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Η Τέχνη στην Εκπαίδευση

Έργα τέχνης στην εκπαίδευση:

1. συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης 

2. εκπαιδευόμενοι αναπτύσσουν ποικίλες δεξιότητες:

κριτική σκέψη,  δημιουργικότητα, συναισθηματική έκφραση



Σκοπός:

Γνώσεις, Ικανότητες και Δεξιότητες

προσωπική ζωή

κοινωνική ζωή

επαγγελματική ζωή



• Η επαφή τους με ένα έργο τέχνης αναπτύσσει τη δημιουργικότητα
και την κριτική σκέψη των μαθητών. 

• Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο εκπαιδευτικοί
εισαγάγουν μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία έργα τέχνης.

• Νίωθουν ανασφαλείς και κάνουν χρήση των έργων που υπάρχουν 
ήδη μέσα στα βιβλία που δίνονται στους μαθητές από το Υπουργείο 
Παιδείας. 



Τι είναι έργο τέχνης;

Η ερευνήτρια και συγγραφέας Davis:

«Τέχνη είναι τα δημιουργήματα που εκφράζουν την άποψη που έχουν 
οι καλλιτέχνες για τον κόσμο, αντιπροσωπεύουν τις δικές τους 
εμπειρίες και ερμηνείες για τη ζωή».



Ο Olson (2000) καταγράφει τα επτά χαρακτηριστικά 
ενός έργου τέχνης

• Αποτελεί την έκφραση πανανθρώπινων ιδεών.

• Μετατρέπει την έκφραση σε μια σταθερή στον χρόνο κατάσταση.

• Αποτελεί για τον παρατηρητή ή ακροατή ή αναγνώστη μια διανοητική 
περιπέτεια.

• Είναι μια πνευματική - μοναδική υπόθεση

• Είναι ένα δημιουργικό «κατασκεύασμα» που διαθέτει τους δικούς του 
βαθμούς ελευθερίας. Αποτελεί, δηλαδή, μια επανασύνδεση, έναν 
ανασχηματισμό της πραγματικότητας.

• Δεν είναι πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας.

• Προκαλεί στον παρατηρητή, αναγνώστη, ακροατή ιδέες που δημιουργούν 
ποικίλα συναισθήματα, όχι απαραίτητα θετικά.



«Μοντέλα» ανάλυσης έργων τέχνης

Δίνουν ένα πρότυπο παρατήρησης μέσα από το οποίο ο παρατηρητής, 
ενεργοποιεί τη στοχαστική του διάθεση και προχωράει στη βαθύτερη 

κατανόηση του έργου.

1. Feldman(1967): 4 φάσεις: περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία και
αξιολόγηση.

2. Broudy (1972): ίδια λογική με Feldman: δίνει ενδιαφέρον στον τομέα
ενεργοποίησης των αισθητικών παρατηρήσεων ενός έργου τέχνης (πχ.
αναζήτηση σχημάτων, όγκων, τρόπου σύνδεσής τους) και στον
εντοπισμό της εκφραστικότητας που αποπνέει το έργο τέχνης.

3. Anderson (1993): αρχική αντίδραση, περιγραφή, ερμηνεία, αξιολόγηση.



4. Το Μοντέλο Ανάλυσης ενός έργου τέχνης σύμφωνα με τον 
Perkins

α) τις βασικές δράσεις που ενεργοποιούν τη στοχαστική διάθεση, 

β) τις πιθανές ερωτήσεις που μπορεί να προκαλέσουν τη στοχαστική 
δράση, 

γ) τις διδακτικές ενέργειες που χρειάζεται να κάνει προκειμένου να 
προκαλέσει τον στοχασμό. 



Φάσεις του Perkins:

Πρώτη φάση: Χρόνος για παρατήρηση

Δεύτερη Φάση: Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση

Τρίτη Φάση: Ξεκάθαρη, αναλυτική και εις βάθος παρατήρηση

Τέταρτη Φάση: Ανασκόπηση της διεργασίας



Εφαρμογή της Μεθόδου Perkins



ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Αυθόρμητη παρατήρηση

2. Έκφραση των πρώτων παρατηρήσεων

3. Έκφραση των πρώτων ερωτημάτων

4. Χρήση της οπτικής νοημοσύνης

5. Εντοπισμός κεντρικών ερωτημάτων

6. Απομάκρυνση από το έργο τέχνης

7. Επάνοδος στην παρατήρηση



ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Διέγερση της προσοχής

2. Εκπλήξεις από το έργο

3. Ψυχική διάθεση που προκαλεί το έργο

4. Σύμβολα – νοήματα

5. Κίνηση από το έργο

6. Αναζήτηση τεχνικών-εικαστικών στοιχείων

7. Αλλαγή κλίμακας παρατήρησης

8. Αναζήτηση υπερβολών

9. Τοποθέτηση στο χρόνο/ χώρο



ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΞΕΚΑΘΑΡΗ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

1. Επάνοδος στις εκπλήξεις-προσπάθεια ερμηνείας τους

2. Επάνοδος στο κεντρικό αρχικό ερώτημα

3. Εντοπισμός και προσπάθεια απάντησης αρχικών ερωτημάτων -

προβληματισμών

4. Διανοητικές αλλαγές

5. Έλεγχος ισορροπίας  μέσα από τεχνικά στοιχεία

6. Γιατί με/μας εντυπωσιάζουν κάποια στοιχεία του έργου;

7. Σύγκριση με άλλα έργα (ίδιας περιόδου/ίδιου καλλιτέχνη…)

8. Απάντηση ερωτημάτων –εντοπισμός αποδείξεων -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ολιστική προσέγγιση του έργου



Συμπεράσματα....
• Η αξιοποίηση της Τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς είναι ένα σημαντικό 

ζήτημα.

• Οι μαθητές μπορούν να διδαχτούν, να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε διάφορα 
θέματα και να αποκτήσουν κριτική σκέψη.

• Τα μοντέλα ανάλυσης των έργων τέχνης (Feldman, Broudy, Anderson και Perkins) 
συμβάλλουν στην διαδικασία της μάθησης. 

• Οι μαθητές καλλιεργούν την στοχαστική τους ικανότητα μέσα από την 
παρατήρηση έργων τέχνης προβαίνουν σε ερμηνεία συμβόλων και σε 
αναγνώριση σχέσεων.

• Αναπτύσσουν τη δημιουργική τους σκέψη αξιοποιώντας τη φαντασία και την 
εφευρετικότητα τους. 

• Δίνουν νέο νόημα στο μάθημα και το κάνουν πιο δημιουργικό και ενδιαφέρον.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


