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 Διδακτική Μεθοδολογία και Εκπαιδευτικό Υλικό

    ΚΑΡΑΓΙΑΝNΗ ΕΛΕΝΗ   

Εκπαιδευτικός ΠΕ 08 Eικαστικής Aγωγής

ASFA-ΜΑ Ηumanitarian Studies
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
 ΔΟΜΗ ΣΧΙΣΤΟΥ



...  ,  ,   , τη φαντασία τη δημιουργικότητα δίνει χαρά
, ,      απόλαυση ψυχαγωγία τα βοηθά να αποκτήσουν

,  , δεξιότητες ανάπτυξη ενσυναίσθησης   αλληλεπίδραση με
 , ,  το περιβάλλον γνωστικές κοινωνικές δεξιότητες,  

,   ,  αυτοπεποίθηση ικανότητα επίλυσης προβλημάτων τη
 ,    ,  λογική κατανόηση την εφευρετικότητα την επιμονή την

, συγκέντρωση       διευρύνει το λεκτικό και μη λεκτικό
 ,ρεπερτόριο επικοινωνίας   το  συνεργατικό πνεύμα,  την
   ,    κατανόηση των συλλογικών διαδικασιών το αίσθημα
,        ,  ολοκλήρωσης την ευθύνη και το δικαίωμα στο λάθος την

 ,   ,  , κριτική σκέψη δεξιότητες κίνησης κατανόηση εαυτού
  ,κατανόηση πολιτισμικής ετερότητας   , χειρισμό σώματος

   , κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς  κοινωνική
επίγνωση   .και πολλά άλλα

Η Τέχνη είναι σημαντική για τα παιδιά γιατί καλλιεργεί:  



Τέχνη και πρόσφυγες

 Κοινή αρχέγονη-
παγκόσμια γλώσσα.

 Εργαλείο-μέσο 
υποδοχής των 
παιδιών 
προσφύγων.

)



Παράγοντες που υπονομεύουν τα οφέλη από την Καλλιτεχνική δημιουργία  
στην παιδική ηλικία;

 -Η παρέμβαση των εκπαιδευτικών στο παιδικό εργο.
- Το άγχος των εκπαιδευτικών για ένα αισθητικά αποδεκτό 

αποτέλεσμα.(Και στην μουτζουρα υπάρχει ομορφιά).
- Η επιμονή σε  προκατ εργασίες, (πατρόν, 

φωτοτυπίες,πλαίσια, φύλλα εργασίας).
-  Η επιμονή στην τήρηση θεωρητικών κανόνων αισθητικής 

(χρυσή τομή, χρωματικός κύκλος,κ.α.).
-Οι λάθος αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την ιδέα του 

“εκλεκτού” ταλέντου.Όλα τα παιδιά μπορουν να 
ζωγραφίσουν.

Η εικαστική αγωγή δεν μπορεί να στηρίζεται στην  
τήρηση κανόνων αλλά στη διαμόρφωση των 
κατάλληλων συνθηκών που ενεργοποιούν τις 
δημιουργικές δυνάμεις του μαθητή (Βαος 2000).

        



Η ιστορία της κόκκινης κούκλας

Η Μαρία είναι ένα παράξενο παιδί...

Όλο μουντζουρώνει, 
χαλάει τα παιχνίδια,
βάφει τις κούκλες...



Είναι αυτό που  κάνουν οι καλλιτέχνες: να αποδομούν, να αλλάζουν τη στερεοτυπική  χρήση 
των πραγμάτων, να αλλάζουν τη φόρμα των αντικείμενων, να ψάχνουν νέες διαστάσεις, 

νέες χρήσεις, να μετασχηματίζουν το χώρο,κ.α. Αυτός ο πειραματισμός με τα υλικά, η 
διάθεση για καινοτομία, έρχεται πολύ κοντά στον τρόπο σκέψης του ερευνητή επιστήμονα. 

Το ονομάζουν Αποκλίνουσα σκέψη. (Out of the box  thinking).

Είναι ο τρόπος του Ανθρώπου. Ο τρόπος που βελτίωσε και βελτιώνει την ζωή μας από την 
αρχή της πρώτης ζωής στα σπήλαια (πέτρα,φωτιά κ.α)

Και αυτός είναι ο λόγος που πολλά κινήματα εικαστικών καλλιτεχνών διερεύνησαν την τέχνη 
των παιδιών,  την μιμήθηκαν, προσπάθησαν να κατανοήσουν εκεινο τον αρχέγονο 
αυθόρμητο τρόπο έκφρασης και δημιουργικότητας. Γύρισαν την πλάτη σε κανόνες 

προοπτικής, σχεδίου, φόρμας κτλ έδειξαν ανυπακοή σε κάθε τάση ακαδημαϊκή, 
απορρίφθηκαν, πήραν ταμπέλες όπως: Τα αγρίμια (Φωβισμός) και  επιφορτίστηκαν με 

στερεότυπα που θέλουν τους καλλιτέχνες μανιοκαταθλιπτικούς και διαταραγμένους.



Δείγματα ελεύθερων εικαστικών έργων παιδιών, με 

ανοικτά υλικά 









Πως θα τα κάνεις να χωρέσουν στο ελληνικό σχολείο ;

 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ:

1. Νοησιαρχικό Σχολείο. Ένας αγώνας αντοχής για παιδιά και εκπαιδευτικούς με τέρμα τις 
“Πανελληνιες”.  Λίγες ευκαιρίες για “δημιουργικές” αναπνοές. Εξαρτάται από την 
διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών και στην προσωπική τους “σχέση” με την Τέχνη.

2. Η τέχνη ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής είναι ένα αίτημα σε αναμονή.

3. Αντιστάσεις από την κοινότητα των προσφύγων. Ιδρυματισμός, ριζοσπαστικοποίηση. 
'Αρνηση των παιδιών να δεσμευθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό συστημα.

Δυσκολία συμμετοχής.

4. Λάθος αντίληψη στην κοινότητα για τη σημασία των Τεχνών, που προέκυψε από ελλιπείς 
δράσεις που έγιναν από ομάδες και οργανώσεις στα πλαίσια προγραμμάτων μη τυπικής 
εκπάιδευσης..



Πως θα τα κάνεις να χωρέσουν όλα αυτά στην Β/θμια;

Σε σχολεία με Τάξεις Υποδοχής, οι εκπαιδευτικοί στο παρελθόν ενέταξαν σε 
προγράμματα (Erasmus) σε εθνικές εορτές, στη θεματική εβδομάδα κ.α., 
δράσεις και δραστηριότητες με τέχνη που έφερναν σε ορατότητα τις κοινότητες 
των παιδιων μεταναστευτικής καταγωγής.



Τέχνες και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση



Οι τέχνες κρατούν το κλειδί για την προσαρμογή σε ένα 
ανθρωποκεντρικό  μέλλον.

1.   Οι τέχνες συμβάλουν ενεργά στην γνωστική 
και κοινωνικοσυνασθηματική ανάπτυξη του 
παιδιού -εφήβου.

2. Οι τέχνες μπορούν να συμβάλουν στους 
στόχους της Αειφορίας αφου σχετίζονται με τη 
σωματική, την  ψυχική υγεία και την ευεξία  και 
μπορουν να  εκπαιδεύσουν τις γενιές του 
μέλλοντος σε αρχές  όπως η Κοινωνική 
Δικαιοσύνη, η Συμφιλίωση,  η Διαπολιτισμική 
κατανόηση, η  Κοινωνική συνοχή, η Δημοκρατία 
και η επίλυση συγκρούσεων.

3 Ένας από τους βασικούς ενταξιακούς πυλώνες 
μετά την Εκπάιδευση και την Εργασία.

Φάκελος: 

Humanistic futures of learning/UNESCO  



Οι τέχνες ως μια παγκόσμια ανάγκη

 The Seoul Agenda: Goals for the development 
of arts education : 

 1) ensuring universal access to arts education

  2) ensuring high quality in arts education 
programmes; and

  3) applying arts education to help solve 
serious social and cultural problems facing the 
world. Given its comprehensiveness and 
global acceptance, the Seoul Agenda provides 
an excellent foundation on which to build a 
vision of arts and learning for the future 

Φάκελος: Humanistic futures of 
learning/UNESCO .



Xenios Zeus
     Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών • “Xenios Zeus”

http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/produced-material-gr/educational-material-gr

     Γλωσσικες δραστηριοτητες και τεχνη-δημιουργική απασχόληση

      Ενδεικτική δραστηριότητα: Tα νούφαρα του Μονε, 

      Ανάλυση έργου, διεύρυνση λεξιλογίου, αντιγραφή έργου, κατασκευές, κ.α.

     Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο

http://www.xenioszeus.kmaked.eu/index.php/el/produced-material-gr/educational-material-gr


Εκπαιδευση αλλοδαπών και Παλινοστούντων μαθητών-Υποστηριξη Ταξεων 
Υποδοχης: 

Τρία σενάρια για την διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας Διδακτική αξιοποίηση του 
Ελληνικού Σώματος Κειμένων Μαθητών (ΕΣΚΕΙΜΑΘ

Φάκελος:Παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές:

Στο 3ο σενάριο δράσεις που συνδέουν στοιχεία πολιτισμού των 
μεταναστών (κτλ)  μαθητών με τις δραστηρίοτητες που 
αφορούν εικαστικά, θεατρο, μουσική, χορό κόμικς ακόμη και 
αναφορά σε αθλητικά θέματα ή και συνταγες μαγειρικής. Στο 
κομμάτι της Τέχνης χρησιμοποιεί πραγματικά εικαστικά 
στοιχεία και όχι δημιουργικής απασχόλησης..

Link:
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6468.48499\Τρία σενάρια για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας.pdf

file:///C:/Users/User/Desktop/PROJECT%20%CE%9F%CE%9B%CE%91/ENTA%CE%9E%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97/..%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2FRar$DIa6468.48499%2F%CE%A4%CF%81%CE%AF%CE%B1%20%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1%20%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82.pdf


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1. Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: “Όταν ο Οδυσσέας Ελύτης συνάντησε τον Μαχμούντ Νταρουίς: Η 
διαπολιτισμική ικανότητα του εκπαιδευτή της ελληνικής ως δευτερης/ξένης γλώσσας, Κ.Μάγος, 
Π.Τ.Π.Α.Παν.Θεσσαλίας : 

Link: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6860.40576\4δ_Μ3_Μάγος_Όταν ο Οδυσσέα Ελύτης..._.pdf

2. Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: Πρόγραμμα Unicef/TTR/TTI: Η συμβολή της Λογοτεχνίας στην 
διαπολιτισμική εκπάιδευση/ Γκόβαρης και συν (ptt )

file:///C:/Users/User/Desktop/PROJECT%20%CE%9F%CE%9B%CE%91/ENTA%CE%9E%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97/..%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2FRar$DIa6860.40576%2F4%CE%B4_%CE%9C3_%CE%9C%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CE%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%20%CE%BF%20%CE%9F%CE%B4%CF%85%CF%83%CF%83%CE%AD%CE%B1%20%CE%95%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82..._.pdf


KINHMATOΓΡΑΦΟΣ

1.Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Α Τόμος/ΙΕΠ

C:\UserUserAppDataLocalTempRar$DIa6860.11997odigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pd

2. Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: Πρόγραμμα Unicef/TTR/TTI: Κινηματογράφος και διαπολιτισμική 
αγωγή-Γκόβαρης και συν.(pdf)

3.Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: Πρόγραμμα Unicef/TTR/TTI: Πολυγραμματισμοί και 
κινηματογράφος στην προσχολική διαπολιτισμική εκπαίδευση-Γκόβαρης και συν.(pdf)

file:///C:/Users/User/Desktop/PROJECT%20%CE%9F%CE%9B%CE%91/ENTA%CE%9E%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97/..%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2FRar$DIa6860.11997%2Fodigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pdf


KINHMATOΓΡΑΦΟΣ

1.Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Α Τόμος/ΙΕΠ

C:\UserUserAppDataLocalTempRar$DIa6860.11997odigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pd

2. Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: Πρόγραμμα Unicef/TTR/TTI: Κινηματογράφος και διαπολιτισμική 
αγωγή-Γκόβαρης και συν.(pdf)

3.Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: Πρόγραμμα Unicef/TTR/TTI: Πολυγραμματισμοί και 
κινηματογράφος στην προσχολική διαπολιτισμική εκπαίδευση-Γκόβαρης και συν.(pdf)

file:///C:/Users/User/Desktop/PROJECT%20%CE%9F%CE%9B%CE%91/ENTA%CE%9E%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97/..%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2FRar$DIa6860.11997%2Fodigos_ekpaideftikou_a_tomos_prosxoliki.pdf


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΟΠΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: Πρόγραμμα Unicef/TTR/TTI: Στερεότυπα – Ενδεικτικές 
δραστηριότητες για τη συνειδητοποίηση και την αποδυνάμωσή τους ( βασισμένο στο βιβλίο του S. 
Hall/ Γκόβαρης και συν. (ptt)



MΕΘΟΔΟΣ JIGSAW

Φάκελος:Παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές: H συνεργατική μέθοδος Jigsaw: Μια 
διαπολιτισμικη πρακτική που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να δημιουργήσει συνθήκη 
αποδοχής της ετερότητας στην σχολική τάξη. Link: 
C:\Users\User\AppData\Local\Temp\Rar$DIa6468.3523\Σπύρτου _ Ανδρέου_ Η μέθοδος Jigsaw.pdf

file:///C:/Users/User/Desktop/PROJECT%20%CE%9F%CE%9B%CE%91/ENTA%CE%9E%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9C%CE%9F%CE%A1%CE%A6%CE%A9%CE%A3%CE%97/..%2FAppData%2FLocal%2FTemp%2FRar$DIa6468.3523%2F%CE%A3%CF%80%CF%8D%CF%81%CF%84%CE%BF%CF%85%20_%20%CE%91%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85_%20%CE%97%20%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82%20Jigsaw.pdf


ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Φάκελος: Θεωρητικό πλαίσιο: Φωτόδεντρο/Ασκήσεις εξοικοίωσης με το λεξιλόγιο των εικαστικών 
τεχνων. Link:
http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all/field_cl_discipline/2752?query=&ext=All&ugc=All#ext=All&path=field_cl_discipline/visual-arts-education-7222/field_cl_discipline/painting-7231&ugc=Al

http://photodentro.edu.gr/aggregator/search/all/field_cl_discipline/2752?query=&ext=All&ugc=All#ext=All&path=field_cl_discipline/visual-arts-education-7222/field_cl_discipline/painting-7231&ugc=Al


Κριτική αποτίμηση..

 Γενικά στο συγκεκριμένο υλικό σε ότι 
αφορά τις τέχνες, επικρατεί  η αφήγηση 
ιστοριών, η επεξεργασία λογοτεχνικών 
κειμένων και γνωστών έργων τέχνης, η 
ψηφιακή δημιουργικότητα, το 
θεατροπαιδαγωγικό- βιωματικό παιχνίδι 
και κάποια παραδείγματα με χρήση 
κινηματογραφικών έργων.

 Απουσιάζει η ελεύθερη, ανοικτή έκφραση,  
η μη καθοδηγούμενη δημιουργικότητα, ο 
ελεύθερος πειραματισμός  που μπορεί να 
ενδυναμώσει το άτομο-μαθητή και να του 
δώσει χώρο έκφρασης αλλά και 
αλληλεπίιδρασης. Σχεδόν όλες οι 
δημιουργικές  δραστηριότητες γίνονται σε 
φύλλα εργασιών.



Πρόταση....

Πρόσέγγιση Reggio Emilia

Μια εκπαιδευτική προσέγγιση που 
ενθαρρύνει την καλλιτεχνική 
έκφραση του παιδιού είναι η Reggio 
Emilia η οποία δημιουργήθηκε για 
την προσχολική αγωγή, βρήκε 
εφαρμογές στην Α/θμια και είναιστο 
ίδιο πνεύμα με την μεθοδο Project  
που αφορά την Β/θμια.



H προσέγγιση Reggio Emilia  σε μια παράγραφο:

Πρόκειται για ένα μοντέλο εκπαίδευσης που εφαρμόζει τις αρχές του 
Δημοκρατικού σχολείου και το Σχολείο Εργασίας όπως το οραματίστηκε ο 
John Dewey  και βασίζεται στην συναισθηματική αγωγή. Σέβεται και αποδέχεται 
το Άτομο μαθητή με τις ιδιαιτερότητες του, προσαρμόζεται στις ανάγκες του και 
ενισχύει τις ικανότητές του. Είναι ένα σχολείο που ακολουθεί τους τρόπους και 
τους ρυθμούς μάθησης του κάθε παιδιού, ελαστικό, αποκομμένο από στείρες 
πρακτικές όπως της αποστήθισης ή των προκάτ εργασιών . Περιέχει στον πυρήνα 
του τις θέσεις του Vygotsky και την θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του H. 
Gardner
Είναι το μακροβιότερο εκπαιδευτικό μοντέλο αφού ξεκίνησε αμέσως μετά το Β 
Παγκόσμιο πόλεμο και μια από τις  καινοτομίες που συστήνει είναι η Αναγνώριση 
της Σπουδαιότητας της Τέχνης στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Στα 
Reggio σχολεία, ο καλλιτέχνης δάσκαλος έχει μια ξεχωριστή θέση και το Ατελιέ 
του είναι ο πυρήνας των δράσεων και της ζωής του σχολείου. Έχει ένα γενικό 
συντονιστικό ρόλο για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, αφού τους καθοδηγεί, 
τους εμπνέει, τους δίνει δημιουργικές ιδέες και τους εκπαιδεύει στις άγνωστες για 
εκείνους δυνατότητες των υλικών, του χώρου και των παιδιών (Edwards and all, 
2006)
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Ευχαριστώ!
با تشکر
شكرا

Thank you!

(Οι φωτογραφίες από εκπαιδευτικές δράσεις που προβάλονται στην παρουσίαση είναι από το προσωπικό μου  αρχείο).
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