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Με τη συνεργασία:



Τα δείγματα δεν τόσο είναι ενθαρρυντικά: 
 Σχολική διαρροή - Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (ΠΕΣ)  
    φαινόμενο που θεωρείται σήμερα ένα από τα σημαντικότερα   
    και περισσότερο επίμονα εκπαιδευτικά προβλήματα  
 Χαμηλή σχολική απόδοση 
 Κλιμακούμενη παραβατική συμπεριφορά  
     τα προβλήματα παραβατικής συμπεριφοράς δείχνουν  
     αυξητική τάση 

Είναι το σχολείο ένας τόπος που τα παιδιά 
πηγαίνουν με χαρά για να απολαύσουν τη μάθηση; 



Ποιες είναι οι αιτίες που το σχολείο δεν είναι ελκυστικό για τους μαθητές; 

• Ο όγκος των μαθημάτων 
• Το επίπεδο και οι απαιτήσεις της ύλης 
• Οι εργασίες στο σπίτι που μειώνουν τον ελεύθερο χρόνο του 
• Μικρό ενδιαφέρον για κάποια μαθήματα  
• Δασκαλοκεντρική και όχι μαθητοκεντρική διαδικασία μάθησης 
• Έλλειψη ερεθισμάτων για εξερεύνηση και αυτενέργεια 
• Πληροφορίες προς απομνημόνευση  
• Προσχηματική συνεργασία με τους συμμαθητές 
• Οι χώροι του σχολείου 
• Η συνολική φιλοσοφία  

Αρνητικές συνέπειες στο νοητικό, ψυχικό και σωματικό επίπεδο 



Ακαδημαϊκή επίδοση 

• Νοημοσύνη 
• Προσωπικότητα 
• Διάφοροι πολιτιστικοί παράγοντες 
• Κοινωνικό περιβάλλον 
• Δημιουργικότητα (νοητική ικανότητα διακριτή 

από αυτή της Νοημοσύνης) 

• Κριτική σκέψη (συγκλίνουσα σκέψη) (John 
Dewey) 

• Δημιουργική σκέψη (αποκλίνουσα σκέψη) 
(Crane, 1983) 



Κριτική σκέψη ή Συγκλίνουσα σκέψη 
• Η Ιστορία της Κριτικής Σκέψης μπορεί πρωτανιχνευτεί 

στα χρόνια της Αρχαίας Ελλάδα (Αριστοτέλης) 
• "Ενεργητική, επίμονη και προσεκτική σκέψη πάνω σε 

κάθε πίστη ή υποτιθέμενη γνώση, υπό το φως των 
λόγων που τη υποστηρίζουν και το συμπέρασμα στο 
οποίο καταλήγει". (John Dewey 1933) 

• Στηρίζεται στους κανόνες της λογικής όπου το άτομο 
αναλύει, συσχετίζει και αξιολογεί την εισερχόμενη 
πληροφορία, ώστε το παραγόμενο υλικό να είναι η μία, η 
κοινή, η λογική λύση. 



Δημιουργική σκέψη ή Αποκλίνουσα σκέψη 

• Είναι η ικανότητα του ανθρώπινου νου να αναζητεί και 
να βρίσκει πολλές πρωτότυπες και καινοτόμες 
εναλλακτικές λύσεις σε ένα πρόβλημα. Στηρίζεται στη 
φαντασία, την πνευματική ευλυγισία, την φυσική 
περιέργεια, την ευρηματικότητα, στην οπτικοποίηση, 
στην ενόραση, τη διαίσθηση, την ανάλυση. 

 



• Και οι δύο τρόποι σκέψης (κριτική και δημιουργική) είναι 
ζωτικοί για μία επιτυχημένη μάθηση. Αποτελούν τα 
δημοφιλέστερα θέματα που απασχολούν τους σημερινούς 
μελετητές. 

 

• Η καθιέρωσή τους στα σύγχρονα σχολεία επιβάλλεται από 
τις ίδιες τις συνθήκες της ζωής και γι’ αυτό περιλαμβάνονται 
στους στόχους των Αναλυτικών Προγραμμάτων. 

 

• Αποτελέσματα έρευνας έδειξαν ότι αυτές οι δύο δομές 
(κριτική και δημιουργική σκέψη) δεν συνδέονται στενά και 
ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προετοιμάζουν 
εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που να 
παρακινούν τη δημιουργική και την κριτική σκέψη 
ξεχωριστά (Baker, 2001). 

 



Δημιουργικότητα  
Ο G. Wallas στο βιβλίο του Η Τέχνη της Σκέψης (1926), 

παρουσίασε ένα από τα πρώτα μοντέλα της δημιουργικής 
διαδικασίας. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, οι δημιουργικές 
ενοράσεις εξηγούνται από μία διαδικασία πέντε σταδίων:  

• α) προετοιμασία (κατά το οποίο ένα άτομο εστιάζεται σε ένα 
πρόβλημα και εξερευνεί τις διαστάσεις του),  

• β) εκκόλαψη (το πρόβλημα εσωτερικοποιείται από το 
ασυνείδητο),  

• γ) γνωστοποίηση (το δημιουργικό άτομο έχει ένα «αίσθημα» ότι 
βρίσκεται προς τη λύση του προβλήματος),  

• δ) διαφώτιση ή ενόραση (η δημιουργική ιδέα εκρήγνυται από 
την ασυνείδητη επεξεργασία της, και  

• ε) επαλήθευση (όπου η ιδέα επιβεβαιώνεται συνειδητά, 
υιοθετείται και εφαρμόζεται).  

Αυτό το μοντέλο του Wallas, δέχθηκε διάφορες κριτικές και 
ακολούθησαν παρεμφερείς προτάσεις που στηρίζονταν σε αυτό.  

 



• Η Ψυχομετρική θεωρία του (Guilford J. P., 1956),  
• η θεωρία gestalt του (Wertheimer M. , 1959),  
• οι Συσχετιστικές θεωρίες των (Mednick, 1962) και (Eysenck 

H. , 1995),  
• οι Κοινωνικο – Ψυχολογικές θεωρίες των (Campbell, 1960),  
• η Δαρβινική θεωρία, και της (Amabile, 1983),  
• η Επενδυτική θεωρία των (Sternberg R. &., 1995), και  
• η Γνωστική θεωρία του (Martindale, 1978), αποτελούν 

κάποιες τις κυριότερες θεωρίες της δημιουργικότητας. 
 

Άλλες θεωρίες για τη Δημιουργικότητα 



Ο ρόλος και η αναγκαιότητα της καλλιτεχνικής αγωγής 

Ο εξαιρετικός ρόλος των τεχνών στην εκπαίδευση και αναμφισβήτητα στην 
αύξηση της σχολικής ελκυστικότητας υπήρξε ως πρόταση από την αρχή 
της δημόσιας εκπαίδευσης.  
Μεγάλος αριθμός βιβλιογραφίας παρουσιάζει στοιχεία βάσει ερευνών 
που αποδεικνύουν τον αντίκτυπο των τεχνών στη σχολική ελκυστικότητα 
και την εμπλοκή των μαθητών στο σχολείο. 
Λειτουργίες της γενικής εκπαίδευσης 

• Ενθαρρύνει την προσωπική πλήρωση των μαθητών 
• Μεταβιβάζει την πολιτισμική κληρονομιά 
• Αναπτύσσει την κοινωνική συνείδηση των νέων 
Σκοποί της καλλιτεχνικής αγωγής 

• Η προσωπική πλήρωση μέσω της τέχνης, όπου ο μαθητής μαθαίνει να: 
 -Χρησιμοποιεί την τέχνη ως μέσο έκφρασης 
 -Διακρίνει τις διάφορες εκφραστικές μορφές 
• Η εκτίμηση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς 
• Η επίγνωση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης (L. H. Chapman, 1993) 
 



Ενσωμάτωση της Τέχνης στην Εκπαίδευση 

Είναι μία στρατηγική που στηρίζεται στην 
έρευνα και έχει χρησιμοποιηθεί στην τάξη για 
περισσότερο από 30 χρόνια.  
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Η καλλιτεχνική διεργασία: Φάσεις και Προσεγγίσεις  
(L.H. Chapman, 1993) 

  1η Φάση: Σύλληψη μιας ιδέας (έμπνευση) 

Προσεγγίσεις 
• Από το φυσικό ή το κατασκευασμένο περιβάλλον 
• Τα συναισθήματα και τη φαντασία 
• Από την αναζήτηση της τάξης 
• Από την κοινή εμπειρία 

 



Έργο μαθήτριας της Στ  ́Δημοτικού 



Έργο μαθητή της Στ  ́Δημοτικού κατά την περίοδο του εγκλεισμού λόγω Covid 19 



 

2η Φάση: Επεξεργασία και τελειοποίηση της ιδέας 

Προσεγγίσεις 
• Παρατήρηση, οπτικές σπουδές 
• Αλλαγή του τρόπου εργασίας 
• Διερεύνηση της σημασίας του συμβολισμού 
• Μελέτη των σκοπών και των μέσων 
 
 3η Φάση: Εκτέλεση σε ένα υλικό 

Προσεγγίσεις 
• Έλεγχος 
• Προσαρμογή 
• Επιλογή  
• Πειραματισμός 



Η Τέχνη και η Επιστήμη  
• Βαρύτητα 
• Φως 
• Χώρος 
• Κίνηση 
• Δύναμη 

 

• Ηλεκτρισμός 
• Μαγνητισμός 
• Ήχος 
• Οπτική 
• Χρώμα 

• Θέματα Γλώσσας και Λογοτεχνίας 
• Λαϊκή Παράδοση 
• Κοινωνικά θέματα 



Maurits Cornelis Escher και οι «αδύνατες κατασκευές» του  
(impossible constructions)  



Οι πτητικές μηχανές του  
Leonardo Da Vinci  



Takis (Παναγιώτης Βασιλάκης) 
«ακάματος δουλευτής  
των μαγνητικών πεδίων …» 



 

Στήβεν Αντωνάκος  

Φωτεινά σινιάλα από νέον  

 

«Το μόνο που θέλω στη ζωή μου  

και στην τέχνη μου είναι να βρω  

τα απλούστερα μέσα για να μιλήσω 

για πιο πολύπλοκα πράγματα»… 

 



Naum Gabo Standing Wave 

Alexander Calder mobiles 



Με αφορμή ένα θέμα ή θεματική ενότητα από ένα 
οποιοδήποτε μάθημα του ΑΠ, μετά από συνεργασία των 

εκπαιδευτικών  του μαθήματος των Εικαστικών  και του άλλου 
μαθήματος , ο μαθητής θα προσπαθήσει να εργαστεί 

προσεγγίζοντάς το  θέμα ως προς τη γνώση, αλλά και ως προς 
την καλλιτεχνική του απόδοση, μέσα στη διδακτική ώρα του 

κάθε μαθήματος αντιστοίχως.  
Ο μαθητής παίρνοντας έμπνευση από την διδαχθείσα έννοια 

θα πρέπει να αναζητήσει τρόπους να την αποδώσει με 
ελεύθερο και δημιουργικό τρόπο.  

Ο στόχος είναι η Τέχνη να γίνει μοχλός μάθησης για τα 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα και κίνητρο μεγαλύτερης 

εμπλοκής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία , με 
αμφίδρομη αλληλεπίδραση και οφέλη. 

Η πρόταση 



Εικαστικά 

Γλώσσα 

Ιστορία 

Μαθηματικά 

Χημεία 

Βιολογία 

Φυσική Αγωγή 

Γεωγραφία 
Φυσική 

Η αμφίδρομη επίδραση του μαθήματος των 
Εικαστικών με τα άλλα μαθήματα 



Παράδειγμα: Θεματική ενότητα Βαρύτητα 

Βαρύτητα στην Φυσική: Η δύναμη με την οποία η γη έλκει τα 
αντικείμενα προς τα κάτω 
Βαρύτητα στην Τέχνη: Παρόμοια έλξη προς τα κάτω μπορεί 
παρατηρηθεί σε ζωγραφικούς πίνακες και γλυπτά. Οπτικό βάρος.  
                                                   Γλυπτική 

Jean Luis  Corby 



Rene Magritte Golconda 

Man In a Bowler Hat 

Ζωγραφική 



Το λιοντάρι του Rembrandt ακουμπάει με όλο του το βάρος πάνω σε λίγες γραμμές  

Σχέδιο 



Τα αναμενόμενα οφέλη της συνεργασίας των διαφόρων 
μαθημάτων με το μάθημα των Εικαστικών 

• Kαλύτερη κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου 

• Παρότρυνση για ευρύτερη διερεύνηση του θέματος 

• Ευχάριστος τρόπος προσέγγισης δυσνόητων εννοιών 

• Καλλιέργεια της φαντασίας 

• Καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών 

• Μεγαλύτερη δέσμευση του μαθητή με τη μαθησιακή διαδικασία 

• Βιωματική, εμπειρική διαδικασία μάθησης 

• Κινητοποίηση όλων των νοητικών διεργασιών  

• Προσωπική έκφραση πάνω σε ένα θέμα 

• Αίσθημα ικανοποίησης και ανάπτυξη αυτοπεποίθησης 

• Ενεργοποίηση της κριτικής (συγκλίνουσας) και της δημιουργικής 
(αποκλίνουσας) σκέψης 

• Παράδειγμα συνεργασίας από τους εκπαιδευτικούς προς τους 
μαθητές 

• Ολιστική προσέγγιση της γνώσης και της μαθησιακής διαδικασίας 



Εφαρμογές 
Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 
Συνεργασία εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών κ. Χ. Παπαδάκη και Φιλολόγων κ. Σ. Ζάγκου 
Στο μάθημα της Οδύσσειας 



Συνεργασία των εκπαιδευτικών  

Εικαστικών κ. Χ. Παπαδάκη και  

Χημικών κ. Χ. Αγγελίδου  

για το μάθημα της Βιολογίας 





Το σχολείο του 21ου αιώνα 
 Διαθεματική και Διεπιστημονική Εκπαίδευση 

Εποικοδομητισμός 
 Εξατομικευμένη Μάθηση (personalized learning)  

Πολλαπλή νοημοσύνη, H. Gardner 
 Ομαδο - Συνεργατική Διδασκαλία 

• Σχολή του Dewey και άλλων εκπροσώπων της Νέας Αγωγής 
(κοινωνικοποίηση, βιωματική μάθηση) (Καµαρινού 2000, 24) 

• Κοινωνική Ψυχολογία, G. Allport (1954/1979)  
• Δυναμική των Ομάδων (groups dynamics). K. Lewin (1951) και 

Johnson (1994) 
• Γνωστική Ψυχολογία κοινωνικός εποικοδομητισμός (social 

constructivism), J. Piaget και L. Vygotsky 
 Βιωματική μάθηση Dewey, Lewin και Piaget 
 



Η Τέχνη μια ολιστική προσέγγιση 
μάθησης και αντίληψης του κόσμου 

Η τέχνη είναι επιστήμη, επειδή ασχολείται με 
την ουσία του πράγματος, το μόνιμο και το 

‘καθολικό’ Αριστοτέλης  
(Μετά τα Φυσικά 981a, Ρητορική 1371b 4-10)  



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


