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Σε αυτό το κείµενο επιχειρείται η καταγραφή των προτάσεων που έχουν αναρτηθεί µέχρι
σήµερα στην ιστοσελίδα texnipedia και η ταξινόµησή τους σε µοντέλα διδακτικής της
τέχνης. Αυτή η µελέτη αποτελεί µέρος ερευνητικού έργου του Τµήµατος Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στην οποία υπάγεται η ιστοσελίδα, επιχειρεί δε την ανάλυση
του θεωρητικού υπόβαθρου των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούνται στο
νηπιαγωγείο και δηµοτικό σήµερα. Για την ολοκλήρωση αυτής της µελέτης, επιχειρείται:
1. η χαρτογράφηση και ιεράρχηση των εκπαιδευτικών προσανατολισµών των
ανηρτηµένων προτάσεων και
2.

η κριτική ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο τα εκάστοτε µοντέλα έχουν διαµορφωθεί
και προσαρµοστεί στα καλλιτεχνικά, εκπαιδευτικά προστάγµατα της ελληνικής
πραγµατικότητας του 21ου αιώνα.

Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης, επιχειρήθηκε να προσδιοριστεί το µοντέλο ή ο
συνδυασµός µοντέλων που προϋπόθετε η κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα στις ανηρτηµένες
προτάσεις. Στον πίνακα 1 παρατίθεται αναλυτική ταξινόµηση των µοντέλων διδακτικής της
τέχνης ή του συνδυασµού τους που χρησιµοποιήθηκαν ανά καλλιτεχνική δραστηριότητα. Στον
πίνακα 2 προσφέρεται µία συνοπτική εικόνα ταξινόµησης και ιεράρχησης των µοντέλων
διδακτικής ανά τύπο τέχνης, όπως αυτές εµφανίζονται στην κεντρική σελίδα της texnipedia,
δηλαδή ζωγραφική, κατασκευές, οπτικά µέσα, µουσική και projects.
Οι πίνακες αυτοί βοηθούν τον αναγνώστη να σχηµατίσει µία συνολική εικόνα των επιλογών
των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί τόσο συνολικά στις
καλλιτεχνικές ενασχολήσεις στον χώρο του σχολείου, αλλά και ανά είδος τέχνης.
Συγκεκριµένα ο πίνακας 1 προσφέρει την δυνατότητα στον κάθε χρήστη να µελετήσει τις
θεωρητικές βάσεις της πρότασής του ή µίας πρότασης που τον ενδιαφέρει, σηµαντική
προϋπόθεση για έναν ενηµερωµένο εκπαιδευτικό. Παρατίθενται οι δύο πίνακες στους οποίους
παρουσιάζονται τα ευρήµατα της ανάλυσης του περιεχοµένου της texnipedia. Ακολουθεί
ανάλυση µοντέλων διδακτικής της τέχνης.
___________________________________________________________________________
Σηµείωση: Το δείγµα των ανηρτηµένων προτάσεων δεν µπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό των προσεγγίσεων
διδακτικής της τέχνης στα νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία. Οι συνολικά 50 προτάσεις δεν υποστηρίζουν µία
παρόµοια συνολική εικόνα της διδακτικής της τέχνης στο ελληνικό σχολείο. Στην πλειοψηφία τους (81%) εξάλλου
προέρχονται από εκπαιδευτικούς σε σχολεία της πρωτεύουσας. Επίσης το δείγµα χαρακτηρίζεται από την προφανώς
µειωµένη ενεργή συµµετοχή των επισκεπτών µε αναρτήσεις στην ιστοσελίδα: στο σύνολο 5.833 επισκεπτών
καταµετρούνται 50 αναρτήσεις. Προφανώς η µεγάλη πλειοψηφία επισκεπτών ενδιαφέρθηκε να χρησιµοποιήσει την
ιστοσελίδα ως ένα πλαίσιο ενηµέρωσης και όχι επικοινωνίας αναρτώντας δικές του προτάσεις.
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Πίνακας 1
Ελεύθερη
έκφραση

Ανεξάρτητος
κλάδος

Επιδεξιότητα Πειραµατισµός Εκπαίδευση
µε υλικά
µέσω της
τέχνης

Art English
Φύλλα έχουν νεύρα
Σχέδιο
διαπραγµάτευσης
∆ιαδραστικός
πίνακας
Υφή γραµµή µοτίβο
Τσαλακώνω σχεδιάζω
Ένας κόσµος πιτσίλες
Παρατηρώ σχεδιάζω
Πως σε βλέπω
Εικονογράφηση
Επικάλυψη - όνοµα
Τρία κοµµάτια
Σχέδιο
διαπραγµάτευσης
Πρωτόγραµµα
Άσπροι καλικάτζαροι
Σχεδιασµός κολάζ
ανθρώπινου σώµατος
Ανακύκλωση - τέχνη
Οικολογικά
Χριστούγεννα
Γεωµετρία
ζωγραφική
Φτιάχνοντας µε
καθηµερινά υλικά
Βάφω µε φυτά
Έτσι και αλλιώς
Ψηφιδωτό - Μέδουσα
Φωτοµοντάζ
Φροτάζ
Σχήµατα τυπώµατα
Σκισµένο χαρτί
Φυσικά υλικά
Με τα χέρια των
φίλων µου
Ο ρινόκερος
∆ιαδροµή
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Κοινωνικό
µοντέλο

∆ιαθεµατικό
µοντέλο

Μελέτη
οπτικού
πολιτισµού

Ελεύθερη
έκφραση

Ανεξάρτητος
κλάδος

Επιδεξιότητα Πειραµατισµός Εκπαίδευση
Με υλικά
µέσω της
τέχνης

Κοινωνικό
µοντέλο
τέχνης

∆ιαθεµατικό
µοντέλο

Μελέτη
οπτικού
πολιτισµού

Το κορίτσι - Ελύτης
Ο κύριος Χαρτάκης
Κινούµενη εικόνα
Ηχοϊστορία
Οι πίνακες ηχούν
Γραφικές
παρτιτούρες
Μουσικοί
αυτοσχεδιασµοί
Μουσικές
δραστηριότητες
Κατασκευή
µουσικών οργάνων
Πρόσληψη σύγχρονης
τέχνης
Ανακαλύπτω τον
εαυτό µου
Οι µικροί
αρχαιολόγοι
Ζουµ στο µουσείο
Η φάλαινα και ο
οισοφάγος της
Πλους αερόστατου
Camera obscura

Πίνακας 2
Ζωγραφική/σχέδιο
17 προτάσεις

Κατασκευές/Κολάζ
13 προτάσεις

Οπτικά µέσα
6 προτάσεις

Μουσική
5 προτάσεις

Project
7 προτάσεις

Σύνολο

Ελεύθερη έκφραση

6

3

6

4

0

19

Ανεξάρτητος κλάδ

4

2

4

4

6

20

Επιδεξιότητα

8

2

0

1

3

14

Πειραµατισµός µε

0

6

2

5

0

13

10

11

3

2

3

29

Κοινωνικό µοντέλο της 1τ

4

2

0

3

10

∆ιαθεµατικό

3

3

0

6

12

0

0

0

0

2

υλικά
Εκπαίδευση µέσω
της τέχνης

0

µοντέλο τέχνης
Μελέτη

οπτικού
2

πολιτισµού
Χειροτεχνία

0

1

0

0

0

1

Τέχνη στην

0

0

0

1

1

2

καθηµερινή ζωή
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ΜΟΝΤΕΛΑ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Η συνοπτική περιγραφή των µοντέλων διδακτικής που ακολουθεί χρησιµοποιεί τις προτάσεις
τις L. Chapman (1993) και Ο. Κούβου (2010). Τα µοντέλα παρουσιάζονται µε την σειρά που
εµφανίζονται να χρησιµοποιούνται ποσοτικά από τους χρήστες.
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (29 εφαρµογές)
Βασική ιδέα αυτού του διδακτικού µοντέλου είναι ότι η ενασχόληση µε την τέχνη
καλλιεργεί µία συγκεκριµένη στάση και άποψη ζωής η οποία πηγάζει από την ίδια την
καλλιτεχνική διαδικασία. Ενώ δηλαδή κατασκευάζουµε ένα καλλιτεχνικό έργο, το αποτέλεσµα
δεν είναι ποτέ γνωστό εκ των προτέρων και η διαδικασία δηµιουργίας, θα µπορούσαµε να
πούµε, είναι «ανοιχτή» µε την έννοια ότι µπορεί να οδηγήσει σε αναπάντεχες ανακαλύψεις και
αποτελέσµατα. Υπάρχει λοιπόν ένα είδος διαλόγου ανάµεσα στο έργο και στον δηµιουργό του,
ο οποίος µαθαίνει ανακαλύπτοντας. Έτσι λοιπόν η γνώση αποκτάται όχι µέσω της
µεταβίβασης, αλλά ψάχνοντας και ανακαλύπτοντας. Οι οπαδοί του µοντέλου ισχυρίζονται, ότι
αυτή είναι µία στάση ζωής µε την οποία έρχεται σε επαφή ο µαθητής κυρίως µέσω της
καλλιτεχνικής εµπειρίας.
Το µοντέλο αυτό είναι επίσης συγγενικό της έννοιας της «Αισθητικής παιδείας» η οποία
αναφέρεται σε εκείνη την µέθοδο διδασκαλίας της τέχνης που αναδεικνύει τις κοινές
παιδευτικές ιδιότητες των διαφόρων µορφών τέχνης, δηλαδή των εικαστικών, της µουσικής,
του θεάτρου και της λογοτεχνίας. Η βασική ιδέα εδώ είναι ότι όλες οι τέχνες προϋποθέτουν ένα
συγκεκριµένο τρόπο σκέψης και µάθησης, βασικό συστατικό της καλλιτεχνικής δηµιουργίας.
Οι καταβολές αυτού του µοντέλου µπορούν να αναζητηθούν στον H. Read (1958) που στο
πρώτο µισό του 20ου αιώνα πρότεινε πρώτος ένα πιο ανθρωπιστικό και κοινωνικό ρόλο της
τέχνης. Σύµφωνα µε αυτόν, το έργο των παιδιών µπορεί να εκφράσει πανανθρώπινες αξίες και
να διαπραγµατευτεί ιδέες που έχουν να κάνουν µε τον πολιτισµό, το ήθος και την δηµοκρατία.
Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι όπου έχει χρησιµοποιηθεί αυτό το µοντέλο στις
προτάσεις της texnipedia, επιχειρείται κα καλλιεργηθεί µέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων η
δηµιουργικότητα των παιδιών χωρίς ο εκπαιδευτικός να αποβλέπει στην απόκτηση
συγκεκριµένης γνώσης. Ένα καλό παράδειγµα είναι η δραστηριότητα «Ένας κόσµος από
πιτσίλες» όπου ο µαθητής δηµιουργεί ένα ζωγραφικό φόντο πιτσιλώντας τυχαία την επιφάνεια
του χαρτιού και µετά του ζητείται να παρατηρήσει και να σχεδιάσει επεµβαίνοντας πάνω στην
τυχαία αρχική σύνθεση αναδυόµενες µορφές που αυτός αντιλαµβάνεται. Σε αυτή την
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περίπτωση ο εκπαιδευτικός δεν αποβλέπει στην απόκτηση κάποιας συγκεκριµένης γνώσης για
το χρώµα ή την χρήση της νεροµπογιάς ή της σύνθεσης, καθώς όλα είναι αποτέλεσµα
ατυχήµατος. Ενθαρρύνει όµως τον µαθητή να αναζητήσει και να ανακαλύψει µόνος του το
θέµα που θα επεξεργαστεί αποκτώντας έναν δηµιουργικό διάλογο µε το έργο του. Το διδακτικό
µοντέλο της «Εκπαίδευσης µέσω της τέχνης» παρουσιάζει µία συγγένεια µε το µοντέλο της
«Ελεύθερης έκφρασης» που εξετάζεται παρακάτω, καθόσον φαίνεται να διαπαιδαγωγεί µε την
ευρύτερη έννοια του όρου και να µην µεταφέρει απλά γνώση.
ΤΕΧΝΗ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑ∆ΟΣ (20 εφαρµογές)
Αυτή η εκπαιδευτική πολιτική εµφανίστηκε στο δεύτερο µισό του 20ου αιώνα στην
Αµερική και θεωρεί την εικαστική παιδεία επιστηµονικό κλάδο µε συγκεκριµένο και
οργανωµένο περιεχόµενο σπουδών και µεθόδους έρευνας, ισάξιο µε τα άλλα µαθήµατα του
σχολικού προγράµµατος. Καθορίζεται για πρώτη ίσως φορά συγκεκριµένη διδακτική ύλη για
το µάθηµα των καλλιτεχνικών η οποία οργανώνεται σε ενότητες που στηρίζονται από
κατάλληλα εποπτικά µέσα και κριτήρια αξιολόγησης. Το µοντέλο αυτό δίνει έµφαση σε µία
πιο κριτική και θεωρητική προσέγγιση της τέχνης, αλλά και της εικόνας γενικότερα.
Το µάθηµα οργανώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες:
1. την κριτική παρατήρηση και ανάλυση καλλιτεχνικών επιτευγµάτων του παρελθόντος,
2. την µελέτη της ιστορίας της τέχνης και
3. την πρακτική (καλλιτεχνικές δραστηριότητες).
Σε αυτήν την περίπτωση, η διδακτική της τέχνης δανείζεται στοιχεία από την αισθητική,
την φιλοσοφία και την ιστορία της τέχνης. Σε αντίθεση µε κυρίαρχες θεωρήσεις της διδακτικής
της τέχνης που προσανατολίζονται στην απρόσκοπτη πρακτική και δηµιουργία καλλιτεχνικού
έργου ανεξάρτητα από κανόνες και θεωρητική υποστήριξη, το µοντέλο αυτό δίνει λιγότερη
σηµασία στην πρακτική και περισσότερη στην κριτική παρατήρηση. Αυτή η αλλαγή
προσανατολισµού χαρακτηρίζει και την καινοτοµία στους στόχους αυτής της προσέγγισης: ο
στόχος είναι η εκπαίδευση όχι µελλοντικών καλλιτεχνών, αλλά ενηµερωµένων θεατών. Το
µοντέλο ως εκ τούτου δεν είναι ο ροµαντικός καλλιτέχνης, αλλά ο ευαισθητοποιηµένος θεατής,
ο κριτικός και ιστορικός της τέχνης. Το µοντέλο διδακτικής της τέχνης ως «Ανεξάρτητου
επιστηµονικού κλάδου» ανταποκρίνεται στο ορθολογικό και τεχνοκρατικό πνεύµα της
µεταµοντέρνας εποχής και πρόθεσή του είναι να εδραιώσει την διδακτική της τέχνης στο
σχολικό πρόγραµµα ως αυτόνοµου και ισάξιου µε τα άλλα µαθήµατα, γνωστικού αντικειµένου.
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Στις περιπτώσεις εφαρµογής του µοντέλου αυτού στις ανηρτηµένες προτάσεις, ο
εκπαιδευτικός προσβλέπει στην απόκτηση συγκεκριµένης γνώσης σχετικής µε τις τέχνες. Αυτό
επιτυγχάνεται είτε µε την µορφή µελέτης επιτευγµάτων της ιστορίας της ζωγραφικής, της
µουσικής, του σχεδίου κλπ., είτε µε την µορφή κριτικής αντίληψης αυτών των έργων ή έργων
των ίδιων των µαθητών. Επίσης η διδασκαλία συχνά επικεντρώνεται στην µάθηση των
µορφολογικών στοιχείων των τεχνών και τις ιδιότητές τους (χρώµα, γραµµή ή τόνος, ρυθµός
κλπ) όπως και συγκεκριµένες τεχνικές εφαρµογής τους π.χ. ιµπρεσιονιστική τεχνική.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ (19 εφαρµογές)
Η πλέον διαδεδοµένη θεώρηση της λειτουργίας της τέχνης πρεσβεύει ότι η καλλιτεχνική
δηµιουργία είναι ταυτόσηµη µε την προσωπική έκφραση του ατόµου. Η δηµιουργία
καλλιτεχνικού έργου δεν είναι µία γνώση η οποία αποκτάται όπως σε άλλα γνωστικά
αντικείµενα, αλλά µία διαδικασία που βοηθά την ψυχολογική ανάπτυξη και εξέλιξη του
ατόµου. Για αυτό το λόγο, αυτή η παιδαγωγική προσέγγιση συχνά χρησιµοποιεί την θεωρία
των αναπτυξιακών σταδίων του παιδιού για να υποστηρίξει την εγγενή εξέλιξη των
διανοητικών και εκφραστικών δυνατοτήτων της εκάστοτε ηλικίας.
Οι εκπαιδευτικοί που πρεσβεύουν αυτή την άποψη είναι καχύποπτοι όσο αφορά στην
συστηµατική οργάνωση της ύλης του µαθήµατος καθόσον πιστεύουν ότι µε αυτό τον τρόπο θα
επέβαλαν πρότυπα και κανόνες των ενηλίκων στην ατοµικότητα και έµφυτη δηµιουργικότητα
του µαθητή. Η ύλη του µαθήµατος είναι «ανοιχτή», αποφεύγονται οι αυστηρές εφαρµογές
κανόνων και δεν υπάρχει αντικείµενο µάθησης, µε την αυστηρή έννοια του όρου, καθώς αυτό
θα

εµπόδιζε

την

απρόσκοπτη

δηµιουργικότητα

του

µαθητευόµενου.

Ο

µαθητής

αντιµετωπίζεται ως ένας µικρός καλλιτέχνης και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να
ανακαλύψει και να ενθαρρύνει αυτό το εν δυνάµει χαρακτηριστικό του µαθητή.
Αυτή η εκπαιδευτική µέθοδος προέρχεται από τις ροµαντικές αντιλήψεις του 19ου αιώνα
σύµφωνα µε τις οποίες ο πρωτοπόρος ροµαντικός καλλιτέχνης παλεύει για το δικαίωµα στην
ελεύθερη ατοµική έκφραση αψηφώντας κοινωνικούς κανόνες. Ο ατοµικισµός που προτείνει ο
ροµαντισµός είναι ο τρόπος που το άτοµο ανθίσταται στη µαζικοποίηση και τυποποίηση της
ανθρώπινης συµπεριφοράς αποτέλεσµα της βιοµηχανοποίησης.
Ως εκ τούτου, ο σκοπός του καλλιτεχνικού έργου δεν είναι η αποµίµηση της φύσης, αλλά
η έκφραση της εσωτερικής ζωής του µαθητή. Σηµασία δεν έχει πια η ακρίβεια ή ο ρεαλισµός
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µε τα οποία απεικονίζει ο µαθητής τον κόσµο, αλλά η διαδικασία της καλλιτεχνικής έκφρασης
µέσω της οποίας µπορεί να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσµο. (Lowenfeld,1982).
Το µοντέλο αυτό φαίνεται να εφαρµόζεται µε µία πιο αµβλυµµένη µορφή, προσαρµοσµένη
στις πιο σύγχρονες ανάγκες της παιδείας. Στις περιπτώσεις αναρτήσεων στην texnipedia, ο
εκπαιδευτικός έχει σαφώς ορίσει κάποιες παραµέτρους µέσα στις οποίες ο µαθητής καλείται να
αυτενεργήσει και να δηµιουργήσει. Προφανώς σε αυτήν την διαδικασία αναγνωρίζει κανείς
ένα συνδυασµό απόκτησης κάποιου είδους γνώσης και προσωπικής έκφρασης. Θα µπορούσε
κανείς να ισχυριστεί ότι ο σύγχρονος εκπαιδευτικός αναγνωρίζει τα οφέλη της ελεύθερης
έκφρασης του µαθητή στα πλαίσια όµως ενός πιο συγκεκριµένου εκπαιδευτικού/καλλιτεχνικού
σκοπού. Στην δραστηριότητα «Με τα χέρια των φίλων µου» ο µαθητής κλήθηκε να εκφραστεί
δηµιουργικά µέσω της φωτογραφικής µηχανής αποθανατίζοντας τους φίλους του αφού πρώτα
εξασκήθηκε στην τεχνική του φωτογραφικού κάδρου, γωνίας λήψης και απόσταση, γνώρισε
την ιστορία της φωτογραφίας και εξοικειώθηκε µε την µοναδικότητα της λήψης.
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΙ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (14 εφαρµογές)

Αυτό είναι ένα µοντέλο διδακτικής της τέχνης που έχει τις πλέον παρωχηµένες καταβολές.
Εµφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα στις ανεπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες της Ευρώπης,
βασικά στην Αγγλία και υπολείµµατά του συναντάµε στην Ελλάδα µέχρι την δεκαετία του
1960. Σήµερα συναντάµε µόνο αποσπασµατικές εφαρµογές του καθόσον δεν χρησιµοποιείται
πλέον ως συγκροτηµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.
Σύµφωνα µε αυτή την εκπαιδευτική προσέγγιση, η τέχνη είναι στενά συνδεδεµένη µε την
χειροτεχνία. Ενθαρρύνει πρακτικές που καλλιεργούν την απόκτηση συγκεκριµένων δεξιοτήτων
όπως το κόψιµο, το τρύπηµα, η συναρµολόγηση, το κόλληµα, το ράψιµο, η χρήση διαφόρων
εργαλείων κλπ. Σε αυτή την περίπτωση, δεν ενδιαφέρει η πρωτοτυπία και η προσωπική
έκφραση του µαθητή, αλλά η µεταβίβαση τυποποιηµένης γνώσης. Αυτό το διδακτικό µοντέλο
προέρχεται από την εκπαιδευτική πολιτική του 19ου αιώνα η οποία ήταν προσανατολισµένη
στην επαγγελµατική κατάρτιση του µαθητευόµενου και πιο συγκεκριµένα της εργατικής τάξης.
Σκοπός της διδασκαλίας ήταν λοιπόν η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσιµων στην βιοµηχανία όπως
η ακρίβεια, η πειθαρχία, η εργατικότητα, η µεθοδικότητα και όχι οι καλλιτεχνικές διαθέσεις
του µαθητή.
Παρατηρήθηκαν προτάσεις δραστηριοτήτων στην texnipedia όπου ο µαθητής κλήθηκε να
καλλιεργήσει ικανότητες λεπτής κινητικότητας σχεδιάζοντας µε ακρίβεια ή ιχνογραφώντας
περιγράµµατα και εµπλεκόµενος σε τεχνικές όπως ψηφιδωτό, κατασκευές µουσικών οργάνων
7

ή δουλεύοντας σε διαδραστικό πίνακα που προϋπέθεταν κάποιου είδους πειθαρχία εκτέλεσης.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όµως η απόκτηση κάποιας επιδεξιότητας ήταν πάντα στο
πλαίσιο µίας πλέον πολυσήµαντης καλλιτεχνικής διαδικασίας. Ο µαθητής δηλαδή εξασκήθηκε
σε µία τεχνική έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκφραστεί προσωπικά µε έναν πιο καινοτόµο και
ολοκληρωµένο τρόπο.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΌΣ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ (13 εφαρµογές)
Αυτή είναι µία προσέγγιση στην τέχνη που φαίνεται να συµφωνεί µε την άποψη του
Dewey σύµφωνα µε την οποία η πειραµατική µέθοδος και η προσωπική εµπειρία είναι µία
σηµαντική πηγή µάθησης. Ο πειραµατισµός λοιπόν µε τις δυνατότητες ενός υλικού, όπως
π.χ. ο πηλός, είναι από µόνος του ένας τρόπος µάθησης. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη,
όταν αφήνουµε ένα παιδί ελεύθερο να εξερευνήσει ιδιότητες και χαρακτηριστικά ενός
υλικού, ενδιαφερόµαστε όχι για το αποτέλεσµα αυτού του πειραµατισµού, αλλά για το τι
θα αποκοµίσει το παιδί αυτό στην διαδικασία. Σκοπός της διδασκαλίας εδώ είναι τι θα
µάθει ο µαθητής για τις ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πηλού, αλλά και οι
δεξιότητες που θα αναπτύξει χειριζόµενος τον πηλό. Οι υποστηρικτές αυτού του µοντέλου
πιστεύουν ότι όσο περισσότερα τα ερεθίσµατα µε υλικά, τόσο καλύτερα για το παιδί. Στα
µέσα της δεκαετίας του 1940 και υπό την επήρεια των θεωριών περί της αυτόβουλης
µάθησης του παιδιού, ο πειραµατισµός µε τα διάφορα υλικά έγινε σχεδόν δόγµα της
καλλιτεχνικής αγωγής. Θεωρήθηκε ένας τρόπος που ενθαρρύνει και εµπλουτίζει τις
καλλιτεχνικές δυνατότητες των παιδιών. Ακόµη και σήµερα συναντάµε την τάση να
παρέχονται στα µικρά παιδιά όσο πιο πολλά υλικά για να πειραµατιστούν.
Στην texnipedia παρατηρείται αυτό το µοντέλο κυρίως στις κατασκευές µε έντονο
χειρονακτικό χαρακτήρα, όπως το ψηφιδωτό, το κολάζ, το φροτάζ και τα τυπώµατα όπου
ο µαθητής έρχεται σε επαφή µε νέα υλικά, υλικά ανακύκλωσης, βαφές αλλά και φυσικά
υλικά. Επίσης παρατηρείται πειραµατισµός µε ποικιλία υλικών στους µουσικούς
αυτοσχεδιασµούς ενώ λιγότερο στις νέες τεχνολογίες όπως το βίντεο, η φωτογραφία και η
κινούµενη εικόνα όπου φαίνεται να απασχολεί περισσότερο η συστηµατική εκµάθηση του
µέσου. Σε όλες όµως τις παραπάνω περιπτώσεις ο πειραµατισµός µε τις ποιότητες και τα
χαρακτηριστικά ενός υλικού, δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά αποβλέπει σε έναν
συγκεκριµένο σκοπό στα πλαίσια µίας ευρύτερης µαθησιακής ή καλλιτεχνικής
διαδικασίας. Στις δραστηριότητες «Βάφω µε φυτά» και «Γραφικές παρτιτούρες», ο
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µαθητής πειραµατίζεται στην µία περίπτωση µε τις ποιότητες των φυσικών βαφών και
στην άλλη µε τους ήχους που µπορούν να δηµιουργήσουν καθηµερινά αντικείµενα. Και
στις δύο περιπτώσεις όµως το κάνει µε σκοπό να δώσει εικαστική ή ακουστική µορφή σε
συναισθήµατα µε πιο καινοτόµο και ολοκληρωµένο τρόπο.
∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ (12 εφαρµογές)
Όπως πολλοί επιστηµονικοί κλάδοι στην µεταµοντέρνα περίοδο, έτσι και η διδακτική της
τέχνης αποδοµείται, χάνει την αυτονοµία της και γίνεται µέσο µίας διαθεµατικής προσέγγισης
της γνώσης γενικότερα. Φαίνεται ότι εξαιτίας της φύσης της, η τέχνη προσφέρει «ιδέες
κλειδιά» τα οποία µπορούν να ενηµερώσουν και να εµπλουτίσουν την µαθησιακή διαδικασία
άλλων µαθηµάτων. Έτσι τα µαθηµατικά, η ιστορία, η γεωγραφία και η γλώσσα χρησιµοποιούν
στην διαδικασία µάθησης στοιχεία εικαστικών τεχνών, αλλά και θεάτρου, µουσικής κλπ.
Θα µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι επιχειρείται η ενοποίηση της γνωστικής διαδικασίας
των διαφόρων µαθηµάτων του σχολικού προγράµµατος, δηλαδή των φυσικών επιστηµών, της
ιστορίας, των ανθρωπιστικών επιστηµών µέσω της τέχνης. Σκοπός αυτής της ενοποίησης ή
αλληλοσυµπλήρωσης των βασικών συνισταµένων του σχολικού προγράµµατος, είναι να
προσφέρει στον µαθητευόµενο µία πιο ολιστική εµπειρία και κατανόηση.
Στην texnipedia το διαθεµατικό µοντέλο φαίνεται να προτιµάται σε δραστηριότητες που
έχουν να κάνουν µε οπτικά µέσα, όπως βίντεο και σύνθετες δραστηριότητες όπως τα
«projects» στα οποία χρησιµοποιούνται πολλά µέσα. Παρατηρούµε λοιπόν καλλιτεχνικές
δραστηριότητες που προάγουν γνώσεις ιστορίας, φυσικής, γεωγραφίας, λογοτεχνίας και
ποίησης, αρχαιολογίας, γεωµετρίας και κοινωνικών θεµάτων. Σε αυτές, η εικαστική πράξη
εµφανίζεται να εξυπηρετεί σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό µη καλλιτεχνικές γνώσεις χωρίς
δηλαδή να αναζητείται ένα αµιγώς καλλιτεχνικό αποτέλεσµα.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ (10 εφαρµογές)
Σε αντίθεση µε τον ατοµικιστικό χαρακτήρα των περισσότερων παιδαγωγικών
προσεγγίσεων, το µοντέλο αυτό αποδίδει ένα πιο κοινωνικό και συλλογικό χαρακτήρα στην
τέχνη και στην εικαστική παιδεία. Η τέχνη εξετάζεται ως ένα πολιτισµικό φαινόµενο ιδιαίτερα
όπως αυτό διαµορφώνεται στα πλαίσια διαφορετικών πολιτισµών και κοινωνικών οµάδων. Η
διδακτική της τέχνης διαπραγµατεύεται κυρίως κοινωνικά ζητήµατα όπως, ζητήµατα εθνικής
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ταυτότητας, πολυπολιτισµικών κοινωνιών, µέσων µαζικής ενηµέρωσης, τρόπου ζωής των
νέων, µεταναστών, ρατσισµού, σεξισµού κλπ.
Σε αυτή την περίπτωση, ζητείται από τον µαθητή να υιοθετήσει κριτική στάση σε
ζητήµατα καθηµερινής ζωής και να εκφραστεί άµεσα για αυτά µε καλλιτεχνικό τρόπο. Θα
µπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το µοντέλο αυτό ενθαρρύνει ένα είδος ακτιβισµού στο χώρο
της καλλιτεχνικής παιδείας όπου η κοινωνική αξία του έργου θεωρείται πιο σηµαντική από την
αισθητική.
Η προέλευσή αυτής της εκπαιδευτικής στάσης βρίσκεται στην οικονοµική κρίση του 1929
βασικά στις ΗΠΑ. Τότε αναζητήθηκε ένας πιο κοινωνικά, αλλά και οικονοµικά χρήσιµος
ρόλος της τέχνης, η οποία παύει να είναι προσωπική υπόθεση του µαθητευόµενου. Τότε
έχουµε τις απαρχές της πεποίθησης σύµφωνα µε την οποία η τέχνη είναι µία συλλογική
ανθρώπινη εµπειρία συνδεδεµένη µε την υπόλοιπη δραστηριότητα και ζωή.
Στην Texnipedia συναντάµε το µοντέλο αυτό µε την µορφή:
1. οικολογικών προβληµατισµών και ανακύκλωσης σε δραστηριότητες κατασκευών,
2. οµαδικής εργασίας ή αναγνώρισης των χαρακτηριστικών και αναγκών του άλλου
σε δραστηριότητες που εµπλέκουν την φωτογραφική µηχανή και το βίντεο,
κατεξοχήν πιο δηµοκρατικά µέσα έκφρασης,
3. πολυσύνθετων projects που απαιτούν συντονισµό και συνεργατικότητα για την
επίτευξη ενός κοινού σκοπού.
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (2 εφαρµογές)

Αυτό το µοντέλο είναι επίσης γνωστό ως «Σπουδές οπτικής επικοινωνίας» ή ακόµα και
«Κοινωνιολογία του οπτικού πoλιτισµού» (Visual Cultural Studies). Αυτή η εκπαιδευτική
πρακτική βασίζεται στην διαπίστωση ότι σε ένα µεγάλο βαθµό, η τεχνολογία και τα ΜΜΕ,
βασικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης µεταµοντέρνας κοινωνίας έχουν εικονικό χαρακτήρα.
Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, η εικαστική παιδεία πρέπει να συµµετέχει ενεργά στην
προετοιµασία του µαθητή για µία κοινωνία της τεχνολογίας της πληροφόρησης.
Εδώ το αντικείµενο µελέτης είναι ευρύτερο καθόσον δεν συµπεριλαµβάνει µόνο τις καλές
τέχνες, αλλά όλες τις µορφές οπτικής επικοινωνίας και πληροφόρησης οι οποίες κατακλύζουν
τη σηµερινή κοινωνία όπως η τηλεόραση, οι διαφηµίσεις, οι αφίσες, τα περιοδικά, ο
κυβερνοχώρος κλπ. Είναι ένα µοντέλο διδασκαλίας που σκοπό έχει να µορφώσει και να
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προετοιµάσει έναν θεατή ευαισθητοποιηµένο όχι µόνο στην τέχνη της αισθητικής αξίας, αλλά
στη κατά κύριο λόγο, οπτική γλώσσα της πληροφόρησης και της τεχνολογίας. Συνεπώς δίνεται
έµφαση στην καλλιέργεια των αντιληπτικών και κριτικών ικανοτήτων του µαθητή και στην
εξοικείωσή του µε την δύναµη της εικόνας ως µέσου επικοινωνίας.
Οι εικόνες που προωθούνται από την βιοµηχανία του θεάµατος θεωρούνται ως εκ τούτου
ένα κοινωνικό εργαλείο το οποίο διαµορφώνει την πολιτιστική ταυτότητα του κοινού και σε
ένα µεγάλο βαθµό ελέγχει το τρόπο που ο κάθε ένας αντιλαµβάνεται τον εαυτό του. Έτσι ο
κόσµος της οπτικής επικοινωνίας αποκτά παιδευτικό ενδιαφέρον και γίνεται θέµα έρευνας και
κριτικής εξέτασης µέσα στην τάξη. π.χ. µία εικόνα µπορεί να εξεταστεί ως προς το κοινωνικό
και πολιτιστικό πλαίσιο που την ανέδειξε, τα λανθάνοντα νοήµατα που αυτή εµπεριέχει, το
κοινό στο οποίο απευθύνεται, την εικόνα του εαυτού που προτείνει κλπ.
Ένα προφανώς όχι δηµοφιλές µοντέλο στο πλαίσιο της texnipedia, αντανακλά την έλλειψη
προβληµατισµού και παιδείας των ελλήνων εκπαιδευτικών σχετικά µε ζητήµατα σύγχρονης
κοινωνίας της οπτικής πληροφόρησης και επικοινωνίας. Εφαρµόζεται σε µία δραστηριότητα µε
διαδραστικό πίνακα όπου τα παιδιά καλούνται να διαπραγµατευτούν την διαδραστική
επιφάνεια του πίνακα ενώ σχεδιάζουν και σε µία δραστηριότητα εικονογράφησης όπου ο
µαθητής εξοικειώνεται µε την αφηγηµατική ιδιότητα της εικόνας µέσω της τεχνικής του
storyboard.
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