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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται µία µέθοδος αξιοποίησης των έργων τέχνης στην εκπαίδευση µε χρήση  

των ΤΠΕ για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών. Παρουσιάζονται οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία 

την αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδακτική πράξη. Περιγράφονται οι δυνατότητες υλοποίησης της µεθόδου µε 

αξιοποίηση προηγµένων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ). Από  τα µοντέλα προσέγγισης 

έργων τέχνης στην εκπαίδευση,επιλέγεται και υλοποιείται το µοντέλο του Perkins. ∆ίνεται παράδειγµα αξιοποίησης 

έργου τέχνης για την ανάδειξη της κριτικής σκέψης στο πλαίσιο επιµόρφωσης εκπαιδευτικών. Από την αρχική  

αξιολόγηση οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι η µέθοδος είναι ενδιαφέρουσα, εφικτή στην υλοποίηση της µε την 

υποστήριξη των ΤΠΕ και προσδοκούν ότι θα τους βοηθήσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών 

τους. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: έργα τέχνης, ΤΠΕ, επιµόρφωση εκπαιδευτικών, κριτική σκέψη, εκπαιδευτική 

πράξη 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα έργα τέχνης αποτελούν ένα πολύτιµο θησαυρό οποίος µπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα 

στην εκπαιδευτική πράξη υπηρετώντας ένα ευρύ φάσµα στόχων όπως η ανάπτυξη του κριτικού 
στοχασµού, της δηµιουργικότητας, της αυτογνωσίας, της κατανόησης της διαφορετικότητας και της 
γνωστικής ανάπτυξης (Μέγα 2011:62). Με αυτή την έννοια η ενασχόληση µε την παρατήρηση και 
επεξεργασία έργων τέχνης συµβάλει θετικά στην διεργασία της µάθησης (Gardner,1990; Efland, 
2002). 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται τόσο στο πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης όσο και της  µη 
τυπικής µια µορφή εκπαίδευσης η οποία στηρίζεται στην αξιοποίηση της τέχνης για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. 

Αρκετοί θεωρητικοί όπως ο Gardner o Eisner, ο Perkins, και ο Κόκκος, διατυπώνουν την 
άποψη πως η εκπαίδευση µέσα από την αξιοποίηση έργων τέχνης συµβάλλει στη διαδικασία της 
µάθησης, ενώ παράλληλα βοηθά τους εκπαιδευόµενους να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, όπως 
κριτική σκέψη, δηµιουργικότητα, συναισθηµατική έκφραση (Gardner,1990; Perkins,1994; 
Eisner,2002; Κόκκος, 2011; Phillips & Fragoulis, 2011). 

Συστηµατικές προσπάθειες για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της τυπικής εκπαίδευσης 
στην αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση υλοποιήθηκαν στη χώρα µας κατά το  σχολικό έτος 
2011-2012 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης», καθώς και από 
το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο κατά το Ακαδηµαϊκό έτος 2012-12013 στο πλαίσιο των 
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών « Σπουδές στην Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων». 

Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί από την Επιστηµονική Ένωση Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων για επιµόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων στην αξιοποίηση έργων τέχνης 
στη διδακτική πράξη. 

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το ∆ιαδίκτυο έχουν γίνει εργαλείο καθηµερινής 
χρήσης, τα οποία µπορούν να βελτιώσουν τα αποτελέσµατα της εκπαίδευσης συµβάλλοντας στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των µαθητών παρά τα προβλήµατα ελλιπούς κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών (Somekh, 2008). Οι εξελίξεις στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των 
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Επικοινωνιών (ΤΠΕ) προσφέρουν νέα εργαλεία και ψηφιακά περιβάλλοντα µάθησης τα οποία 
αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών µεθοδολογιών και τίθενται στη διάθεση 
των εκπαιδευτικών ως υποστηρικτικά µέσα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων (Papadakis & 
Giglione, 2008).  Με τα εργαλεία αυτά και την αύξηση της ενσωµάτωσης τους στην τυπική και µη 
τυπική εκπαίδευση καθίσταται ευκολότερη η αξιοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη νέων 
εκπαιδευτικών και διδακτικών στρατηγικών όπως της αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση. 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται η έννοια της κριτικής σκέψης καθώς και οι 
λόγοι που καθιστούν αναγκαία την αξιοποίηση έργων τέχνης στη διδακτική πράξη. Περιγράφονται τα 
µοντέλα προσέγγισης έργων τέχνης στην εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο µοντέλο του 
Perkins. Παρουσιάζονται οι δυνατότητες που προσφέρουν σήµερα οι ΤΠΕ στην εύρεση, προβολή και 
επεξεργασία έργων τέχνης κάθε µορφής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης παρουσιάζεται ένα 
παράδειγµα αξιοποίησης έργου τέχνης για την ανάδειξη της κριτικής σκέψης σε οµάδα µαθητών. Η 
εργασία ολοκληρώνεται µε τη διατύπωση συµπερασµάτων και προτάσεων σχετικά µε την 
αποτελεσµατική αξιοποίηση των έργων τέχνης στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών µε κατάλληλη 
αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
Σύµφωνα µε τους Richard και Elder (2008), κριτική σκέψη (critical thinking) είναι ο τρόπος 

σκέψης - για οποιοδήποτε θέµα, περιεχόµενο, ή πρόβληµα - στο οποίο ο στοχαστής βελτιώνει την 
ποιότητα της σκέψης του έπειτα  από αναστοχασµό στις δοµές που ενυπάρχουν στον τρόπο σκέψης. 
Σύµφωνα µε τον ορισµό που δίνεται από την Μέγα, (2011) η κριτική σκέψη αποτελεί µια δυναµική, 
ενεργητική διεργασία, µε µεταγνωστικά χαρακτηριστικά η οποία πυροδοτείται από σηµαντικά 
εναύσµατα, όπως τη λήψη απόφασης (κατά τον Ennis) ή την προσωπική εκτίµηση σε καίρια ζητήµατα 
(κατά τον Dewey). Η κριτική σκέψη διαµορφώνεται και εξελίσσεται µε βάση το ρεπερτόριο των 
εµπειριών των µαθητών, µέρος των οποίων τελείται στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Χαρακτηριστικά  στοιχεία της κριτικής σκέψης είναι τα ακόλουθα: α) αποτελεί µια 
ενεργητική διαδικασία, β) αποτελεί προσεκτική εξέταση µιας θέσης ή άποψης, γ) απαιτεί την χρήση 
αποδεικτικών στοιχείων. 

Πιο συγκεκριµένα σε σχέση µε το πρώτο στοιχείο η κριτική σκέψη ως ενεργητική διαδικασία 
έρχεται σε αντίθεση µε την απλή αποδοχή ή εισροή της πληροφορίας. Το άτοµο σε αυτή την 
περίπτωση δεν δέχεται παθητικά τη γνώση, αλλά αναζητά άλλες παρόµοιες µε αυτή που εξετάζει 
γνώσεις και εµπειρίες (Μέγα, 2011:28). 

Σε σχέση µε το δεύτερο στοιχείο η προσεκτική εξέταση µιας θέσης ή µιας άποψης υπακούει 
σε συγκεκριµένες µεθοδολογικές αρχές που παραπέµπουν στην υλοποίηση συγκεκριµένων δράσεων, 
ενώ παράλληλα δεν υποτιµάται η ύπαρξη ενός κατάλληλου υποστηρικτικού εκπαιδευτικού 
περιβάλλοντος το οποίο διευκολύνει τέτοιου είδους πρακτικές (Μέγα, 2011:28). 

Σε σχέση µε το τρίτο στοιχείο η κριτική σκέψη απαιτεί τη χρήση αποδεικτικών στοιχείων και 
οδηγεί στην αναγνώριση των αιτιών ενός φαινόµενου. Για τoν Fisher (2007) η διεργασία αυτή 
αποτελεί µια από τις σηµαντικές δράσεις του κριτικά σκεπτόµενου ατόµου.  

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ  
Αρκετοί θεωρητικοί στο πεδίο της εκπαίδευση (Perkins, 1994, Κόκκος, 2011, Μέγα, 2002) 

διατυπώνουν την άποψη πως η ανάπτυξη της στοχαστικής διεργασίας µέσα από την παρατήρηση 
έργων τέχνης µπορεί να προκληθεί µέσα από ειδικά διαµορφωµένες δράσεις (Κόκκος, 2011:21).  

Οι δράσεις αυτές έχουν ως στόχους τους ακόλουθους: 
α) τη δηµιουργία προϋποθέσεων αποτελεσµατικής µάθησης µέσα από την ενεργητική 

συµµετοχή εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων στη συστηµατική παρατήρηση έργων τέχνης 
β) τη συνειδητοποίηση από πλευράς εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων πως ο πολιτισµός και 

τα δηµιουργήµατά του δεν πρέπει να είναι αποκλεισµένα από την καθηµερινή εκπαιδευτική πρακτική, 
αλλά πρέπει να αποτελούν µέρος της 

γ) την ανάπτυξη στοχαστικής διάθεσης από την πλευρά εκπαιδευτών και εκπαιδευόµενων 
δ) την ανάπτυξη ολιστικής συστηµικής σκέψης από τους συµµετέχοντες στη µαθησιακή 

διαδικασία, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενους (Κόκκος, 2011:22). 
Σύµφωνα  µε τον Perkins (1994) η επαφή µε τα έργα τέχνης προάγει τον στοχασµό  (Κόκκος, 

2011:39). Την άποψη αυτή παρουσιάζει στη µονογραφία του µε τίτλο: « The intelligent eye: Learning 
to Think by Looking Art» (Perkins,1994). 
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Ο Perkins (1994) αναφέρει στο έργο του πως οι τέχνες λειτουργούν ως «…µαγνήτης για τις 

αισθήσεις…», καθώς βοηθούν στην εστίαση σε µια συγκεκριµένη κατάσταση ή γεγονός την ώρα που 
συντελείται η διεργασία της µάθησης. 

Σύµφωνα µε τον Κόκκο (2011) οι τέχνες «…αποτελούν πλούσιο δυναµικό πληροφοριακό υλικό 

που ενισχύουν την αισθητική αντίληψη, διευρύνουν την κουλτούρα και εξελίσσουν την πολιτισµική 

συνείδηση..» ( Κόκκος, 2011:39). 
Την ίδια άποψη διατυπώνει και ο  Fowler (1996) ο οποίος αναφέρεται στην έννοια της 

πολιτισµικής ενεργοποίησης των µαθητών δια µέσου των έργων τέχνης και υποστηρίζει την άποψη 
πως η επαφή των µαθητών µε αυτά «…εντάσσει στο χώρο και τον χρόνο τις σκέψεις προάγοντας την 

πολιτισµική κουλτούρα, οριοθετεί το πολιτισµικό και ιστορικό µας πλαίσιο και παράλληλα αναγνωρίζει 

την ώσµωση των πολιτισµών…» (Fowler,1996:55). 
Η προαναφερόµενη διαδικασία οδηγεί τη σκέψη σε ποικίλες προεκτάσεις: κοινωνικές, 

πολιτικές, ιστορικές, προσωπικές και συµβάλλει στην ανάκληση από τη µνήµη δυνατών προσωπικών 
εµπειριών. Η ανάκληση αυτών των εµπειριών οδηγεί σε µια νέα επεξεργασία τους µέσα από την 
ενεργοποίηση του στοχασµού. Ο στοχασµός των εµπειριών οδηγεί στη µεταγνώση (Κόκκος, 
2011:42). 

Για την αποτελεσµατική αξιοποίηση της µεθόδου στην εκπαιδευτική διαδικασία απαραίτητη 
είναι η κατάλληλη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα όπως: α) η σηµασία της παρατήρησης 
έργων τέχνης, β) τα κριτήρια επιλογής έργων τέχνης για εκπαιδευτική χρήση, γ) οι τεχνικές 
παρατήρησης ανάλογα µε το είδος του έργου τέχνης, δ) οι προϋποθέσεις ανάπτυξης διαδικασιών 
κριτικού στοχασµού από τους εκπαιδευόµενους , ε) η δόµηση εκπαιδευτικών σεναρίων βασισµένων 
σε έργα τέχνης. 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
Η εξέλιξη του παγκόσµιου ιστού στη δεύτερη έκδοση του (web 2.0) δίνει τη δυνατότητα  

αξιοποίησης διαδραστικών ιστοσελίδων, δηλαδή ιστοσελίδων που επιτρέπουν την ενεργή εµπλοκή 
των µαθητών για αναζήτηση, µελέτη αλλά ακόµη και την ατοµική ή συνεργατική παραγωγή κάποιου 
έργου τέχνης καθώς και για τη δηµιουργία ψηφιακών φύλλων δραστηριοτήτων, σχεδίων µαθηµάτων 
και σεναρίων που αξιοποιούν έργα τέχνης.  

Οι εκπαιδευτικοί µεταξύ άλλων, µπορούν να αναζητήσουν εκπαιδευτικό υλικό και 
παραδείγµατα (π.χ. http://www.nationalgallery.org.uk/learning/teachers-and-schools/teachers-notes/) 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που βασίζονται σε έργα τέχνης.  

Υπάρχει η δυνατότητα για δηµιουργία ερωτήσεων και απαντήσεων, κουίζ και διαλόγου 
µεταξύ των µαθητών, ανώνυµα ή επώνυµα µέσα από ατοµικές ή/και οµαδοσυνεργατικές µαθησιακές 
δραστηριότητες όπου καλούνται στις οµάδες τους να παρατηρήσουν ένα έργο και να δώσουν 
απαντήσεις ή να συζητήσουν ζητήµατα όπως: 

● Τι τίτλο θα δίνατε σε αυτό το έργο τέχνης; 
● Τι νοµίζετε ότι δείχνει το συγκεκριµένο έργο τέχνης; Αν κλείσετε για λίγο τα µάτια τι είναι 

αυτό που µένει στο µυαλό σας από το συγκεκριµένο έργο τέχνης; 
● Θα θέλατε να είχατε αυτό το έργο τέχνης στο σπίτι σας; Γιατί; 
● Πώς σας κάνει αυτή η εικόνα να νιώθετε και γιατί νοµίζετε σας προκαλεί αυτά τα 

συναισθήµατα; 
● Περιγράψετε τι ακριβώς βλέπετε να υπάρχει σε αυτό το έργο τέχνης. 
● Ποια αντικείµενα µπορείτε να ξεχωρίσετε; Ποια σχήµατα βλέπετε; Ποια σχήµατα θεωρείτε 

ότι κυριαρχούν; 
● Ποια χρώµατα βλέπετε; Τι είδους χρώµατα θεωρείτε ότι κυριαρχούν; 
● Πώς ο καλλιτέχνης δίνει την αίσθηση του όγκου, χώρου και χρόνου; Ποια ώρα της ηµέρας 

είναι κατά την άποψή σας και γιατί; 
 
Ανάλογα µε το είδος της δραστηριότητας οι  εκπαιδευτικοί µπορούν να ζητούν από τους 

εκπαιδευόµενους να δουν διάφορες απεικονίσεις τοπίων είτε ζωγραφικούς πίνακες είτε φωτογραφίες, 
(http://www.martinpettinger.co.uk/landscapes.html), είτε βίντεο µε αποσπάσµατα κινηµατογραφικών 
ταινιών στις οποίες συγκρίνουν τις εικόνες που έχουν µπροστά τους και απαντούν σε κριτικά 
ερωτήµατα.  

Τα κυριότερα  πλεονεκτήµατα για  τους εκπαιδευτικούς από την υλοποίηση αυτών των 
δραστηριοτήτων µε τη διαµεσολάβηση των υπολογιστών είναι: α) η δυνατότητα καταγραφής και 
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σύγκρισης των απαντήσεων των µαθητών, β) ο χρόνος προετοιµασίας των δραστηριοτήτων, γ) η 
ταχύτητα και η ευκολία εύρεσης έργων τέχνης σε ψηφιακή µορφή,  δ) οι δυνατότητες συνεργασίας µε 
άλλους εκπαιδευτικούς. 

 Οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο της επιµόρφωσης τους µπορούν να αναζητήσουν έργα τέχνης 
µε βάση είτε το περιεχόµενο ενός συγκεκριµένου µαθήµατος ή ενότητάς του, είτε µε βάση ένα 
οριζόντιο θέµα (διαθεµατικό) π.χ. σχέσεις σχολείου οικογένειας, ενδοσχολική βία, Πρόληψη κινδύνων  
στο ∆ιαδίκτυο κλπ. 

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιώντας τις ΤΠΕ και ιδιαίτερα το ∆ιαδίκτυο µπορούν να καθοδηγούν 
τους εκπαιδευόµενους  µπορούν να αξιοποιήσουν πόρους και κατάλληλα εργαλεία για την προσέγγιση 
και επεξεργασία έργων τέχνης  µε σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1:  Παράδειγµα υλοποίησης µεθόδου Perkins σε LAMS   

 

Ενδεικτικά κατά την επεξεργασία έργων τέχνης µπορούν να ζητηθούν από τους εκπαιδευόµενους  να 
εντοπίσουν ορισµένα από τα ακόλουθα (http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1632265): 

Α) το θέµα, περιεχόµενο, νόηµα του έργου (πορτρέτο, περιβάλλον, γεγονότα, φανταστικό, 

αφηρηµένο) µε την εικονική επίσκεψη σε ένα µουσείο και την ανακάλυψη των  εικαστικών στοιχείων 
των πινάκων τα οποία φανερώνουν π.χ. στοιχεία της προσωπικότητας των προσώπων που 
απεικονίζουν, να συνθέσουν σχήµατα, (http://www.kids.albrightknox.org/loader.html), να 
δηµιουργήσουν ένα πορτραίτο µε βάση κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά 
http://kids.tate.org.uk/create/create_all_activities.shtm) ή να δηµιουργήσουν ένα άλλο έργο τέχνης µε 
απλά υλικά (http://kids.tate.org.uk/create/soap_carving.shtm). 

Β) τα εικαστικά-µορφικά στοιχεία, εικαστικές αρχές – έννοιες (σηµείο – γραµµές, σχήµατα, 

συµµετρία - ασυµµετρία, χρώµα – βασικά - ουδέτερα – θερµά – ψυχρά χρώµατα, τόνος - απόχρωση, 

φως - σκιές, ρυθµός και µοτίβα), να αποκωδικοποιήσουν το έργο τέχνης  µε την αναγνώριση 
προσώπων και συµβόλων που χρησιµοποιήθηκαν (http://edu.warhol.org/ppt/Critical_Response.ppt, 
http://edu.warhol.org/ulp_crt_cr_s2.html).  Επίσης µπορούν να βιώσουν και να µοιραστούν τα 
συναισθήµατα (http://www3.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=425&lang=en) που τους 
προκάλεσαν τα εικαστικά στοιχεία όπως π.χ. τα θερµά και ψυχρά χρώµατα, ή κάποια λεπτοµέρεια σε 
ένα σηµείο ενός έργου τέχνης. 

Γ) τις µορφές εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης (π.χ. σκίτσο, ζωγραφική, κόµικς, 

γελοιογραφία, ψηφιδωτό, φωτογραφία, γλυπτική, µοντέρνα τέχνη), τη δηµιουργία ενός έργου τέχνης 
αλλά και την διαµοίραση  του  για σχολιασµό από άλλους εκπαιδευόµενους   
(http://www.tate.org.uk/learn).  

∆) γνωστά έργα τέχνης – συγγραφείς, καλλιτέχνες, σκηνοθέτες ή άλλα θέµατα ιστορίας της 
τέχνης (λογοτεχνικά, θεατρικά, ποιητικά έργα υψηλής αισθητικής αξίας, έργα καταξιωµένων 
δηµιουργών ή ιδιαίτερης τεχνοτροπίας, όπως, των Picaso, Van Gogh, Ιακωβίδη, έργα βυζαντινής 
τέχνης) (http://www.metmuseum.org/). Μέσα από τη επεξεργασία ενός γνωστού έργου τέχνης οι 
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εκπαιδευόµενοι θα αντιληφθούν ότι τα αντικείµενα απεικονίζουν πτυχές του χαρακτήρα του 
καλλιτέχνη (http://www.nationalgallery.org.uk/education/teachers_notes/).   

 Ε) απλά στοιχεία αισθητικής, κριτικής και ανάλυσης ενός έργου τέχνης συνδεδεµένα µε ένα 
κριτικό ερώτηµα (προτιµήσεις, γνώµες, περιγραφή, κρίσεις ενός έργου). 
(http://edu.warhol.org/ppt/Critical_Response.ppt) 

 

ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Τα  µοντέλα προσέγγισης έργων τέχνης παρέχουν ένα θεωρητικό και µεθοδολογικό πλαίσιο 

σύµφωνα µε το οποίο ο εκπαιδευόµενος σταδιακά προσεγγίζει ένα έργο τέχνης, εισέρχεται σε τοµείς 
βαθύτερης κατανόησής του ενεργοποιώντας την κριτική και στοχαστική του διάθεση (Κόκκος, 
2011:44). 

Στη σχετική µε το θέµα βιβλιογραφία περιγράφονται τέσσερα µοντέλα. Τα µοντέλα αυτά είναι 
των Feldman, Brondy, Anderson και Perkins. 

Σύµφωνα µε τον Feldman (1967) η προσέγγιση ενός έργου τέχνης γίνεται µέσα από τέσσερις 
αλληλοσχετιζόµενες φάσεις: περιγραφή, ανάλυση, ερµηνεία και αξιολόγηση. 

Το µοντέλο του Broudy (1972) το οποίο είναι συγγενές µε αυτό του Feldman δίνει ενδιαφέρον 
στον τοµέα ενεργοποίησης των αισθητικών παρατηρήσεων ενός έργου τέχνης (πχ. αναζήτηση 
σχηµάτων, όγκων, τρόπου σύνδεσής τους) καθώς και στον εντοπισµό της εκφραστικότητας που 
αποπνέει το έργο τέχνης. 

Το µοντέλο του Anderson (1993) περιλαµβάνει τις εξής στοχαστικές διεργασίες: αρχική 
αντίδραση, περιγραφή, ερµηνεία, αξιολόγηση. Παρουσιάζει αρκετές οµοιότητες µε το µοντέλο του 
Feldman,  αλλά διαφοροποιείται από αυτό στην πρώτη φάση της αρχικής αντίδρασης. Στο πλαίσιο 
αυτού του µοντέλου και ειδικότερα στην πρώτη φάση ο εκπαιδευόµενος προχωρά στη διατύπωση µιας 
ενστικτώδους αντίδρασης για το έργο που παρατηρεί. 

Στα προαναφερόµενα µοντέλα η ανάλυση ενός έργου τέχνης στηρίζεται στον εντοπισµό και 
στην παρατήρηση ενός θέµατος το οποίο προσεγγίζεται σταδιακά, ξεκινώντας από τα άµεσα 
αντιληπτικά χαρακτηριστικά για να καταλήξει στα «εσωτερικά-βαθύτερα» χαρακτηριστικά του, 
δηλαδή στο βαθύτερο νόηµα του έργου. 

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ PERKINS 
       Σύµφωνα µε τον Perkins η προσέγγιση έργων τέχνης γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 
παρατηρητής να µπορεί να διακρίνει: α) τις βασικές δράσεις που ενεργοποιούν τη στοχαστική 
διάθεση, β) τις πιθανές ερωτήσεις που µπορούν να προκαλέσουν τη στοχαστική δράση, γ) τις 
διδακτικές ενέργειες που χρειάζεται να κάνει κάποιος προκειµένου να προκαλέσει στοχασµό. Τα τρία 
αυτά στοιχεία δοµούν µια ολοκληρωµένη µεθοδολογία για στοχαστική παρατήρηση έργων τέχνης. 

Το µοντέλο του Perkins θεωρείται πιο ολοκληρωµένο σε σχέση µε τα προηγούµενα, καθώς 
µπορεί µε ελάχιστες κάθε φορά τροποποιήσεις να έχει εφαρµογή στην προσέγγιση ποικίλων έργων 
τέχνης (Μέγα, 2002; Κούσουλας & Μέγα, 2005; Κόκκος & Μέγα, 2007). 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας παρατήρησης έργων τέχνης που προτείνει ο Perkins ο 
παρατηρητής υιοθετεί µια τεκµηριωµένη µατιά στην παρατήρησή τους. ∆εν περιορίζεται µόνο σε 
αξιολογικές κρίσεις του τύπου «µου αρέσει» ή «δεν µου αρέσει», αλλά παρατηρώντας συγκεκριµένα 
στοιχεία του έργου τέχνης αναπτύσσει µεθοδευµένα µια επιχειρηµατολογία η οποία δυναµώνει τη  
γνώµη του για το έργο τέχνης (Κόκκος & Μέγα, 2007:17). 

Οι εκπαιδευόµενοι µέσα από αυτή τη διαδικασία όχι µόνο εµπλουτίζουν την αισθητική τους 
εµπειρία, αλλά παράλληλα καλλιεργούν µια κριτική- στοχαστική διάθεση (Perkins, 1994:87-89) 
απέναντι στα γεγονότα εντός και εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου. Το µοντέλο του Perkins 
αποτελείται από τέσσερις φάσεις οι οποίες είναι συσχετιζόµενες µεταξύ τους. 

Πρώτη Φάση: Χρόνος για παρατήρηση 
Στην πρώτη φάση οι εκπαιδευόµενοι παρατηρούν προσεκτικά ένα έργο τέχνης χωρίς να το 

ερµηνεύουν ή να το κρίνουν. Έρχονται σε µια πρώτη αισθητική επαφή µε το έργο που παρατηρούν. 
Στο πλαίσιο αυτής της φάσης οι εκπαιδευόµενους  δεν προβαίνουν σε ερµηνείες, αλλά προβαίνουν σε 
«αντικειµενική παρατήρηση» αυτών που βλέπουν. Αξιοποιούν στην προσέγγιση του έργου τις 
προϋπάρχουσες εµπειρίες τους και προβαίνουν σε αρχικές εκτιµήσεις (Perkins,1994:42-46). 

∆εύτερη Φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση 
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Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόµενοι παρατηρούν το έργο τέχνης µε ανοικτό πνεύµα και 
δηµιουργική διάθεση. Παρατηρούν προσεκτικά το έργο µε τη λογική «Τι θα ήθελε ο καλλιτέχνης να 

παρατηρήσουµε». Σε αυτή τη φάση ενεργοποιείται η ανοικτή σκέψη µε στόχο όχι την ερµηνεία του 
έργου τέχνης, αλλά την καλύτερη δυνατή παρατήρησή του. Τα δεδοµένα του έργου προσεγγίζονται µε 
µια δηµιουργικότερη µατιά (Perkins,1994:54-56). 

Τρίτη Φάση: Αναλυτική και βαθύτερη παρατήρηση 
Στη φάση αυτή οι εκπαιδευόµενοι µε βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν στις προηγούµενες 

φάσεις εµβαθύνουν στην ερµηνεία του έργου. Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα ρωτήµατα που 
τους γεννήθηκαν στις δύο προηγούµενες φάσεις. Παράλληλα εξηγούν, τεκµηριώνουν τις απόψεις 
τους, εξάγουν συµπεράσµατα. Η αναλυτική παρατήρηση αυτής της µορφής αποτελεί έναν διεισδυτικό 
τρόπο προσέγγισης της πραγµατικότητας, ο οποίος ενεργοποιεί τη στοχαστική διάθεση των µαθητών 
(Perkins,1994:67-68). 

Τέταρτη Φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας 
Στο πλαίσιο  της τέταρτης φάσης οι εκπαιδευόµενοι προσεγγίζουν το έργο στην ολότητά του 

αξιοποιώντας την εµπειρία της παρατήρησης των προηγούµενων φάσεων. Αναστοχάζονται και 
προχωρούν στη γραφή ενός κειµένου σχετικά µε όσα βίωσαν κατά τη διάρκεια της παρατήρησης, 
παρουσιάζοντας σε αυτό τους µετασχηµατισµούς που επήλθαν στις αρχικές σκέψεις, παραδοχές και 
υποθέσεις τους για το έργο τέχνης. Σε αυτή τη φάση οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές όπως δραµατοποίηση, συζήτηση στην ολοµέλεια, εργασία σε 
οµάδες κτλ (Μέγα,2002). 
 

 
Εικόνα 2: The country school, Winslow Homer  

 
 

 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ PERKINS 
Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε σε οµάδα εκπαιδευτικών - φοιτητών  του Μεταπτυχιακού 

Προγράµµατος Σπουδών «Σπουδές στην Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, κατά 
το Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013, τµήµα Π1.  

Για την εφαρµογή της µεθόδου χρησιµοποιήθηκε το έργο «Το επαρχιακό σχολείο» Πηγή: 

http://www.wikipaintings.org/en/winslow-homer/the-country-school (Εικόνα 2) το οποίο αποτέλεσε αφορµή 
για συζήτηση µε τους εκπαιδευόµενους µε βάση το κριτικό ερώτηµα «Ποιοι παράγοντες 
διαµορφώνουν θετικό κλίµα σε µια εκπαιδευτική οµάδα;». 
Στο παράρτηµα της εργασίας (Παράρτηµα 1) γίνεται αναλυτική παρουσίαση των φάσεων 
επεξεργασίας αυτού του έργου τέχνης. Στην πρώτη στήλη παρουσιάζονται οι βασικές ενέργειες των 
παρατηρητών. Στη δεύτερη στήλη καταγράφονται ενδεικτικά σχόλια που διατυπώθηκαν από τους 
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εκπαιδευόµενους  κατά την προσέγγιση του έργου τέχνης. Στην τρίτη στήλη καταγράφονται οι 
διδακτικές ενέργειες του εκπαιδευτικού. Στην τέταρτη στήλη περιγράφονται οι εκπαιδευτικές τεχνικές 
µέσω των οποίων επιχειρείται η προσέγγιση των διαφόρων δράσεων στις φάσεις ανάλυσης του έργου 
τέχνης. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η αξιοποίηση έργων τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί µια σύγχρονη µέθοδο 

διδασκαλίας η οποία εκτός από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αισθητηριακής αντίληψης 
προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους µαθητές. Οι µαθητές αναπτύσσονται γνωστικά, ψυχοκινητικά, 
συναισθηµατικά και αισθητικά, δηλαδή ολιστικά. Η ανάπτυξη αυτή συµβάλλει στην βαθύτερη 
αντίληψη και κατανόηση όχι µόνο του εαυτού τους αλλά και της πραγµατικότητας που τους 
περιβάλλει (Μέγα, 2011:62). 

Οι µαθητές στο πλαίσιο της µεθόδου µαθαίνουν να αναγνωρίζουν και  να σέβονται τις ιδέες, 
τις αντιλήψεις και τις αξίες των άλλων καθώς αντιλαµβάνονται και εµβαθύνουν σε αυτές µέσα από 
την παρατήρηση έργων τέχνης. Παράλληλα αποκτούν ενσυναίσθηση κατανοώντας τις σκέψεις, τα 
συναισθήµατα και το σύστηµα αξιών των «άλλων» όπως αυτά εκφράζονται στα έργα τέχνης 
συγκρίνοντάς τα µε το δικό τους σύστηµα αξιών. Στο πλαίσιο προσέγγισης και επεξεργασίας έργων 
τέχνης προετοιµάζονται κατάλληλα για την προσαρµογή τους στην κοινωνία καθώς αρχίζουν να 
κατανοούν την πολυπλοκότητα των φαινοµένων και να προβαίνουν σε πολλαπλή ερµηνεία 
προβληµατικών καταστάσεων.  

Οι µαθητές καλλιεργούν την στοχαστική τους ικανότητα µέσα από την παρατήρηση έργων 
τέχνης προβαίνουν σε ερµηνεία συµβόλων και σε αναγνώριση σχέσεων. Παράλληλα αναπτύσσουν τη 
δηµιουργική τους σκέψη αξιοποιώντας τη φαντασία και την εφευρετικότητα τους. Αναπτύσσουν 
ερευνητική διάθεση αξιοποιώντας κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια στο πλαίσιο των οποίων τα έργα 
τέχνης αποτελούν αφόρµιση για περαιτέρω έρευνα. Επίσης αντιλαµβάνονται τις διασυνδέσεις µεταξύ 
των διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων (Μέγα, 2011:63) και οδηγούνται στη διαπίστωση πως για 
την κατανόηση και ερµηνεία ενός φαινοµένου, µιας κατάστασης ή ενός γεγονότος απαιτείται η 
συνέργεια πολλών επιστηµονικών κλάδων στο πλαίσιο ανάπτυξης της διαθεµατικής προσέγγισης της 
γνώσης. 

Οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα το ∆ιαδίκτυο διευκολύνουν την υλοποίηση αυτής της µεθόδου και 
επιτρέπουν την αναλυτική καταγραφή των προβληµατισµών των µαθητών. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να 
ενσωµατώνει ψηφιακά αντίγραφα ή αποσπάσµατα έργων τέχνης σε µαθησιακές δραστηριότητες και 
να δίνει  στους µαθητές την ευκαιρία για πολλαπλή θέαση, προσέγγιση, και ερµηνεία τους ατοµικά ή 
συνεργατικά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1. Αυθόρµητη 
παρατήρηση 

∆είτε το έργο, τα 
χρώµατα, τις φιγούρες, 
το φως, τις σκιές, τα 
αντικείµενα, τη στάση 
του σώµατος των 
παιδιών, τι παρατηρείτε; 

Καλεί τους εκπαιδευοµένους να 
παρατηρήσουν το έργο 

Ατοµική εργασία 

 
2. Έκφραση 
πρώτων 

παρατηρήσεων  

Πως ήταν το σχολείο 
µιας άλλης εποχής; 

Ζητά από τους εκπαιδευόµενους 
να χωριστούν σε οµάδες και να 
γράψουν σε λεζάντες αυτό που 
παρατήρησαν από την  επαφή 

τους µε το έργο τέχνης 

Εργασία σε οµάδες 

3. Έκφραση 
πρώτων 
ερωτηµάτων 

Πως  κάθονται τα παιδιά; 
 
Τι ρούχα φορούν; 
 
Τι µάθηµα κάνουν; 

Ζητά από τους εκπαιδευόµενους  
να εκφράσουν τις πρώτες απόψεις 
τους στις  ερωτήσεις, χωρίς να 
εξαχθούν κάποια συµπεράσµατα  

Καταιγισµός ιδεών 

4. Χρήση 
οπτικής 
νοηµοσύνης  

Τα ρούχα που φορούν τα 
παιδιά είναι 
φροντισµένα; 

Καλεί τους εκπαιδευόµενους  να 
χρησιµοποιήσουν αυτά που 

γνωρίζουν για το έργο µε στόχο 
να τονωθεί η παρατηρητικότητα 

τους 

Εργασία σε οµάδες 

5. Εντοπισµός 
κεντρικών 
ερωτηµάτων 
 
 

Ποια συναισθήµατα σας 
προκαλεί η θέαση του 
συγκεκριµένου έργου; 

Καλεί κάθε εκπαιδευόµενο να 
εκφράσει τα συναίσθηµατά του 

Συζήτηση 
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6. 
Αποµάκρυνση 
από το έργο 
τέχνης 

 Ζητά από τους εκπαιδευόµενους  
να στρέψουν το βλέµµα τους από 
το έργο, κάνοντας ένα σύντοµο 
διάλειµµα 

 

7. Επιστροφή 
στην 
παρατήρηση 
 

Ποια στάση έχουν τα 
σώµατα των παιδιών; 
Πως κάθονται στην 
αίθουσα; 

Οι εκπαιδευόµενοι καλούνται να 
κυκλώσουν ενδιαφέροντα 

χαρακτηριστικά του έργου και να 
διατυπώσουν και άλλες απορίες- 
ερωτήσεις  σε σχέση µε αυτό 

Εργασία σε οµάδες 
 

Συζήτηση 

 
∆ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩ∆ΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1. ∆ιέγερση 
προσοχής  
 

Γιατί τα θρανία έχουν τη 
συγκεκριµένη διάταξη; 

Ρωτά τους 
εκπαιδευόµενους  να πουν 
τι συµβαίνει στην εικόνα 

Ατοµική εργασία 

2. Αναζήτηση 
εκπλήξεων 

 

Τι είναι αυτό πάνω από 
τον πίνακα; 

 
Γιατί η δασκάλα είναι 

τόσο ψηλά; 

Καλεί τους 
εκπαιδευόµενους   να 
εντοπίσουν παράξενα 
αντικείµενα- σχέσεις σε 
µάκρο και µικρο επίπεδο 

Καταιγισµός ιδεών 

3. Αναζήτηση 
ψυχικής 
διάθεσης 
 

Ποια είναι η ψυχική σας 
διάθεση από την θέση του 
συγκεκριµένου έργου; 

Ρωτά τους 
εκπαιδευόµενους  να πουν 
ποια ψυχική διάθεση τους 

προκαλεί το έργο 

Καταιγισµός 
 

ιδεών 

4. Αναζήτηση 
συµβόλων και 
νοηµάτων 

 
 

Το ντύσιµο των παιδιών 
δηλώνει την κοινωνική 

τους προέλευση; 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  να 
ανακαλύψουν το µήνυµα 
που υπάρχει πίσω από τους 
συµβολισµούς 

Εργασία σε οµάδες 

5. Αναζήτηση 
κίνησης 
 

Η στάση του σώµατος της 
δασκάλας  δηλώνει 

αναµονή; 

 
Η στάση του σώµατος των 

παιδιών δηλώνει 
επιφύλαξη; 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  να 

αναγνωρίσουν την κίνηση 
της εικόνας 

Εργαζόµενοι οι 
εκπαιδευόµενοι  σε οµάδες 
εντοπίζουν σε αντίγραφα του 
έργου την κίνηση που υπάρχει 
στο έργο και την σηµειώνουν   

6. Αναζήτηση 
τεχνικών 
εικαστικών 
στοιχείων 

 

Υπάρχει ισορροπία στην 
εικόνα, καθώς και στον 
τρόπο που κατανέµεται το 
φως στα πρόσωπα των 

παιδιών και στην αίθουσα; 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους   να 

αναγνωρίσουν 
συνδυασµούς χρωµάτων, 
σχέσεις όγκων, χρήση 
γραµµής πινελιάς  

Εργασία σε οµάδες 

7. Αλλαγή 
κλίµακας 
παρατήρησης 

Τι παρατηρείτε στα 
πρόσωπα των παιδιών; 

 
Τι παρατηρείτε στα χέρια 

των παιδιών; 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  να 
κυκλώσουν στο έργο 

τέχνης µια ειδική περιοχή 
και να τη µελετήσουν. 

 Εργαζόµενοι οι 
εκπαιδευόµενοι  σε οµάδες 
εντοπίζουν σε αντίγραφα του 
έργου το κεντρικό θέµα σε 
σχέση µε το περιφερειακό 
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Τι παρατηρείτε στα πόδια 

των παιδιών; 

 
 

 
Τους ζητά να εντοπίσουν 
το κεντρικό θέµα σε σχέση 

µε το περιφερειακό  

(ουσιώδες από επουσιώδες) 
 

 

8. Αναζήτηση 
υπερβολών 

 

Μπορεί µια εικόνα να 
είναι τόσο σταθερή; 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  να 

εντοπίσουν κάποιο σηµείο 
υπερβολής στο έργο 

Καταιγισµός Ιδεών 

9. Χωροχρονική 
τοποθέτηση 

Ποια στοιχεία έχετε να 
παρατηρήσετε σε σχέση µε 
το σχολείο που απεικονίζει 
το συγκεκριµένο έργο 
τέχνης; ( σχολείο 19ου 

αιώνα) 

Ο εκπαιδευτικός 
παρουσιάζει τα πρώτα 
στοιχεία του έργου. 

 
Αναφέρεται στο ιστορικο- 
κοινωνικό συγκείµενο της 

εποχής 

Εµπλουτισµένη εισήγηση 

 
ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ:  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1. Επάνοδος στις 
εκπλήξεις και 
προσπάθεια 
ερµηνείας τους 
 

Ποιο µήνυµα θέλει να µας 
µεταφέρει ο δηµιουργός 
του έργου βάζοντας τα 
παιδιά να καθίσουν κατ΄ 
αυτόν τον τρόπο; 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  να 
εστιάσουν την προσοχή τους 
σε αυτό που τους προκάλεσε 
αίσθηση και στη συνέχεια να 
απαντήσουν στο ερώτηµα, 
γιατί ο καλλιτέχνης 
δηµιούργησε αυτή την 
έκπληξη. 

Εργασία σε οµάδες 
 

Συζήτηση 

2.Επάνοδος στο 
αρχικό κεντρικό 
ερώτηµα, σε αυτό 
που µας ενδιαφέρει 
 

Το συναίσθηµα που 
αποπνέει το έργο είναι 
αυτό της αισιοδοξίας; 
 
Τα παιδιά θα µπορέσουν 
να επικοινωνήσουν µεταξύ 
τους; 

 Εργασία σε οµάδες 
 

Συζήτηση 

3. Εντοπισµός και 
προσπάθεια 
απάντησης αρχικών 
προβληµατισµών 

 

Γιατί η αίθουσα είναι 
άδεια µπροστά; 

 
Τι εποχή είναι; 
 
Από πού το 
καταλαβαίνουµε; 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  να 
απαντήσουν στα ερωτήµατα 
που µέχρι τώρα δεν έχουν 
απαντηθεί, αξιοποιώντας 
στοιχεία και πληροφορίες που 
έχουν κρατήσει από τις 
προηγούµενες φάσεις µελέτης 
του έργου  

Εργασία σε οµάδες 

4.∆ιανοητικές 
αλλαγές  
 

Αν απουσίαζαν  ο πίνακας 
και τα θρανία θα άλλαζε η 

δοµή του πίνακα; 

 
Αν τα χρώµατα στα ρούχα 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  να 
αποµονώσουν µέρη του έργου 
ή να τα τροποποιήσουν 
ανάλογα 

Καταιγισµός ιδεών 

 
Συζήτηση 
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των παιδιών ήταν 
διαφορετικά θα άλλαζε το 

µήνυµα; 

5. Γιατί µε 
εντυπωσιάζουν 
κάποια στοιχεία του 
έργου; 

 
 

Είναι σηµαντική η 
παρουσία της δασκάλας 
στο συγκεκριµένο σηµείο; 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  να 
τοποθετήσουν το χέρι τους ή 
να κρύψουν µε το χέρι τους 
κάποια στοιχεία από το έργο 
τέχνης. 
 
Στη συνέχεια τους ζητά να 
παρατηρήσουν το τι ακριβώς 
θα συνέβαινε ως προς την 
ποιότητα του έργου τέχνης. 
 
Με αυτό τον τρόπο 
οδηγούνται στην ανακάλυψη 
της σηµαντικότητας ενός 
αντικειµένου. 

 
 

Συζήτηση σε οµάδες 

6. Χρήση άλλων 
πηγών 

 

 Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  να 
συγκρίνουν το έργο µε άλλα 
έργα του ίδιου καλλιτέχνη της 
ίδιας περιόδου µε το ίδιο ή µε 
παρεµφερές θέµα. 
Τους προτρέπει να εντοπίσουν 
οµοιότητες και διαφορές και 
να σκεφτούν γιατί υπάρχουν 
αυτές οι οµοιότητες και 
διαφορές. 

Εργασία σε οµάδες 

7. Απάντηση  
κριτικού 
ερωτήµατος 
 
Συµπεράσµατα 

 

«Ποιοι παράγοντες 

διαµορφώνουν θετικό 
κλίµα σε µια εκπαιδευτική 

οµάδα»; 

 
 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους   να εξάγουν 
τα συµπεράσµατα 
λαµβάνοντας υπόψη τους την 
εµπειρία από τις 
προηγούµενες φάσεις. 
 
Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους   να 
απαντήσουν στα ερωτήµατα 
που τους δηµιουργήθηκαν 
κατά την αισθητική 
προσέγγιση του έργου τέχνης. 

Ατοµική εργασία και 
στη συνέχεια συζήτηση 

στην ολοµέλεια 

 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΕΙΣ  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ 

ΕΡΓΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

1. Ολιστική 
προσέγγιση 
έργου τέχνης 

Τι νιώθω βλέποντας το 
συγκεκριµένο έργο τέχνης; 
Ποιο µήνυµα  προκύπτει από 

Ζητά από τους 
εκπαιδευόµενους  
να γράψουν τις σκέψεις 

Ατοµική εργασία και  
 
Εργασία σε Οµάδες 
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την οπτική θέαση του 
συγκεκριµένου έργου σε 
σχέση µε το κριτικό ερώτηµα; 

τους για το έργο σε δύο 
παραγράφους: 
 
Στην πρώτη τους ζητά  να 
γράψουν τις σκέψεις που 
είχαν αρχικά πριν την 
προσέγγιση του έργου 
τέχνης. 
 
Στη δεύτερη τους  ζητά να 
γράψουν τις σκέψεις που 
έχουν τώρα µετά την 
προσέγγιση του έργου 
τέχνης. 

 


