την ονομασία τους ανάλογα με το υλικό προς χάραξη που 

χρησιμοποιείται: λιθογραφία, ξυλογραφία και χαλκογραφία, από πέτρινες, ξύλινες και 

χάλκινες επιφάνειες αντίστοιχα (Μαγουλιώτης, 2014). Στο νηπιαγωγείο αξιοποιούνται 

και άλλα υλικά για τυπώματα, όπως σφουγγάρια, φρούτα και λαχανικά, φύλλα. 

     Η τέχνη του ψηφιδωτού χαρακτηρίζεται ως η 

"τέχνη της αιωνιότητας", καθώς τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται τα έργα είναι 

αναλλοίωτα στο χρόνο (Vasari, όπ., αναφ. σε Μαγουλιώτης, 2014). Συγκεκριμένα, για 

την παραγωγή ενός έργου ψηφιδωτού χρησιμοποιούνται χρωματιστές ψηφίδες (πέτρες, 
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γυαλί, μικρά βοτσαλάκια) και μία επιφάνεια επάνω στην οποία επικολλούνται. Η 

δημιουργία του έργου περιλαμβάνει το σχεδιασμό της παράστασης, την επάλειψη με 

την κολλητική ουσία και την τοποθέτηση των ψηφίδων (Μαγουλιώτης, 2014).   

 2.2.2. Τρισδιάστατες τέχνες (πλαστική - κατασκευές)       

Η δυνατότητα των παιδιών να χρησιμοποιήσουν υλικά από το περιβάλλον τους, όπως 

το οικοδομικό υλικό, τα βοηθά να αναπαραστήσουν σε τρισδιάστατη μορφή, ό,τι δεν 

μπορούν να αναπαραστήσουν σε δισδιάστατη, δίνοντάς τους τη μορφή που εκείνα 

φαντάζονται (Gura, 1992). Τα υλικά (οικοδομικό υλικό, πλαστελίνη, πηλός, υλικά για 

κατασκευές) βοηθούν τα παιδιά να κατασκευάσουν δημιουργικά αυτό που θέλουν, 

προσαρμόζοντας τις διαστάσεις της κατασκευής στο επιθυμητό αποτέλεσμα ξανά και 

ξανά. Αυτή η ενασχόληση τα βοηθά να επεξεργαστούν τα υλικά που τους δίνονται, να 

ερευνήσουν τις ιδιότητές τους, να δημιουργήσουν χωρίς περιορισμούς, να προωθήσουν 

τη φυσική γνώση (Piaget, 1970, όπ. αναφ. σε Κουτσουβάνου, 2004). Καθώς οι 

τρόποι που τα παιδιά αυτής της ηλικίας μαθαίνουν είναι πολλοί και περίπλοκοι, οι 

εκπαιδευτικοί οφείλουν να τους δώσουν και τα ανάλογα ερεθίσματα. Κυρίως, όμως, να 

τους επιτρέψουν να χειριστούν με άμεση επαφή τα υλικά και να βιώσουν τα 

αποτελέσματα των ενεργειών τους. Καθώς τα παιδιά ασχολούνται με υλικά όπως ο 

πηλός, δίνουν μορφή στις σκέψεις τους για τον κόσμο και τον αναπαριστούν, 

καθιστώντας αυτή τους την ενασχόληση ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση των 

αντιλήψεών τους. Παιδιά νηπιακής ηλικίας επεξεργάζονται υλικά, όπως ο πυλός, και 

αναπαριστούν, συνήθως, τους εαυτούς τους, τα παιχνίδια και τα κατοικίδιά τους ή τους 

ήρωες των παραμυθιών (Clough, 1996).  

 2.2.3. Επεξεργασία έργων εικαστικών τεχνών                

Τα έργα εικαστικών τεχνών προσφέρουν στα παιδιά ερεθίσματα σε σχέση με 

δημιουργίες άλλων ανθρώπων και προϊόντα πολιτισμού και πληροφορίες σε σχέση με 

τον τρόπο που χειρίζεται κάποιος τα διαθέσιμα υλικά, τεχνοτροπίες, υφές. Επίσης, τα 

παιδιά του νηπιαγωγείου αναπτύσσουν δεξιότητες παρατήρησης, σκέψης, κρίσης, 

κάνουν υποθέσεις για το περιεχόμενο του έργου αλλά και την πρόθεση του καλλιτέχνη. 

Δυστυχώς, η επεξεργασία έργων εικαστικών τεχνών είναι μία δραστηριότητα που δεν 

πραγματοποιείται συχνά στα νηπιαγωγεία (Eckhoff, 2008). Φυσικά, πολύ σημαντική 

είναι και η επεξεργασία αυθεντικών έργων τέχνης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει 

σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπως ένα μουσείο που φιλοξενεί μόνιμες και 

περιοδικές εκθέσεις. Μία τέτοια επίσκεψη της ομάδας του νηπιαγωγείου σε ένα χώρο 

τέχνης, ασφαλώς για να έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και οφέλη, θα πρέπει να 

είναι καλά σχεδιασμένη από τον εκπαιδευτικό και να συνοδεύεται από δραστηριότητες 

πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη, στο χώρο του νηπιαγωγείου 

(Μαγουλιώτης, 2014).   Το μοντέλο Eglinton (2003) θεωρεί την 

ολιστική μάθηση στην τέχνη ως την καλύτερη προσέγγιση και θεωρεί την παραγωγή 

τέχνης, τις αισθητικές εμπειρίες και τις συναντήσεις με την τέχνη ισάξιες, όπως 

φαίνεται στην εικόνα 1. 
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Εικόνα 1 Ολιστική εμπειρία στην τέχνη (Eglinton, 2003) 

 

 Πληθώρα ερευνών καταδεικνύουν την προτίμηση των μικρών παιδιών ηλικίας 

4-7 ετών σε πίνακες ζωγραφικής αφηρημένης τέχνης παρά σε ρεαλιστικούς πίνακες 

(Gardner & Winner, 1976. Haber, 1980). Ωστόσο, βρέθηκε ότι πριν από την ηλικία των 

9 ετών, παρά την προτίμησή τους, τα παιδιά δεν μπορούσαν να εκτιμήσουν τα 

συναισθήματα που εκφράζονται σε αφηρημένους πίνακες ζωγραφικής (Jolley & 

Thomas, 1995). Βέβαια, σε έρευνα που δεν βασίστηκε σε λεκτικό έργο φάνηκε ότι τα 

παιδιά μπορούσαν να κατανοήσουν συναισθήματα που εκφράζονταν σε αφηρημένη ή 

ρεαλιστική τέχνη από την ηλικία των 5 ετών (Callaghan, 1997). Επίσης, ο Moore 

(1986) έδειξε ότι παιδιά 4-10 προτιμούν έργα ζωγραφικής που περιέχουν στοιχεία που 

μοιάζουν με τα δικά τους (π.χ. σπίτι) ή με τις νοητικές αναπαραστάσεις που έχουν για 

τα αντικείμενα.  

 Σε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια επεξήγηση των όρων 

αφηρημένη και ρεαλιστική τέχνη. Η αφηρημένη τέχνη είναι εκείνη η μορφή τέχνης που 

ξεκίνησε τον 20ο αιώνα από τον Wassily Kandinsky στο Μόναχο και δεν στοχεύει στην 

αναπαράσταση της πραγματικότητας αλλά την έκφραση συναισθημάτων. Εκπρόσωποι 

της αφηρημένης τέχνης στη ζωγραφική θεωρούνται ο Cezanne, o Kandinsky, o 

Mondrian, o Malevitch (Gombrich, 2008). Από την άλλη μεριά, ρεαλισμός είναι η 

μορφή της τέχνης που προσπαθεί να αποτυπώσει τα χαρακτηριστικά της 

πραγματικότητας πιστά, χωρίς παρεμβάσεις που ωραιοποιούν το αποτέλεσμα. Βασικός 

εκπρόσωπος αυτού του ρεύματος στη ζωγραφική θεωρείται ο Courbet (Gombrich, 

2008).    

2.3. Τα εικαστικά και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην προσχολική αγωγή 

 Σύμφωνα με την Καλούρη - Αντωνοπούλου (1988) η αισθητική αγωγή 

σκοπεύει να συντείνει ώστε να αναπτύξουν όλοι, ανεξάρτητα από την 

κοινωνικοοικονομική τάξη από την οποία προέρχονται και στην οποία ανήκουν, 

αίσθηση και κρίση του ωραίου, ώστε να γίνουν ικανοί και να επιθυμούν στη συνέχεια 
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να δημιουργήσουν και οι ίδιοι. Ο Βάος (2008) δίνει έμφαση στη συμμετοχή όλων των 

παιδιών ανεξαιρέτως, με ιδιαίτερη μνεία στο σεβασμό του προσωπικού ρυθμού του 

κάθε μαθητή σε αυτή την πορεία.      

 Σύμφωνα με τον Μαγουλιώτη (1998) οι εικαστικές τέχνες στο νηπιαγωγείο 

στοχεύουν στην ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της σκέψης, της φαντασίας, της 

δημιουργικότητας και της λεπτής κινητικότητας, δεξιότητες πολύ σημαντικές, τόσο για 

την προσχολική ηλικία, όσο και για τη μετέπειτα ζωή του ατόμου. Όταν τα παιδιά 

εμπλέκονται σε εικαστικές δραστηριότητες, αναπτύσσουν δεξιότητες του νου, όπως η 

σκέψη, η αντίληψη, η προσοχή, η ανάσυρση εμπειριών. Με άλλα λόγια, η ενασχόληση 

με τα εικαστικά, καθώς και τις υπόλοιπες τέχνες συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 

της σκέψης, οι οποίες βοηθούν στο μετασχηματισμό του εγκεφάλου, με τον οποίο 

γεννιόμαστε, σε νου (Eisner, 2002).     Επίσης, μαθαίνουν 

τρόπους χειρισμού και αξιοποίησης των διαθέσιμων υλικών. Μέσα από τη δράση τους 

πάνω σε αυτά τα υλικά τα παιδιά μαθαίνουν πως να επιλύουν, δημιουργικά, 

πραγματικά προβλήματα. Ακόμη, αυτή η ενασχόληση μπορεί να συμβάλλει στην 

ανάπτυξη του εγκεφάλου (Healy, 1994, οπ. αναφ. σε Τρίμη & Σάββα, 2011). 

        Υποστηρίζεται ότι τα 

παιδιά της προσχολικής ηλικίας μέσα από την ενασχόλησή τους με δραστηριότητες 

που εμπλέκουν τα εικαστικά μπορούν, αφενός, να μάθουν να οργανώνουν καλύτερα τη 

δουλειά τους, αναπτύσσοντας μεθοδικότητα και προσέχοντας και επινοώντας λύσεις 

για να φτάσουν στον επιδιωκόμενο στόχο, αφετέρου, αναπτύσσουν αισθητικές αξίες, 

όπως "το αισθητικό ενδιαφέρον, την αισθητική σκέψη, τα αισθητικά αισθήματα, το 

γούστο, τα κριτήρια, τις αξίες και τέλος την αισθητική συνείδηση, που είναι ένα από τα 

βασικά αποτελέσματα της αισθητικής αγωγής" (Παπανικολάου, 1998, σελ. 19).  

     Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή, που τα παιδιά 

βομβαρδίζονται συνεχώς από εικόνες και νέες πληροφορίες γρήγορα και η πρόσβαση 

στο διαδίκτυο και τις άλλες πηγές πληροφόρησης είναι τόσο εύκολη, οι δυνατότητες 

για κριτική και αξιολόγηση αυτών των πηγών είναι αναγκαία όσο ποτέ. Κατά τη 

διάρκεια δραστηριοτήτων που εμπλέκουν τα εικαστικά τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα 

να πάρουν το χρόνο που χρειάζονται, να παρατηρήσουν, να αξιολογήσουν και να 

σχολιάσουν τα έργα τέχνης και την ίδια διαδικασία να ακολουθήσουν κατά τη 

δημιουργία ενός δικού τους έργου: θα επιλέξουν από τα διαθέσιμα υλικά όσα 

χρειάζονται και θα πάρουν αποφάσεις σχεδιασμού του. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν και στην υπόλοιπη ζωή τους αυτές τις δεξιότητες κρίσης (Νάκου, 

2001).    Πολύ σημαντική είναι η συμβολή των εικαστικών στην 

ψυχοπαιδαγωγική ανάπτυξη των παιδιών (Βενιζέλου, Καλαμπαλίκη, Καλοστύπη, 

Κονταξάκης, Λαυρεντάκη, Μαυροειδής & Πατρίκη, 1991) και την ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους (Παπανικολάου, 1998). Αναλογιζόμενοι λοιπόν, ότι στην 

προσχολική ηλικία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών, της 

συμπεριφοράς και του χαρακτήρα τους δομούνται από το κοινωνικό περιβάλλον και 

από τα είδη των δραστηριοτήτων στα οποία αυτά εμπλέκονται (Σμαραγδά- Τσιαντζή, 

2002), φαίνεται επιβεβλημένο να έρθουν από νωρίς τα παιδιά σε επαφή με την τέχνη, 

στις διάφορες μορφές της.        

   Η "μοναδική και αναντικατάστατη" συμβολή του μαθήματος των 
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εικαστικών στο σχολικό πρόγραμμα, σημειώνεται από τον Βάο (2008, σελ. 33), καθώς 

είναι ένα ιδιαίτερο αντικείμενο, το οποίο μαζί με τα υπόλοιπα του αναλυτικού 

προγράμματος σχηματίζουν το όλον της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

   Τα εικαστικά στην προσχολική ηλικία περιλαμβάνουν 

επεξεργασία έργων εικαστικών τεχνών, σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική, τύπωμα, 

ψηφιδωτό, πλαστική, κολλητική, τρισδιάστατες κατασκευές (Κουρτέλλας, 2005. 

Μαγουλιώτης, 2014). Με αυτό τον τρόπο, προωθείται η  ενεργητική μάθηση (Piaget, 

1970), σύμφωνα με την οποία τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν μπορούν να 

χειριστούν τα αντικείμενα με τα χέρια τους και ανακαλύπτουν έτσι τις ιδιότητές τους. 

Ταυτόχρονα, εξασκούν και τις δεξιότητές τους, καθώς τα χειρίζονται και τα 

επεξεργάζονται (Γκίλμπερτ, 1994). 

2.4. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού           

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα πρόγραμμα που στοχεύει να φέρει σε επαφή τους 

μαθητές με την τέχνη, προκειμένου να αποκομίσουν τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη από 

αυτήν, είναι πολύ σημαντικός (Bae, 2004. Eckhoff, 2008). Στα σχολεία του Reggio 

Emilia, όπου η επαφή με την τέχνη έχει βασικό ρόλο στο πρόγραμμα σπουδών, ο 

εκπαιδευτικός θεωρείται συνεργάτης του παιδιού. Το παρατηρεί και καταγράφει τις 

παρατηρήσεις του, για να σχεδιάσει με βάση αυτές τη μαθησιακή διαδικασία (Danko-

McGhee & Slutsky, 2003. Edwards, Gandini & Forman, 2012). Έχει αποδειχθεί 

ότι η αντίληψη των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αυτο-αποτελεσματικότητά τους 

σε ένα διδακτικό αντικείμενο, επηρεάζει τη στάση τους απέναντι σε αυτό το 

αντικείμενο, την προθυμία τους, τη στάση των μαθητών απέναντί του, αλλά και την 

πρόοδό τους (Bae, 2004. Garvis & Pendergast, 2011). Σε έρευνα που διεξήχθη σε ένα 

μικρό δείγμα νηπιαγωγών στο Queensland της Αυστραλίας βρέθηκε ότι η αυτο-

αποτελεσματικότητά τους, δηλαδή η αντίληψη του πόσο αποτελεσματικοί είναι σε 

αυτό το αντικείμενο, ήταν μικρότερη στις τέχνες (μουσική, οπτικές τέχνες, χορός, 

θέατρο, μέσα) σε σύγκριση με μαθήματα όπως τα μαθηματικά. Ωστόσο, σε σχέση με 

τους υπόλοιπους τομείς των τεχνών, ο βαθμός της αυτο- αποτελεσματικότητας ήταν 

μεγαλύτερος στις οπτικές τέχνες (Garvis & Pendergast, 2011).    

      Επίσης, οι Nevanen, Juvonen & Ruismäki 

(2012) έδειξαν ότι για να πετύχει ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί τις τέχνες ως 

παιδαγωγικό εργαλείο χρειάζεται πολύ καλή συνεργασία, ευελιξία, και σχεδιασμό από 

κοινού του εκπαιδευτικού με τον καλλιτέχνη που θα λάβει μέρος. Ωστόσο, είναι πολύ 

σημαντικό να ξεπεραστούν εμπόδια όπως η γραφειοκρατία και η βιασύνη στα πλαίσια 

του καθημερινού προγράμματος.       

   Ο εκπαιδευτικός, στα πλαίσια ενός προγράμματος με κέντρο τις 

εικαστικές τέχνες, οφείλει να διαμορφώσει ένα κλίμα στην τάξη μέσα στο οποίο το 

κάθε παιδί σέβεται τη γνώμη του άλλου και οι ιδέες τους εκφράζονται ελεύθερα και 

γίνονται σεβαστές. Όπως σημειώνει η Κακίση - Παναγοπούλου (2011), καθώς μέσω 

των εικαστικών τεχνών είναι δυνατό να προσεγγίσουν τα παιδιά νέες έννοιες, αυτό 

συμβάλλει ευκολότερα στο να αποδέχεται η ομάδα το καινούριο και να κατανοεί το 

διαφορετικό, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Ο εκπαιδευτικός είναι 

εκείνος, που θα διαμορφώσει το κατάλληλο κλίμα και τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε 
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τα παιδιά, κατά τη διάρκεια των εικαστικών τεχνών, να είναι ικανά να μορφοποιήσουν 

αυτό που σκέφτονται, φαντάζονται και αισθάνονται (Αραπάκη, 2011).  

          Ως προς 

τον εκπαιδευτικό ως πρότυπο, ο ίδιος οφείλει να αναλογιστεί τι επιδιώκει να 

αναπτύξουν οι μαθητές του: δημιουργικότητα, φαντασία και κριτική σκέψη. Οφείλει, 

επομένως, αρχικά ο ίδιος να επιδεικνύει αντίστοιχες συμπεριφορές. Ευκαιρίες για 

πειραματισμό και προβληματισμό και δραστηριότητες που είναι ανοιχτές στη 

συζήτηση και την αμφισβήτηση, προάγουν την κριτική σκέψη και την αναζήτηση και 

την οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή (Gandini, 2012. Τρίμη & Σάββα, 

2011).         Άλλωστε ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, σύμφωνα με το πλαίσιο ORIM -Arts έχει τέσσερις διαστάσεις: οφείλει 

να δίνει στα παιδιά πολλές ευκαιρίες, να αναγνωρίζει, και να το εκφράζει, την 

προσπάθειά τους, να αλληλεπιδρά μαζί τους και να τα αφήνει να αλληλεπιδράσουν 

μεταξύ τους και με τα υλικά και, τέλος, να είναι πρότυπο για αυτά. Δηλαδή, να 

επιδεικνύει τρόπους συμπεριφοράς, όπως η συνεργασία, αλλά και να επιμορφώνεται 

σχετικά με μεθόδους και τεχνικές που μπορούν να αξιοποιηθούν στο νηπιαγωγείο για 

τα εικαστικά και να πειραματίζεται (Nutbrown & Jones, 2006).   

     Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού, όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (2011, 1ο μέρος, σελ. 8) ως 

"καθοριστικός για την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και το σχεδιασμό της 

μαθησιακής διαδικασίας. Στόχος του είναι η ισορροπία μεταξύ δράσεων που πηγάζουν 

από τα ίδια τα παιδιά και δράσεων με σαφείς μαθησιακούς στόχους που θέτει ο ίδιος, 

ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του". 

2.5. Ο χώρος του νηπιαγωγείου 

Ένα πρόγραμμα σπουδών που θεωρεί τα εικαστικά ως κέντρο του και με βάση αυτά 

οικοδομεί στόχους από όλες τις μαθησιακές περιοχές, απαιτεί και ένα περιβάλλον που 

είναι ασφαλές για τα παιδιά, και προωθεί και εξυπηρετεί αυτούς τους στόχους. Οι 

Τρίμη & Σάββα (2011) σημειώνουν ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να βρίσκονται 

σε ένα περιβάλλον που ευνοεί διαδικασίες όπως η εξερεύνηση, οι εφευρέσεις και οι 

μετασχηματισμοί υλικών και διαδικασιών (Gandini, 2012. Gardner, 2006. 2011. Τρίμη, 

1996). Άλλωστε, η αντίληψη που διαπερνά τα σχολεία του Reggio Emilia είναι ότι ο 

περιβάλλον χώρος του νηπιαγωγείου, μέσα και έξω από την τάξη, λογίζεται ως ο τρίτος 

δάσκαλος (Danko-McGhee & Slutsky, 2003. Edwards, et al., 2012). Με την έννοια ότι, 

ο χώρος παρέχει, μέσω των διαθέσιμων υλικών και του τρόπου που είναι οργανωμένα 

και τοποθετημένα, πολύτιμα ερεθίσματα που επηρεάζουν τον τρόπο που μαθαίνουν τα 

παιδιά.       Τα σχολεία του Reggio Emilia 

αξιοποιούν ένα ακόμη στοιχείο που θεωρείται πολύ σημαντικό στην ενασχόληση των 

παιδιών με την τέχνη, αλλά και την ανάδυση θετικών συναισθημάτων, όπως η 

αυτοεκτίμηση: την προβολή των έργων των παιδιών. Συγκεκριμένα, αξιοποιούνται 

διάφοροι χώροι, όπως πίνακες αναφοράς, οι τοίχοι του νηπιαγωγείου και άλλες 

επιφάνειες για την επίδειξη των εικαστικών έργων των παιδιών στους συμμαθητές 

τους, στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους γονείς (Gandini, 2012). 
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2.6. Συμπεράσματα 

Τα εικαστικά στο χώρο της εκπαίδευσης είναι μία μαθησιακή περιοχή που ενώ είναι 

ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών δεν έχει την κατάλληλη προσοχή, σε όφελος 

άλλων μαθημάτων, όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά (Nutbrown, 2013). Ωστόσο, 

τελευταία υπάρχει μία ευρεία παραδοχή των πλεονεκτημάτων που μπορεί να έχει για 

τα παιδιά η εμπλοκή τους σε εικαστικές δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

δεξιότητες που αναπτύσσουν τα παιδιά και τα οφέλη στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους 

στο παραγόμενο παιδαγωγικό υλικό τα νήπια μπορούν να εμπλακούν σε διαδικασίες 

επεξεργασίας έργων εικαστικών τεχνών και σε εικαστικές δημιουργίες, όπως σχέδιο, 

ζωγραφική, τύπωμα, ψηφιδωτό, πλαστική και κατασκευές. Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται 

η αξία των εικαστικών ως μέσο για τη μάθηση και την οικοδόμηση στόχων από όλες 

τις μαθησιακές περιοχές. 

 

3. Πρόγραμμα ORIM 

3.1. Γενικά 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το πρόγραμμα REAL που 

δημιουργήθηκε με τη συμβολή του Πανεπιστημίου Sheffield με σκοπό τη στήριξη των 

παιδιών και των οικογενειών που προέρχονται από κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 

Ένας άξονας του προγράμματος είναι το ORIM-Arts framework, ένα πρόγραμμα 

σπουδών για την προσχολική εκπαίδευση, που εμπλέκει τα εικαστικά ως πυρήνα μέσω 

του οποίου διασυνδέονται όλες οι μαθησιακές περιοχές.  

 

3.2. Πρόγραμμα Sheffield REAL         

Το ORIM Framework είναι ο πυρήνας του προγράμματος του Πανεπιστημίου Sheffield 

της Μεγάλης Βρετανίας "Sheffield REAL (Raising Early Achievement in Literacy)". 

Ξεκίνησε το 1995 με σκοπό να βοηθήσει στον πρώιμο γραμματισμό των παιδιών στα 

πλαίσια της οικογένειας, κυρίως σε περιβάλλοντα μη προνομιούχα. Για την 

πραγματοποίησή του συνεργάστηκαν:  

 το Πανεπιστήμιο του Sheffield 

 η τοπική Εκπαιδευτική Αρχή 

 πολλά σχολεία της πόλης.  

 Συγκεκριμένα, καλούνταν να πάρουν μέρος οι γονείς παιδιών 3 ετών για 12-18 

μήνες πριν το παιδί πάει στο σχολείο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι γονείς των 

παιδιών και εκπαιδευτικοί και διοργανώνονταν συναντήσεις σε χώρους, όπως 

βιβλιοθήκες. Επίσης, προσφέρονταν και μαθήματα γραμματισμού για όσους γονείς 

ενδιαφέρονταν (Nutbrown, Hannon & Morgan, 2005). Το πλαίσιο πάνω στο οποίο 

βασίστηκε το πρόγραμμα απεικονίζεται στον πίνακα 1. 

 

Strands of Early Literacy Development 

(Άξονες για την Πρώιμη Ανάπτυξη του Γραμματισμού) 
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Πίνακας 1 Nutbrown et al., 2005, p. 38 

3.3. ORIM-Arts Framework         

Το ORIM-Arts Framework είναι μία προσαρμογή του ORIM framework. Είναι ένα 

πλαίσιο ανάπτυξης του προγράμματος σπουδών με κέντρο τις τέχνες. Με άλλα λόγια, 

μέσα από αυτό το μοντέλο τα παιδιά μπορούν να διδαχθούν όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του προγράμματος σπουδών μέσα από την αξιοποίηση της τέχνης.  

 Σκοπός του προγράμματος ήταν: 

 ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός προγράμματος 

με  απασχολούμενους καλλιτέχνες σε έξι χώρους προσχολικής αγωγής. 

 να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα στη μάθηση των παιδιών. 

 να διαπιστωθούν τα αποτελέσματα σε επαγγελματίες της προσχολικής αγωγής 

(Nutbrown & Jones, 2006).         

 Το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό για έναν ακόμη λόγο˙ καθώς πλέον σε 

πολλές περιπτώσεις, και χωρίς αυτό να αποτελεί την επίσημη κατεύθυνση του 

υπουργείου Παιδείας, στα νηπιαγωγεία δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις μαθησιακές 

περιοχές της Γλώσσας και των Μαθηματικών (Chapman, 2004. Nutbrown, 2013), ένα 

art- based learning programme, δηλαδή ένα πρόγραμμα που βασίζεται στις τέχνες ως 

επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά ταυτόχρονα προωθεί στόχους από όλα τα 

γνωστικά αντικείμενα, μπορεί να αποτελέσει το αντίβαρο σε αυτή την κατάσταση 
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(Nutbrown, 2013. Τσαλαγιώργου, Αρβανίτη-Παπαδοπούλου & Βαγή-Σπύρου, 2015). 

Τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στις τέχνες 

είναι εμφανή και στα σχολεία του Reggio Emilia της Ιταλίας (Edwards, et al., 2012). 

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί και η ίδια η αξία των εικαστικών, όπως και των 

υπολοίπων μορφών της τέχνης, χωρίς να θεωρούνται αποκλειστικά όχημα για την 

ανάπτυξη άλλων γνωστικών αντικειμένων (Brown, Benedette & Armistead, 2010. 

Nutbrown, 2013).   

 Το ORIM-Arts framework βασίζεται σε οκτώ άξονες: 

 

 Τομείς ανάπτυξης των τεχνών: 

 Υλικά και εμπειρίες (Materials and experiences) 

 Δεξιότητες (Skills) 

 Φαντασία (Imagination) 

 Συζήτηση για τις Τέχνες (Talk about the Arts), 

 

 Παροχές από τους ενήλικες (από όπου προέρχονται και τα αρχικά γράμματα του 

προγράμματος ORIM και είναι ίδιες με το πρόγραμμα του γραμματισμού): 

 Ευκαιρίες (Opportunities) 

 Αναγνώριση (Recognition) 

 Αλληλεπίδραση (Interaction) 

 Πρότυπο (Model). 

 

Οι δύο ενότητες αξόνων αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, όπως δείχνει ο πίνακας 2. 

 

 

STRANDS OF DEVELOPMENT IN THE ARTS 

(Άξονες Ανάπτυξης στις Τέχνες) 
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INTERACTIO

N 

(Αλληλεπίδρασ

η) 

    

MODEL 

(Πρότυπο) 

    

Πίνακας 2 Nutbrown & Jones, 2006, p. 10 

 

 Ειδικότερα,  

 στα νήπια πρέπει να παρέχονται πολλές ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με πολλά 

και διαφορετικά υλικά και ταυτόχρονα ευκαιρίες για εμπειρίες και μάθηση μέσα 

από αυτές (π.χ. χρησιμοποιούν μπογιά και ζωγραφίζουν με όλο το σώμα τους 

σε ένα τεράστιο χαρτί ή κρύβονται όλοι μαζί κάτω από το χρωματιστό πανί ενός 

αλεξίπτωτου) 

 Παρέχονται ευκαιρίες να εξελίξουν και να αξιοποιήσουν τις δεξιότητές τους και 

να εξελίξουν νέες (π.χ. χρησιμοποιούν ψαλίδι ή άλλα υλικά με ασφάλεια, 

δραματοποιούν, δουλεύουν συνεργατικά κλπ) 

 Δίνονται στα παιδιά ευκαιρίες για την ανάπτυξη της φαντασίας, όπως π.χ. υλικά 

δραματοποίησης, πανιά κλπ (π.χ. φαντάζομαι ότι είμαι μέσα στη θάλασσα) 

 Στο χώρο του σχολείου δημιουργούνται καταστάσεις όπου τα παιδιά 

ενθαρρύνονται να μιλούν για τις τέχνες και συζητούν για αυτές με αφορμή ένα 

τραγούδι, έναν πίνακα ζωγραφικής, τους ήρωες μιας δραματοποίησης κοκ. 

 Οι ενήλικες που βρίσκονται στο χώρο αναγνωρίζουν τα υλικά και τις εμπειρίες 

των παιδιών με τρόπο που δείχνει πώς πράγματι το κάνουν (π.χ. "Μου αρέσουν 

τα χρώματα που έβαλες. Είναι φωτεινά και ταιριάζουν πολύ σε αυτό που 

έφτιαξες!" ή "Ο ήχος είναι τέλειος! Θα σου κρατάω το ρυθμό!") 

 Γίνεται αναγνώριση των δεξιοτήτων των παιδιών μέσα από τη δουλειά τους (π.χ. 

"Τι όμορφη κατασκευή! Ο τρόπος που χρησιμοποίησες την καφέ τέμπερα για 

να κάνεις τις γραμμές στον κορμό του δέντρου και ο τρόπος που έκοψες τα 

φύλλα είναι πραγματικά πολύ πετυχημένος"!) 

 Αναγνωρίζεται η πλούσια φαντασία των παιδιών (π.χ. "Μοιάζεις πραγματικά με 

πειρατή! Φανταζόσουν πώς είναι να είσαι μέσα σε ένα καράβι και μας το έδειξες 

καταπληκτικά!") 

 Αναγνωρίζεται η προσπάθεια των παιδιών να ασχοληθούν και να μιλήσουν με 

τις τέχνες (π.χ. ο/η εκπαιδευτικός βιντεοσκοπεί και εκθέτει στους γονείς τη 

δραματοποίηση των παιδιών, σαν αποτέλεσμα της σχετικής συζήτησης για το 

θέατρο) 

 Παρέχονται στα παιδιά ευκαιρίες να αλληλεπιδρούν με τα υλικά και τις 

εμπειρίες: στο φυλλάδιο του προγράμματος φαίνονται δύο παιδιά να 

προσπαθούν να πιάσουν τις σαπουνόφουσκες παίζοντας μαζί τους! 
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 Αλληλεπίδραση δεξιοτήτων: τα παιδιά στο ORIM-Arts framework συνδυάζουν 

τις πολλαπλές και αναπτυσσόμενες δεξιότητές τους για να βιώσουν τις 

εμπειρίες τους και να ολοκληρώσουν το έργο τους (π.χ. συνδυάζουν 

προσεκτικά την παρατήρηση ενός αντικειμένου με τη σχεδίασή του). 

 Τα παιδιά αλληλεπιδρούν με τη φαντασία τους (π.χ. τα παιδιά ενθαρρύνοντας 

να φανταστούν και ανταλλάσουν ιδέες καθώς προσπαθούν να ολοκληρώσουν 

το ποίημά τους για την αρκούδα). 

 Ενήλικοι και παιδιά αλληλεπιδρούν συζητώντας για τις τέχνες, παρατηρούν 

διάφορες μορφές τέχνης, παρατηρούν τα χρώματα, τους ήχους, τις λέξεις, 

δημιουργούν μαζί και συζητούν. 

 Οι ενήλικες του περιβάλλοντος λειτουργούν ως πρότυπο για τα παιδιά. 

Οφείλουν, επομένως, να γνωρίζουν οι ίδιοι πως να χρησιμοποιούν οι διάφορα 

υλικά αλλά και να πειραματίζονται βιώνοντας νέες εμπειρίες και 

χρησιμοποιώντας νέα υλικά.  

 Τα παιδιά μιμούνται τα πρότυπα των ενήλικων στην εξάσκηση των δεξιοτήτων 

τους (π.χ. ένας καλλιτέχνης που βρίσκεται στο χώρο προσπαθεί να ζωγραφίσει 

έναν ταριχευμένο σκίουρο παρατηρώντας τον, και το νήπιο κάθεται δίπλα του 

και ξεκινά να κάνει το ίδιο). 

 Ο/η εκπαιδευτικός στα πλαίσια μιας δραστηριότητας θέτει ένα πλαίσιο 

φανταστικό και τα παιδιά συνεχίζουν να συνθέτουν την ιστορία (π.χ. 

δραματοποίηση). 

 Τέλος, συζητώντας για τις τέχνες οι ενήλικοι λειτουργούν ως πρότυπα για τα 

παιδιά, ενθαρρύνοντάς τα να συνεχίσουν, μιλώντας με όρους κατάλληλους ή 

απλά ξεκινώντας τη συζήτηση (π.χ. ανάμειξη χρωμάτων).  

 Επίσης, σε αντίθεση με το αρχικό πρόγραμμα για τον γραμματισμό, το ORIM-

Arts framework σχεδιάστηκε για να έχει εφαρμογή και χωρίς την παρουσία των γονέων 

(Nutbrown & Jones, 2006). Η εφαρμογή του ORIM-Arts framework σε έξι χώρους 

προσχολικής αγωγής δείχνει πως χρειάζεται περαιτέρω επαφή των παιδιών με τις 

τέχνες. Αν και η έρευνα που ακολούθησε σχετικά με τα αποτελέσματα είναι 

περιορισμένη, φανερώνει την ανάγκη οι ενήλικες του περιβάλλοντος να εκφράζουν την 

αναγνώριση των προσπαθειών των παιδιών σε μεγαλύτερο βαθμό και να τους παρέχουν 

περισσότερα πρότυπα στην ενασχόληση με τις τέχνες (Nutbrown, 2013). Ένα 

παρόμοιο πρόγραμμα διεξήχθη και στο Ελσίνκι της Φινλανδίας το 2000. Εκεί, 

συνεργάστηκαν, στα πλαίσια της προσχολικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και 

καλλιτέχνες, σε ένα πρόγραμμα που προσέγγιζε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και είχε 

ως κέντρο τις τέχνες. Βασιζόταν στον κοινωνικό εποικοδομισμό και, εκτός των άλλων, 

επεδίωκε να βιώσουν τα παιδιά την τέχνη μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων 

ρουτίνας (Nevanen, et al., 2012).  Ένα από τα συμπεράσματα που βγήκαν είναι οι 

αλληλοσυμπληρούμενες προσδοκίες εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών: οι εκπαιδευτικοί 

στόχευσαν στην κάλυψη των γνωστικών και εκπαιδευτικών στόχων μέσω της τέχνης, 

ενώ οι καλλιτέχνες ανέδειξαν την αξία της ίδιας της τέχνης. Αυτές οι δύο επιδιώξεις, 

κάθε άλλο, παρά έφεραν εμπόδια στην καλή και αρμονική συνεργασία μεταξύ των δύο 

μερών.  
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 Οι Chapman (1993) και Βάος (2008) σημειώνουν ότι ένα πρόγραμμα σπουδών 

βασισμένο στην τέχνη καθιστά τα παιδιά ικανά να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν 

αποτελεσματικά αντιλήψεις, ιδέες και συναισθήματα, καθιστώντας τα ταυτόχρονα 

ικανούς πολίτες να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας διαρκώς αναπτυσσόμενης 

κοινωνίας (Κωνσταντίνου κ.α., 2015). 

 Το μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρουν τα εικαστικά ως παιδαγωγικό 

εργαλείο στην καθημερινή πρακτική του νηπιαγωγείου είναι ότι συνδέουν τις 

χειρονακτικές δραστηριότητες των παιδιών με την Τέχνη, όπως σημειώνει ο Βάος 

(2001). Συνήθως οι εικαστικές δραστηριότητες των παιδιών περιορίζονται σε 

κατασκευές, "χωρίς διανοητικές απαιτήσεις" (Βάος, 2001, σελ. 10), ενώ από την άλλη 

μεριά, δεσπόζει η Τέχνη ως ένα άπιαστο ιδανικό που είναι πολύ δύσκολα προσεγγίσιμο. 

Όταν όμως αυτή αποτελεί δομικό στοιχείο του σχολικού προγράμματος, τότε τα παιδιά 

κατανοούν τις διάφορες τεχνικές της και την πορεία δημιουργίας ενός έργου τέχνης, 

από τη σύλληψη της ιδέας, ως το τελικό προϊόν, μέσα από δραστηριότητες που μπορεί 

να σχετίζονται όχι αποκλειστικά με τα εικαστικά, αλλά και με τη γλώσσα, τα 

μαθηματικά και τα υπόλοιπα αντικείμενα του προγράμματος, με κεντρικό στόχο να 

επικοινωνήσουν τις ιδέες τους.  

 Τα θετικά αποτελέσματα προγραμμάτων που αξιοποιούν τα εικαστικά ως 

αναπόσπαστο μέρος τους είναι εμφανή. Σε έρευνα που έγινε σε σχολεία της Νορβηγίας 

φαίνεται ότι η ενασχόληση με το παιδικό σχέδιο και τη ζωγραφική σε παιδιά ηλικίας 

5-6 ετών ενθαρρύνει την επικοινωνία, την αλληλοϋποστήριξη και την κρίση μεταξύ 

συνομηλίκων σε δραστηριότητες σχετικές με το σχέδιο και τη ζωγραφική (Hopperstad, 

2008).  Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ενήλικες που λειτουργούν ως 

πρότυπα για τα παιδιά στην εφαρμογή νέων τεχνικών και χρήση υλικών, όπως γίνεται 

στα σχολεία του Reggio Emilia (Edwards et al, 2012).  

 

 3.3.1. Σύνδεση με Πρόγραμμα Σπουδών         

Η σύνδεση των τεχνών με στόχους από όλες τις μαθησιακές περιοχές προωθείται τόσο 

από το ORIM-Arts framework, όσο και από το νέο πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με 

το οποίο οι τέχνες δεν αποτελούν μόνο γνωστικό αντικείμενο για το οποίο θα μάθουν 

οι μαθητές, αλλά και "μέσο μάθησης" (Πρόγραμμα Σπουδών, 2011, 2ο μέρος, σελ. 

256). Σύμφωνα με αυτό, μέσα από την ενασχόληση με τις τέχνες τα παιδιά 

αναπτύσσουν τον αισθητικό γραμματισμό, ο οποίος παρέχει εναλλακτικούς και 

δημιουργικούς τρόπους επικοινωνίας. Τρεις είναι οι κύριες διαδικασίες μάθησης: 

δημιουργία (με αφορμή ένα ερέθισμα εκφράζονται ιδέες, σκέψεις ή προθέσεις), 

παρουσίαση (σε κοινό), ανταπόκριση. Πολύ σημαντικό είναι να δίνεται έμφαση στην 

απόλαυση που βιώνουν τα παιδιά και στη μάθηση παρά στο τελικό προϊόν (Πρόγραμμα 

Σπουδών, 2011, 2ο μέρος, σελ. 257). Όπως οι υπόλοιπες μαθησιακές περιοχές του 

προγράμματος σπουδών για το νηπιαγωγείο, και αυτή διαπνέεται από τις αρχές της 

διαθεματικότητας.        

 Θεμέλιο του συγκεκριμένου παιδαγωγικού υλικού είναι να αποτελέσει έναυσμα 

ώστε μέσω της εικαστικής τέχνης να προσεγγίζονται όλα τα γνωστικά αντικείμενα του 

προγράμματος σπουδών και να επιτυγχάνονται με αυτόν τον τρόπο οι στόχοι κάθε 

μαθησιακής περιοχής. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Μαγουλιώτης (2014) οι εικαστικές 
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τέχνες μπορούν να αποτελέσουν ένα άριστο μέσο για να διδαχθούν τα παιδιά, ό,τι 

αποκαλούμε, ακαδημαϊκά αντικείμενα.  

 

3.4. Συμπεράσματα 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναδείχθηκαν καινοτόμες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί στο 

παρελθόν με ευεργετικά αποτελέσματα για τη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών. Το 

πλαίσιο σπουδών ORIM-Arts ως κεντρικούς άξονες γύρω από τους οποίους δομεί τις 

δραστηριότητες θεωρεί τα υλικά και εμπειρίες, τις δεξιότητες, τη φαντασία, τη 

συζήτηση για τις τέχνες και την παροχή ευκαιριών, την αναγνώριση, την 

αλληλεπίδραση και το πρότυπο του εκπαιδευτικού, άξονες τους οποίους αξιοποιεί το 

παιδαγωγικό υλικό "Μαθαίνω μέσω των εικαστικών τεχνών". Επίσης, μέσα από την 

επεξεργασία των εικαστικών έργων και τις δημιουργικές δραστηριότητες προσεγγίζει 

όλες τις μαθησιακές περιοχές του προγράμματος σπουδών. Για παράδειγμα, κατά την 

παρατήρηση ενός έργου ζωγραφικής τα παιδιά εκφράζουν σκέψεις και κρίσεις για τον 

πίνακα (Εικαστική τέχνη), καθώς εκφράζονται με προφορικό λόγο (Γλώσσα) ή 

ψάχνουν αντίστοιχα έργα στο διαδίκτυο (Τ.Π.Ε.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

4. Πρακτικό μέρος: Παιδαγωγικό υλικό: "Μαθαίνω μέσω των εικαστικών 

τεχνών" 

4.1. Γενικά            

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού "Μαθαίνω 

μέσω των εικαστικών τεχνών", η οποία στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρίες για την 

μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω των εικαστικών τεχνών. Οι επιμέρους 

στόχοι της εργασίας είναι η παραγωγή ενός παιδαγωγικού υλικού που θα στηρίζεται 

στις εικαστικές τέχνες ως μέσο μάθησης στην προσχολική ηλικία, το παιδαγωγικό 

υλικό που θα βασίζεται στις θεωρητικές αρχές για τη μάθηση των παιδιών στην 

προσχολική ηλικία, το παιδαγωγικό υλικό που θα διασυνδέει τις εικαστικές τέχνες με 

τις μαθησιακές περιοχές του προγράμματος σπουδών και οι δραστηριότητες του 

παιδαγωγικού υλικού που θα έχουν παιγνιώδη και ευχάριστο χαρακτήρα.   

         Το παιδαγωγικό 

υλικό "Μαθαίνω μέσω των εικαστικών τεχνών" έχει ως κεντρικό άξονα τα εικαστικά, 

γύρω από τα οποία οικοδομούνται στόχοι από όλα τα γνωστικά πεδία. Για το σχεδιασμό 

του αξιοποιήθηκαν όλες οι θεωρίες και οι αρχές που παρουσιάζονται στο πρώτο μέρος 

της εργασίας, όπως η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία, η εποικοδομιστική θεωρία, η 
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ανακαλυπτική θεωρία, η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης. Επίσης, είναι σύμφωνο 

με και προωθεί στόχους του Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου (2011). Σε 

αυτό αξιοποιήθηκαν αρχές του προγράμματος ORIM-Arts Framework. Δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία στη διαθεματικότητα του υλικού και την εργασία σε ομάδες. Καθώς 

υπάρχουν έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, αξιοποιήθηκαν επίσης θεωρίες για 

την εικόνα και τις προτιμήσεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας στην τέχνη, τον ρόλο 

του εκπαιδευτικού και τον περιβάλλοντα χώρο σε ένα πρόγραμμα μάθησης με κέντρο 

την εικαστικές τέχνες. Ως προς την υλική κατασκευή του, λάβαμε υπόψη τη 

βιβλιογραφία για τα χαρακτηριστικά του παιδαγωγικού υλικού, το χρώμα του 

παιδαγωγικού υλικού και την εν γένει υλικότητά του.  

 

4.2. Διαδικασία Παραγωγής 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται ο τρόπος κατασκευής του παιδαγωγικού υλικού 

και επιμέρους κριτήρια που λάβαμε υπόψη κατά τη δημιουργία του.   

 4.2.1. Επιλογή εικαστικών έργων.      

 Η θέαση έργων τέχνης από τα παιδιά είναι απαραίτητη δραστηριότητα σε ένα 

πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει τα εικαστικά, αρκεί, βεβαίως, να πρόκειται για 

έργα υψηλής ποιότητας και αναπτυξιακά κατάλληλα ως προς το περιεχόμενο και τον 

τρόπο παρουσίασής τους (Goldhawk, 1998). Αν και η θέαση αυθεντικών έργων τέχνης 

θεωρείται πολύ σημαντική, η επεξεργασία αντιγράφων υψηλής ποιότητας στο χώρο 

του νηπιαγωγείου μπορεί να είναι μία καλή λύση, προκειμένου τα παιδιά να έχουν 

τακτικές ευκαιρίες εμπλοκής με την τέχνη. Επίσης, η επεξεργασία αντίγραφων στην 

τάξη δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να έρθουν σε επαφή με μία ποικιλία έργων, κάτι 

που δεν θα ήταν δυνατό σε μία επίσκεψή τους στο μουσείο (Eckhoff, 2008).  

           Σε 

αυτό το παιδαγωγικό υλικό παρουσιάζονται στην ομάδα τρεις φωτογραφίες εικαστικών 

έργων για κάθε θεματική ενότητα, που περιλαμβάνουν φωτογραφίες έργων 

ζωγραφικής, γλυπτών και χαρακτικής. Πρόκειται για το εποπτικό υλικό που αποτελεί, 

εκτός από την απόλαυση που θα βιώσουν, την αφορμή και το ερέθισμα για την δική 

τους εικαστική δημιουργία. Καταλήξαμε στο συγκεκριμένο αριθμό -τρεις- διότι 

επιδιώκεται η ουσιαστική συμμετοχή των παιδιών στη διαδικασία. Οι μαθητές 

καλούνται να παρατηρήσουν προσεκτικά και τις τρεις εικόνες, να κάνουν μία κριτική 

ανάγνωσή τους και να βρουν το κοινό θέμα το οποίο πραγματεύονται. Επίσης, η κάθε 

εικόνα μπορεί να προσφέρει στο θεατή και μια διαφορετική οπτική του ίδιου θέματος 

ή, ακόμη καλύτερα, διαφορετικές πλευρές ή απόψεις του ίδιου θέματος. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού σε αυτό το σημείο είναι να μυήσει τα παιδιά στην κριτική ανάγνωση 

των εικόνων, ώστε να παρατηρούν προσεκτικά και είναι ικανά να διακρίνουν την 

άποψη που προβάλλεται μέσω αυτών (Kress & Van Leeuwen, 2010). Η κατάλληλη 

διατύπωση των ερωτήσεων σε αυτό το σημείο είναι καίριας σημασίας, καθώς μέσω 

αυτών θα κατανοήσουν τα παιδιά τα σημαντικά στοιχεία που αξίζουν παρατήρησης και 

θα επικεντρωθούν στις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες, όπως είναι η εφαρμογή, η 

ανάλυση, η σύνθεση και η αξιολόγηση (Βαϊνάς, 1998. Kress & Van Leeuwen, 2010). 
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4.2.1.1. Θεματολογία επεξεργασίας προσχολικής αγωγής 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η διαθεματική προσέγγιση στην οργάνωση της 

ύλης στο νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με αυτή τα διακριτά μαθήματα, και οι μαθησιακές 

περιοχές στην περίπτωση του νηπιαγωγείου, καταργούνται ως πλαίσιο μέσα στο οποίο 

οργανώνεται η σχολική γνώση, και λειτουργούν πλέον ως χώρος από τον οποίο 

αντλείται η γνώση. Αντίστοιχα, η σχολική ύλη οργανώνεται γύρω από θέματα, 

ζητήματα και προβλήματα (Ματσαγγούρας, 2002).     

 Στην επιλογή των θεμάτων και την οργάνωση των επιμέρους δραστηριοτήτων 

παίρνουν μέρος τόσο τα παιδιά όσο και ο εκπαιδευτικός ως ισότιμο μέλος της ομάδας 

(Edwards et al., 2012). Κάποια θέματα είναι αποτέλεσμα των προσωπικών 

προβληματισμών των παιδιών, κυρίως σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του κόσμου 

(π.χ. διάφορα φαινόμενα), και κάποια άλλα αποτελούν επιλογή του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος αποτελεί τη "γέφυρα" ανάμεσα στον μικρόκοσμο των παιδιών και την κοινωνία 

στην οποία ζουν (Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου, 2011, σελ. 68).  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει περιθώριο για 

τη συμβολή και των δύο, καθώς παιδιά και εκπαιδευτικός λειτουργούν συνεργατικά. 

 Ειδικότερα, τα θέματα θα πρέπει να είναι ενδιαφέροντα για τα παιδιά, να 

βασίζονται στις εμπειρίες και τα βιώματά τους (Piaget, 1970), να κινητοποιούν την 

περιέργειά τους, να τους προσφέρουν χρήσιμες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες θα 

οδηγούν στην κατασκευή διαθεματικών συνδέσεων και εννοιών και να είναι ιδανικά 

για την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η "παρατήρηση, αναζήτηση πληροφοριών σε 

διάφορες πηγές, δραστηριότητες που ευνοούν την ενεργητική συμμετοχή των παιδιών 

στην οικοδόμηση της καινούριας γνώσης" (Οδηγός εκπαιδευτικού ο.π., 2011, σελ. 69). 

Επίσης, τα θέματα που επιλέγονται θα πρέπει να είναι ανοιχτά θέματα, ευχάριστα για 

τα νήπια, να προκαλούν σκέψη και προβληματισμό (Μαγουλιώτης, 2014). Ο 

εκπαιδευτικός, όταν συναποφασίζει με τα παιδιά, λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες της 

συγκεκριμένης τάξης καθώς και τις σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη και τη 

μάθηση. Ο Ματσαγγούρας (2002) αναφέρεται σε θέματα που έχουν ενδιαφέρον για τα 

παιδιά και γενικότερα για την κοινωνία και τον πολιτισμό. Ο Boyer (1995), προτείνει 

θέματα που εκφράζουν ένα καθολικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Η Noddings (1992) 

προτείνει, μεταξύ άλλων, και τα θέματα "ο εαυτός μας", "το φυσικό περιβάλλον", "οι 

κοντινές κοινωνικές σχέσεις". Ο Barzakov  προτείνει ως θέματα τη χρήση δίπολων, 

όπως είναι "ο πόλεμος και η ειρήνη" (ό.π. αναφ. σε Ματσαγγούρας, 2002). 

 Με βάση τα παραπάνω οι ενότητες που θα παρουσιαστούν στα παιδιά είναι οι 

εξής: 

 Τα χρώματα 

 Το σώμα μου- ο εαυτός μου  

 Οικογένεια 

 Υγιεινή διατροφή 

 Πόλεμος και ειρήνη  

 Πλανήτες 

 Φθινόπωρο 

 Χειμώνας 
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 Άνοιξη  

 Καλοκαίρι  

 Το πρώτο θέμα που θα επεξεργαστούν τα νήπια είναι "τα χρώματα", καθώς 

πρόκειται για ένα θέμα προσφιλές και ευχάριστο, από το οποίο έχουν προηγούμενες 

εμπειρίες. Με αυτόν τον τρόπο θα εισαχθούν ομαλά στη σχολική καθημερινότητα. Στη 

συνέχεια, ακολουθούν τα θέματα "το σώμα μου - ο εαυτός μου", "οικογένεια" και 

"υγιεινή διατροφή". Τα θέματα "πόλεμος και ειρήνη" και "πλανήτες" έπονται καθώς 

αποτελούν έννοιες από τις οποίες τα παιδιά πιθανόν να μην έχουν προηγούμενες 

εμπειρίες. Τα θέματα των εποχών "φθινόπωρο", "χειμώνας", "άνοιξη", "καλοκαίρι" 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κάθε εποχής.   

 Για κάθε ενότητα προτείνονται τρεις φωτογραφίες εικαστικών έργων, οι οποίες 

προσφέρονται για επεξεργασία από τους μαθητές. Η επεξεργασία γίνεται κυρίως 

ομαδοσυνεργατικά, καθώς έτσι προάγεται η επικοινωνία μεταξύ των συνομηλίκων και 

η κοινωνική γνώση (Vygotsky, 2000. Piaget, 1970). Παρατηρούν και περιγράφουν τις 

εικόνες και αποφασίζουν με ποιο θέμα θα ασχοληθούν το επόμενο διάστημα. Κατά τη 

διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τα παιδιά ανασύρουν τις εμπειρίες και τα βιώματά 

τους. "Η εκτίμηση της τέχνης, όπως και η δημιουργία Τέχνης, θα παραμείνει αφηρημένη 

έννοια, εκτός και αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιήσουν ως αφετηρία τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες της ζωής των παιδιών" (Έπσταιν & Τρίμη, 2005, σελ. 

127). Επομένως, αν, για παράδειγμα, παρουσιάσουμε στα παιδιά τρία εικαστικά έργα 

που ονομάζονται φθινόπωρο, και μέσα από την ομαδική συζήτηση το ενδιαφέρον τους 

στραφεί στο σχολείο που μόλις άνοιξε, η ομάδα θα επεξεργαστεί το θέμα που την 

ενδιαφέρει, δηλαδή το σχολείο. 

4.2.1.2. Καταλληλότητα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Εκτός από το θέμα, ένα πολύ σημαντικό κριτήριο για την επιλογή των εικαστικών 

έργων που θα παρουσιαστούν στα παιδιά αποτελεί η επαφή τους με μια πληθώρα 

ρευμάτων και τεχνοτροπιών: μέσα από τα εικαστικά έργα τα παιδιά έρχονται σε επαφή 

με τον σουπρεματισμό, το σουρεαλισμό, το μοντερνισμό, τον ιμπρεσιονισμό, το 

μεταϊμπρεσσιονισμό, το ρεαλισμό, τον εξπρεσιονισμό, την αρ νουβό, την επτανησιακή 

σχολή, τη λαϊκή ζωγραφική, το ουκίγιο-ε, την κλασική γλυπτική και την ποπ αρτ, την 

αφηρημένη τέχνη, την ηθογραφία. Αν και δε θα γίνουν ιδιαίτερα εκτεταμένες 

συζητήσεις σχετικά με τα ρεύματα, εμπλουτίζονται με αυτό τον τρόπο τα ερεθίσματά 

τους, κατανοούν ότι μπορούν να δημιουργήσουν χωρίς στεγανά και να πειραματιστούν 

με υλικά και τεχνοτροπίες και ενισχύεται η δημιουργικότητά τους (Bae, 2004). 

 Επιπλέον, ένα ακόμη κριτήριο είναι η διαπολιτισμικότητα: επιδιώκεται οι 

μαθητές να έρθουν σε επαφή και με άλλους πολιτισμούς από όλο τον πλανήτη. Με 

αυτόν τον τρόπο τα νήπια θα έρθουν σε επαφή με άτομα διαφορετικής εθνικής 

προέλευσης και κουλτούρας, θα κατανοήσουν ότι αυτό είναι φυσιολογικό και θα 

διαμορφώσουν στάσεις που μπορούν να κρατήσουν και αργότερα στη ζωή τους (Bond, 

2013).          

 Κάθε εικόνα συνοδεύεται από την αντίστοιχη λεζάντα με το όνομα του 

δημιουργού και το όνομα του έργου, στα ελληνικά για να μπορούν οι μαθητές να τα 

διαβάζουν, και τη χρονολογία δημιουργίας. Οι λεζάντες αναγράφονται σε λευκό χώρο, 

κάτω από την εικόνα. Το όνομα του εικαστικού έργου πρέπει να είναι σε πλάγια 
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γραμματοσειρά,  το όνομα του καλλιτέχνη στη γενική πτώση και σε μέγεθος 10 

στιγμών. Επίσης, εμφανίζεται η χρονολογία, το υλικό, οι διαστάσεις του έργου, ο 

κάτοχος και ο φωτογράφος (Παυλόπουλος, 2013). Ωστόσο, στην περίπτωση του 

συγκεκριμένου παιδαγωγικού υλικού, καθώς οι αναγνώστες είναι αρχάριοι η 

γραμματοσειρά πρέπει να είναι ευδιάκριτη, σε κατάλληλο μέγεθος και διάστημα 

μεταξύ των λέξεων ώστε να μπορούν να διαβαστούν από παιδιά προσχολικής ηλικίας 

και να αυξήσουν το κίνητρο των αρχάριων αναγνωστών (Walker, 2005). Στη λεζάντα 

θα αναγράφεται το όνομα του έργου και του καλλιτέχνη και η χρονολογία δημιουργίας 

(όπου είναι γνωστή), καθώς επιπλέον πληροφορίες θα δυσχεράνουν την ανάγνωση των 

μικρών παιδιών. Στην πίσω όψη της σελίδας, που θα απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, 

θα αναγράφεται το όνομα του έργου, το όνομα του δημιουργού (στην αγγλικά γλώσσα, 

για να υπάρχει ακριβής απόδοσή του), το θέμα στο οποίο εντάσσεται το εικαστικό έργο, 

η συγκεκριμένη τέχνη των εικαστικών και το ρεύμα (όπου είναι γνωστό).  

 

 4.2.2. Επιλογή υλικών για τις εικαστικές δραστηριότητες.         

Καθώς δε νοείται εικαστική εκπαίδευση χωρίς την άμεση εμπλοκή των μαθητών σε 

δημιουργικές δραστηριότητες (Μαγουλιώτης, 2014), στο παιδαγωγικό υλικό 

προσφέρονται υλικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για να 

πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν τα έργα τους, αφού 

κάθε θεματική ενότητα τελειώνει με τις εικαστικές δημιουργίες. Πρόκειται για υλικά 

τα οποία προτείνονται από το πρόγραμμα  ORIM-Arts (Nutbrown & Jones, 2006) και 

ενισχύουν τα κίνητρα των παιδιών για ανακάλυψη και πειραματισμό (Bruner, 1960. 

Piaget, 1970). Επίσης, στις οδηγίες προτείνονται και άλλα υλικά, που δεν 

περιλαμβάνονται στο κουτί διότι είτε είναι οργανικά (λουλούδια, φρούτα κα) όμως 

είναι πολύ εύκολο να βρεθούν καθώς υπάρχουν σε κάθε σπίτι, είτε είναι εξοπλισμός 

που συνήθως υπάρχει στο σχολείο (κουτιά, προβολέας κα). Πάντως τα περισσότερα 

υλικά είναι κοινά και χαμηλού κόστους στην αντικατάστασή τους, καθώς θεωρείται ότι 

το κόστος των υλικών, δεν μειώνει ούτε στο ελάχιστο "την ποιότητα της έκφρασης και 

το εικαστικό αποτέλεσμα" (Κακίση - Παναγοπούλου, 2011). Το πιο σημαντικό, όμως, 

που οφείλει να ελέγχει κάθε εκπαιδευτικός είναι τα υλικά που χρησιμοποιεί σε κάθε 

δραστηριότητα να είναι ασφαλή για τα παιδιά και να έχουν γίνει γνωστές σε αυτά οι 

οδηγίες χρήσης τους. 

 Το κουτί του υλικού περιλαμβάνει φωτογραφίες εικαστικών έργων (σε έντυπη 

και ηλεκτρονική μορφή), χρωματιστά πούπουλα διαφόρων μεγεθών, σύρμα πίπας, 

φύλλα φελλού, μανταλάκια, χαρτομάντιλα, κορδέλες, φακό, φακέλους, σελοφάν, 

διάφορα είδη χαρτιού, καθρέφτη, χρώμα για τροφές, πλαστικές σύριγγες, 

αλουμινόχαρτο, ξύλινες κουτάλες, μάλλινο νήμα, σφουγγάρια, χρωματιστή κόλλα, 

διπλόκαρφα, κόλλα, λαδοπαστέλ, κιμωλίες, κάρβουνα ζωγραφικής, πινέλα, μολύβι, 

μαύρο μαρκαδοράκι, επιδέσμους, κουμπιά, κάλτσες, διάφορες κλωστές, μπαλόνια, 

χαρτοταινία, διάφορες μπογιές, παλέτα, δαχτυλομπογιές, σαπούνι, μελάνια, μπάλες 

από φελιζόλ, χάρτινες σακούλες, 1 έντυπο με προτεινόμενες δραστηριότητες και 

οδηγίες χρήσης.        

 Επίσης, προτεινόμενα υλικά από ORIM- Arts framework που δεν 

περιλαμβάνονται αλλά είναι πολύ εύκολο να βρεθούν είναι: πορτοκάλια, λεμόνια, 
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κουκουνάρια, καρύδια, φασόλια, φωτογραφίες, φωτοτυπίες φωτογραφιών, νερό, μία 

(εγκαταλελειμμένη) φωλιά πουλιών, αβγά, ξύλο, ελαιόλαδο, ξερά φύλλα, τενεκεδάκια, 

λουλούδια, φύλλα από λαχανικά (παντζάρι, σέσκουλο, μαρούλι, σπανάκι κα), 

εφημερίδες, άνετα και απλά ρούχα, αλεύρι, σκιές, ήλιος, βροχή, άνεμος, εξωτερικός 

χώρος. Πρόκειται για υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς τρόπους και 

διεγείρουν το ενδιαφέρον των παιδιών.   Τέλος, υλικά που 

υπάρχουν ως εξοπλισμός του νηπιαγωγείου και των κέντρων δραστηριοτήτων του 

νηπιαγωγείου είναι προβολέας (διαφανειών και μη), μαγνητοφωνάκι, 

πλαστικοποιητής, ψηφιακή βιντεοκάμερα, CD player, φωτογραφική μηχανή, αρνητικά 

φωτογραφίας, καπέλα, κουβάς, ένα μεγάλο ψάθινο κουτί, διαφάνειες πλαστικοποιητή, 

μουσική, πάπλωμα, γαντόκουκλες, χαρτί του μέτρου, πράσινο πλαστικό δίχτυ, 

καβαλέτο, δοχεία και μπολ, υφάσματα (διάφανο τούλι, καρώ, παλιά σεντόνια, σάρι), 

χριστουγεννιάτικα φωτάκια, ψάθινα καλάθια, γιρλάντες, διάφορα χάρτινα ρολά, 

χάρτινα κουτιά, συσκευή για σαπουνόφουσκες, υγρό για σαπουνόφουσκες, φιγούρες 

για μαριονέτες, σπάτουλες, λινάτσα, φυσική και μαύρη άμμος.  

  

4.3. Χρηστικότητα του παιδαγωγικού υλικού  

Κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του παιδαγωγικού υλικού δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη 

χρηστικότητά του. Χρηστικότητα ως προς τον εκπαιδευτικό, τα παιδιά και το χώρο του 

νηπιαγωγείου. Ειδικότερα, θεωρείται ότι κάθε προτεινόμενη ενότητα μπορεί να 

ολοκληρωθεί σε ένα εύλογο, για το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, χρονικό διάστημα, 

τόσο για τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της διδακτικής ώρας, όσο και για τις 

θεματικές ενότητες σε εβδομαδιαίο ή μηναίο πλαίσιο, όπως συνηθίζεται, ή εάν 

διατηρείται το ενδιαφέρον των παιδιών περισσότερο.     

 Ως προς τα υλικά, όλες οι φωτογραφίες των εικαστικών έργων που προτείνονται  

περιλαμβάνονται στο παιδαγωγικό υλικό σε έντυπη μορφή για να αναρτούνται 

απευθείας στον πίνακα αναφοράς του νηπιαγωγείου ή να τις επεξεργάζονται οι ομάδες 

στο χώρο τους, και σε ηλεκτρονική μορφή για να μπορούν να προβληθούν, αν κρίνει ο 

εκπαιδευτικός ότι χρειάζεται, σε μία μεγάλη επιφάνεια. Επίσης, υπάρχουν και υλικά, 

που ενδέχεται να μην υπάρχουν στο χώρο του νηπιαγωγείου, όπως κάρβουνα 

ζωγραφικής ή υγρά μελάνια. Εύκολα όμως, μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει περαιτέρω 

διαθέσιμα υλικά, εάν χρειαστεί, καθώς τονίζεται ότι τα παιδιά μπορούν να 

πειραματιστούν με απλά, καθημερινά υλικά που βρίσκονται σε κάθε σπίτι ή αίθουσα 

νηπιαγωγείου, το οποία δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά, για παράδειγμα χρώματα 

ζωγραφικής, βαμβάκι ή σφουγγάρι. Ωστόσο, τονίζεται ότι πρέπει να δοθεί έμφαση 

στην ασφαλή χρήση τους από τα παιδιά. 

 Στο ORIM-Arts framework, όπου εφαρμόστηκε αντίστοιχο πρόγραμμα, 

αξιοποιήθηκαν εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με καλλιτέχνες, προκειμένου να 

βοηθήσουν τα παιδιά να βιώσουν εμπειρίες τέχνης: τους έμαθαν νέες τεχνικές και τους 

έδειξαν νέους τρόπους να πειραματιστούν με τα υλικά. Στην ελληνική πραγματικότητα, 

κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολα εφαρμόσιμο, στο νηπιαγωγείο. Ωστόσο, το παιδαγωγικό 

υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό προσχολικής ηλικίας, ο οποίος 

έχει κάποιες γνώσεις, από τις βασικές του σπουδές, για την αξιοποίηση διαφόρων 
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υλικών. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και ειδικό φύλλο οδηγιών για τη χρήση και 

αξιοποίηση των υλικών που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.  

4.4. Υλικότητα του παιδαγωγικού υλικού          

Το μέγεθος των φωτογραφιών των εικαστικών έργων επιδιώκεται να είναι αρκετά 

μεγάλο ώστε τα παιδιά στην ολομέλεια της τάξης να μπορούν με άνεση να τις 

παρατηρούν, αλλά επίσης και αρκετά μικρό, ώστε να χωρούν στα τραπέζια τους για 

περαιτέρω επεξεργασία, και να είναι εύκολη η μεταφορά τους, μέσα και έξω από το 

κουτί τους. Επομένως, αποφασίσαμε να είναι στο μέγεθος του χαρτιού Α3. Επίσης, 

είναι πλαστικοποιημένες, δεδομένης της μικρής ηλικίας των παιδιών που θα τις 

χρησιμοποιούν και τις αντοχής που θέλουμε να έχουν. Τα υλικά των κατασκευών 

βρίσκονται σε ειδικές θήκες αποθήκευσης για την εύκολη χρήση και αποθήκευσή τους 

ξανά.          Επίσης, η 

συσκευασία του υλικού πρέπει να είναι σε ένα μέγεθος και βάρος που εύκολα μπορεί 

να μεταφερθεί και να αποθηκευθεί, αλλά να περιέχει και όλα τα απαραίτητα υλικά και 

ταυτόχρονα να είναι ελκυστική για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς.  

4.5. Χρώμα στο παιδαγωγικό υλικό        

Το χρώμα επηρεάζει καταλυτικά το περιβάλλον μας καθώς ασκεί έντονη επιρροή στο 

νευρικό μας σύστημα. "Κάθε άτομο με φυσιολογική όραση αισθάνεται την επίδρασή του. 

Αυτή η επίδραση βασίζεται στη διέγερση των οπτικών αισθητηρίων που συμβαίνει, όταν 

το λευκό φως, αναλυμένο από αντανάκλαση ή διάθλαση, στα ποικίλα μήκη κυμάτων 

προσπίπτει στην όραση μας, έτσι ώστε, αντί για σκιώδη γκρίζα, βλέπουμε διάφορα 

χρώματα που μοιάζουν να προσδίδουν ένα είδος ζωντάνιας στα σχήματα" (Sargent, 

1987, σελ. 13). Το αισθητικό αποτέλεσμα που παράγει η χρήση του χρώματος διαφέρει 

όταν τοποθετείται σε διαφορετική εικαστική επιφάνεια (Μαγουλιώτης, 2006).  

       Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι 

για να μελετηθεί το χρώμα: ως θέμα φυσικής, οπότε η ενασχόληση αφορά 

συγκεκριμένους νόμους φωτός και οπτικής, ως μέσο- αντικείμενο της τέχνης και πηγή 

αισθητικής απόλαυσης (Sargent, 1987), ως ένα μέσο με σημειωτική λειτουργία (Kress 

& Van Leeuwen, 2002) . Το χρώμα όμως δεν είναι μόνο πηγή αισθητικής απόλαυσης, 

αλλά έχει και πιο πρακτικές ιδιότητες. Μας βοηθά να ξεχωρίσουμε τα αντικείμενα, και 

είναι βέβαιο ότι αν δεν υπήρχαν τα χρώματα δε θα υπήρχε κι ένα σημαντικό μέσο 

αντίληψης (Sargent, 1987). Υπό την έννοια αυτή, τα χρώματα βοηθούν να διακρίνονται 

τα αντικείμενα μέσα από μια χρωματική κλίμακα, η οποία είναι κυμαινόμενη από πιο 

ανοιχτά χρώματα (άσπρο – κίτρινο) στα μεσαία χρώματα (πορτοκαλί – κόκκινο- 

πράσινο) έως σκούρα ή σκιερά χρώματα (Μαγουλιώτης, 2006, σελ. 123). Εκτός από τη 

διάκριση των αντικειμένων, το χρώμα είναι σε θέση να αλλάξει οπτικά και το μέγεθος 

τους (Μαγουλιώτης, 2006).   Η επίδραση των χρωμάτων στη συναισθηματική 

κατάσταση ενός ατόμου είναι ευρέως γνωστή (Μαγουλιώτης, 2006). Εξάλλου η 

προτίμηση που αισθανόμαστε για κάποια χρώματα και η αντιπάθειά μας για κάποια 

άλλα δείχνουν ότι ασφαλώς επιδρούν στην ψυχική μας κατάσταση. Και τα ζώα 

φαίνεται ότι προτιμούν κάποια χρώματα από κάποια άλλα (Sargent, 1987). Δεν είναι 

επίσης τυχαίο ότι το χρώμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα της εικαστικής θεραπείας, 
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διότι επηρεάζει τα συναισθήματά μας: μπορεί δηλαδή "να μας ταράξει ή να μας 

γαληνέψει, να μας έλξει ή να μας απωθήσει" (Seiden, 1992). Εκτός, όμως, από την 

επίδραση που ασκεί στα συναισθήματα, στη ζωγραφική το χρώμα εκφράζει και 

συναισθήματα. Ένα χαρακτηριστικό και ιδιαίτερά γνωστό παράδειγμα είναι ο πίνακας 

Κραυγή του Έντβαρντ Μουνκ. Τα χρώματα συμβολίζουν την ψυχική κατάσταση. 

Έντονο κόκκινο και κίτρινο στον ουρανό, μπλε, κίτρινο και πράσινο στο τοπίο. Τα 

χρώματα και οι κυματοειδής γραμμές εκφράζουν το άγχος, την πίεση και την αγωνία 

που είναι μια νοητική κατάσταση (Hodin, 1972). Γράφει άλλωστε χαρακτηριστικά ο 

ίδιος ο Μουνκ για τον πίνακα αυτό ότι ένιωθε ότι ήταν σε θέση να ακούσει την κραυγή 

και ότι φιλοτέχνησε την κραυγή αυτή με χρώματα που κραύγαζαν (Messer, 1985).

  Τα χρώματα μπορούμε να τα διακρίνουμε σε επιμέρους κατηγορίες 

χρησιμοποιώντας μια σειρά κριτηρίων. Συγκεκριμένα, διακρίνονται σε βασικά/ 

πρωτογενή, σύνθετα (δευτερογενή, τριτογενή, πολυσύνθετα ή ουδέτερα, τονικά), 

καθαρά/ έντονα, κορεσμένα ή θαμπά χρώματα (Μαγουλιώτης, 2003. 2006, σελ. 125-

126).          

 Επιπλέον,  τα χρώματα μπορούν να διακριθούν σε θερμά (κόκκινο, πορτοκαλί, 

κίτρινο) και ψυχρά (πράσινο, μπλε, μοβ) ανάλογα με τα αισθήματα που προκαλούν, σε 

αντίθετα και συμπληρωματικά ανάλογα με τη θέση τους στον κύκλο του χρώματος 

(Μαγουλιώτης, 2006).        

 Στη ζωγραφική υπάρχει η γραμμική αντίληψη, η οποία θεωρεί ότι ο κόσμος 

είναι ένα σύνολο από γραμμές και ως εκ τούτου ο καλλιτέχνης επικεντρώνεται στα 

περιγράμματα των μορφών και η ζωγραφική αντίληψη, η οποία βλέπει τον κόσμο σαν 

ένα σύνολο όγκων, χρησιμοποιώντας χρώματα και φωτοσκιάσεις (Μαγουλιώτης, 2003. 

2006).           Ο 

Μαγουλιώτης (2006) σε έρευνα που μελετά τα χρώματα που πλαισιώνουν διάφορα 

χρηστικά αντικείμενα έχει καταλήξει, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι, όσον αφορά 

στα αντικείμενα που χρησιμοποιούν παιδιά το χρώμα χρησιμοποιείται και με ιδιαίτερη 

σημασία. Συγκεκριμένα:  

 οι πρωταγωνιστές των κόμικς: η ενδυμασία τους στηρίζεται στο συνδυασμό 

των βασικών χρωμάτων: κόκκινο, κίτρινο, μπλε και μαύρο, άσπρο, καθώς και σε 

λίγες περιπτώσεις πράσινο, ροζ και καφέ (πρόκειται για χρώματα 

αξιομνημόνευτα) (σ. 140). 

 εικονογραφημένα παιδικά βιβλία: στα εξώφυλλά τους παρατηρούνται έντονα 

χρώματα. Στο περιεχόμενό τους βρίσκει κανείς πολλά χρώματα, εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου ζητείται από τα παιδιά να δημιουργήσουν ελεύθερα. 

Συγκεκριμένα, εξώφυλλα και περιεχόμενα σε βιβλία γνώσεων ή παραμυθιών, 

έχουν πολύ περισσότερα ζωηρά ή φωτεινά χρώματα. Αντίθετα τα βιβλία των 

μαθηματικών, της γραφής και της γλώσσας έχουν κατά κύριο λόγο εξώφυλλα 

με έντονα καθαρά χρώματα (σελ. 141), και στο εσωτερικό τους άτονα χρώματα.   

 παιδαγωγικά παιχνίδια: πολλά από τα παραδοσιακά παιχνίδια έχουν το χρώμα 

των υλικών κατασκευής τους ενώ το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων 

παιδαγωγικών παιχνιδιών έχουν λαμπερά και καθαρά χρώματα, τα οποία 

ποικίλουν από ένα χρώμα σε κάποιες περιπτώσεις έως και οκτώ χρώματα. 
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 συσκευασίες χρωστικών ουσιών: ποικίλουν από τέσσερα έως και δώδεκα 

χρώματα, με τις συσκευασίες με τα περισσότερα χρώματα να χρησιμοποιούνται 

σταδιακά για να μάθει το παιδί τη χρήση των χρωμάτων αλλά και για να 

καθοδηγηθεί στις αναμείξεις αυτών. 

  Συνολικά υπάρχει προτίμηση στο κόκκινο, κίτρινο, μπλε, πράσινο και μαύρο 

άσπρο, τα οποία είναι ευδιάκριτα και προκαλούν την προσοχή. Επομένως, κατά το 

σχεδιασμό αντικειμένων για παιδιά είναι σκόπιμο να επιλέγεται μια ομάδα χρωμάτων 

και όχι μπερδεμένες. 

 Το χρώμα αποτελεί ένα σπάνιας σημασίας σημειωτικό μέσο, γι' αυτό και 

χρησιμοποιείται συχνά ως σύμβολο, με σκοπό την επικοινωνία (Kress, 2005. 

Μαγουλιώτης, 2003). Για την αποτελεσματική, δηλαδή, κατανόηση ενός μηνύματος, 

δεν αρκεί μόνο ο γραπτός λόγος, αλλά αυτός συμπληρώνεται ή και αντικαθίσταται 

κάποιες φορές από άλλα σημειωτικά μέσα όπως το χρώμα, με μεγάλη σημασία στην 

επικοινωνία, τη μουσική, τον ήχο, την κίνηση,  τον προφορικό λόγο, την εικόνα κ.α. 

(Kress, 2005). Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου (2005), τα παιδιά του νηπιαγωγείου θα 

εξοικειώνονταν περισσότερο με το γραπτό λόγο εάν καταπιάνονταν με πολυτροπικά 

κείμενα. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που στη δημιουργία ενός παιδαγωγικού υλικού, 

όπως το συγκεκριμένο, η επιλογή των χρωμάτων που θα το πλαισιώσουν πρέπει να 

είναι πολύ προσεκτική και να εξυπηρετεί τον λειτουργικό σκοπό της δημιουργίας του.

         Το χρώμα ως 

σημειωτικό μέσο έχει τρεις μεταλειτουργίες, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Halliday 

(1978): αναπαραστατική, διαδραστική και κειμενική. Σύμφωνα με την πρώτη, το 

χρώμα έχει συμβολικό χαρακτήρα και κάθε φορά συμβολίζει κάτι συγκεκριμένο π.χ. 

στους χάρτες κάθε χρώμα χρησιμοποιείται για να συμβολίσει τη στεριά, το νερό κοκ. 

Επίσης, έχει μία περισσότερο "διαπροσωπική" λειτουργία (διαδραστική 

μεταλειτουργεία). Μπορεί να δράσει με τρόπο κατάλληλο ώστε να φέρει αποτελέσματα 

στην διαπροσωπική επικοινωνία, π.χ. έχει τη δυνατότητα να ηρεμίσει κάποιον, ή να 

προκαλέσει την προσοχή, να μειώσει τα επίπεδα του άγχους κάποιου ή να τα αυξήσει.  

Τέλος, η κειμενική μεταλειτουργία του χρώματος αξιοποιείται για να προσδώσει 

συνοχή στα μέρη ενός όλου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το χρώμα δεν μπορεί να 

υπάρχει ως μεμονωμένο στοιχείο, όπως η γλώσσα, διότι χρειάζεται πάντα το 

συνδυασμό του με άλλα στοιχεία για να θεωρηθεί πολυτροπικό μέσο (Kress & Van 

Leeuwen, 2002).     Τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 

το πορτοκαλί και το μπλε. Είναι δύο συμπληρωματικά χρώματα (Μαγουλιώτης, 2006) 

και εφαρμόστηκαν στη συσκευασία του παιδαγωγικού υλικού (κουτί), στο φυλλάδιο 

οδηγιών και ενδεικτικών δραστηριοτήτων και τις ετικέτες των υλικών προσδίδοντας 

συνοχή στα μέρη του (Kress & Van Leeuwen, 2010).    

4.6. Επεξεργασία στην τάξη            

Η επεξεργασία των έργων εικαστικών τεχνών και οι ακόλουθες δραστηριότητες 

αξιοποίησαν τις μεθόδους που προτείνονται στο ORIM-Arts framework και σε άλλα 

προγράμματα που εμπλέκουν τα παιδιά σε εικαστικές δραστηριότητες.  

 Το ORIM-Arts framework αξιοποίησε τέσσερις άξονες στις δραστηριότητες με 

τα παιδιά: υλικά και εμπειρίες, δεξιότητες, φαντασία, συζήτηση για τις τέχνες 
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(Nutbrown & Jones, 2006). Και οι τέσσερις άξονες αξιοποιούνται από το παιδαγωγικό 

υλικό καθώς προτείνεται μια ποικιλία καλλιτεχνικών εμπειριών όπως επαφή με έργα 

εικαστικών τεχνών, ευκαιρίες για καλλιτεχνική δημιουργία και για πειραματισμό με 

υλικά και τεχνικές. Επίσης, αξιοποιούνται οι δεδομένες δεξιότητες των παιδιών και 

καλλιεργούνται νέες σχετικές για τα εικαστικά, όπως η κριτική παρατήρηση 

εικαστικών έργων, καλλιεργείται η φαντασία και η δημιουργικότητά τους μέσα από 

αυτές τις εμπειρίες και τέλος, η συζήτηση για τις εικαστικές τέχνες είναι διάχυτη σε 

όλο το πρόγραμμα είτε μεταξύ των παιδιών, στις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, 

είτε με τον εκπαιδευτικό. Επίσης, σε έρευνα σχετικά με παιδαγωγικά προγράμματα 

μουσείων προτείνονται τέσσερις μέθοδοι επεξεργασίας των αντικειμένων τέχνης: 

 Παιχνίδι ("Game Play"): συζήτηση και οργανωμένο ή αυθόρμητο παιχνίδι, π.χ. 

το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού (π.χ. Θέμα: Τα χρώματα, 1η 

δραστηριότητα). 

 Ερωτηματολόγιο ("Questioning"): προφορικές ερωτήσεις που εισάγουν τα 

παιδιά στις εικαστικές τέχνες, π.χ. στο συμβολικό χαρακτήρα των έργων 

εικαστικών τεχνών (ερωτήσεις τέτοιου τύπου υπάρχουν σε όλα τα θέματα του 

υλικού). 

 Διήγηση ιστορίας ("Storytelling"): διήγηση ιστορίας που σκοπεύει να εμπλέξει 

να παιδιά περισσότερο στην παρατήρηση των έργων εικαστικών τεχνών (π.χ. 

θέμα: Οικογένεια, 2η δραστηριότητα). 

 Τεχνικές ("Technical"): με αυτή τη μέθοδο ο παιδαγωγός προσπαθεί μέσω της 

συζήτησης και με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών να μυήσει τα παιδιά στις 

τεχνικές και τις μεθόδους δημιουργίας των έργων, σε γλώσσα κατάλληλη για 

το επίπεδό τους (π.χ. θέμα: Φθινόπωρο, 1η δραστηριότητα) (Eckhoff, 2008). 

 Εκτός από αυτές τις μεθόδους, οι περισσότερες δραστηριότητες γίνονται σε 

ομάδες, καθώς με αυτόν τον τρόπο μεγιστοποιείται η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία 

μέσω των οποίων τα νήπια οικοδομούν την κοινωνική γνώση (Piaget, 1970. Vygotsky, 

2000). 

 Ακολουθούν οι προτεινόμενες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο 

παιδαγωγικό υλικό. Πρόκειται για θέματα, το κάθε ένα από τα οποία περιλαμβάνει 

ενδεικτικές δραστηριότητες, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να τις χρησιμοποιήσουν ως 

έναυσμα για να σχεδιάσουν περισσότερες με βάση τις αρχές που έχουν ήδη αναφερθεί 

και τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες της κάθε τάξης. Επίσης, καθώς προτείνουμε την 

άμεση εμπλοκή των μαθητών τόσο στην τελική επιλογή του θέματος (την κατεύθυνση 

που ακολουθήσουν) και τις δραστηριότητες, όσο και τον πειραματισμό τους με τα 

υλικά, θα ήταν άσκοπο να προταθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με σαφείς και 

προδιαγεγραμμένους στόχους, υλικά και διαδικασία και χωρίς να έχει καμία σχέση με 

τις συγκεκριμένες αναπτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες της ομάδας στην οποία 

απευθύνεται. Το στοιχείο που τονίζεται ως προς την εφαρμογή των δραστηριοτήτων 

είναι αυτές να αποτελέσουν μία ευχάριστη εμπειρία για τα παιδιά, και να αξιοποιηθεί 

όσο καλύτερα γίνεται ο παιγνιώδης χαρακτήρας τους (Βάος, 2008). 

 4.6.1. Θέμα: Τα χρώματα 
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Οι φωτογραφίες εικαστικών έργων που θα παρουσιαστούν στα παιδιά είναι ο "Μαύρος 

κύκλος" (Κασιμίρ Μάλεβιτς, 1915), "Τα φτερά του Κορυδαλλού τριγυρισμένα γαλάζιο 

χρυσάφι φτάνουν στην καρδιά της παπαρούνας που κοιμάται σ' ένα λιβάδι σπαρμένο 

διαμάντια" (Χουάν Μιρό, 1969) και τα "Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους" (Βασίλι 

Καντίνσκι, 1913). 

 Επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα έργα διότι παρουσιάζουν τα χρώματα με 

διαφορετικό τρόπο ο κάθε ένας: ο Μάλεβιτς χρησιμοποιεί μόνο το μαύρο και το άσπρο, 

ο Μιρό αξιοποιεί έντονα χρώματα και, σε συνδυασμό με το όνομα, προκαλεί τα παιδιά 

να σκεφτούν τη συμβολική τους χρήση. Άλλωστε οι πίνακες που επιφέρουν πολλαπλές 

αναγνώσεις φαίνεται ότι ελκύουν τα παιδιά (Bowker & Sawyers, 1988). Τέλος, ο 

Καντίνσκι επιστρατεύει τετράγωνα και κύκλους σε έναν πίνακα που πιθανώς να είναι 

γνώριμος στην ομάδα, καθώς, συχνά οι νηπιαγωγοί τον αξιοποιούν όταν ασχολούνται 

με το σχήμα του κύκλου. Αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιλογή του διότι η 

εξοικείωση με ένα έργο τέχνης φαίνεται να κερδίζει το ενδιαφέρον των παιδιών ( 

Bowker & Sawyers, 1988). 

1η Δραστηριότητα: Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού  (Τα χρώματα) 

2η Δραστηριότητα : Μικροί ζαχαροπλάστες (Τα χρώματα) 

 

 4.6.2. Θέμα: Το σώμα μου - Ο εαυτός μου  

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι πίνακες "Μπαλαρίνες στη μπάρα" (Εντγκάρ 

Ντεγκά, 19ος αι.), "Πορτρέτο αγοριού" (Μαρίας Βιλλιώτη) και "Ο εαυτός μου" 

(Κασιμίρ Μάλεβιτς). Τα συγκεκριμένα έργα επιλέχθηκαν για να δείξουν διαφορετικές 

πλευρές του θέματος: ο πρώτος θα δώσει την ευκαιρία να συζητηθεί η αξία του 

αθλητισμού για το σώμα,  ο δεύτερος είναι ένα πορτρέτο και, ταυτόχρονα, εισάγει την 

εικόνα του "άλλου", και ο τρίτος είναι μία αφηρημένη τέχνη. 

1η Δραστηριότητα: Αμίλητοι, ακούνητοι, αγέλαστοι! (Το σώμα μου - Ο εαυτός μου) 

       

2η Δραστηριότητα: Τα ποιήματά μας (Το σώμα μου - Ο εαυτός μου) 

 

4.6.3. Θέμα: Οικογένεια 

Η "Γιαγιά με εγγόνια" (Νικόλαου Γύζη, 1883), η "Οικογένεια" (Γκούσταβ Κλιμτ) και 

"Ο μικρός αδερφός" (Λουί Τοφολί) θεωρήθηκαν εικόνες κατάλληλες για το θέμα της 

οικογένειας, καθώς παρουσιάζουν διαφορετικές διαστάσεις του ίδιου θέματος. Η 

σχέση με τους παππούδες, η αγάπη στην πυρηνική οικογένεια και η αδερφική και 

μητρική σχέση σε άλλον πολιτισμό είναι μόνο μερικές από τις έννοιες που μπορούν να 

προσεγγιστούν με αφορμή τα συγκεκριμένα εικαστικά έργα, τα οποία δημιουργήθηκαν 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους με διαφορετικές τεχνικές.  

1η Δραστηριότητα: Βρίσκω τον πίνακα! (Οικογένεια) 

2η Δραστηριότητα: Τί μου αρέσει να κάνω με την οικογένειά μου. (Οικογένεια) 

 

 4.6.4. Θέμα: Υγιεινή διατροφή 

Στην ενότητα της υγιεινής διατροφής εντάσσονται τα εικαστικά έργα "Φύση με 

καρπούζι" (Φερνάντο Μποτερό, 1922), "Μέγα αρτοποιείον Γεωργίου Κοντοφούρναρη" 

(Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, 1933) και "Το γεύμα (Οι μπανάνες)" (Πολ Γκογκιέν, 1891). 
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Η "Φύση με καρπούζι" επιλέχθηκε τόσο για το θέμα του πίνακα, όσο και για το είδος 

του: αφενός τα φρούτα αποτελούν μέρος της υγιεινής διατροφής, αφετέρου εισάγεται 

στα παιδιά ο όρος νεκρή φύση. Ο δεύτερος πίνακας δείχνει το ιδιαίτερο στυλ του 

Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, και παρουσιάζει τα δημητριακά στη διατροφή, και ο τρίτος 

παρουσιάζει στα παιδιά σε διατροφικές συνήθειες κάποιου άλλου πολιτισμού.   

1η Δραστηριότητα: Το φαγητό του τόπου μου (Υγιεινή διατροφή)   

2η Δραστηριότητα: Δημιουργούμε "νεκρές φύσεις" (Υγιεινή διατροφή) 

 

4.6.5. Θέμα: Πόλεμος και ειρήνη  

Στη θεματική ενότητα με θέμα τον πόλεμο και την ειρήνη υπάρχει ο πίνακας 

ζωγραφικής "Πόλεμος" (Μαρκ Σαγκάλ, 1964-1966) και "Το περιστέρι της Ειρήνης" 

(Πάμπλο Πικάσο, 1949), καθώς και το γλυπτό "Θνήσκων πολεμιστής του Ναού της 

Αφαίας" (490 π.Χ.). Το πρώτο έργο δείχνει τη φρίκη του πολέμου και το δεύτερο 

απεικονίζει το σύμβολο της ειρήνης, που είναι το περιστέρι. Το εικαστικό έργο 

"Θνήσκων πολεμιστής του Ναού της Αφαίας" συμπεριλήφθηκε λόγω της τέχνης που 

αντιπροσωπεύει, δηλαδή της γλυπτικής. 

1η Δραστηριότητα: Γνωριμία με τα εικαστικά έργα (Πόλεμος και ειρήνη) 

2η Δραστηριότητα: Γλυπτές δημιουργίες (Πόλεμος και ειρήνη) 

 

4.6.6. Θέμα: Πλανήτες 

Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν τα εικαστικά έργα "Έναστρη νύχτα πάνω από το 

Ροδανό" (Βίνσεντ Βαν Γκογκ, 1888), "Η Γη στο λίκνο" (Καζούγια Ακιμότο, 2011) και 

"Τα καταφέρνουμε με μια μικρή βοήθεια από τους φίλους μας" (Άλαν Μπιν, 2012). 

Και τα τρία είναι έργα ζωγραφικής: η "Έναστρη νύχτα" δείχνει την άποψη του 

διαστήματος από τη Γη, μία εμπειρία που όλα τα παιδιά έχουν και από την οποία 

μπορούμε να ξεκινήσουμε την αναφορά στους πλανήτες. "Η Γη στο λίκνο" δείχνει τη 

Γη από το διάστημα και ο τίτλος του έργου, όπως οι γραμμές γύρω από τη Γη, προκαλεί 

να σκεφτούμε τη διαρκή κίνηση του πλανήτη μας. Το τρίτο εικαστικό έργο έχει μία 

ιδιαιτερότητα: ο καλλιτέχνης που το δημιούργησε ήταν μέλος του πληρώματος 

Απόλλων 12 και ο τέταρτος που περπάτησε στην επιφάνεια της Σελήνη. 

1η Δραστηριότητα: Γνωριμία με τα εικαστικά έργα (Πλανήτες) 

2η Δραστηριότητα : Είμαστε στη Σελήνη! (Πλανήτες) 

 

4.6.7. Θέμα: Φθινόπωρο 

Σε αυτή την ενότητα περιλαμβάνονται οι εικόνες "Γυναίκες στον τρύγο" (Αγήνoρα 

Αστεριάδη, 1966) , "Νεράιδες των φθινοπωρινών φύλλων" (Άρθουρ Ράκχαμ) και 

"Φθινοπωρινό δέντρο" (Λέο Γκέστελ, 1911). Πρόκειται για τρία έργα εικαστικών 

τεχνών διαφορετικά μεταξύ τους: το πρώτο είναι έργο χαρακτικής και απεικονίζει τον 

τρύγο, το δεύτερο είναι ζωγραφική και δείχνει το φθινοπωρινό αεράκι στα δέντρα και 

το τρίτο απεικονίζει ένα φθινοπωρινό δέντρο με εντελώς διαφορετική τεχνοτροπία στη 

ζωγραφική.  

1η Δραστηριότητα:  Γνωριμία με τα έργα εικαστικών τεχνών  (Φθινόπωρο) 

2η Δραστηριότητα : Δραματοποιούμε τα έργα τέχνης (Φθινόπωρο) 

3η Δραστηριότητα: Το δικό μας φθινόπωρο (Φθινόπωρο) 
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 4.6.8. Θέμα: Χειμώνας 

Στην ενότητα "Χειμώνας" εντάξαμε τα έργα ζωγραφικής "Απογευματινό χιόνι στην 

Ασακούσα" του Χιροσίγκ Ουταγκάβα (1843-1847), το "Νέο χιόνι στη Λεωφόρο" του 

Έντβαρντ Μουνκ (1906) και το έργο χαρακτικής "Χειμώνας" του Γιώργου Βαρλάμου 

(1974). Το πρώτο έργο επιλέχθηκε λόγω της καταγωγής του και της διαφορετικής 

τεχνοτροπίας του, ενώ το δεύτερο δείχνει το χειμώνα μέσω της αφηρημένης τέχνης και 

το τρίτο αποτελεί ένα διαφορετικό είδος τέχνης, τη χαρακτική.  

1η Δραστηριότητα: Τα χαρακτηριστικά του χειμώνα (Χειμώνας) 

2η Δραστηριότητα: Χιονάνθρωποι! (Χειμώνας)  

 

 

4.6.9. Θέμα: Άνοιξη  

Στη θεματική ενότητα με θέμα την άνοιξη τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον πίνακα 

ζωγραφικής του Βίνσεντ Βαν Γκογκ "Αγροικία στην Προβηγκία" (1888), τον πίνακα 

ζωγραφικής του Χαράλαμπου Παχή "Πρωτομαγιά στην Κέρκυρα" (1875-1880) και το 

γλυπτό του Μέμου Μακρή "Ανοιξιάτικος χορός" (1977). Το εικαστικό έργο του Βαν 

Γκογκ δείχνει το φυσικό περιβάλλον και το έργο του Παχή το δομημένο κοινωνικό 

περιβάλλον. Το τρίτο έργο αποτελεί γλυπτό και φέρνει τα παιδιά σε επαφή με τα θετικά 

συναισθήματα που προκύπτουν από την εποχή της άνοιξης λόγω του ονόματός του. 

1η Δραστηριότητα: Γνωρίζουμε την Άνοιξη (Άνοιξη) 

2η Δραστηριότητα: Ο χορός της άνοιξης (Άνοιξη) 

 

4.6.10. Θεματική ενότητα: Καλοκαίρι 

Στη θεματική ενότητα με θέμα το καλοκαίρι υπάρχουν οι πίνακες "Το ψάθινο καπέλο" 

(Νίκου Λύτρα, 1925), "Ένα μεγαλύτερο Σπλάς!" (Ντέιβιντ Χόκνεϋ, 1967) και "Το 

σπίτι του ψαρά" (Μιχάλη Οικονόμου). Τα ψάθινα καπέλα και ο καλοκαιρινός ήλιος, 

πιθανόν και η πισίνα είναι γνώριμες εικόνες για τα παιδιά και τους θυμίζουν τις 

καλοκαιρινές τους διακοπές. 

1η Δραστηριότητα: Καλοκαιρινός ήλιος (Καλοκαίρι) 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

5. Συμπεράσματα - συζήτηση           

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού "Μαθαίνω 

μέσω των εικαστικών τεχνών", η οποία στηρίζεται στις σύγχρονες θεωρίες για την 

μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσω των εικαστικών τεχνών. Στην 

υλοποίησή του λάβαμε υπόψη τις θεωρητικές αρχές που αναφέρθηκαν στο πρώτο 

μέρος της εργασίας. Όλες οι προτεινόμενες δραστηριότητες βασίζονται στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση και οι περισσότερες από αυτές γίνονται σε ομάδες (Vygotsky, 2000), 

οι προηγούμενες εμπειρίες και βιώματα των παιδιών αξιοποιούνται για να 

προσεγγίσουν και να χτίσουν τις γνώσεις τους πάνω σε αυτά (Piaget, 1970), η νέα 

γνώση παρουσιάζεται με τρόπο κατάλληλο για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 

(Bruner, 1960) και τα νήπια έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ολόπλευρα και να 

καλλιεργήσουν πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης μέσα από τον διαφορετικό τύπο 

δραστηριοτήτων που προτείνονται (Gardner, 2011). Επίσης, στα νήπια δίνεται η 

ευκαιρία μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες να ενιαιοποιήσουν τη νέα γνώση 

και να αντιληφθούν σφαιρικά τα φαινόμενα που επεξεργάζονται καθώς αξιοποιείται η 

διαθεματικότητα μέσω της οργάνωσης της σχολικής γνώσης σε θέματα και όχι σε 

διακριτά γνωστικά αντικείμενα (Ματσαγγούρας, 2002).    

 Αναλυτικότερα, η παραγωγή του παιδαγωγικού υλικού στηρίζεται στις 

εικαστικές τέχνες ως μέσο μάθησης στην προσχολική ηλικία. Αξιοποιήθηκαν τριάντα 

(30) εικαστικά έργα, τα οποία περιλαμβάνουν είκοσι έξι (26) έργα ζωγραφικής τέχνης, 

δύο (2) έργα χαρακτικής τέχνης και δύο (2) είναι έργα γλυπτικής. Θα μπορούσαν,  

βέβαια, να αξιοποιηθούν και έργα άλλων εικαστικών τεχνών, όπως είναι τα ψηφιδωτά 

και το κολλάζ.  Όλες οι δραστηριότητες, έχουν ως αφορμή τα εικαστικά έργα, και οι 

περισσότερες καταλήγουν σε εικαστική δημιουργία.    Το 

παιδαγωγικό υλικό βασίζεται στις θεωρητικές αρχές για τη μάθηση των παιδιών στην 

προσχολική ηλικία. Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και επιδιώκεται να 

αναπτυχθούν στα πλαίσια της εφαρμογής του παιδαγωγικού υλικού στηρίζονται στην 

επικοινωνία (Vygotsky, 2000). Επικοινωνία μεταξύ των συμμαθητών, και επικοινωνία 

των παιδιών με τον εκπαιδευτικό. Η επεξεργασία των έργων εικαστικών τεχνών γίνεται 

στην ολομέλεια της τάξης με τη μέθοδο του προβληματισμού και την εποπτική μέθοδο 

και αξιοποιείται η συζήτηση και  η ερώτηση, η οποία αναμένεται να βοηθήσει τα νήπια 

να επεξεργαστούν κριτικά τις εικόνες. Επίσης, γίνεται και στις ομάδες των παιδιών. 
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Ωστόσο, και πολλές από τις υπόλοιπες δραστηριότητες, εκτός από την επεξεργασία 

των εικαστικών έργων γίνονται ομαδοσυνεργατικά, όπου οι μαθητές αλληλεπιδρούν 

και ανταλλάσουν ιδέες και απόψεις, συμφωνούν, διαφωνούν και καταλήγουν σε 

συμπεράσματα. Επίσης, αξιοποιούνται οι προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες 

των παιδιών για να οικοδομηθεί στη συνέχεια η νέα γνώση και τους δίνονται πολλές 

ευκαιρίες να πειραματιστούν με μία ποικιλία υλικών (Piaget, 1970). Οι δραστηριότητες 

που προτείνονται δίνουν την ευκαιρία στα νήπια να οικοδομήσουν τη νέα γνώση με 

κατάλληλο για το επίπεδο και την ηλικία τους τρόπο  (Bruner, 1960). Τέλος, μέσα από 

μία ποικιλία δραστηριοτήτων όπως είναι η δημιουργία εικαστικών έργων, η δημιουργία 

ποιημάτων, ο χορός κλπ, επιδιώκεται η ανάπτυξη πολλαπλών τύπων της νοημοσύνης 

(Gardner, 2011).         Το 

παιδαγωγικό υλικό διασυνδέει τις εικαστικές τέχνες με τις μαθησιακές περιοχές του 

προγράμματος σπουδών. Ειδικότερα, προτείνονται είκοσι (20) δραστηριότητες, μέσω 

των οποίων τα εικαστικά συνδέονται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα του 

προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, η πιο συχνή διεπιστημονική διασύνδεση των 

εικαστικών τεχνών με τα υπόλοιπα αντικείμενα είναι με τη Γλώσσα σε δώδεκα (12) 

δραστηριότητες, την Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη σε δέκα (10) 

δραστηριότητες, τις Φυσικές επιστήμες σε εννέα (9) δραστηριότητες, τα Μαθηματικά 

σε έξι (6) δραστηριότητες. Ακολουθούν, οι Τ.Π.Ε σε τέσσερις (4) δραστηριότητες, η 

τέχνη του θεάτρου και η τέχνη της μουσικής σε τρεις (3) δραστηριότητες, η τέχνη του 

χορού και της κίνησης σε δύο (2) δραστηριότητες, το Περιβάλλον και εκπαίδευση για 

την αειφόρο ανάπτυξη σε δύο (2) δραστηριότητες και η Οπτικοακουστική τέχνη και η 

Φυσική αγωγή σε μία (1) δραστηριότητα.  Οι δραστηριότητες του 

παιδαγωγικού υλικού έχουν παιγνιώδη και ευχάριστο χαρακτήρα. Βέβαια, αυτή η 

διάσταση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα που φροντίζει να καλλιεργεί ο 

εκπαιδευτικός στην τάξη. Ωστόσο, στο παιδαγωγικό υλικό προτείνονται 

δραστηριότητες, οι οποίες είναι ευχάριστες και έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, όπως Το 

παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού (Τα χρώματα), Βρίσκω το έργο! (Οικογένεια), 

Είμαστε στη Σελήνη! (Πλανήτες), Ο χορός της Άνοιξης (Άνοιξη) κ.α.   

          Στο 

παιδαγωγικό υλικό αξιοποιούνται στοιχεία που προέρχονται από καινοτόμες 

πρακτικές. Ειδικότερα, επιδιώχθηκε να αξιοποιηθούν οι οχτώ άξονες του 

προγράμματος ORIM-Arts, δηλαδή υλικά και εμπειρίες, δεξιότητες, φαντασία, 

συζήτηση για τις τέχνες και ευκαιρίες, αναγνώριση, αλληλεπίδραση, πρότυπο. Επίσης, 

εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι προσέγγισης των έργων τέχνης όπως προτείνονται από τον 

Eckhoff ((2008): παιχνίδι, ερωτηματολόγιο, διήγηση ιστορίας, τεχνικές.  

 Τέλος, εξετάστηκαν και αξιοποιήθηκαν τα κριτήρια παραγωγής παιδαγωγικού 

υλικού, όπως αναφέρονται στους Ματσαγγούρα & Χέλμη ( 2003). Ειδικότερα, το 

παιδαγωγικό υλικό είναι συμβατό με το πρόσφατο πρόγραμμα σπουδών για το 

νηπιαγωγείο (2011), καθώς επιδιώκει να οικοδομήσουν τα παιδιά στόχους από όλες τις 

μαθησιακές περιοχές και προωθεί αξίες του προγράμματος σπουδών όπως η 

διαθεματικότητα. Αναδεικνύονται οι τρεις μορφές γνώσης (πληροφορίες, δηλωτική 

γνώση, διαδικαστική γνώση), προάγεται η κριτική και δημιουργική σκέψη, 

συσχετίζεται η γνώση που παίρνουν τα παιδιά με την εμπειρική-βιωματική γνώση, η 
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μεθοδολογία και οι προσεγγίσεις που προτείνονται είναι κατάλληλες για την 

προσχολική ηλικία. Αναφέρεται ο τρόπος αξιολόγησης της μάθησης στο νηπιαγωγείο, 

η γλώσσα και το λεξιλόγιο, οι εικόνες, καθώς και ο έντυπος λόγος είναι κατάλληλα  για 

τα νήπια και τηρούνται τα κριτήρια για τη χρηστικότητα του υλικού.  Ωστόσο 

υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που συμβάλλουν στην παραγωγή του παιδαγωγικού 

υλικού, όπως είναι η έλλειψη επαγγελματικής εικονογράφησης και συσκευασίας του 

υλικού. Πρόκειται για δύο κριτήρια που συμβάλλουν στην θετική εικόνα που έχουν τα 

παιδιά για το παιδαγωγικό υλικό.     Επιπλέον, ακολουθούν 

κάποιες σκέψεις για την εφαρμογή του στην τάξη του νηπιαγωγείου, η οποία ξεπερνά 

τα όρια της παρούσας εργασίας. Κατά τη διάρκεια συγγραφής της εργασίας ήρθα σε 

επαφή με αρκετά προγράμματα τα οποία θεωρούν τις τέχνες ως κεντρικό κομμάτι του 

προγράμματός τους και προσεγγίζουν όλες τις υπόλοιπες επιστήμες μέσω αυτού. 

Σχολεία της Ιταλίας, της Φινλανδίας, της Μεγάλης Βρετανίας σε όλα αυτά τα 

προγράμματα εκτός από την τέχνη, έχουν, άλλον, έναν κοινό παρονομαστή: την 

εμπλοκή ειδικών. Καλλιτέχνες μουσικοί, ηθοποιοί, ζωγράφοι συνεργάζονται με τους 

εκπαιδευτικούς της τάξης με πολύ θετικά αποτελέσματα (Edwards, et al., 2012. 

Nevanen et al., 2012. Nutbrown & Jones, 2006). Οι αλληλοσυμπληρούμενοι ρόλοι και 

των δύο, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών, επιτυγχάνουν να εμπνεύσουν τα παιδιά και 

να τα οδηγήσουν σε νέα μονοπάτια μάθησης στην τέχνη αλλά και τα υπόλοιπα 

γνωστικά αντικείμενα (Nutbrown, 2013) και η εμπλοκή των καλλιτεχνών φαίνεται να 

βελτιώνει τα αναλυτικά προγράμματα προσχολικής αγωγής (Brown, et al., 2010. 

Nutbrown, 2013). Τα παιδιά που έρχονται σε επαφή με καλλιτέχνες στο σχολείο έχουν 

την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς χειρίζονται τα υλικά και εκφράζουν τις ιδέες τους 

(Michalopoulou, 2014a). Ωστόσο, ο Eckhoff (2011) επισημαίνει ότι χρειάζεται 

συνεργασία εκπαιδευτικών με ειδικούς και όχι με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. 

Στην Αγγλία δημιουργήθηκε και εφαρμόστηκε για αυτό το σκοπό το πρόγραμμα 

"Δημιουργικές Συνεργασίες (Creative Partnerships)", στα πλαίσια του οποίου 

καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες και επιστήμονες συνεργάστηκαν με περισσότερους από 

90.000 εκπαιδευτικούς. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά για όλους όσους εμπλέκονταν: 

τα παιδιά, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, το αναλυτικό πρόγραμμα, τους 

καλλιτέχνες (http://creative-partnerships.com/research-impact/). Στη χώρα μας θα ήταν 

ενδιαφέρον να διερευνηθούν αντίστοιχα προγράμματα και τα αποτελέσματά τους, αν 

εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι.    Έως τότε, 

διαφαίνεται έντονα η ανάγκη για άμεση επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προσχολικής 

ηλικίας σε ζητήματα τέχνης. Η αξιοποίηση διαφορετικών τεχνικών εμπνέει τα παιδιά 

και μέσω της μίμησης τα βοηθά να ανακαλύψουν τη δημιουργικότητά τους σε κάθε 

μορφή τέχνης (Κακίση- Παναγοπούλου, 2011). Ωστόσο, η εκπαίδευση των 

νηπιαγωγών σε αυτό τον τομέα φαίνεται να είναι ανεπαρκής (Μαγουλιώτης κ.α., 2010). 

Τέλος, δεδομένων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει ένα πρόγραμμα με κέντρο τις 

εικαστικές τέχνες, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να 

αντιμετωπίσει το φαινόμενο αποκλεισμού της τέχνης σε όφελος των υπολοίπων 

γνωστικών αντικειμένων. Πρόκειται για έναν φαινόμενα αρκετά συχνό, το οποίο έχει 

ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των εικαστικών, της μουσικής, της δραματικής τέχνης 

και κάθε άλλη μορφή τέχνης με την οποία μπορούν να εμπλακούν τα παιδιά στο 
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σχολείο (Nutbrown, 2013). Η εφαρμογή του σε μία τάξη νηπιαγωγείου, αν και πολύ 

ενδιαφέρουσα για την εξαγωγή συμπερασμάτων, θα ξεπερνούσε κατά πολύ την 

επιθυμητή έκταση της εργασίας, επομένως δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε πιθανά 

αποτελέσματα. Ωστόσο, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γίνει ο σχεδιασμός και η 

υλοποίηση μίας έρευνας με βάση την εφαρμογή του και τη διαπίστωση των 

αποτελεσμάτων του στη μάθηση των παιδιών. 
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Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης 

1. Με ποιον τρόπο συμμετείχαν τα παιδιά στην ανακοίνωση ή 

παρουσίαση ή αφόρμηση της δραστηριότητας; (Περιγράφουμε 

συνοπτικά τον τρόπο εκδήλ-ωσης ή συμμετοχής των παιδιών στην 

παρουσίαση της δραστηριότητας.) 

2. Πόσο ενδιαφέρον έδειξαν τα παιδιά στην ανακοίνωση ή παρουσίαση 

ή αφόρμηση της δραστηριότητας; (Σημειώνουμε τον βαθμό 

ενδιαφέροντος των παιδιών.) 

2.1. Καθόλου 

2.2. Λίγο 

2.3. Μέτρια 

2.4. Πολύ 

2.5. Αρκετά 

2.6. Κάτι άλλο 

3. Με ποιον τρόπο αντέδρασαν τα παιδιά στην ανακοίνωση ή 

παρουσίαση ή αφόρμηση της δραστηριότητας; (Περιγράφουμε με λίγα 

λόγια τον τρόπο αντίδρασης των παιδιών.) 

4. Πόσο πρόθυμα ήταν τα παιδιά να οδηγηθούν στον χώρο ανάπτυξης 

της εικαστικής δραστηριότητας; (Σημειώνουμε ό,τι απλά 

διαπιστώσαμε ή περιγράφουμε με λίγα λόγια κάτι άλλο.) 

4.1. Κανένα παιδί 

4.2. Λίγα παιδιά 

4.3. Αρκετά παιδιά 

4.4. Όλα τα παιδιά 

4.5. Κάτι άλλο που συνέβη ή ζήτησαν τα παιδιά 

5. Πόσα παιδιά συνολικά συμμετείχαν στην παρούσα δραστηριότητα; 

(Σημειώνουμε τον αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν.) 

6. Πόσα παιδιά ασχολήθηκαν παράλληλα με άλλες δραστηριότητες 

και ποιες; (Αναφέρουμε άλλες δραστηριότητες.) 

7. Τι ζητούσαν (από εσάς) τα παιδιά κατά την εκτέλεση ή ανάπτυξη 

της δραστηριότητας; (Περιγράφουμε οτιδήποτε ζητήθηκε σχετικά με: 

υλικά, πληροφορίες ή βοήθεια ή κάτι άλλο.) 

8. Τι συναισθήματα εξέφραζαν τα παιδιά κατά τη διαδικασία 

ανάπτυξης της δραστηριότητας; (Περιγράφουμε οτιδήποτε 

διαπιστώσαμε - θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις των παιδιών.) 

9. Κατά την ανάπτυξη ή μετά την ολοκλήρωση του έργου τους, τα 

παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να ασχοληθούν ή να το συνδέσουν με 
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κάτι άλλο; (Αναφέρουμε οποιαδήποτε επιθυμία σχετική ή άσχετη ή 

συνδεόμενη με την παρούσα δραστηριότητα.) 

10. Παρατηρήστε τα εικαστικά αποτελέσματα των παιδιών και 

σκεφτείτε κατά πόσο διαφοροποιήθηκαν από τους στόχους και πού 

μπορεί να οφείλονται. (Καταγράφουμε παράγοντες που συντέλεσαν στις 

διαφοροποιήσεις των παιδικών εικαστικών αποτελεσμάτων.) 

Πηγή: Μαγουλιώτης, 2014, σ. 61- 62 
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Φωτογραφίες του παιδαγωγικού υλικού

Το παιδαγωγικό υλικό

Φυλλάδιο οδηγιών και CD 
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Εικαστικά έργα σε έντυπη μορφή 

 

 

 

 

 

Υλικά για τις εικαστικές δημιουργίες 
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Υλικά για τις εικαστικές δημιουργίες 

 

 

 

 

 

Υλικά για τις εικαστικές δημιουργίες 
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Υλικά για τις εικαστικές δημιουργίες 

 

 

 

 

 

Υλικά για τις εικαστικές δημιουργίες 
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Διάφορα είδη χαρτιού 
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Εικαστικά έργα 

Θέμα: Τα χρώματα 

 

Μαύρος κύκλος (Κασιμίρ Μάλεβιτς, 1915) 

 

 

Τα φτερά του Κορυδαλλού τριγυρισμένα γαλάζιο χρυσάφι φτάνουν στην καρδιά της 

παπαρούνας που κοιμάται σ΄ ένα λιβάδι σπαρμένο διαμάντια (Χουάν Μιρό, 1969) 
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Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους (Βασίλι Καντίνσκι, 1913) 

 

Θέμα: Το σώμα μου - Ο εαυτός μου 

 

Μπαλαρίνες στη μπάρα (Εντγκάρ Ντεγκά, 19ος αι.) 
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Πορτρέτο αγοριού (Μαρίας Βιλλιώτη) 

 

 

Ο εαυτός μου (Κασιμίρ Μάλεβιτς) 
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Θέμα: Οικογένεια 

 

Γιαγιά με εγγόνια (Νικόλαου Γύζη, 1883) 

 

 

Οικογένεια (Γκουστάβ Κλιμτ) 
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Ο μικρός αδερφός (Λουί Τοφολί) 

 

Θέμα: Υγιεινή διατροφή 

 

Νεκρή φύση με καρπούζι (Φερνάντο Μποτερό, 1922) 
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Μέγα Αρτοποιείον Γεωργίου Κοντοφούρναρη  

(Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, 1933) 

 

 

 

 

Το γεύμα - Οι μπανάνες (Πωλ Γκογκιέν, 1891) 
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Θέμα: Πόλεμος και ειρήνη 

 

Πόλεμος (Μαρκ Σαγκάλ, 1964-1966) 

 

Το περιστέρι της Ειρήνης (Πάμπλο Πικάσο, 1949) 
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Θνήσκων πολεμιστής του Ναού της Αφαίας (490 π.Χ.)  

 

Θέμα: Πλανήτες 

 

Έναστρη νύχτα πάνω από το Ροδανό (Βίνσεντ Βαν Γκογκ, 1888) 
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Η Γη στο λίκνο (Καζούγια Ακιμότο, 2011) 

 

 

Τα καταφέρνουμε με μια μικρή βοήθεια από τους φίλους μας, (Άλαν Μπιν, 2012) 
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Θέμα: Φθινόπωρο 

 

Φθινοπωρινό δέντρο (Λέο Γκέστελ, 1911) 

 

 

Νεράιδες των φθινοπωρινών φύλλων (Άρθρουρ Ράκχαμ) 
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Γυναίκες στον τρύγο (Αγήνορα Αστεριάδη, 1966) 

 

Θέμα: Χειμώνας 

 

Απογευματινό χιόνι στην Ασακούσα (Χιροσίγκ Ουταγκάβα, 1843-1847) 
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Νέο χιόνι στη Λεωφόρο (Έντβαρντ Μουνκ, 1906) 

 

 

Χειμώνας (Γιώργου Βαρλάμου, 1974) 
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Θέμα: Άνοιξη 

 

Αγροικία στην Προβηγκία (Βίνσεντ Βαν Γκογκ, 1888) 

 

 

Πρωτομαγιά στην Κέρκυρα (Χαράλαμπου Πάχη, 1875-1880) 
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Ανοιξιάτικος χορός (Μέμου Μακρή, 1977) 

 

Θέμα: Καλοκαίρι 

 

Το ψάθινο καπέλο (Νίκου Λύτρα, 1925) 
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Ένα μεγαλύτερο Σπλάς! (Ντέιβιντ Χόκνεϋ, 1967) 

 

 

 

Το σπίτι του ψαρά (Μιχάλη Οικονόμου) 
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Φυλλάδιο οδηγιών 

 

 

(Σημείωση: Το φυλλάδιο οδηγιών είναι κανονικά σε οριζόντια διάταξη, ωστόσο εδώ 

για τεχνικούς λόγους είναι σε κάθετη διάταξη.) 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Το παιδαγωγικό υλικό "Μαθαίνω μέσω των εικαστικών τεχνών" απευθύνεται σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Επιδιώκει την οικοδόμηση γνώσεων από όλες τις μαθησιακές 

περιοχές του προγράμματος σπουδών μέσα από δραστηριότητες με παιγνιώδη 

χαρακτήρα. Το παιδαγωγικό υλικό "Μαθαίνω μέσω των εικαστικών τεχνών" μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο σχολείο, κατά τη διάρκεια των οργανωμένων δραστηριοτήτων, 

αλλά και στις ελεύθερες δραστηριότητες ή το σπίτι.    Το παιδαγωγικό 

υλικό περιλαμβάνει 20 πλαστικοποιημένες φωτογραφίες εικαστικών έργων, 1 CD με 

τα εικαστικά έργα σε ηλεκτρονική μορφή, έντυπο με οδηγίες χρήσεις και 

προτεινόμενες δραστηριότητες, υλικά κατασκευών (διάφορα είδη χαρτιού, σελοφάν, 

φύλλα φελλού, 1 παλέτα, πινέλα διαφόρων μεγεθών, 1 μολύβι, 1 μαύρος μαρκαδόρος, 

χρωματιστή κόλλα, σύρματα πίπας, σφουγγάρια, ξύλινα κουμπιά, μανταλάκια, 

σαπούνι, χαρτομάντιλα, φάκελοι δύο μεγεθών, λαδοπαστέλ, ξύλινοι κύβοι, κάλτσες, 

χρωματιστές κλωστές, μικρά και μεγάλα χρωματιστά πούπουλα, δαχτυλομπογιές, 

κιμωλίες, 1 καθρέφτης, κορδέλες, μάλλινο νήμα, πλαστικές σύριγγες, χρώμα για 

τροφές, 1 φακός, μπαλόνια, χαρτοταινία, επίδεσμος, μπάλες από φελιζόλ.  

       Οδηγίες χρήσης: Το παιδαγωγικό 

υλικό "Μαθαίνω μέσω των εικαστικών τεχνών" προσεγγίζει τη γνώση μέσα από 10 

θέματα. Σε κάθε θέμα προτείνονται τρία εικαστικά έργα, τα οποία αποτελούν έναυσμα 

για την ανάπτυξη διαθεματικών  δραστηριοτήτων. Τα θέματα είναι τα εξής: τα 

χρώματα, το σώμα μου - ο εαυτός μου, οικογένεια, υγιεινή διατροφή, πόλεμος και 

ειρήνη, πλανήτες, φθινόπωρο, χειμώνας, άνοιξη, καλοκαίρι. Βέβαια, κατά της φάση 

της επεξεργασίας των εικαστικών έργων, το ενδιαφέρον των νηπίων με βάση τις 

εμπειρίες τους μπορεί να στραφεί σε κάποιο άλλο θέμα, το οποίο και τελικά καλείστε 

να αναπτύξετε ως ομάδα. Πολύ σημαντικό είναι οι εκπαιδευτικοί να τονίσουν και να 

μην αγνοήσουν τον παιγνιώδη χαρακτήρα των δραστηριοτήτων, καθώς ένας από 

τους βασικούς στόχους είναι η ευχαρίστηση που θα αντλήσουν τα παιδιά από τη 

μαθησιακή διαδικασία, που προκύπτει και μέσα από την αναγνώριση των προσπαθειών 

τους από τον εκπαιδευτικό. 

Σχετικά με τα υλικά τα παιδιά μπορούν: 

 χαρτιά: να τα σκίσουν, να τα τσαλακώσουν, να τα βρέξουν, να τα ρίξουν κάτω, 

να τα κόψουν, να τα κολλήσουν, να τα ζωγραφίσουν, να τυλίξουν, να κάνουν 

κατασκευές 

 σελοφάν: να τυλίξουν, να δουν από μέσα, να κάνουν πειράματα, να καλύψουν 

 φύλλα φελλού: να τα κόψουν, να τα ζωγραφίσουν, να ελέγξουν αν επιπλέουν, 

να τα ρίξουν κάτω, να φτιάξουν σφραγίδες για τύπωμα, να κάνουν κατασκευές 

 παλέτα: να τοποθετήσουν τις δαχτυλομπογιές, τέμπερες και άλλα ρευστά 

χρώματα. Μετά τη χρήση πλένεται. 

 πινέλα: να βάψουν, να ανακατέψουν τη μπογιά. Μετά τη χρήση πλένονται. 

 μολύβι: να γράψουν, να σχεδιάσουν 

 μαρκαδόρος: να γράψουν, να χρωματίσουν, να κάνουν σχεδιαγράμματα 
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 χρωματιστή κόλλα: να κολλήσουν 

 σύρμα πίπας: να τα τσαλακώσουν, να τα διπλώσουν, να μετρήσουν με αυτά, 

να κάνουν κατασκευές 

 σφουγγάρι: να τα βρέξουν, να τα σφίξουν, να τα κόψουν, να τυπώσουν, να 

ζωγραφίσουν με αυτά, να τα ζωγραφίσουν, να κάνουν πειράματα 

 ξύλινα κουμπιά: να κάνουν κατασκευές, να τα χρωματίσουν, να τα βρέξουν, 

να δουν αν επιπλέουν 

 μανταλάκια: να κάνουν κατασκευές, να τα ζωγραφίσουν, να κρεμάσουν, να 

κάνουν φιγούρες για το θέατρο 

 σαπούνι: να κάνουν πειράματα, να σχεδιάσουν 

 χαρτομάντιλα: να βρέξουν, να τα ζωγραφίσουν, να κάνουν κατασκευές 

 φάκελοι: να του σκίσουν, να τους ζωγραφίσουν, να στείλουν γράμματα 

 λαδοπαστέλ: να ζωγραφίσουν, να δοκιμάσουν διάφορες τεχνικές 

 ξύλινοι κύβοι: να κάνουν τρισδιάστατες κατασκευές, να κάνουν πειράματα, να 

τους ζωγραφίσουν και να κατασκευάσουν ψηφιδωτά 

 κάλτσες: να φτιάξουν κούκλες κουκλοθεάτρου, να τις σκίσουν, να τις ράψουν, 

να τις ζωγραφίσουν, να τις στολίσουν 

 κλωστές: να δέσουν, να ράψουν, να τραβήξουν, να κάνουν κατασκευές 

 πούπουλα: να κάνουν κατασκευές, να στολίσουν 

 δαχτυλομπογιές: να ζωγραφίσουν, να ανακατέψουν, να αραιώσουν, να 

γράψουν 

 κιμωλίες: να ζωγραφίσουν, να τρίψουν, να γράψουν 

 καθρέφτης: να παρατηρήσουν τον εαυτό τους, να κάνουν πειράματα  

 κορδέλες: να κάνουν κατασκευές, να μετρήσουν 

 μάλλινο νήμα: να μετρήσουν, να δέσουν 

 πλαστικές σύριγγες: να ρίχνουν ένα υγρό σταγόνα σταγόνα, να φυσούν  

 επίδεσμος: να τον ρίξουν, να το ζυγίσουν, να τον τραβήξουν, να το 

χρωματίσουν 

 μπάλες από φελιζόλ: να κάνουν κατασκευές, να τις ντύσουν, να κάνουν 

πειράματα 

 χρώμα για τροφές: να χρωματίσουν μείγματα, να πειραματιστούν με τις μίξεις 

χρωμάτων 

 φακός: να φωτίσουν, να κάνουν πειράματα 

 μπαλόνια: να τα φουσκώσουν, να τα αφήσουν να ξεφουσκώσουν πάνω σε 

υγρό χρώμα, να τα ζωγραφίσουν, να κάνουν κατασκευές 

 χαρτοταινία: να κολλήσουν, να κάνουν κατασκευές, να την εφαρμόσουν σε 

χαρτί το οποίο θα ζωγραφίσουν και όταν την αφαιρέσουν να μείνει το λευκό 

αποτύπωμα 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

1. Θέμα: Τα χρώματα 

 Εικαστικά έργα: 

 Μαύρος κύκλος (Κασιμίρ Μάλεβιτς, 1915) 

 Τα φτερά του Κορυδαλλού τριγυρισμένα γαλάζιο χρυσάφι φτάνουν στην καρδιά 

της παπαρούνας που κοιμάται σ' ένα λιβάδι σπαρμένο διαμάντια (Χουάν Μιρό, 

1969) 

 Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους (Βασίλι Καντίνσκι, 1913) 

 

1η Δραστηριότητα: Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού (Τα χρώματα) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές:  α. Εικαστικές Τέχνες, β. Φυσική αγωγή 

 

α. Εικαστικές Τέχνες: 

 Ενότητα: Μορφικά στοιχεία, εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχοι:  

 Να αναγνωρίζουν τα χρώματα στο περιβάλλον και στα έργα 

τέχνης. 

 Να αναγνωρίζουν και να συνθέτουν διάφορες μορφές και 

σχήματα. 

 Να χρησιμοποιούν στον προφορικό τους λόγο ορισμένους απλούς 

όρους τέχνης (ονόματα χρωμάτων, σχέδιο, ζωγραφιά). 

 Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις,  

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Φυσική αγωγή- Ενότητα: Κατανόηση και σεβασμός της διαφορετικότητας των 

ατόμων και συνεργασία με όλους 

 Περιεχόμενα: Διασκέδαση της συμμετοχής σε δραστηριότητες μαζί με 

άλλους. 

 Στόχος: Να ολοκληρώνουν μία προκαθορισμένη δραστηριότητα. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, πλαστικοποιημένα σχήματα (στοιχεία των 

πινάκων), 

 Διαδικασία: Αφού αναρτηθούν τα έργα στον πίνακα της τάξης, ο εκπαιδευτικός δίνει 

χρόνο στα παιδιά να τα παρατηρήσουν και, όταν νιώσουν έτοιμα, να τα περιγράψουν. 

Με κατάλληλες ερωτήσεις προσπαθεί να βοηθήσει τα παιδιά να τα κοιτάξουν κριτικά:  

 Τί βλέπετε; 

 Ας κοιτάξουμε προσεκτικά. Τί παρατηρείτε; 

 Ο ζωγράφος τί χρώματα χρησιμοποιεί; 

 Εκτός από τα χρώματα, παρατηρείτε και κάτι άλλο στην εικόνα; 

 Σε ποιο σημείο της εικόνας βρίσκεται ο κύκλος; Γιατί; 

 Σας αρέσει; 

 Ποια συναισθήματα σας προκαλεί; 

 Τί σκέφτεστε γι' αυτό; 
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 Μπορούν να επεξεργαστούν έναν έναν πίνακα με τη σειρά στην ολομέλεια της 

τάξης ή μετά την πρώτη επαφή, να χωριστούν σε ομάδες και κάθε μία να επεξεργαστεί 

έναν πίνακα. Στη συνέχεια, θα συγκεντρωθούν πάλι στην ολομέλεια και θα τους 

παρουσιάσουν. Θα δοθεί έμφαση στα χρώματα που υπάρχουν σε κάθε πίνακα και τα 

ονόματά τους.           

 Έπειτα, ο νηπιαγωγός θα παρουσιάσει στα παιδιά τη μπλε κουκκίδα από τον 

πίνακα του Μιρό λέγοντας μία μικρή ιστορία. Για παράδειγμα, " Ω! Ποιος ήρθε να μας 

επισκεφτεί; Η μικρή μπλε κουκκίδα έφυγε από τον πίνακά της, γιατί κουράστηκε και 

είπε λιγάκι να τεντωθεί, να ξεπιαστεί, όμως τελικά... χάθηκε! Καθώς όλα τα στοιχεία, 

λοιπόν, από τους πίνακες που είδαμε προσπάθησαν να τη βρουν, χάθηκαν και αυτά και 

βρίσκονται σκορπισμένα στην τάξη μας. Πάμε να τα βρούμε;" Έτσι παίζουν το παιχνίδι 

του κρυμμένου θησαυρού. Όταν βρουν όλα τα κομμάτια ο νηπιαγωγός προτρέπει τα 

παιδιά να αναδημιουργήσουν τους πίνακες βάζοντας τα κομμάτια τους σε όποια 

διάταξη θέλουν. Με αυτό τον τρόπο, τα παιδιά θα πειραματιστούν και θα βιώσουν μία 

νέα εμπειρία δημιουργίας.  

 

2η Δραστηριότητα : Μικροί ζαχαροπλάστες (Τα χρώματα) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές Τέχνες, β. Προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη, γ. Φυσικές επιστήμες, δ. Μαθηματικά, ε. Γλώσσα 

 

α. Εικαστικές Τέχνες: 

 Ενότητα: Υλικά, μέσα, τεχνικές 

 Στόχος: Να αναγνωρίζουν υλικά χρήσιμα για την εικαστική δημιουργία 

(βασικά, σύνθετα χρώματα). 

β. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-Ενότητα: - 

 Περιεχόμενα: Κοινωνική αλληλεπίδραση 

 Στόχος: Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. 

γ. Φυσικές επιστήμες-Ενότητα: Αντικείμενα & υλικά 

 Περιεχόμενα: Φυσική κατάσταση των υλικών: στερεά, υγρά, αέρια 

 Στόχος: Να αρχίσουν να διακρίνουν τις τρεις φυσικές καταστάσεις των 

υλικών, να εκφράσουν όπως μπορούν τη διαφορά ανάμεσα τους, καθώς 

χειρίζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα υλικών.  

δ. Μαθηματικά-Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις 

 Περιεχόμενα: Καταμέτρηση ποσοτήτων 

 Στόχος: Να καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα και αντικείμενα σε 

εικόνες και άλλες μορφές συμβολικών παραστάσεων μέχρι το 10. 

ε. Γλώσσα-Ενότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου 

 Περιεχόμενα: Ιστορίες, συνταγές γιατρού, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ..., 

ποιήματα 

 Στόχος: Να κατανοούν ότι η ανάγνωση έχει ποικίλους σκοπούς. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, χαρτί ή χαρτόνι, μολύβια, χρώματα 

(μαρκαδόροι, λαδοπαστέλ, τέμπερες), υλικά για τα κέικ, φόρμες ζαχαροπλαστικής, 

χρώματα ζαχαροπλαστικής,  
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 Διαδικασία: Η τάξη αποφασίζει να φτιάξει χρωματιστά κέικ για να κεράσει το ζωγράφο 

που κάλεσαν να τους μιλήσει για τα χρώματα. Στη συνέχεια,  παρατηρούν τις εικόνες 

και ονομάζουν τα χρώματα που βλέπουν. Χωρίζονται σε ομάδες και αποφασίζουν ποιο 

από αυτά τα χρώματα θα έχει το κέικ της κάθε ομάδας και, την επόμενη μέρα, 

συγκεντρώνουν τα υλικά που χρειάζονται.  

 Τα παιδιά γίνονται μικροί ζαχαροπλάστες. Γράφουν τη συνταγή με τρόπο που 

να μπορούν να διαβάσουν (με εικόνες και αριθμούς) και την εκτελούν, δίνοντας 

σημασία στη διαδικασία και το λεξιλόγιο (π.χ. αναμειγνύουμε το στερεό αλεύρι με το 

υγρό γάλα. Τώρα τί μορφή πήρε η ζύμη μας;).      

 Το πρόβλημα προκύπτει όταν έρχεται η στιγμή να προσθέσουν το χρώμα 

ζαχαροπλαστικής, αφού στο εμπόριο υπάρχουν μόνο τρία χρώματα: μπλε, κίτρινο και 

κόκκινο. Ο νηπιαγωγός προτρέπει τα παιδιά να υποθέσουν πώς μπορούν να 

δημιουργήσουν τα υπόλοιπα χρώματα. Δοκιμάζουν αυτά που λένε τα παιδιά και, αν 

δεν το προτείνουν τα ίδια, ο νηπιαγωγός ως ισότιμο μέλος της ομάδας με διευκολυντικό 

ρόλο, προτείνει τις μίξεις των χρωμάτων. Δοκιμάζουν και κάνοντας συνδυασμούς 

καταλήγουν σε συμπεράσματα και αναφέρουν τους όρους βασικά και σύνθετα 

χρώματα. Κάθε ομάδα ολοκληρώνει τη συνταγή της και στο τέλος, παρουσιάζει στις 

υπόλοιπες ομάδες την πορεία και τα συμπεράσματα που έβγαλε. Ολοκληρώνουν με 

έναν πίνακα αναφοράς για τα χρώματα και τις μίξεις τους για να τα θυμούνται την 

επόμενη φορά.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Θέμα: Το σώμα μου - Ο εαυτός μου  

 

 Εικαστικά έργα: 
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 Μπαλαρίνες στη μπάρα (Εντγκάρ Ντεγκά, 19ος αι.) 

 Πορτρέτο αγοριού (Μαρίας Βιλλιώτη, 2013)  

 Ο εαυτός μου (Κασιμίρ Μάλεβιτς) 

 

1η Δραστηριότητα: Αμίλητοι, ακούνητοι, αγέλαστοι (Το σώμα μου - Ο εαυτός μου)  

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές Τέχνες, β. Προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη, γ. Μαθηματικά 

 

α. Εικαστικές Τέχνες: 

 Ενότητα: Υλικά, μέσα, τεχνικές, εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος:  

 Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν απλές τεχνικές για τη 

δημιουργία πρωτότυπων έργων δύο και τριών διαστάσεων 

 Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β.  Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-Ενότητα: - 

 Περιεχόμενα: Ταυτότητα, κοινωνική αλληλεπίδραση 

 Στόχοι:  

 Να αναγνωρίσουν προσωπικά τους χαρακτηριστικά, απόψεις, 

επιλογές. 

 Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. 

 γ. Μαθηματικά-Ενότητα: Χώρος και γεωμετρία - μέτρηση 

 Περιεχόμενα: Αξονική συμμετρία 

 Στόχος: Να αναγνωρίζουν απλά συμμετρικά δισδιάστατα και τρισδιάστατα 

σχήματα και σχήματα με άξονες συμμετρίας κι εντοπίζουν τους άξονες. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, υλικά από τη γωνιά των εικαστικών, 

καθρέφτες 

 Διαδικασία: Αναρτούνται οι εικόνες στην ολομέλεια της τάξης, και αφού 

πάρουν όλοι μερικά λεπτά να τους παρατηρήσουν, τους περιγράφουν. Ο 

εκπαιδευτικός βοηθά με τις κατάλληλες ερωτήσεις.  

 Τί βλέπετε σε αυτή την εικόνα; 

 Τί παρατηρείτε; 

 Τί πιστεύετε ότι κάνουν αυτά τα κορίτσια; 

 Γιατί νομίζετε ότι κάνουν μπαλέτο; 

 Πού βρίσκονται; 

 Είναι μόνες τους; 

 Τί πιστεύετε ότι σκέφτεται το αγόρι; 

 Πώς νιώθει αυτή τη στιγμή; 

 Πώς το καταλάβατε; 

 Πού μπορεί να βρίσκεται; 

 Γιατί ο ζωγράφος ζωγράφισε μόνο το κεφάλι του αγοριού; 

 Γιατί ο ζωγράφος ονόμασε αυτόν τον πίνακα "Ο εαυτός μου"; 

 Εσείς τι πιστεύετε ότι θέλει να μας δείξει; 
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 Εάν θέλουν τα νήπια, δραματοποιούν τα εικαστικά έργα, παίζοντας το παιχνίδι 

"Αμίλητοι, ακούνητοι, αγέλαστοι". Κάθε παιδί επιλέγει ένα από τα εικαστικά έργα, το 

δραματοποιεί, και όταν ακουστεί ένας προαποφασισμένος ήχος πρέπει να μείνουν όλοι 

ακίνητοι στην στάση του πίνακα. Ένα παιδί παρατηρεί και βλέπει ποιος κουνιέται. 

Όποιος χάσει μπαίνει στη θέση του και ξαναρχίζουν.     Στη 

συνέχεια, αποφασίζουν να πάρουν όποια υλικά θέλουν και να ζωγραφίσουν τον εαυτό 

τους σε όποια από τις τρεις εκδοχές επιθυμούν: κάνοντας κάποιο άθλημα, σαν πορτρέτο 

ή σαν αφηρημένη τέχνη. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο για να 

βοηθήσει στην αλληλεπίδραση με τα υλικά δουλεύοντας και ο ίδιος: π.χ. χρησιμοποιεί 

πυλό για το έργο του ή φτιάχνει το δικό του πορτρέτο του καθώς κοιτάζεται σε ένα 

κουτάλι, ή κάνει κολλάζ από περιοδικά. Για το πορτρέτο μπορεί να χρησιμοποιήσει και 

χάρτινα πιάτα και τα χαρακτηριστικά τους από πλαστελίνη. Μπορεί να επαναληφθεί η 

ίδια διαδικασία και τα παιδιά χωρισμένα σε ζευγάρια να δημιουργεί το ένα το άλλο. 

    Όταν ολοκληρώσουν, παρουσιάζουν τον εαυτό τους ή το 

συμμαθητή τους. Μετά από συζήτηση σχετικά με τις παρουσιάσεις καταλήγουν στη 

διαφορετικότητα, αλλά και τη μοναδικότητα του καθένα. Δε χρειάζεται να ανήκει 

κάποιος σε διαφορετική εθνικότητα για να διαφέρει, αλλά όταν αυτό συμβαίνει έχει 

τόσα κοινά με μας, όσα και οι υπόλοιποι. Τα έργα των παιδιών εκτίθενται στην τάξη. 

          

2η Δραστηριότητα: Τα ποιήματά μας (Το σώμα μου - Ο εαυτός μου) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Γλώσσα, γ. 

Μαθηματικά, δ. Τ.Π.Ε., ε. Τέχνη της μουσικής 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος: Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Γλώσσα-Ενότητα: Παραγωγή προφορικών κειμένων 

 Περιεχόμενα: Ποιήματα 

 Στόχος: Να κατακτήσουν το βασικό λεξιλόγιο (δημιουργική γραφή) 

γ. Μαθηματικά-Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις 

 Περιεχόμενα: Άμεση αναγνώριση 

 Στόχος: Να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας 

στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης. 

δ. Τ.Π.Ε.-Ενότητα: Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ 

 Περιεχόμενα: Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού συστήματος, 

διαφόρων λογισμικών, ψηφιακών συσκευών και προγραμματιζόμενων 

παιχνιδιών 

 Στόχος: Να αντιληφθούν ότι όλες οι συσκευές Τ.Π.Ε. (π.χ. ο 

υπολογιστής, το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, ο διαδραστικός πίνακας, οι 

ψηφιακές συσκευές για φωτογράφιση, ηχογράφηση και 

βιντεοσκόπηση, τα προγραμματιζόμενα παιχνίδια) έχουν βασικές 

λειτουργίες και ανταποκρίνονται σε εντολές.   
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ε. Τέχνη της μουσικής: 

 Ενότητα: Όργανα 

 Στόχος: Να γνωρίζουν και να εξοικειωθούν με τα μουσικά όργανα της 

τάξης. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, βιντεοκάμερα, ηλεκτρονικός 

υπολογιστής 

 Διαδικασία: Τα παιδιά χωρίζονται σε τρεις μεγάλες ομάδες. Έπειτα από 

ψηφοφορία, διαλέγουν την εικόνα που θέλει η κάθε ομάδα να ασχοληθεί. Με 

αφορμή τις εικόνες και δημιουργούν απλά ποιήματα. Προοδευτικά, ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να βάλει κάποιους περιορισμούς: να έχουν 

ομοιοκαταληξία, συγκεκριμένη ομοιοκαταληξία (π.χ. -ος), να περιλαμβάνονται 

κάποιες λέξεις (π.χ. παιδί, μπάλα, μάτια, μέτωπο κοκ). Η νηπιαγωγός ως 

γραφέας καταγράφει τα ποιήματα για να μην τα ξεχάσουν. 

 Στη συνέχεια, παρουσιάζει κάθε ομάδα το ποίημά της στις υπόλοιπες και τα 

βιντεοσκοπούν για να τα δουν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Προαιρετικά, τα 

μελοποιούν χρησιμοποιώντας τα μουσικά όργανα της τάξης για συνοδεία ή μόνο της 

φωνής τους. Τέλος, τα τοποθετούν στο βιβλίο με τις ιστορίες της τάξης και στο 

ηλεκτρονικό της αρχείο.  

 

 

(Σημείωση: Περαιτέρω επεξεργασία για το εικαστικό έργο Ο εαυτός μου (Κασιμίρ 

Μάλεβιτς). Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρομοιάσει το έργο με το ανθρώπινο σώμα. 

Επιπλέον ερωτήσεις που μπορούν να γίνουν:  

 Τί βλέπετε; 

 Ο τίτλος του έργου είναι "Ο εαυτός μου". Γιατί πιστεύετε ότι ο ζωγράφος έδωσε 

αυτό τον τίτλο στο έργο του; 

 Τί θέλει να μας πει; 

 Πιστεύετε ότι ίσως μας δείχνει το σώμα του; 

 Ποιο μέρος του σώματος δείχνει το μαύρο τετράγωνο στο πάνω μέρος του 

έργου; 

 Ο κύκλος; 

 Γιατί χρησιμοποιεί αυτά τα χρώματα; 

 

 

 

 

 

 

3. Θέμα: Οικογένεια 

 

Εικαστικά έργα: 

 Γιαγιά με εγγόνια (Νικόλαου Γύζη, 1883) 

 Οικογένεια (Γκούσταβ Κλιμτ)  
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 Ο μικρός αδερφός (Λουί Τοφολί)  

  

1η Δραστηριότητα: Βρίσκω τον πίνακα! (Οικογένεια) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Προσωπική και 

κοινωνική ενδυνάμωση, γ. Μαθηματικά, δ. Γλώσσα, ε. Τέχνη του θεάτρου 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος: Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-Ενότητα: - 

 Περιεχόμενα: Κοινωνική αλληλεπίδραση, προσωπική ενδυνάμωση 

 Στόχοι:  

 Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση. 

 Να διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με την οικογένεια. 

γ. Μαθηματικά-Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις 

 Περιεχόμενα: Άμεση αναγνώριση 

 Στόχος: Να αναγνωρίζουν αριθμητικές ποσότητες χρησιμοποιώντας 

στρατηγικές άμεσης αναγνώρισης. 

δ. Γλώσσα-Ενότητα: Παραγωγή προφορικών κειμένων 

 Περιεχόμενα: Παιχνίδια ρόλων, δραματοποιήσεις, θεατρικό παιχνίδι, 

διάλογοι για παροχή πληροφορίας, έκφραση γνώμης, παροχή οδηγιών. 

 Στόχος: Να χρησιμοποιούν επικοινωνιακές στρατηγικές. 

ε. Τέχνη του θεάτρου: 

 Ενότητα: Συνδυασμός σκέψης και έκφρασης 

 Στόχος: Να εκφράζουν προσωπικά ενδιαφέροντα στο ελεύθερο δραματικό 

παιχνίδι και σε παιχνίδια ρόλων. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, υλικά δραματοποίησης (ρούχα, 

καπέλα, γυαλιά, υφάσματα, παιχνίδια κα). 

 Διαδικασία: Όλοι μαζί παρατηρούν και περιγράφουν τα εικαστικά έργα. Ο 

εκπαιδευτικός βοηθάει στην προσεκτική παρατήρηση με τις κατάλληλες 

ερωτήσεις.  

 Τί παρατηρείται στην εικόνα; 

 Πόσα άτομα υπάρχουν;  

 Τί κάνουν; 

 Τί σχέση πιστεύετε ότι έχουν μεταξύ τους; 

 Τί νιώθουν; 

 Πώς το καταλάβατε; 

 Πού βρίσκονται; 

 Τί άλλο υπάρχει στην εικόνα; 

 Τί άλλο θα θέλατε να πείτε για την εικόνα; 

Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 3-5 ατόμων. Κάθε ομάδα 

επεξεργάζεται ένα από τα εικαστικά έργα σε χρόνο που έχει συμφωνηθεί. Αυτό που 
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πρέπει να ετοιμάσουν είναι μία δραματοποίηση του πίνακα: χωρίζουν τους ρόλους που 

υπάρχουν: γιαγιά, παιδιά, γονείς και δημιουργούν φανταστικούς διαλόγους. Ο 

εκπαιδευτικός περνάει από όλες τις ομάδες και βοηθά όπου χρειάζεται με τις 

κατάλληλες ερωτήσεις. Όταν ο χρόνος ολοκληρωθεί, συγκεντρώνονται στην 

ολομέλεια και παρουσιάζουν τις δραματοποιήσεις τους. Οι υπόλοιποι μαθητές 

προσπαθούν να βρουν σε ποιον πίνακα αναφέρεται κάθε ομάδα και κερδίζει. 

 

2η Δραστηριότητα: Τί μου αρέσει να κάνω με την οικογένειά μου. (Οικογένεια) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Προσωπική και 

κοινωνική ενδυνάμωση, γ. Φυσικές επιστήμες 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Υλικά, μέσα, τεχνικές, εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος:  

 Να γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν απλές τεχνικές για τη 

δημιουργία πρωτότυπων έργων δύο και τριών διαστάσεων. 

 Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Προσωπική και κοινωνική ενδυνάμωση-Ενότητα:- 

 Περιεχόμενα: Ταυτότητα, κοινωνική αλληλεπίδραση 

 Στόχοι:  

 Να αποκτήσουν το αίσθημα του "ανήκειν" (κοινωνική 

ταυτότητα). 

 Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. 

γ. Φυσικές επιστήμες-Ενότητα: αντικείμενα και υλικά 

 Περιεχόμενα: Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντικειμένων 

 Στόχος: Να επινοούν νέες χρήσεις διαφόρων αντικειμένων εφαρμόζοντας 

γνώσεις που απόκτησαν σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, πυλός, πλαστελίνη, χάρτινα ρολά, 

κόλλες και άλλα υλικά από τη γωνιά της ζωγραφικής 

 Διαδικασία: Καθώς κοιτούν πάλι τα εικαστικά έργα, κάνουν υποθέσεις για τις 

οικογένειες που βλέπουν: που είναι τα υπόλοιπα μέλη, τι δραστηριότητες 

πραγματοποιούν τη συγκεκριμένη στιγμή κα. Δίνεται βάση στο γεγονός ότι 

υπάρχουν και άλλα είδη οικογένειας εκτός από την πυρηνική: μονογονεϊκές, με 

παππούδες, κάποια παιδιά μεγαλώνουν σε κάποια ιδρύματα, εκτεταμένη, 

πολύτεκνες. Αυτή η αναφορά γίνεται διότι μπορεί στην τάξη να υπάρχουν 

παιδιά που ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω οικογένειες, και νιώθουν 

άσχημα ή, διαισθητικά, άβολα για αυτό. Ωστόσο, επιδιώκεται να αντιληφθούν 

ότι αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό, δεν πρέπει να νιώθουν μειονεκτικά και το 

σημαντικό είναι να νιώθουν μέσα σε αυτή την οικογένεια ασφαλή και 

αγαπημένα. Στη συνέχεια, δημιουργούν τρισδιάστατες αναπαραστάσεις 

αγαπημένων δραστηριοτήτων με τη δική τους οικογένεια και τις παρουσιάζουν.  
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4. Θέμα: Υγιεινή διατροφή 

 

 Εικαστικά έργα: 

 Φύση με καρπούζι (Φερνάντο Μποτερό, 1922) 

 Μέγα αρτοποιείον Γεωργίου Κοντοφούρναρη (Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, 1933) 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:03 EEST - 44.213.66.193



97 
 

 Το γεύμα (Οι μπανάνες) (Πολ Γκογκιέν, 1891) 

   

1η Δραστηριότητα: Το φαγητό του τόπου μου (Υγιεινή διατροφή) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη, γ. Μαθηματικά, δ. Φυσικές επιστήμες, ε. Γλώσσα 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος: Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-Ενότητα: - 

 Περιεχόμενα: Κοινωνική αλληλεπίδραση 

 Στόχος: Να αποδέχονται τη διαφορετικότητα. 

γ. Μαθηματικά-Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις 

 Περιεχόμενα: Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση, Φυσικοί αριθμοί: Αριθμητικά 

σύμβολα 

 Στόχοι:  

 Να μοιράζουν αντικείμενα σε δυάδες και τριάδες.  

 Να απαγγέλλουν, διαβάζουν και γράφουν αριθμούς μέχρι το 10 

δ. Φυσικές επιστήμες-Ενότητα: Αντικείμενα & υλικά 

 Περιεχόμενα: Φυσική κατάσταση των υλικών: στερεά, υγρά, αέρια 

 Στόχος: Να αρχίσουν να διακρίνουν τις τρεις φυσικές καταστάσεις των 

υλικών, να εκφράζουν όπως μπορούν τη διαφορά ανάμεσά τους, καθώς 

χειρίζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα υλικών. 

ε. Γλώσσα-Ενότητα: παραγωγή γραπτού λόγου 

 Περιεχόμενα: Προσκλήσεις, αφίσες, μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, οδηγίες παιχνιδιών, μαγειρικές συνταγές 

 Στόχος: Να επιλέγουν τα σημειωτικά μέσα (γράμμα, εικόνα ή σε 

συνδυασμό) που θα χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή κειμένων. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, φωτογραφίες φαγητών, χαρτιά, 1 

μεγάλο χαρτόνι, μολύβια,  υλικά για το έδεσμα 

 Διαδικασία: Παρατηρούν τους πίνακες και σχολιάζουν τα διαφορετικά 

περιεχόμενά τους. 

 Τί βλέπετε; 

 Τί παρατηρείτε; 

 Τί υπάρχει πάνω στο τραπέζι; 

 Τί άλλο; 

 Τί πιστεύετε ότι περιέχει το ποτήρι; 

 Τί πιστεύετε ότι περιέχει η κανάτα; 

 Βλέπετε κάτι άλλο; 

 Τί φαίνεται έξω από το παράθυρο; 

 Τί φτιάχνουν σε αυτό το χώρο; 

 Πόσοι άνθρωποι είναι εκεί; 
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 Υπάρχουν και άλλοι; 

 Βλέπετε κάτι που σας κάνει εντύπωση; 

 Η σκάλα που πιστεύετε ότι χρησιμεύει; 

 Ποιο χρώμα υπάρχει πιο πολύ στην εικόνα; 

 Τί τρώνε τα παιδιά; 

 Έχουν ξεκινήσει; Αν όχι, τί πιστεύετε ότι περιμένουν; 

 Ποιο γεύμα της ημέρας πιστεύετε ότι είναι; 

 Εσείς τρώτε αυτά τα φρούτα; 

Στη συνέχεια συζητούν για τις διατροφικές συνήθειες στους τόπους καταγωγής των 

μελών της τάξης. Κάθε παιδί φέρνει φωτογραφίες, συνταγές, και χαρακτηριστικά 

φαγητά από τον τόπο ή τη χώρα του. Τις παρουσιάζουν με τη σειρά, βλέπουν τις 

φωτογραφίες, δοκιμάζουν τις γεύσεις, και αυτή που τους άρεσε περισσότερο 

αποφασίζουν να τη φτιάξουν στην τάξη.       

 Ο εκπαιδευτικός διαβάζει τη συνταγή και τα παιδιά σημειώνουν σε ατομικά 

χαρτιά ή εκ περιτροπής σε ένα μεγάλο χαρτόνι με κατάλληλο τρόπο για να μην τα 

ξεχάσουν, με τη βοήθεια του ενήλικα, με σύμβολα και αριθμούς, τα υλικά. Όταν 

ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία αποφασίζουν ποιος θα φέρει κάθε υλικό στο σχολείο. 

Την επόμενη μέρα, συγκεντρώνονται με τα υλικά τους και ξεκινούν την εκτέλεση. 

Διαβάζουν τη συνταγή, μετρούν τις ποσότητες, αναμιγνύουν, προσθέτουν, δίνοντας 

έμφαση στους όρους και τη σύσταση των υλικών. Όταν ετοιμαστεί, σκέφτονται πώς θα 

το μοιράσουν. Κάνουν υποθέσεις, μετρούν τον αριθμό ατόμων που θα δοκιμάσουν και 

μοιράζουν κατάλληλα το έδεσμα.  

        

2η Δραστηριότητα: Δημιουργούμε "νεκρές φύσεις" (Υγιεινή διατροφή) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Τ.Π.Ε., γ. Τέχνη 

του θεάτρου 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Μορφές εικαστικών έργων 

 Στόχος: Να δημιουργούν εικαστικές αναπαραστάσεις δύο και τριών 

διαστάσεων χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τα συναισθήματα 

και τη φαντασία τους ατομικά και ομαδικά. 

β. Τ.Π.Ε.-Ενότητα: Γνωρίζω τις Τ.Π.Ε. και δημιουργώ 

 Περιεχόμενα: Ανάπτυξη και έκφραση ιδεών με ψηφιακά μέσα και 

παραγωγή πολυτροπικών έργων. 

 Στόχος: Να επιλέγουν και χρησιμοποιούν κατάλληλα τις Τ.Π.Ε. για να 

αναζητούν πληροφορίες σε διάφορες μορφές σε υπολογιστές ή στο 

διαδίκτυο (με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού), τις οργανώνουν, τις 

επεξεργάζονται και τις παρουσιάζουν. 

γ. Τέχνη του θεάτρου: 

 Ενότητα: Συνδυασμός σκέψης και έκφρασης 

 Στόχος: Να εκφράζουν προσωπικά ενδιαφέροντα στο ελεύθερο δραματικό 

παιχνίδι και σε παιχνίδια ρόλων. 
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 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, η/υ, λευκά ή χρωματιστά χαρτιά, 

περιοδικά, ψαλίδια, κόλλες, χρώματα, υλικά από τη γωνιά της δραματοποίησης 

 Διαδικασία: Παρατηρούν τη νεκρή φύση του Μποτερό και συζητούν για τα 

τρόφιμα που απεικονίζονται. Αναφέρονται στην απεικόνιση αντικειμένων και 

όχι έμψυχων όντων. Προαιρετικά, συζητούν για τρόφιμα που βλέπουν: σε ποια 

διατροφική ομάδα ανήκουν, σε ποια εποχή ανήκουν, αν γνωρίζουν άλλα 

φρούτα που βγαίνουν εκείνη την εποχή, αν γνωρίζουν άλλα φρούτα που 

στύβονται όπως τα πορτοκάλια, αν γνωρίζουν άλλα φρούτα του καλοκαιριού 

όπως τα καρπούζια κ.λπ. Αναζητούν παρόμοιους πίνακες στο διαδίκτυο και 

δημιουργούν τις δικές τους νεκρές φύσεις με φρούτα και λαχανικά με την 

τεχνική του κολλάζ. Ζωγραφίζουν τραπέζια και διάφορα μπολ όπου κολλούν 

εικόνες τροφίμων που έκοψαν από περιοδικά ή το κάνουν ολόκληρο με την 

τεχνική του κολλάζ. Στη συνέχεια, μπορούν να κάνουν αντίστοιχες 

αναπαραστάσεις στο χώρο, ως αφετηρία για να δημιουργήσουν μία δική τους 

ιστορία και να τη δραματοποιήσουν. Τέλος, εκθέτουν τα έργα τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Θέμα: Πόλεμος και ειρήνη  

 

 Εικαστικά έργα: 

 Πόλεμος (Μαρκ Σαγκάλ, 1964-1966)  

 Το περιστέρι της Ειρήνης (Πάμπλο Πικάσσο, 1949) 

 Θνήσκων πολεμιστής του Ναού της Αφαίας (490 π.Χ.) 
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1η Δραστηριότητα: Γνωριμία με τα εικαστικά έργα (Πόλεμος και ειρήνη) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη, γ. Γλώσσα, δ. Τ.Π.Ε., ε. Τέχνη της μουσικής, στ. Τέχνη 

του χορού και της κίνησης 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος: Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-Ενότητα: - 

 Περιεχόμενα: Αυτορύθμιση 

 Στόχοι: Να αποκτήσουν ηθικές αξίες. 

γ. Γλώσσα-Ενότητα: Παραγωγή γραπτού λόγου  

 Περιεχόμενα: Προσκλήσεις, αφίσα, λογισμικό αισθητικής έκφρασης & 

ανάπτυξης της δημιουργικότητας (tuxpaint). 

 Στόχος: Να επιλέγουν τα σημειωτικά μέσα (γράμμα, εικόνα ή σε 

συνδυασμό) που κα χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή κειμένων. 

δ. Τ.Π.Ε.-Ενότητα: Οι Τ.Π.Ε. στην κοινωνία και τον πολιτισμό 

 Περιεχόμενα: Ασφαλής χρήση των Τ.Π.Ε. και ανάπτυξη στάσεων και 

δεξιοτήτων 

 Στόχος: Να αναγνωρίσουν τις Τ.Π.Ε. ως μέσα για ψυχαγωγία, εργασία και 

αλληλεπίδραση. 

ε. Τέχνη της μουσικής: 

 Ενότητα: Ήχος και ηχόχρωμα 

 Στόχος: Να αντιλαμβάνονται ποιότητες σε κάθε ήχο. 

στ. Τέχνη του χορού και της κίνησης: 

 Ενότητα: Αυτοσχεδιασμός ατομικός και ομαδικός 

 Στόχος: Να ανταποκρίνονται σε διαφορετικά ερεθίσματα οπτικά, 

ακουστικά κ.λπ.  

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, διάφορα λευκά χαρτιά, κάθε είδους 

χρώματα (δαχτυλομπογιές, ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ), ηλεκτρονικός 

υπολογιστής 

 Διαδικασία: Στην ολομέλεια της τάξης παρατηρούν σιωπηλά τις εικόνες για 

λίγο. Στη συνέχεια, συζητούν πιο θέμα πραγματεύονται και τα τρία εικαστικά 

έργα και υποστηρίζουν την άποψή τους. Συζητούν τα συναισθήματα που τους 

προκαλούνται στο θέαμα των εικόνων. 

 Τί βλέπετε στην εικόνα; 

 Τί πιστεύετε ότι συμβολίζει; 

 Τί χρώματα υπάρχουν στην εικόνα; 

 Τί μας δείχνουν; 

 Υπάρχουν άνθρωποι; 

 Τί κάνουν; 

 Τί συμβολίζει το περιστέρι; 
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 Τί κρατάει στο στόμα του; Γιατί; 

 Το γλυπτό τί δείχνει; 

 Ποιος μπορεί να είναι; 

 Τί κάνει; 

 Γιατί είναι ξαπλωμένος; 

 Τί κρατάει; 

 Έπειτα δημιουργούν δύο αφίσες για τα δώρα του πολέμου και της ειρήνης. 

Τέλος, εάν θέλουν, αξιοποιούν το διαδίκτυο για να βρούνε τη μουσική που ταιριάζει 

στον πόλεμο και τη μουσική που ταιριάζει στην ειρήνη και κινούνται στο ρυθμό.  

 

2η Δραστηριότητα: Γλυπτές δημιουργίες (Πόλεμος και ειρήνη) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β.  Προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Μορφικά στοιχεία, μορφές εικαστικών τεχνών 

 Στόχοι:  

 Να αναγνωρίζουν και να συνθέτουν διάφορες μορφές και 

σχήματα. 

 Να συνδέουν εμπειρίες και βιώματα με τις μορφές των εικαστικών 

τεχνών και να συζητούν για αυτές.  

β. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-Ενότητα:- 

 Περιεχόμενα: Αυτορύθμιση 

 Στόχος: Να αποκτήσουν ηθικές αξίες. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, πλαστελίνη σε διάφορα χρώματα 

 Διαδικασία: Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας,  αποφασίζουν να 

αποτυπώσουν σε τρισδιάστατες δημιουργίες τις εντυπώσεις τους για τον 

πόλεμο και την ειρήνη. Ξαναβλέπουν τις αφίσες που δημιούργησαν και τα 

εικαστικά έργα και εμπνέονται. Για τις κατασκευές τους χρησιμοποιούν 

πλαστελίνη, επιλέγουν τα κατάλληλα χρώματα για κάθε δημιουργία και 

ξεκινούν. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούν πυλό και τον χρωματίζουν με τα 

κατάλληλα χρώματα. Όταν ολοκληρώσουν, παρουσιάζουν τα έργα τους στους 

συμμαθητές τους: τί δημιούργησαν, τί συμβολίζει, ποια χρώματα επέλεξαν. 

Τέλος, μπορούν να δημιουργήσουν μία έκθεση με τις τρισδιάστατες 

δημιουργίες τους για τους γονείς. 

 

6. Θεματική ενότητα: Πλανήτες 

 

 Εικαστικά έργα: 

 Έναστρη νύχτα πάνω από το Ροδανό (Βίνσεντ Βαν Γκογκ, 1888)  

 Η Γη στο λίκνο (Καζούγια Ακιμότο, 2011)  

 Τα καταφέρνουμε με μια μικρή βοήθεια από τους φίλους μας (Άλαν Μπιν, 2012) 
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1η Δραστηριότητα: Γνωριμία με τα εικαστικά έργα (Πλανήτες) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Φυσικές επιστήμες, 

γ. Γλώσσα 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Μορφές εικαστικών τεχνών, εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχοι:  

 Να συνδέουν εμπειρίες και βιώματα με τις μορφές των εικαστικών 

και να συζητούν για αυτές. 

 Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Φυσικές επιστήμες-Ενότητα:  Ο πλανήτης γη και το διάστημα 

 Περιεχόμενα: Το σχήμα της Γης, εργαλεία αναπαράστασης 2 & 3 

διαστάσεων 

 Στόχοι:  

 Να εξοικειωθούν με διάφορες μορφές ρεαλιστικής και 

συμβολικής αναπαράστασης της επιφάνειας και συνολικά του 

πλανήτη Γη, ώστε να συσχετίσουν το φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον που γνωρίζουν με τη μορφή της επιφάνειας του 

πλανήτη. 

 Να αναγνωρίζουν το σφαιρικό σχήμα ως το καταλληλότερο για να 

απεικονίσουν τον πλανήτη Γη, τον ήλιο και τους άλλους πλανήτες 

του ηλιακού μας συστήματος. 

γ. Γλώσσα-Ενότητα: Παραγωγή προφορικών κειμένων 

 Περιεχόμενα: Περιγραφές εικόνων, πινάκων ζωγραφικής κ.λπ. 

 Στόχος: Συμμετέχουν σε συζητήσεις στο νηπιαγωγείο για θέματα των 

ενδιαφερόντων τους.  

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, χαρτιά, αφρώδες υλικό, μπάλες από 

φελιζόλ, πλαστελίνη, χρώματα 

 Διαδικασία: Παρουσιάζουμε στα παιδιά τα εικαστικά έργα και τα 

επεξεργαζόμαστε. Ο εκπαιδευτικός βοηθάει με τις κατάλληλες ερωτήσεις: 

 Τί βλέπετε; 

 Τι παρατηρείτε; 

 Τί μας δείχνει η πρώτη εικόνα; 

 Είναι ημέρα ή νύχτα; 

 Τί βλέπετε στον ουρανό; 

 Τί είναι τα κίτρινα σημάδια στο νερό; 

 Υπάρχουν άνθρωποι; Τί κάνουν; 

 Τί δείχνει η δεύτερη εικόνα; 

 Τί σχήμα έχει; 

 Είναι στο κέντρο της εικόνας; 

 Τί μπορεί να υπάρχει από κάτω που δε βλέπουμε; 

 Τί υπάρχει γύρω του; 
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 Τί δείχνει η τρίτη εικόνα; 

 Τί ακριβώς βλέπετε; 

 Υπάρχουν άνθρωποι; 

 Τί κάνουν; 

 Τί φορούν; Γιατί; 

 Τί άλλο υπάρχει στην εικόνα; 

 Τί αντικατοπτρίζεται στη μάσκα του κυρίου; 

 Πώς είναι το έδαφος; 

 Σε ποιο μέρος πιστεύετε ότι είναι; 

 Τί σχήμα μπορεί να έχει; 

 'Όταν ολοκληρωθεί η συζήτηση, θα προχωρήσουν στις κατασκευές. Μέσα από 

μια ποικιλία διαθέσιμων υλικών (χαρτί, αφρώδες υλικό, μπάλες από φελιζόλ, 

πλαστελίνη, χρώματα) ο εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να κατασκευάσουν τη Γη, 

και προαιρετικά τη Σελήνη. Οι δημιουργίες τους μπορούν να είναι δύο ή τριών 

διαστάσεων. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να εξάγουν τις αντιλήψεις των νηπίων για το 

σχήμα της Γης και τους πλανήτες.       

 Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι πολύ σημαντικό να αποτελέσει την 

ανάδυση των αρχικών αντιλήψεων των παιδιών (αρχική αξιολόγηση) και πρέπει να 

γίνει σε ατομικό επίπεδο και όχι σε ομάδες. Σε επόμενο στάδιο, ο εκπαιδευτικός θα 

σχεδιάσει τις υπόλοιπες δραστηριότητες με αφετηρία το επίπεδο αντίληψης των 

παιδιών, οι οποίες θα είναι πολύ χρήσιμο να είναι ομαδικές, καθώς τα παιδιά θα 

αλληλεπιδρούν και θα προβληματίζονται και θα συζητούν για να επιλύσουν τα 

προβλήματα που πιθανόν θα προκύψουν. 

 

2η Δραστηριότητα : Είμαστε στη Σελήνη! (Πλανήτες) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές Τέχνες β. Φυσικές 

επιστήμες, γ. Γλώσσα 

 

α. Εικαστικές Τέχνες: 

 Ενότητα: Εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος: Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Φυσικές επιστήμες-Ενότητα: Ο πλανήτης Γη και το διάστημα 

 Περιεχόμενα: Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, το σχήμα των άλλων 

πλανητών & το ηλιακό μας σύστημα 

 Στόχοι:  

 Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν τα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά. 

 Να αναγνωρίσουν το σφαιρικό σχήμα ως το καταλληλότερο για 

να απεικονίσουν τον πλανήτη Γη, τον ήλιο και τους άλλους 

πλάνητες του ηλιακό μας συστήματος. 

γ. Γλώσσα-Ενότητα: Παραγωγή προφορικών κειμένων     

 Περιεχόμενα: Προφορικές διηγήσεις 
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 Στόχος: Εφαρμόζουν στρατηγικές οργάνωσης του λόγου τους πριν 

μιλήσουν. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, χαρτιά, διάφορα χρώματα 

 Διαδικασία: Παρατηρούν το εικαστικό έργο του Άλαν Μπιν και ο 

εκπαιδευτικός λέει μια μικρή ιστορία για την προέλευσή του: "Ο κύριος Άλαν 

Μπιν είναι ο ζωγράφος του έργου "Τα καταφέρνουμε με μια μικρή βοήθεια από 

τους φίλους μας". Είναι αστροναύτης. Στις 19 Νοεμβρίου 1969, δηλαδή πριν 

από πολλά χρόνια, ταξίδεψε με το διαστημικό αεροσκάφος και την ομάδα του 

στη Σελήνη. Τί λέτε να συνάντησε εκεί; Εσείς τί πιστεύετε ότι δείχνει αυτό το 

έργο ζωγραφικής;". Ο εκπαιδευτικός προτρέπει τα παιδιά να κάνουν υποθέσεις, 

να αξιοποιήσουν τη φαντασία τους και να περάσουν ευχάριστα, δημιουργώντας 

ομαδικές ιστορίες. Ταυτόχρονα, μέσα από την επαφή τους με το εικαστικό έργο, 

παρατηρούν κάποια χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα του ουρανού στη Σελήνη, 

το έδαφος, η στολή του κλπ. Ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις ιστορίες και τα 

παιδιά τις εικονογραφούν. Έπειτα, τις παρουσιάζουν στις υπόλοιπες ομάδες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Θέμα: Φθινόπωρο 

 

 Εικαστικά έργα: 

 Γυναίκες στον τρύγο (Αγήνoρα Αστεριάδη, 1966) 

 Νεράιδες των φθινοπωρινών φύλλων (Άρθουρ Ράκχαμ) 

 Φθινοπωρινό δέντρο (Λέο Γκέστελ, 1911)  

 

1η Δραστηριότητα:  Γνωριμία με τα έργα εικαστικών τεχνών  (Φθινόπωρο) 
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 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές Τέχνες,  β. Προσωπική και 

κοινωνική ανάπτυξη, γ. Γλώσσα 

 

α. Εικαστικές Τέχνες: 

 Ενότητα: Εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος: Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-Ενότητα: Κοινωνική αλληλεπίδραση 

 Περιεχόμενα: Κοινωνική αλληλεπίδραση 

 Στόχος: Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. 

γ. Γλώσσα-Ενότητα: Παραγωγή προφορικών κειμένων 

 Περιεχόμενα: Παιχνίδια ρόλων, συζητήσεις, επισκέψεις εκτός χώρου 

σχολείου με σκοπό κοινωνικές επαφές και συναλλαγές με τοπικούς φορείς 

 Στόχος: Να επιλέγουν το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσουν ανάλογα με 

το θεματικό πεδίο συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη τον επικοινωνιακό 

σκοπό. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων 

 Διαδικασία: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων, και κάθε μία 

αναλαμβάνει να επεξεργαστεί μία από τις εικόνες. Σε όλη τη διάρκεια, ο 

εκπαιδευτικός παρεμβαίνει με βοηθητικές ερωτήσεις, όπως: 

 Τί απεικονίζει η εικόνα; 

 Ποια χρώματα χρησιμοποιεί; 

 Πώς πιστεύετε ότι δημιουργήθηκε αυτή η εικόνα;  

 Τί υλικά χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης; 

 Τί άλλο βλέπετε; 

 Ποια στοιχεία μας δίνει για το χρόνο και την εποχή; 

 Πού βρίσκονται οι ήρωες; 

 Τί βλέπετε στο κέντρο της εικόνας; κα.  

Επίσης, βοηθάει και στη λειτουργία των ομάδων: χωρισμός ρόλων (ποιοι θα 

σημειώνουν τις παρατηρήσεις μέσα στην ομάδα, ποιοι θα παρουσιάσουν), συζήτηση 

που δεν ενοχλεί τις υπόλοιπες ομάδες, σεβασμός στη γνώμη όλων των μελών. Αφού 

ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος, τα παιδιά κάνουν τις παρουσιάσεις τους στην 

ολομέλεια της τάξης. Σε αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός, μπορεί να διαβάσει το όνομα 

των έργων, εάν δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως, αλλά και την κατηγορία της τέχνης 

στην οποία ανήκουν (ζωγραφική και χαρακτική). Εντοπίζουν και σχολιάζουν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνεται έμφαση στους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί 

να αποδοθεί το ίδιο πράγμα στην τέχνη (π.χ. το φθινοπωρινό δέντρο). Τέλος, 

αποφασίζουν όλοι μαζί για το κοινό τους θέμα, το οποίο θα είναι το θέμα με το οποίο 

θα ασχοληθούν το επόμενο διάστημα. 

 

2η Δραστηριότητα : Δραματοποιούμε τα έργα τέχνης (Φθινόπωρο) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές Τέχνες β. Φυσικές επιστήμες, 

γ. Οπτικοακουστική τέχνη, δ. Τέχνη του θεάτρου 
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α. Εικαστικές Τέχνες: 

 Ενότητα: Εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος: Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Φυσικές επιστήμες-Ενότητα: Έννοιες και φαινόμενα από το φυσικό περιβάλλον, 

ζωντανοί οργανισμοί 

 Περιεχόμενα: Ο καιρός, οι επιδράσεις του καιρού στη ζωή των ζωντανών 

οργανισμών και στο περιβάλλον, αισθήσεις 

 Στόχοι:  

 Να διακρίνουν τα καιρικά φαινόμενα και διάφορα 

χαρακτηριστικά των μετεωρολογικών παρατηρήσεων. 

 Να εκτιμήσουν ποιοτικές πτυχές των καιρικών φαινομένων.  

 Να αντιληφθούν τη σημασία των αισθήσεων και των αισθητηρίων 

οργάνων για τον άνθρωπο. 

γ. Οπτικοακουστική τέχνη: 

 Ενότητα: Εξοικείωση με τα βασικά κάδρα και τα όριά τους. 

 Στόχος: Να συνειδητοποιούν το κάδρο ως τμήμα που επέλεξαν από τον 

περιβάλλοντα χώρο. 

δ. Τέχνη του θεάτρου: 

 Ενότητα: Γνωριμία με το σώμα μέσα από τους άλλους και το περιβάλλον 

 Στόχος: Να γνωρίσουν το σώμα τους και τα μέλη του σε σχέση με τις 

δυνατότητές του, το χώρο και τους άλλους.  

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, εξωτερικός χώρος, βροχή, αέρας, υλικά 

δραματοποίησης (πανιά, ξερά φύλλα, καπέλα, παλτό, ομπρέλες), μουσική 

φθινοπώρου, ήχοι του αέρα, της βροχής 

 Διαδικασία: Τα παιδιά παρατηρούν τις εικόνες και καταγράφουν σε έναν 

πίνακα αναφοράς τα χαρακτηριστικά του φθινοπώρου (αέρας, κίτρινο, καφέ και 

κόκκινο χρώμα στα δέντρα, συννεφιά, όχι πολύ κρύο όπως φαίνεται από τα 

ρούχα κ.λπ.). Στη συνέχεια, μία φθινοπωρινή μέρα τα παιδιά βγαίνουν στην 

αυλή και προσπαθούν να βρουν τα στοιχεία που σημείωσαν: προσπαθούν να 

γνωρίσουν το φθινόπωρο μέσα από όλες τις αισθήσεις τους. Κοιτούν 

προσεκτικά και βλέπουν τα σύννεφα να μαζεύονται, τα κίτρινα φύλλα, τον αέρα 

να σηκώνει το χώμα, τα φθινοπωρινά φρούτα στα δέντρα, τα πουλιά που 

μετακινούνται. Ακούν τον άνεμο, το θρόισμα των φύλλων, τις ψιχάλες της 

βροχής. Γεύονται τα φθινοπωρινά φρούτα που κόβουν όλοι μαζί. Κλείνουν τα 

μάτια και νιώθουν τον αέρα και τις πρώτες σταγόνες της βροχής. Μυρίζουν το 

βρεγμένο χώμα. Με τη φωτογραφική μηχανή της τάξης, τραβούν φωτογραφίες 

τα στοιχεία που δηλώνουν την εποχή του φθινοπώρου. Την επόμενη μέρα, 

παρατηρούν τα εικαστικά έργα και τις φωτογραφίες, και αξιοποιώντας ό,τι 

υλικά θέλουν από την γωνιά της δραματοποίησης, τα δραματοποιούν. Ο 

εκπαιδευτικός  βοηθάει με την κατάλληλη μουσική. 
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 3η Δραστηριότητα: Το δικό μας φθινόπωρο (Φθινόπωρο) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Μορφές εικαστικών τεχνών, εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχοι:  

 Να γνωρίσουν τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας και να 

τις χρησιμοποιούν για πειραματισμό, παραγωγή, αναπαραγωγή 

και μετασχηματισμό έργων. 

 Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Τ.Π.Ε.-Ενότητα: Διερευνώ, πειραματίζομαι, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα με 

τις Τ.Π.Ε. 

 Περιεχόμενα: Ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών με τη χρήση των 

Τ.Π.Ε. 

 Στόχος: Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο χρησιμοποιώντας 

λογισμικό σχεδίασης και επεξεργασίας, αναπαραγωγής, καταγραφής ήχου, 

εικόνας, βίντεο. 

 Υλικά: εικαστικό έργο "Γυναίκες στον τρύγο", ηλεκτρονικός υπολογιστής 

 Διαδικασία: Στην ολομέλεια της τάξης επεξεργάζονται την εικόνα του τρύγου. 

Παρατηρούν ποια φρούτα κουβαλούν οι γυναίκες στα καλάθια τους και 

αναφέρουν ότι το μάζεμα των σταφυλιών γίνεται το φθινόπωρο. Στη συνέχεια 

βρίσκουν τα φρούτα και τα λαχανικά του φθινόπωρου που γνωρίζουν. 

Αποφασίζουν να επισκεφτούν διάφορα μουσεία διαδικτυακά και να εστιάσουν 

στα έργα που παρουσιάζουν τα φρούτα και τα λαχανικά του φθινοπώρου. Τα 

παρατηρούν και τα σχολιάζουν. Διαλέγουν αυτά που τους άρεσαν πιο πολύ και, 

κρατώντας ίδιο το φόντο, δημιουργούν τα δικά τους έργα με τα εργαλεία του 

υπολογιστή. Σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, ο εκπαιδευτικός βοηθάει 

και καθοδηγεί τα νήπια στην ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Στο τέλος, 

εκτυπώνουν και εκθέτουν τα έργα τους σε ειδικό χώρο. 

 

 

 

8. Θέμα: Χειμώνας 

 

Εικαστικά έργα: 

 Απογευματινό χιόνι στην Ασακούσα (Χιροσίγκ Ουταγκάβα, 1843-1847) 

 Νέο χιόνι στη Λεωφόρο (Έντβαρντ Μουνκ, 1906) 

 Χειμώνας (Γιώργου Βαρλάμου, 1974) 

  

1η Δραστηριότητα: Τα χαρακτηριστικά του χειμώνα (Χειμώνας) 
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 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Φυσικές επιστήμες, 

γ. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, δ. Γλώσσα 

 

α. Εικαστικές τέχνες:  

 Περιεχόμενα: Μορφές εικαστικών τεχνών, εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχοι:  

 Να χρησιμοποιούν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος για να 

δημιουργούν με τις διάφορες εικαστικές μορφές. 

 Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Φυσικές επιστήμες-Ενότητα: Έννοιες και φαινόμενα από το φυσικό κόσμο 

 Περιεχόμενα: Ο καιρός, οι επιδράσεις του καιρού στη ζωή των ζωντανών 

οργανισμών και στο περιβάλλον.  

 Στόχοι:  

 Να διακρίνουν τα καιρικά φαινόμενα και διάφορα 

χαρακτηριστικά των μετεωρολογικών παρατηρήσεων. 

 Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλο λεξιλόγιο και 

συμβολισμούς για να αποτυπώνουν τις σχετικές παρατηρήσεις και 

διαπιστώσεις τους. 

γ. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-Ενότητα: - 

 Περιεχόμενα: Κοινωνική αλληλεπίδραση 

 Στόχοι: Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. 

δ. Γλώσσα-Ενότητα: Παραγωγή προφορικών κειμένων 

 Περιεχόμενα: Βιωματικές αναδιηγήσεις, αφηγήσεις παραμυθιών και 

ιστοριών φανταστικών ή πραγματικών. 

 Στόχος: Να εφαρμόζουν στρατηγικές του λόγου τους πριν μιλήσουν. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών τεχνών, διάφορα λευκά χαρτιά, κάθε είδους 

χρώματα (δαχτυλομπογιές, ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ), άλλα υλικά όπως 

βαμβάκι ή σφουγγάρι κοκ, πινέλα, παλέτες 

 Διαδικασία: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και κάθε ομάδα αναλαμβάνει μία 

εικόνα. Ο εκπαιδευτικός θέτει κάποιες αρχικές ερωτήσεις και προτρέπει τα 

παιδιά να τις παρατηρήσουν και να τις σχολιάσουν.  

 Τί βλέπετε στην εικόνα; 

 Υπάρχουν άνθρωποι; Αν ναι, ποιοι είναι; Τί φορούν;  

 Πού βρίσκονται; 

 Παρατηρείστε την εικόνα: Τί καιρό κάνει; Τί χρώματα υπάρχουν; 

 Γιατί ο ζωγράφος επέλεξε τα συγκεκριμένα χρώματα; 

 Τί εποχή είναι; Πώς το καταλάβατε; 

 Τί βλέπετε στο βάθος; 

 Τί άλλο θέλετε να πείτε για την εικόνα; 

 Ο εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια της εργασίας στις ομάδες περνάει από κάθε 

μία και βοηθάει όπου χρειάζεται. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκεντρώνονται 

στην παρεούλα και κάθε ομάδα παρουσιάζει τα συμπεράσματά της. Αφού 
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ολοκληρωθεί η παρουσίαση συζητούν συνολικά για τα χαρακτηριστικά του χειμώνα 

που παρατηρούν στα εικαστικά έργα. Χωρίζονται ξανά στις ίδιες ομάδες και τους 

αναδημιουργούν με ομαδικές ζωγραφιές ή κολάζ, δίνοντας έμφαση στα 

χαρακτηριστικά της κάθε εικόνας: π.χ. στον πίνακα του Ουταγκάβα βλέπουμε 

ιδεογράμματα, κυριαρχεί το λευκό χρώμα και ανθρώπους ιαπωνικής καταγωγής.  

 

2η Δραστηριότητα: Χιονάνθρωποι! (Χειμώνας)  

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Περιβάλλον και 

εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, γ. Μαθηματικά 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Υλικά, μέσα, τεχνικές 

 Στόχος:  

 Να αναγνωρίζουν υλικά χρήσιμα για την εικαστική δημιουργία 

και να τα ταξινομούν με βάση τις ιδιότητές τους. 

 Να χρησιμοποιούν δεξιότητες επίλυσης προβλήματος για να 

δημιουργούν με τις διάφορες εικαστικές μορφές. 

β. Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη-Ενότητα: Διαχείριση 

Απορριμμάτων 

 Περιεχόμενα: Οικονομία/ μείωση απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση 

και ανακύκλωση 

 Στόχοι: Να εξοικειωθούν με στρατηγικές μείωσης, επαναχρησιμοποίησης 

και ανακύκλωσης απορριμμάτων, να αναγνωρίζουν τη σήμανση της 

ανακύκλωσης. 

γ. Μαθηματικά-Ενότητα: Αριθμοί και πράξεις 

 Περιεχόμενα: Καταμέτρηση ποσοτήτων, μορφές εικαστικών τεχνών 

 Στόχος: Να καταμετρούν πραγματικά αντικείμενα. 

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, άχρηστο υλικά (π.χ. πλαστικά 

μπουκαλάκια, καπάκια από παλιούς μαρκαδόρους, λευκά χαρτιά, πινέζες, 

κουμπιά κα.) 

 Διαδικασία: Με τις εικόνες ως έναυσμα, τα παιδιά συζητούν για το χιόνι ως 

χειμερινό καιρικό φαινόμενο και αποφασίζουν να φτιάξουν χιονάνθρωπους. 

Συζητούν πιθανούς τρόπους κατασκευής και αποφασίζουν να αξιοποιήσουν το 

άχρηστο υλικό της τάξης. Σκέφτονται και επιλέγουν τα υλικά που θα 

μπορούσαν να αξιοποιήσουν και μετρούν τις ποσότητες. Πόσα παιδιά είναι, 

πόσα υλικά χρειάζονται κοκ. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χθεσινά 

μπουκαλάκια από το νερό τους, ως σώμα για το χιονάνθρωπο, τα καπάκια τους 

για καπέλο ή μάτια και όλα τα λευκά άχρηστα υλικά για να τους γεμίσουν π.χ. 

λευκά καπάκια από μαρκαδόρους που δεν χρησιμοποιούν πια.  
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9. Θέμα: Άνοιξη  

 

Εικαστικά έργα: 

 Αγροικία στην Προβηγκία (Βίνσεντ Βαν Γκογκ, 1888) 

 Πρωτομαγιά στην Κέρκυρα (Χαράλαμπου Πάρη, 1875-1880)  

 Ανοιξιάτικος χορός  (Μέμου Μακρή , 1977) 
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1η Δραστηριότητα: Γνωρίζουμε την Άνοιξη (Άνοιξη) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Φυσικές επιστήμες, 

γ.  Γλώσσα 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος: Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Φυσικές επιστήμες-Ενότητα: Ζωντανοί οργανισμοί, έννοιες και φαινόμενα από το 

φυσικό κόσμο 

 Περιεχόμενα: Αισθήσεις, ο καιρός, οι επιδράσεις του καιρού στη ζωή των 

ζωντανών οργανισμών και στο περιβάλλον. 

 Στόχοι:  

 Να αντιληφθούν τη σημασία των αισθήσεων για τον άνθρωπο. 

 Να διακρίνουν τα καιρικά φαινόμενα και διάφορα 

χαρακτηριστικά των μετεωρολογικών παρατηρήσεων. 

γ. Γλώσσα-Ενότητα: Παραγωγή προφορικών κειμένων 

 Περιεχόμενα: Περιγραφές εικόνων, πινάκων ζωγραφικής κ.λπ. 

 Στόχος: Συμμετέχουν σε συζητήσεις στο νηπιαγωγείο για θέματα των 

ενδιαφερόντων τους.  

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, εξωτερικός χώρος του νηπιαγωγείου, 

ανοιξιάτικα φρούτα (φράουλες, βερίκοκα, κεράσια, νεκταρίνια, αβοκάντο) 

 Διαδικασία: Μια ηλιόλουστη ανοιξιάτικη μέρα η τάξη αποφασίζει να μιλήσει 

για την άνοιξη. Ο εκπαιδευτικός αναρτά τις εικόνες και τις επεξεργάζονται. 

Βοηθά με τις κατάλληλες ερωτήσεις:  

 Τί βλέπετε; 

 Κοιτάξτε πιο προσεκτικά. Τί παρατηρείτε; 

 Ποια χρώματα υπάρχουν; 

 Υπάρχουν πρόσωπα; Ποιοι πιστεύετε ότι είναι; 

 Τί κάνουν; 

 Τί ρούχα φορούν; 

 Ο καιρός πώς είναι; 

 Μπορούμε να υποθέσουμε τι εποχή είναι; Από πού το υποθέτουμε; 

 Τί άλλο υπάρχει στην εικόνα που δείχνει την εποχή; 

 Εσείς τί θα θέλατε να πείτε; κα. 

 Διαβάζουν όλοι μαζί τα ονόματα των εικόνων. Προαιρετικά, μπορούν να τις 

συγκρίνουν με τις αντίστοιχες εικόνες από τη θεματική ενότητα "Χειμώνας" και να 

βρουν τις διαφορές. Αφού συμπεράνουν την εποχή που δείχνουν οι εικόνες και 

αναφέρουν κάποια χαρακτηριστικά της μπορούν να βγουν στην αυλή του σχολείου και 

να τα βιώσουν με τις αισθήσεις τους. Μπορούν να δουν το λαμπερό ήλιο και τα 

χρώματα των λουλουδιών, να τα μυρίσουν, να ακούσουν το κελάιδισμα των πουλιών, 

να νιώσουν τη ζέστη του ήλιου στο δέρμα τους. Επίσης, παίζουν ένα παιχνίδι γεύσης: 
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μπορούν να φέρουν τα φρούτα της άνοιξης και αφού τα πλύνουν και τα κόψουν σε 

κομμάτια, με κλειστά τα μάτια να μαντεύουν πιο φρούτο δοκιμάζουν.  

 

2η Δραστηριότητα: Ο χορός της άνοιξης (Άνοιξη) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Τέχνη του χορού 

και της κίνησης, γ. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, δ. Γλώσσα, ε. Τέχνη 

της μουσικής 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχος: Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Τέχνη του χορού και της κίνησης: 

 Ενότητα: Αυτοσχεδιασμός ατομικός και ομαδικός 

 Στόχοι:  

 Να εκφράζονται δημιουργικά. 

 Να αφηγούνται μια ιστορία με αλληλουχία κινήσεων. 

β. Προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη-Ενότητα:- 

 Περιεχόμενα: Κοινωνική αλληλεπίδραση 

 Στόχοι: Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. 

δ. Γλώσσα-Ενότητα: Κατανόηση προφορικών κειμένων 

 Περιεχόμενα: Παραμύθια, ποιήματα, ιστορίες, γλωσσοδέτες, παροιμίες, 

οτιδήποτε προφορικό κείμενο 

 Στόχοι:  

 Συνειδητοποιούν ότι ο προφορικός λόγος αποτελεί κείμενο. 

 Λειτουργούν ως ακροατές.  

ε. Τέχνη της μουσικής: 

 Ενότητα: Μουσική και άλλες τέχνες 

 Στόχος: Να συνδέουν μουσικά ακούσματα με εξωμουσικά ακούσματα. 

 Υλικά: εικαστικό έργο "Ανοιξιάτικος χορός", η/υ 

 Διαδικασία: Ο εκπαιδευτικός εφιστά την προσοχή των παιδιών στην εικόνα με 

το γλυπτό που ονομάζεται "Ανοιξιάτικος χορός". Τα παιδιά κάνουν υποθέσεις 

για τους λόγους για τους οποίους χορεύουν και γιατί λέγεται ανοιξιάτικος ο 

χορός αυτός. Αναφέρουν το μύθο της Περσεφόνης, και βρίσκουν και άλλους 

λόγους για τους οποίους μπορεί να γιορτάζουμε την άνοιξη. Αναφέρονται στις 

γιορτές της Άνοιξης: μερικές φορές η Καθαρά Δευτέρα είναι την άνοιξη, το 

Πάσχα κ.α. Αποφασίζουν να δημιουργήσουν το δικό τους χορό της Άνοιξης. 

Βρίσκουν στο διαδίκτυο τη μουσική που τους αρέσει (πιθανή πρόταση,  Spring 

(Vivaldi)). Ακούν προσεκτικά τη μουσική και στη συνέχεια αποφασίζουν τις 

χορευτικές τους κινήσεις. Θα μπορούσαν να προσαρμόσουν κινήσεις της 

φύσης, όπως το άνθισμα των λουλουδιών και το απαλό αεράκι.  
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10. Θέμα: Καλοκαίρι 

 

 Εικαστικά έργα: 

 Το ψάθινο καπέλο (Νίκου Λύτρα, 1925) 

 Ένα μεγαλύτερο Σπλάς! (Ντέιβιντ Χόκνεϋ, 1967)  

 Το σπίτι του ψαρά (Μιχάλη Οικονόμου). 
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1η Δραστηριότητα: Καλοκαιρινός ήλιος (Καλοκαίρι) 

 Σύνδεση με μαθησιακές περιοχές: α. Εικαστικές τέχνες, β. Περιβάλλον και 

εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, γ. Φυσικές επιστήμες, δ. Γλώσσα 

 

α. Εικαστικές τέχνες: 

 Ενότητα: Μορφές εικαστικών τεχνών, εισαγωγή στην καλαισθησία 

 Στόχοι:  

 Να συνδέουν εμπειρίες και βιώματα με τις μορφές των εικαστικών 

και να συζητούν για αυτές. 

 Να παρατηρούν, να περιγράφουν και να εκφράζουν σκέψεις, 

προτιμήσεις και απόψεις για έργα τέχνης. 

β. Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη-Ενότητα: Ηλιοπροστασία 

 Περιεχόμενα: Ανάληψη σχετικών δράσεων ή "Μπορώ να προστατευθώ" 

 Στόχοι: 

 Να ευαισθητοποιηθούν ως προς το ζήτημα της προστασίας των 

ανθρώπων από την ηλιακή ακτινοβολία. 

 Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές. 

 γ. Φυσικές επιστήμες-Ενότητα: Ζωντανοί οργανισμοί, έννοιες και φαινόμενα από το 

φυσικό κόσμο 

 Περιεχόμενα: Ο καιρός, οι επιδράσεις του καιρού στη ζωή των ζωντανών 

οργανισμών και στο περιβάλλον. 

 Στόχοι:  

 Να διακρίνουν τα καιρικά φαινόμενα και διάφορα 

χαρακτηριστικά των μετεωρολογικών παρατηρήσεων. 

 Να αναγνωρίσουν και να προσδιορίσουν την επίδραση που έχουν 

τα καιρικά φαινόμενα στο περιβάλλον, στη ζωή του ανθρώπου και 

των άλλων έμβιων όντων. 

δ. Γλώσσα-Ενότητα: Παραγωγή προφορικών κειμένων 

 Περιεχόμενα: Περιγραφές εικόνων, πινάκων ζωγραφικής κ.λπ. 

 Στόχος: Συμμετέχουν σε συζητήσεις στο νηπιαγωγείο για θέματα των 

ενδιαφερόντων τους.  

 Υλικά: φωτογραφίες εικαστικών έργων, χαρτιά, μαρκαδόροι, δαχτυλομπογιές, 

λαδοπαστέλ 

 Διαδικασία: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και κάθε μία από αυτές 

επεξεργάζεται ένα από τα εικαστικά έργα. Τονίζεται ότι οι υπόλοιπες ομάδες 

δεν έχουν δει όλες τις εικόνες, επομένως θα πρέπει κάθε ομάδα που παρουσιάζει 

να περιγράψει εκτενώς τον πίνακά της. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν αρχικά είναι: 

 Παρατηρείστε τις εικόνες; 

 Τί βλέπετε; 

 Υπάρχουν κτήρια στην εικόνα; 

 Ποια πιστεύετε ότι είναι η χρησιμότητά τους; 

 Υπάρχουν άνθρωποι στην εικόνα; 
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 Τί κάνουν; 

 Μπορεί να υπάρχει κάποιος που δε φαίνεται αυτή τη στιγμή; 

 Τί έκαναν πιο πριν; 

 Υπάρχουν κάποια αντικείμενα σημαντικά; 

 Ο άνθρωπος με το καπέλο είναι άνδρας ή γυναίκα; Γιατί το πιστεύετε 

αυτό; (Απ.: Είναι γυναίκα)  

 Τί άλλο υπάρχει στην εικόνα; 

 Τί χρώματα χρησιμοποιεί ο ζωγράφος; 

 Τί εποχή απεικονίζουν; 

 Ποια στοιχεία μαρτυρούν την εποχή; 

 Οι ομάδες πραγματοποιούν τις παρουσιάσεις τους και η συζήτηση μπορεί να 

στραφεί στον έντονο ήλιο του ελληνικού καλοκαιριού, το καπέλο που φοράει ο κύριος 

σε μία εικόνα και τους τρόπους προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία. Τα παιδιά 

αναφέρουν αντίστοιχα βιώματα και εμπειρίες (κοκκίνισμα, ξεφλούδισμα κα). Η 

δραστηριότητα ολοκληρώνεται με αναπαράσταση στο χαρτί πιθανών τρόπων 

προστασίας από τον ήλιο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατάλογος εικαστικών έργων 

1. Θέμα: Τα χρώματα      

Μαύρος κύκλος: το έργο  δημιούργησε ο Κασιμίρ Μάλεβιτς το 1915. Το έργο 

απεικονίζει ένα μαύρο κύκλο μέσα σε ένα τετράγωνο με λευκό φόντο, στην πάνω δεξιά 

γωνία. Ο Μάλεβιτς ήταν Ρώσος ζωγράφος που έζησε την περίοδο 1879-1935. Ήταν ο 

κύριος εκπρόσωπος του κινήματος του Σουπρεματισμού, το οποίο ξεκίνησε το 1910 

στη Ρωσία. Σύμφωνα με το Σουπρεματισμό, το χρώμα και η αίσθηση που αυτό 
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προκαλεί υπερέχει των υπολοίπων στοιχείων ενός εικαστικού έργου. Από την 

ανωτερότητα (supremacy) του αισθήματος έναντι της απεικόνισης μορφών ή 

αντικειμένων πήρε το όνομά του το κίνημα. Υλικό: λάδι σε καμβά. 

 

Τα φτερά του Κορυδαλλού τριγυρισμένα γαλάζιο χρυσάφι φτάνουν στην καρδιά 

της παπαρούνας που κοιμάται σ΄ ένα λιβάδι σπαρμένο διαμάντια: το ζωγράφισε ο 

Χουάν Μιρό το 1969. Ο τίτλος του έργου δίνει την ευκαιρία στα νήπια να αναπτύξουν 

τη φαντασία τους: μία μαύρη γραμμή χωρίζει τον ουρανό από το λιβάδι, τον 

Κορυδαλλό από την παπαρούνα. Ο Μιρό ήταν Ισπανός ζωγράφος και γλύπτης που 

έζησε από το 1893 έως το 1983 και θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους 

σουρεαλιστές του 20ου αιώνα. Ο τίτλος του έργου είναι μεγάλος και περιγραφικός, 

όπως συμβαίνει σε πολλά έργα του, γεγονός που προέρχεται από την ανάγκη του Μιρό 

το έργο του να γίνει κατανοητό. Υλικό: άγνωστο. 

 

Τετράγωνα με ομόκεντρους κύκλους:  είναι  του Ρώσου ζωγράφου Βασίλι Καντίνσκι, 

που δημιούργησε το 1913. Το έργο δείχνει μια σειρά από πολύχρωμους κύκλους μέσα 

σε τετράγωνα, θέμα που θα επανέλθει αργότερα στη ζωγραφική του Καντίνσκι. Ο 

καλλιτέχνης έζησε από το 1866 έως το 1944. Είναι ένας από τους πλέον διακεκριμένους 

καλλιτέχνες του 20ου αιώνα και ήταν ένας από τους κύριους εκπροσώπους του 

ζωγραφικού κινήματος της αφηρημένης τέχνης. Υλικό: νερομπογιά, τέμπερα και 

κηρομπογιά σε χαρτί. 

 

2. Θέμα: Το σώμα μου - ο εαυτός μου         

Μπαλαρίνες στη μπάρα: έργο ζωγραφικής του Εντγκάρ Ντεγκά, που δημιουργήθηκε 

το 19ο αι (δεν υπάρχει διαθέσιμη ακριβής χρονολογία). Το έργο απεικονίζει δύο νεαρές 

μπαλαρίνες ενώ πραγματοποιούν κάποιες από τις χορευτικές τους κινήσεις. Ο πίνακας 

δεν αποδίδει με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά όσων εικονίζονται δίνοντας βάρος 

(σύμφωνα με τις αρχές του Ιμπρεσιονισμού) στην γενική εντύπωση που προκαλεί στο 

θεατή μία εικόνα. Οι μπαλαρίνες είναι ένα πολύ συχνό θέμα στο έργο του Ντεγκά, ο 

οποίος ήταν Γάλλος ζωγράφος που έζησε από το 1834 έως το 1917. Ήταν σημαντικός 

ζωγράφος του 19ου αιώνα, που εντάσσεται κυρίως στο κίνημα του Ιμπρεσιονισμού. 

Υλικό: άγνωστο. 

 

Πορτρέτο αγοριού: δημιουργήθηκε από τη Μαρία Βιλλιώτη, το 2013. Το έργο δείχνει 

ένα μικρό έγχρωμο αγόρι σε πράσινο – μπλε φόντο χωρίς άλλες λεπτομέρειες για το 

χώρο και το χρόνο. Το αγόρι έχει έντονα μαύρα σγουρά μαλλιά και είναι 

συνοφρυωμένο. Η Μαρία Βιλλιώτη γεννήθηκε το 1970 στον Πειραιά και σήμερα ζει 

στην Αθήνα. Η ζωγραφική της Βιλλιώτη είναι κυρίως ρεαλιστική. Απεικονίζει με 

ακρίβεια και ζωντάνια τα αντικείμενα και τους ανθρώπους. Υλικό: χρωματιστά 

μολύβια σε χαρτί. 

 

Ο εαυτός μου: εικαστικό έργο του Κασιμίρ Μάλεβιτς. Το έργο απεικονίζει εκ πρώτης 

όψεως κάποια γεωμετρικά σχήματα σε ένα λευκό φόντο. Ο Μάλεβιτς, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, ήταν ο κύριος εκπρόσωπος του κινήματος του Σουπρεματισμού, το οποίο 
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ξεκίνησε τη δεκαετία του 1910 στη Ρωσία. Ο Σουπρεματισμός θεωρούσε σημαντική 

στη ζωγραφική μόνο την απεικόνιση του αισθήματος και όχι μορφών ή αντικειμένων. 

Από την ανωτερότητα (supremacy) του αισθήματος έναντι της απεικόνισης μορφών ή 

αντικειμένων πήρε το όνομα του το κίνημα. Υλικό: λάδι σε καμβά. 

 

3. Θέμα: Οικογένεια                

Γιαγιά με εγγόνια: δημιουργήθηκε το  1883 από τον Νικόλαο Γύζη. Το έργο 

παρουσιάζει μια τρυφερή στιγμή μεταξύ μιας γιαγιάς και δύο μικρών κοριτσιών που 

από τον τίτλο συμπεραίνουμε ότι είναι εγγόνια της. Μάλιστα η γιαγιά με το ένα παιδί 

κοιτάζονται, ενώ το άλλο παιδί κοιτάζει κάτω. Ο Νικόλαος Γύζης ήταν ένας από τους 

σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους που έζησε από το 1842 έως το 1901. Η 

ζωγραφική του Γύζη, όπως συμβαίνει και στο έργο «Γιαγιά με εγγόνια», είναι στο 

μεγαλύτερο μέρος της ρεαλιστική, ενώ τα θέματα της είναι συχνά ηθογραφικά, 

παρουσιάζει δηλαδή με ακρίβεια τις μορφές και τα αντικείμενα, ενώ τα θέματά του 

αποτελούνται συχνά από την απεικόνιση των ηθών και τις καθημερινής ζωής. Υλικό: 

άγνωστο.  

 

Οικογένεια: το έργο είναι του Γκούσταβ Κλιμτ. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς ο 

ζωγράφος έφτιαξε τον πίνακα. Το έργο δείχνει, με το ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και 

αναγνωρίσιμο ύφος του Κλιμτ μια οικογένεια αγκαλιασμένη. Σε χαμηλότερο σημείο 

είναι το παιδί, το οποίο αγκαλιάζει ένας άνδρας, πιθανόν ο πατέρας, τον οποίο 

αγκαλιάζει μία γυναίκα, πιθανόν η μητέρα. Ο Γκούσταβ Κλίμτ ήταν Αυστριακός 

ζωγράφος, που έζησε από το 1862 έως το 1918. Χρησιμοποίησε τον Συμβολισμό στα 

έργα του και αποτέλεσε τον κύριο εκπρόσωπο του κινήματος της Απόσχισης στη 

Βιέννη, ενώ παράλληλα είχε σημαντική συμμετοχή στην ανάπτυξη της Αρ Νουβό. 

Υλικό: άγνωστο. 

 

Ο μικρός αδερφός: το έργο δημιούργησε ο ζωγράφος Λουί Τοφολί. Η ακριβής 

χρονολογία που δημιουργήθηκε ο πίνακας δεν είναι γνωστή. Το έργο δείχνει τρία 

πρόσωπα, με ασαφής μορφές. Ο Τοφολί ήταν Γάλλος ζωγράφος που έζησε από το 1907 

έως το 1999. Στα θέματα του χρησιμοποιεί συχνά τη σχέση μητέρας παιδιού. Το παιδί 

ως θέμα, όπως και στο συγκεκριμένο πίνακα,  τον απασχολεί συχνά στα έργα. Ο Τοφολί 

χρησιμοποιεί έντονα και καθαρά χρώματα και το ύφος του είναι εύκολα αναγνωρίσιμο. 

Υλικό: άγνωστο. 

 

 

4. Θέμα: Υγιεινή διατροφή 

Νεκρή φύση με καρπούζι: δημιουργήθηκε από τον Φερνάντο Μποτερό το 1922. 

Απεικονίζει αντικείμενα και όχι ανθρώπινες μορφές, για αυτό ονομάζεται "νεκρή 

φύση". Απεικονίζει ένα τραπέζι, το οποίο πάνω του έχει ένα καρπούζι, μια κανάτα, ένα 

μαχαιροπίρουνο, ένα ποτήρι γεμάτο, τρία φρούτα, ενώ στο αριστερό μέρος φαίνεται 

ένα ανοιχτό παράθυρο έξω από το οποίο διακρίνει κανείς μια σειρά από σπίτια. Οι 

μορφές και τα αντικείμενα έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις από το συνηθισμένο. Είναι 

ογκώδη και παραμορφωμένα. Πράγματι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του Μποτερό, 
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το οποίο κάνει τη ζωγραφική του μοναδική και αναγνωρίσιμη σε σχέση με τα έργα 

άλλων ζωγράφων. Ο Μποτερό δεν εντάσσεται σε κάποιο συγκεκριμένο κίνημα, αλλά 

έχει ένα δικό του προσωπικό ύφος στη ζωγραφική. Υλικό: λάδι σε καμβά. 

 

Μέγα Αρτοποιείον Γεωργίου Κοντοφούρναρη: το δημιούργησε ο Θεόφιλος 

Χατζημιχαήλ το 1933. Το έργο απεικονίζει τον εσωτερικό χώρο ενός αρτοποιείου κατά 

τη διάρκεια της λειτουργίας του. Ο Θεόφιλος (Χατζημιχαήλ) είναι ο πιο γνωστός 

Έλληνας λαϊκός ζωγράφος. Γεννήθηκε (1868-1871) στη Βαρειά Μυτιλήνης και έζησε 

μέχρι το 1934. Ήταν ευρύτερα γνωστός ως Θεόφιλος. Στα θέματα του εντάσσει κατά 

κύριο λόγο την ελληνική λαϊκή παράδοση, την ιστορία και την ελληνικότητα εν γένει. 

Υλικό: άγνωστο. 

 

Το γεύμα – Οι μπανάνες: το εικαστικό έργο είναι του Πολ Γκογκιέν και χρονολογείται 

το 1891. Απεικονίζει τρία παιδιά από την Ταϊτή σε ένα τραπέζι, το οποίο έχει πάνω του 

κάποια φρούτα που πιθανώς είναι το γεύμα των εικονιζόμενων. Ο Γκογκιέν ήταν ένας 

εξέχων Γάλλος ζωγράφος, που έζησε από το 1848 έως το 1903. Ήταν σημαντικός 

εκπρόσωπος του ρεύματος του Μεταϊμπρεσσιονισμού. Εξωτικές εικόνες, όπως αυτή 

που εικονίζεται στο έργο, υπήρχαν αρκετά συχνά στα θέματα της ζωγραφικής του, 

καθώς το 1891 έφυγε από την Ευρώπη και εγκαταστάθηκε στην Πολυνησία. Υλικό: 

λάδι σε χαρτί κολλημένο σε καμβά. 

 

5. Θέμα: Πόλεμος και ειρήνη 

Πόλεμος: έργο ζωγραφικής του Μαρκ Σαγκάλ. Χρονολογείται μεταξύ των ετών 1964-

1966. Ο Σαγκάλ ήταν Γάλλος ζωγράφος ο οποίος είχε Ρωσο-εβραϊκή καταγωγή και 

έζησε από το 1887 έως το 1985. Το έργο είναι αντιπολεμικό. Ένα χωριό καίγεται, 

κάτοικοι και ζώα παγιδευμένοι στις φλόγες, άνθρωποι προσπαθούν να σωθούν, ενώ 

άλλοι θρηνούν θύματα πάνω στο χιόνι, η παρουσία ενός μυστηριώδους αλόγου και ο 

Εσταυρωμένος Χριστός δείχνουν την αντίληψη του Σαγκάλ για τα δεινά του πολέμου. 

Υλικό: λάδι σε καμβά. 

 

Το περιστέρι της Ειρήνης:  είναι δημιουργία του ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο και 

χρονολογείται το 1949.  Ο Πικάσο ήταν Ισπανός ζωγράφος που έζησε από το 1881 έως 

το 1973 και θεωρείται ένας από τους μείζονες ζωγράφους όλων των εποχών. Ήταν από 

τους δημιουργούς του ζωγραφικού ρεύματος του Κυβισμού. Το έργο, το οποίο δεν 

εντάσσεται στον κυβισμό, δείχνει με λίγες γραμμές και λιτό τρόπο ένα περιστέρι και 

αποτέλεσε δημιουργία του Πικάσο για την αφίσα του Παγκόσμιου Συνεδρίου Ειρήνης, 

που έλαβε χώρα στο Παρίσι το 1949. Υλικό: άγνωστο. 

 

Θνήσκων πολεμιστής από το Ναό της Αφαίας: είναι έργο Κλασσικής γλυπτικής που 

προέρχεται από το Ναό της Αφαίας. Χρονολογείται περίπου στο 490 π.Χ. Δεν 

γνωρίζουμε το γλύπτη. Το αέτωμα στο οποίο βρίσκονταν το γλυπτό είχε θέμα την 

εκστρατεία του Ηρακλή στην Τροία. Ο Θνήσκων πολεμιστής έχει χτυπηθεί και 

πεθαίνει από βέλος του Ηρακλή, ενώ οι μελετητές εικάζουν πως η μορφή αυτή πιθανόν 

ταυτίζεται με τον Λαομέδοντα, των βασιλιά των Τρώων. Υλικό: παριανό μάρμαρο. 
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6. Θέμα: Πλανήτες 

Έναστρη νύχτα πάνω από το Ροδανό: αποτελεί ζωγραφικό έργο του Βίνσεντ Βαν 

Γκογκ και χρονολογείται το 1888. Στο έργο απεικονίζεται μια νυχτερινή όψη της πόλης 

Αρλ, όπως τη βλέπει ο ζωγράφος και με το χαρακτηριστικό ύφος του. Ο Βαν Γκογκ 

ήταν Ολλανδός ζωγράφος που έζησε από το 1853 έως το 1890, δεν γνώρισε 

αναγνώριση όσο ζούσε αλλά μετά το θάνατό του τα έργα του έγιναν διάσημα. Αποτελεί 

έναν από τους πλέον αγαπητούς καλλιτέχνες και κατατάσσεται κυρίως στους 

μεταϊμπρεσσιονιστές ζωγράφους. Υλικό: λάδι σε καμβά. 

 

Η Γη στο λίκνο: έργο ζωγραφικής του Καζούγια Ακιμότο. O Ακιμότο είναι εν ζωή 

Ιάπωνας ζωγράφος που γεννήθηκε και σπούδασε στο Τόκυο. Δεν είναι ευρύτερα 

γνωστός. Έχει πλούσιο έργο, το οποίο εντάσσεται κυρίως στον αφηρημένο 

Εξπρεσιονισμό. Ο καλλιτέχνης δημιούργησε και παρουσίασε το συγκεκριμένο έργο σε 

έκθεσή του στη Νέα Υόρκη το 2011. Απεικονίζει τη γη από μακριά με μια αίσθηση 

κίνησης ή τρέμουλου. Υλικό: ακρυλικό χρώμα. 

 

Τα καταφέρνουμε με μια μικρή βοήθεια από τους φίλους μας: δημιουργήθηκε από 

τον Άλαν Μπιν το 2012. Ο Άλαν Μπιν είναι εν ζωή Αμερικανός ζωγράφος, ο οποίος 

γεννήθηκε το 1932. Είναι πρώην αστροναύτης και ο τέταρτος άνθρωπος που 

περπάτησε στο φεγγάρι. Στο έργο του ασχολείται με απεικονίσεις του διαστήματος, της 

γης, και κυρίως της Σελήνης. Χρησιμοποιεί στα έργα του πραγματική σκόνη από το 

φεγγάρι, ενώ συνηθίζει να αφήνει αποτύπωμα στους πίνακές του από την μπότα της 

στολής του. Το συγκεκριμένο έργο, που έχει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, 

απεικονίζει μια εικόνα της Σελήνης με δύο αστροναύτες, κατά τη διάρκεια μιας 

εξερευνητικής αποστολής του, όπως έχει εξομολογηθεί ο ίδιος. Υλικό: ακρυλικό 

χρώμα με σκόνη από το φεγγάρι σε κόντρα πλακέ αεροσκάφους. 

 

7. Θέμα: Φθινόπωρο 

Φθινοπωρινό δέντρο: το δημιούργησε ο Λέο Γκέστελ το 1911. Το έργο απεικονίζει 

κυρίως ένα μη ρεαλιστικά αποτυπωμένο δέντρο. Κυριαρχούν τα έντονα χρώματα 

(κίτρινο, κόκκινο), ενώ η χρήση των χρωμάτων στα αντικείμενα μπορεί είναι ιδιαίτερη 

(π.χ. ο κορμός είναι κόκκινος). Ο Γκέστελ ήταν Ολλανδός ζωγράφος που έζησε από το 

1881 έως το 1941. Πειραματίστηκε με διάφορα ρεύματα ζωγραφικής όπως ο κυβισμός, 

ο εξπρεσιονισμός, ο φουτουρισμός και ο μεταϊμπρεσσιονισμός, ενώ ήταν ένας από τους 

βασικούς καλλιτέχνες του ολλανδικού Μοντερνισμού. Υλικό: άγνωστο.  

 

Νεράιδες των φθινοπωρινών φύλλων: το ζωγράφισε ο Άρθουρ Ράκχαμ . Το έργο δεν 

είναι γνωστό πότε ακριβώς δημιουργήθηκε. Απεικονίζει τον χορό των νεραϊδών των 

φθινοπωρινών φύλλων. Ο Άρθρου Ράκχαμ ήταν Άγγλος καλλιτέχνης, ο οποίος 

δραστηριοποιήθηκε πολύ στην εικονογράφηση βιβλίων και έζησε από το 1867 έως το 

1939. Υλικό: άγνωστο. 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:03 EEST - 44.213.66.193



120 
 

Γυναίκες στον τρύγο:  είναι έργο χαρακτικής του Αγήνορα Αστεριάδη και 

δημιουργήθηκε το 1966. Το έργο εντάσσεται στην χαρακτική τέχνη. Απεικονίζει δύο 

γυναίκες τη στιγμή του τρύγου, οι οποίες κουβαλούν τα καλάθια με τα σταφύλια. Ο 

Αγήνορας Αστεριάδης ήταν Έλληνας ζωγράφος, αγιογράφος και χαράκτης της 

λεγόμενης «Γενιάς του Τριάντα», ο οποίος έζησε από το 1898 έως το 1977. Υλικό: 

λινόλεουμ. 

 

8. Θέμα: Χειμώνας 

Απογευματινό χιόνι στην Ασακούσα: είναι εικαστικό έργο του Χιροσίγκ Ουταγκάβα 

και χρονολογείται μεταξύ των ετών 1843-1847. Το έργο απεικονίζει το τοπίο που 

δημιουργεί η χιονόπτωση σε κάποιο σημείο της Ασακούσα. Στο μπροστινό μέρος της 

εικόνας υπάρχουν δύο ανοιχτές θύρες και τρεις γυναίκες από την Ιαπωνία και στο 

βάθος διακρίνονται δέντρα, κτήρια και λιγοστοί άνθρωποι. Ο Ουταγκάβα ήταν 

Ιάπωνας καλλιτέχνης που έζησε από το 1797 έως το 1858. Ήταν ο τελευταίος μεγάλος 

δάσκαλος της τέχνης του Ουκίγιο-ε, το οποίο είναι ένα είδος ξυλογραφίας και 

ζωγραφικής που γνώρισε άνθηση τον 17ο έως τον 20ο αιώνα στην Ιαπωνία. Ο 

Ουταγκάβα ήταν επίσης πολύ γνωστός για τα ζωγραφικά τοπία του. Υλικό: έγχρωμη 

φωτογραφία σε ξύλο. 

 

Νέο χιόνι στη Λεωφόρο: το δημιούργησε ο Έντβαρντ Μουνκ το 1906. Ο Μουνκ ήταν 

Νορβηγός ζωγράφος που έζησε από το 1864 έως το 1944. Το πιο γνωστό του έργο είναι 

η «Κραυγή». Ο Μουνκ συνήθως, όπως και σε αυτό το έργο, παραμορφώνει τις μορφές 

και δεν αποδίδει σε αυτές ακρίβεια στα χαρακτηριστικά. Η θολότητα και η ταραχή του 

τοπίου δείχνουν την ταραχή της ψυχής του. Το έργο αυτό δίνει σημασία περισσότερο 

στην έκφραση του συναισθήματος παρά στην ακρίβεια, στοιχείο που συναντάται σε 

πολλά έργα του. Ο Μουνκ δεν εντάσσεται πλήρως σε ένα ρεύμα ζωγραφικής αλλά 

θεωρείται κυρίως πρόδρομος του Εξπρεσιονισμού καθώς ήταν ένας από τους πρώτους 

που έδωσαν τόσο μεγάλη σημασία στην έκφραση της συναισθηματικής του 

κατάστασης. Υλικό: λάδι σε καμβά. 

 

Χειμώνας: είναι εικαστικό έργο του Γιώργου Βαρλάμου. Χρονολογείται το 1974. 

Αποτελεί έργο χαρακτικής τέχνης, το οποίο αξιοποιεί ως υλικό το ξύλο και για αυτό 

εντάσσεται στο είδος της ξυλογραφίας. Το έργο απεικονίζει με μουντά χρώματα ένα 

χειμωνιάτικο τοπίο στο οποίο παρατηρεί κανείς μεταξύ άλλων δέντρα, ένα πουλί, τον 

ουρανό κ.α. Ο Βαρλάμος ήταν ένας Έλληνας ζωγράφος και χαράκτης που έζησε από 

το 1922 έως το 2013. Υλικό: έγχρωμη ξυλογραφία σε πλάγιο ξύλο. 

 

9. Θέμα: Άνοιξη 

Αγροικία στην Προβηγκία: εικαστικό έργο που δημιούργησε ο ζωγράφος Βίνσεντ 

Βαν Γκογκ το 1888. Ο Βαν Γκογκ, όπως ήδη αναφέρθηκε, ήταν Ολλανδός ζωγράφος 

που έζησε από το 1853 έως το 1890. Το έργο αναπαριστά μια αγροικία στην εξοχή την 

άνοιξη. Είναι αλήθεια ότι Βαν Γκογκ δεν γνώρισε αναγνώριση όσο ζούσε αλλά μόνο 

μετά το θάνατό του, οπότε τα έργα του έγιναν διάσημα. Αποτελεί έναν από τους πλέον 
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αγαπητούς καλλιτέχνες και κατατάσσεται κυρίως στους Μεταϊμπρεσσιονιστές 

ζωγράφους. Υλικό: λάδι σε καμβά. 

 

Πρωτομαγιά στην Κέρκυρα: είναι εικαστικό έργο του Χαράλαμπου Πάχη. 

Χρονολογείται μεταξύ των ετών 1875 και 1880. Ο Χαράλαμπος Πάχης ήταν 

Κερκυραίος ζωγράφος, εκπρόσωπος της Επτανησιακής Σχολής, που έζησε την περίοδο 

1844-1891.  Το έργο απεικονίζει μια σκηνή από ένα έθιμο της Πρωτομαγιάς που 

συνέβαινε στην Κέρκυρα. Την Πρωτομαγιά οι χωρικοί κουβαλούσαν έναν κορμό 

κυπαρισσιού: το φύλλωμά του ήταν στολισμένο με ξύλινα στεφάνια, κορδέλες, 

κόκκινα αυγά, κουκουνάρια, αγκινάρες, επιχρυσωμένα φρούτα και άλλα αντικείμενα.  

Η ρεαλιστική απεικόνιση και η ηθογραφία  κυριαρχούν στο έργο. Υλικό: ελαιογραφία 

σε μουσαμά. 

 

Ανοιξιάτικος χορός: είναι έργο του Μέμου Μακρή και χρονολογείται το 1977. Είναι 

έργο γλυπτικής που απεικονίζει δύο γυναικείες μορφές σε χορό. O Μέμος Μακρής 

γεννήθηκε στην Πάτρα το 1913 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1993. Ήταν ένας 

διακεκριμένος Έλληνας γλύπτης του 20ου αιώνα. Υλικό: σφυρήλατος χαλκός. 

 

10. Θέμα: Καλοκαίρι 

Το ψάθινο καπέλο:  δημιουργήθηκε από τον Νίκο Λύτρα. Ο ζωγράφος έφτιαξε το 

έργο το 1925. Δείχνει την διφορούμενη φιγούρα ενός ανθρώπου (η πρώτη εντύπωση 

είναι ότι απεικονίζει έναν άνδρα όμως υποστηρίζεται ότι ο πίνακας απεικονίζει 

γυναίκα) να φορά ένα ψάθινο καπέλο μια ηλιόλουστη ημέρα. Ο Νίκος Λύτρας έζησε 

από το 1883 έως το 1927 και ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες ζωγράφους. 

Υλικό: λάδι σε μουσαμά. 

 

Ένα μεγαλύτερο Σπλάς!: το δημιούργησε το 1967 ο Ντέιβιντ Χόκνεϋ. Το έργο 

απεικονίζει μία ηλιόλουστη μέρα στην Καλιφόρνια και μία πισίνα μέσα στην οποία 

ξεχωρίζει ένας τεράστιος πίδακας νερού, που δίνει την εντύπωση ότι κάποιος έχει μόλις 

κάνει βουτιά. Πίσω από την πισίνα υπάρχει μία καρέκλα σκηνοθέτη και από πίσω ένα 

σπίτι με φοίνικες τριγύρω. Το θέμα της πισίνας εμφανίζεται συχνά στο έργο του 

Χόκνεϋ.  Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία της Ποπ αρτ. Ο Χόκνεϋ έφτιαξε το έργο 

στην Καλιφόρνια όπου βρίσκονταν για να διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Berkeley. Ο 

Χόκνεϋ γεννήθηκε το 1937 και σήμερα είναι εν ζωή, ενώ εκτός από τη ζωγραφική 

ασχολείται έντονα με τη φωτογραφία. Υλικό: ακρυλικό χρώμα σε καμβά. 
 

Το σπίτι του ψαρά: το έργο δημιούργησε ο Μιχάλης Οικονόμου. Δεν γνωρίζουμε πότε 

ακριβώς ο ζωγράφους έφτιαξε το έργο. Ο Μιχάλης Οικονόμου ήταν Έλληνας 

ζωγράφος που έζησε από το 1888 έως το 1933 και δραστηριοποιήθηκε καλλιτεχνικά 

κυρίως στο διάστημα του μεσοπολέμου. Ζωγράφιζε συχνά τοπία, ενώ αγαπημένο του 

θέμα ήταν τα απομονωμένα σπίτια στην άκρη της θάλασσας, όπως αυτό που 

απεικονίζεται στο συγκεκριμένο έργο, σκηνές που δημιουργούν μια ονειρική, ποιητική 

ατμόσφαιρα. Σαφώς χρησιμοποιεί τον Ιμπρεσιονισμό, έχοντας παράλληλα και ένα 

ιδιότυπο ύφος. Υλικό: λάδι σε χάρντμπορντ. 
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Καλλιτεχνικά κινήματα 

Αρ Νουβό: κίνημα που σημαίνει Νέα Τέχνη. Αναπτύχθηκε στα τελευταία έτη του 19ου 

αιώνα και στις αρχές του 20ου. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι οι επιτηδευμένες 

μορφές, στοιχεία από τη φύση, έντονα διακοσμητικά μοτίβα, ενώ έχει στενή σχέση με 

το κίνημα του συμβολισμού. Εικαστικό έργο: Οικογένεια. 

 

Αφηρημένη τέχνη: η τέχνη που δεν επιθυμεί να αντικατοπτρίσει στην τέχνη στην 

εξωτερική πραγματικότητα. Ο πρώτος μη εικονιστικός πίνακας δημιουργήθηκε από 
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τον Καντίνσκι (1910), αν και η διαδικασία διαμόρφωσης της αφηρημένης τέχνης είχε 

ξεκινήσει νωρίτερα. Εικαστικό έργο: Τα χρώματα. 

 

Εξπρεσιονισμός: καλλιτεχνικό κίνημα που αναζητούσε την εκφραστικότητα στην 

τέχνη. Βέβαια ο εξπρεσιονισμός αρχίζει στις αρχές του 20ου αιώνα με κύριο επίκεντρο 

του την Γερμανία χωρίς όμως να αποτελέσει ενιαίο κίνημα όπως ο κυβισμός. Δηλαδή 

δεν υπήρξε ποτέ μια ομάδα καλλιτεχνών που να αποκαλούνταν Εξπρεσιονιστές αλλά 

κυρίως ομάδες με κοινά χαρακτηριστικά όπως οι ομάδες «Η Γέφυρα» και «Ο Γαλάζιος 

Καβαλάρης», με έδρα τη Δρέσδη και το Μόναχο. Ο εξπρεσιονισμός θεωρούσε ότι το 

σημαντικό στοιχείο στην τέχνη δεν είναι η μίμηση της φύσης αλλά η έκφραση 

συναισθημάτων μέσα από την επιλογή των χρωμάτων και των γραμμών. Η γραμμή 

παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το κίνημα, εξάλλου οι περισσότεροι καλλιτέχνες τους 

είχαν σπουδάσει αρχιτεκτονική. Η τέχνη τους επιδίωκε όχι την ρεαλιστική απεικόνιση 

αλλά την απελευθέρωση των συναισθημάτων του καλλιτέχνη και τη συγκίνηση του 

κοινού. Συχνά έπαιρνε τη μορφή πολιτικής διαμαρτυρίας, παρόλο που λίγα από τα έργα 

του εξέφρασαν πολιτικές θέσεις. Αυτό έγινε κυρίως διότι ο εξπρεσιονισμός εξέφρασε 

την απογοήτευση και την απόγνωση της εποχής απέναντι στην σκληρή 

πραγματικότητα και τις δύσκολες συνθήκες ζωής. 

Εικαστικά έργα: Νέο χιόνι στη λεωφόρο, Το ψάθινο καπέλο.  

 

Επτανησιακή σχολή: καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε στα Επτάνησα από τα 

μέσα του 17ου αιώνα μέχρι και περίπου τα μέσα του 19ου αιώνα. Αρχικά είχε 

θρησκευτικά θέματα. Στη συνέχεια, θέματά της αποτέλεσαν, με αυξανόμενη 

συχνότητα και τα πορτρέτα, οι ηθογραφικές σκηνές, τα τοπία και οι νεκρές φύσεις. Η 

επτανησιακή σχολή προοδευτικά φθίνει, μετά την δημιουργία του νέου Ελληνικού 

Κράτους και, ιδίως, μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα, καθώς το 

πολιτιστικό κέντρο μεταφέρεται στην Αθήνα. Εικαστικό έργο: Πρωτομαγιά στην 

Κέρκυρα. 

  

Ηθογραφία: τάση στη ζωγραφική που εστιάζει σε εικόνες ηθών, θέματα που αντλεί 

από την καθημερινή ζωή, τα οποία ανάγει σε πρότυπα μιας εξιδανικευμένης ζωής. 

Διαφέρει από το ρεαλισμό, καθώς ο ρεαλισμός καταγράφει ακριβώς αυτό που ο 

καλλιτέχνης παρατηρεί. Εικαστικά έργο: Πρωτομαγιά στην Κέρκυρα. 

 

Ιμπρεσιονισμός: είναι κίνημα στη ζωγραφική που αναπτύχθηκε το δεύτερο μισό του 

19ου αιώνα. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν αποδίδει με σαφήνεια τα 

χαρακτηριστικά όσων εικονίζονται δίνοντας βάρος στην γενική εντύπωση (impression) 

που προκαλεί στο θεατή μία εικόνα. Εικαστικά έργα: Μπαλαρίνες στη μπάρα, Το σπίτι 

του ψαρά.  

 

Κλασσική γλυπτική: ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια του 5ου αιώνα. Προσθέτει κίνηση 

στα άκρα, το κεφάλι και το στήθος, σε αντίθεση με την αρχαϊκή γλυπτική που στην 

οποία κυριαρχεί η ακινησία. Εικαστικό έργο: Θνήσκων πολεμιστής του Ναού της 

Αφαίας.  
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Λαϊκή ζωγραφική: η τάση στη ζωγραφική που χαρακτηρίζεται από την απεικόνιση 

σκηνών από καθημερινά βιώματα. Οι δημιουργοί τους δεν έχουν ακαδημαϊκή 

καλλιτεχνική εκπαίδευση, αλλά προτάσσουν το συναισθηματικό στοιχείο. Εικαστικό 

έργο: Μέγα Αρτοποιείον Γεωργίου Κοντοφούρναρη. 

 

Μεταϊμπρεσσιονισμός:  αποτελεί καλλιτεχνικό ρεύμα που αναπτύχθηκε τα τελευταία 

χρόνια του 19ου αιώνα. Χρησιμοποιούνται έντονα χρώματα και ρεαλιστικά θέματα, 

όπως στον ιμπρεσιονισμό, αλλά οι καλλιτέχνες δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στις 

γεωμετρικές φόρμες και την παραμόρφωση των μορφών για να εκφράσουν τα 

συναισθήματα τους. Το χρώμα χρησιμοποιείται με τρόπο μη αναμενόμενο στα έργα 

τους. Εικαστικά έργα: Το γεύμα- Οι μπανάνες, Έναστρη νύχτα πάνω από το Ροδανό, 

Αγροικία στην Προβηγκία. 

 

Ουκίγιο-ε: είναι τάση που αξιοποιούσε θέματα όπως η ζωή στην πόλη, οι αθλητές του 

σούμο και σκηνές διασκέδασης. Άνθησε τον 17ο αιώνα έως τον 20ο στο Τόκυο και 

εφαρμόζονταν σε μία εικαστική τέχνη που συνδύαζε την ξυλογραφία και την 

ζωγραφική. Εικαστικό έργο: Απογευματινό χιόνι στην Ασακούσα. 

 

Ρεαλισμός: η προσπάθεια απεικόνισης των αντικειμένων και των μορφών κατά τέτοιο 

τρόπο, ώστε να αποδίδονται όπως είναι στην πραγματικότητα. Η ρεαλιστική 

απεικόνιση στη ζωγραφική έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιόδους της ιστορίας της 

τέχνης. Σαν καλλιτεχνικό ρεύμα ο ρεαλισμός αναπτύχθηκε έντονα στη ζωγραφική κατά 

την περίοδο 1850 έως 1880. Εικαστικά έργα: Πορτρέτο αγοριού, Γιαγιά με εγγόνια. 

 

Ποπ αρτ: αναπτύχθηκε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία στα μέσα της δεκαετίας του 

1950 και μετέπειτα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Βρετανός κριτικός Λόρενς 

Αλαγούει (1954) χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο αυτό, για να ορίσει τη λαϊκή 

(popular) τέχνη της μαζικής κουλτούρας. Η ποπ αρτ αξιοποίησε, πέραν των 

παραδοσιακών μέσων, διαφημίσεις, επιγραφές, κόμικς και κωμικές ταινίες και άλλα 

στοιχεία της μαζικής λαϊκής κουλτούρας. Περιόρισε τη διάκριση ανάμεσα στις έννοιες 

της εμπορικής και υψηλής τέχνης. Η ποπ αρτ δεν είναι κίνημα, όπως για παράδειγμα ο 

κυβισμός, αλλά ένα φαινόμενο που ξεφεύγει από τα παραδοσιακά όρια των 

αναλύσεων. Εικαστικό έργο: Ένα μεγαλύτερο Σπλάς! 

 

Σουπρεματισμός: κίνημα που θεωρεί σημαντική μόνο την απεικόνιση του αισθήματος 

και όχι μορφών ή αντικειμένων. Το κίνημα πήρε το όνομα του από την ανωτερότητα 

(supremacy) του αισθήματος έναντι της απεικόνισης μορφών ή αντικειμένων. Ο 

Μάλεβιτς ήταν ο κύριος εκπρόσωπος του κινήματος στη ζωγραφική, το οποίο ξεκίνησε 

τη δεκαετία του 1910 στη Ρωσία. Εικαστικά έργα: Ο εαυτός μου, Μαύρος κύκλος. 

 

Σουρεαλισμός: είναι καλλιτεχνικό κίνημα τόσο στη λογοτεχνία όσο και στη 

ζωγραφική που γεννήθηκε μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, με κέντρο το Παρίσι. 

Σκοπός του σουρεαλισμού είναι η έκφραση των ψυχικών συναισθημάτων, χωρίς τα 
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έργα να υπόκεινται σε λογικές, αισθητικές ή ηθικές νόρμες. Εικαστικά έργα: Τα φτερά 

του Κορυδαλλού τριγυρισμένα γαλάζιο χρυσάφι φτάνουν στην καρδιά της παπαρούνας 

που κοιμάται σ' ένα λιβάδι σπαρμένο διαμάντια, Πόλεμος. 
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