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"Ο σκοπός της τέχνης δεν είναι να 
αναπαραστήσει την εξωτερική εμφάνιση των 
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Αριστοτέλης 



Ιε ημκ όνμ ηέπκεξ ζημ ζπμιείμ εκκμμύμε 
ηε ιμγμηεπκία, ηε μμοζηθή, ημκ 

θηκεμαημγνάθμ, ηα εηθαζηηθά, ημ ζέαηνμ, 
ημ πμνό θ.ι.π 



 Ε επαθή ηςκ παηδηώκ με ηεκ ηέπκε βμεζά ηα παηδηά: 
 
 κα γίκμοκ πημ δεμημονγηθά 
 κα εκηάζζμκηαη μμαιόηενα ζηεκ μμάδα 
 κα εκηζπύμοκ ηηξ κμεηηθέξ ημοξ ιεηημονγίεξ (ζθέρε, θνίζε, ακάιοζε, 

αθαίνεζε, ζύκζεζε, παναηήνεζε, μκήμε) 
  κα απμθηήζμοκ αηζζεηηθό θνηηήνημ 

 
Γπίζεξ 
ζοκηειεί ζηεκ θαιύηενε θαηακόεζε ημο εαοημύ ημοξ, ηςκ άιιςκ ακζνώπςκ 

θαη ημο θόζμμο, με πενηζζόηενμ μιηζηηθμύξ  ηνόπμοξ Lawrence, 2008:67) 
 
απμηειεί ζεμακηηθή «πνόθιεζε γηα ζθέρε» (Κόθθμξ, 2009) θαη πνμάγεη ημ 

ζημπαζμό (Κόθθμξ, 2011). 
 
πανίδεη ζημ μαζεηή γκςζηηθή εοειηλία, ακαπηύζζεη ηε θακηαζία ημο, ςζεί ηε 

ζθέρε ημο ζε πμιιαπιέξ ενμεκείεξ, ημκ εκδοκαμώκεη πμιηηηζηηθά θαη ημκ 
εοαηζζεημπμηεί αηζζεηηθά.  

 
 
Ε ηέπκε, ιόγς ηεξ πνήζεξ πμηθίιςκ ζομβμιηθώκ ζοζηεμάηςκ, είκαη ηθακή κα 

εκενγμπμηήζεη ηεκ πμιιαπιή κμεμμζύκε θαη κα θαιύρεη ηηξ ακάγθεξ ημο 
αηόμμο γηα μιηζηηθή ακάπηολε ηεξ πνμζςπηθόηεηαξ (Gadsen, 2008, ζ. 52).  

 
 
 



 
Μ νόιμξ ημο εθπαηδεοηηθμύ 

 
Δίκεη πιήζμξ ενεζηζμάηςκ 

Δεμημονγεί ζοκζήθεξ ζοκαηζζεμαηηθήξ έθθναζεξ θη 
αιιειεπίδναζεξ 

Δηαζθαιίδεη έκα πνμζηαηεοηηθό θιίμα αμμηβαίαξ 
εμπηζημζύκεξ 

Γκηζπύεη ηεκ εκενγεηηθή ζομμεημπή, ηεκ ελενεύκεζε θαη ημκ 
πεηναμαηηζμό 

Γμπκέεη  

οκ-δεμημονγεί 

Ο εκπαιδεσηικός δεμ τρειάζεηαι μα έτει ειδικές γμώζεις! 

 

 

  Μ νόιμξ ημο είκαη:  
Γμροπςηηθόξ 

Ρπμζηενηθηηθόξ 
Οοκημκηζηηθόξ  

     Αοζεκηηθόξ        
Φηιηθόξ  



Πα projects Visible (VT) θαη Artful Thinking (AT)  
Πα πνμγνάμμαηα μναηή ζθέρε θαη έκηεπκμξ 

ζοιιμγηζμόξ  

Σα δύμ αοηά projects, όπςξ θαη πμιιά άιια εθπαηδεοηηθά 
projects ακαπηύπζεθακ οπό ηεκ αηγίδα ημο Project Zero 

(PZ) ημο Πακεπηζηεμίμο ημο Harvard.  

Σμ VΣ πμο έπεη πηα θιείζεη 10 πνόκηα δςήξ, πνμεγείηαη 
πνμκηθά από ημ ΑΣ θαη ζοκδέεηαη με αοηό θαζώξ μμηνάδμκηαη 

ηηξ ίδηεξ ή πανόμμηεξ εθπαηδεοηηθέξ ηεπκηθέξ ζε έκα εονύ 
θάζμα ειηθηώκ πμο απιώκεηαη θονίςξ ζηεκ ηοπηθή 

εθπαίδεοζε.  

 

To ηζημνηθό πιαίζημ ημο PZ θαζώξ θαη όια ηα πνμγνάμμαηα πμο 
αοηό οπμζηενίδεη πανμοζηάδμκηαη ζηεκ ειεθηνμκηθή 

δηεύζοκζε: http://www/pz.harvard.edu  





Γηζαγςγή ζηεκ Μναηή ζθέρε- Έκηεπκμ 
ζοιιμγηζμό 

Πνόθεηηαη γηα μία εκαιιαθηηθή, απιή, εοέιηθηε θαη 
μηθμκμμηθή, από άπμρε πνόκμο, ηεπκηθή πμο αθμνά όιεξ ηηξ 
μμνθέξ ηέπκεξ.  

 
Ξεθηκώκηαξ από ημ πνμθακέξ ή ημ ήδε γκςζηό, πενκάμε ζε 

μηα βαζύηενε ελέηαζε ημο ζέμαημξ γηα κα θαηαιήλμομε μέζα 
από ημκ θνηηηθό ζημπαζμό, ζηεκ θαηακόεζε ηςκ ζοζπεηηζμώκ 
ή αθόμα θαη ηςκ παναδμπώκ ηςκ εθπαηδεομμέκςκ.  

Γίκαη έκα απιό μμηίβμ ζθέρεξ πμο μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί 
πμιιέξ θμνέξ θαη εθανμόδεηαη εύθμια ζε αμέηνεημοξ 
πώνμοξ.  

Ε ζθέρε απμθηά εηθόκα ζημ πώνμ, γίκεηαη μναηή θαη μη 
εθπαηδεοόμεκμη ζοκεζίδμοκ γνήγμνα ζε αοηό ημκ ηνόπμ 
δμοιεηάξ, μαζαίκμκηαξ έηζη κα μαζαίκμοκ με δηαθμνεηηθό 
ηνόπμ. 

Ε δηενγαζία μάζεζεξ επηηογπάκεηαη με ηε πνήζε ηςκ 
νμοηηκώκ μάζεζεξ.  
 



Ιε ηεκ ηεπκηθή αοηή 

 

• Οη εθπαηδεοόμεκμη βνίζθμκηαη ζημ θέκηνμ ηεξ εθπαηδεοηηθήξ 
δηαδηθαζίαξ θαη μπμνμύκ κα ενγαζημύκ είηε αημμηθά, είηε 
μμαδηθά.  

• Οη ηδέεξ ημοξ θαηαγνάθμκηαη ζε ζηήιεξ μη μπμίεξ ακανηώκηαη 
ζε έκα μναηό γηα όιμοξ, ζεμείμ ηεξ αίζμοζαξ. 

• Παναθμιμοζμύκ ηεκ πμνεία ηεξ ζθέρεξ ημοξ θαη 
ζοκεηδεημπμημύκ ηε δηενγαζία μάζεζεξ.  

• Γπάκς ζηηξ εμθακείξ πιέμκ ζθέρεηξ, μηθμδμμείηαη ε γκώζε, 
θαη μ εθπαηδεοόμεκμξ εκζαννύκεηαη κα «πάεη ηε ζθέρε ημο 
πημ πένα»,  

• κα πνμζεγγίζεη βαζύηενα έκα ζέμα, ζε δηαζηάζεηξ πμο δε 
θακηαδόηακ θακ όηη οπήνπακ. 



Ννμζδημνίδμκηαξ ηεκ έκκμηα ηεξ νμοηίκαξ 
 Οη νμοηίκεξ μάζεζεξ ακαθένμκηαη ζε βήμαηα πμο 

πνμηείκμκηαη από ημ πνόγναμμα, ηα μπμία επηδηώθμοκ ηε 
ζηαδηαθή εμβάζοκζε θαη θαηακόεζε εκόξ ζέμαημξ 
δηδαζθαιίαξ.  

 
 Ννόθεηηαη γηα απιέξ επακαιεπηηθέξ δηαδηθαζίεξ πμο 

οπμζηενίδμοκ ζογθεθνημέκεξ δηενγαζίεξ ζθέρεξ. 
 
Μη νμοηίκεξ μάζεζεξ πανμοζηάδμοκ θάπμηα βαζηθά 

παναθηενηζηηθά: 
 
Μαζαίκμκηαη θαη δηδάζθμκηαη εύθμια: πενηιαμβάκμοκ μόκμ ιίγα 

ζηάδηα.  
ημπεύμοκ ζε ζογθεθνημέκμοξ ηύπμοξ ζθέρεξ (θνηηηθή θαη 

δεμημονγηθή).  
Μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ γηα μία πιεζώνα ζεμάηςκ. 
Μπμνμύκ κα πνεζημμπμηεζμύκ από ηεκ μμάδα ζε δεογάνηα ή 

αημμηθά.  
 
 
 



Artful Thinking (AT)  
έκηεπκμξ ζοιιμγηζμόξ  



 Ξμοηίκεξ 
Ε παιέηα ηεξ “έκηεπκεξ ζοιιμγηζηηθήξ” απμηειείηαη από 6 
ηνόπμοξ ή μμνθέξ ζοιιμγηζμμύ, θόνμεξ ή μμηίβα δηακμεηηθήξ ή 
πκεομαηηθήξ ζομπενηθμνάξ-πμο ακηηζημηπμύκ ζε 6 βαζηθά 
πνώμαηα θαη έπμοκ δηπιή δοκαμηθή:  

Γίκαη εκδεδεηγμέκμη ηνόπμη ηόζμ γηα ηεκ ελενεύκεζε ηςκ ίδηςκ 
ηςκ ένγςκ ηέπκεξ, όζμ θαη γηα ηεκ ελενεύκεζε ζεμάηςκ θαη 
εκκμηώκ ημο ζπμιηθμύ πνμγνάμμαημξ. 

 Ε παιέηα ηεξ ΑΠ δςκηακεύεη μέζα από ηε πνήζε θαη ηεκ 
εκενγμπμίεζε αοηώκ ηςκ ζηαζενώκ θαη επακαιαμβακόμεκςκ 
μμηίβςκ ζθέρεξ ή ζοιιμγηζμώκ (thinking routines).  

Artful Thinking (AT)  
έκηεπκμξ ζοιιμγηζμόξ  



• Γνώηεζε, ελέηαζε, ένεοκα 

   γαιάδημ: νςηάς, ακανςηηέμαη, ελεηάδς, ενεοκώ  

•Ναναηήνεζε θαη πενηγναθή 

   πνάζηκμ: παναηενώ θαη πενηγνάθς  

•Οογθνίκμκηαξ θαη ζοκδέμκηαξ 

   πμνημθαιί: ζογθνίκς θαη ζοκδές  

•Γλέηαζε από δηαθμνεηηθέξ γςκίεξ ζέαζεξ 

   θίηνηκμ: ελεηάδς από δηαθμνεηηθέξ γςκίεξ ζέαζεξ  

•Γνμεκεία θαη αηηημιόγεζε,  

   θόθθηκμ: αηηημιμγώ  

•Άιιεξ δεμημονγηθέξ ηεπκηθέξ 

βημιεηί: δηενεοκώ ηεκ πμιοπιμθόηεηα  

Πα 6 μμηίβα ημο Έκηεπκμο Οοιιμγηζμμύ (Harvard, 
2004) είκαη : 





Ηάζε κμεηηθή ή γκςζηηθή ιεηημονγία (ενώηεζε, ελέηαζε, ένεοκα, παναηήνεζε, 
πενηγναθή, ζύγθνηζε, εμβάζοκζε, ζοκμιηθή ζέαζε, θνηηηθή ζηάζε, 
αηηημιόγεζε θ.α.) ακηηζημηπεί ζε θάπμηα μμηίβα ζοιιμγηζηηθήξ (thinking 
routines) . 

  

Πα μμηίβα είκαη ζύκημμεξ θαη εύθμιεξ ζηεκ εθμάζεζε ζηναηεγηθέξ πμο 
δηεονύκμοκ θαη εμβαζύκμοκ ηε ζθέρε ηςκ μαζεηώκ θαη μπμνμύκ κα γίκμοκ 
μένμξ ηεξ δηδαθηηθήξ θαζεμενηκόηεηαξ ζηεκ ηάλε. 

 

 Ιπμνμύκ κα πνεζημμπμημύκηαη με εοειηλία θαη θαη' επακάιερε ζε μαζήμαηα 
πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ Πέπκε αιιά θαη ζε μηα εονεία πμηθηιία ζεμάηςκ ημο 
Ννμγνάμμαημξ Οπμοδώκ,  (Harvard, 2004). 

Ιπμνμύκ κα ιεηημονγμύκ ςξ πάγηα δηδαθηηθή πναθηηθή (routines)  

• Ε δηάνθεηά ημοξ θομαίκεηαη ζηα 10-15 ιεπηά  

• Ιπμνμύκ κα εκαιιάζζμκηαη ακάιμγα με ημοξ δηδαθηηθμύξ ζηόπμοξ  

Ε εθανμμγή ημοξ μπμνεί κα γίκεη:  

• ε παναζηαηηθέξ ηέπκεξ (δςγναθηθή-γιοπηηθή- ανπηηεθημκηθή)  

• ε μμοζηθά ένγα 

 • ε ιμγμηεπκηθά ένγα  

 



Πα μμηίβα 
 

 

Ιμηίβμ 1. ΓΞΩΠΕΟΕ, ΓΛΓΠΑΟΕ, ΓΞΓΡΚΑ  



1. 1. Βιέπς, Ζζπονίδμμαη, ακανςηηέμαη /δηενςηώμαη [I see, I 
think, I wonder] Δεηάηε από ημοξ μαζεηέξ κα παναηενήζμοκ 
έκα ένγμ ηέπκεξ   

Ση βιέπεηξ; 

Ση ζθέπηεζαη γη αοηό πμο βιέπεηξ; 

Ση είκαη αοηό πμο ζε θάκεη κα ακανςηηέζαη γη΄ αοηό ημ ένγμ; 

Τπμζηενίληε ηεκ ενμεκεία ζαξ με ιμγηθά επηπεηνήμαηα  

Foxes, Marc Franz, 1939  

   



1.2 ΟΗΓΦΠΓΖΠΓ, ΑΙΦΖΒΑΘΘΓΠΓ, ΓΛΓΞΓΡΚΕΟΠΓ 

 

 [Think, puzzle, explore] Ρπάνπμοκ ηνία βαζηθά 
ενςηήμαηα γηα αοηό ημ μμηίβμ:  

i. Πη γκςνίδεηξ ή κμμίδεηξ όηη γκςνίδεηξ ζπεηηθά με αοηό 
ημ ένγμ ηέπκεξ ή ημ ζέμα;  

ii. Νμηα ενςηήμαηα, αμθηβμιίεξ ή ζογπύζεηξ ζοκεπίδεηξ 
κα έπεηξ; 

 iii. Πη είκαη αοηό πμο ζε θάκεη κα ζέιεηξ κα επεθηείκεηξ 
ηεκ ένεοκά ζμο γηα ημ ένγμ ηέπκεξ ή ημ ζέμα;  

 



1.3 Δεμημονγηθέξ ενςηήζεηξ [Creative Questions] Έκα μμηίβμ γηα ηε 
δεμημονγία ενςηήζεςκ με δηακμεηηθή πνόθιεζε Γηαηί... 

 

 (1) Γηα πμημοξ ιόγμοξ...  

(2) Ση ζα γηκόηακ ακ... ;  

(3) Γηα πμημ ζθμπό... ;  

(4) Πμηα ζα ήηακ ε δηαθμνά εάκ...;  

(5) Ση ζα ζοκέβαηκε ακ γκςνίδαμε όηη...;  

(6) Ση ζα άιιαδε ακ... ;  

(7) Ακ οπμζέζμομε όηη...  



Ιμηίβμ 2 ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΕ ΗΑΖ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ  



2. 1 ΝΑΞΑΠΕΞΕΟΕ ΗΑΖ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ Ναηπκίδη επελενγαζίαξ  

Παναηενώ  

Γπελενγάδμμαη  

Γνμεκεύς  

Παναηενώ δειαδή πενηγνάθς θάηη όπςξ θαίκεηαη.  

Γπελενγάδμμαη δειαδή επεθηείκμμαη ζηηξ ιεπημμένεηέξ ημο  

Γνμεκεύς δειαδή ελεγώ ηη ζεμαίκεη γηα μέκα, πμηα είκαη ε ζεμαζία 
ημο θαη ημ κόεμά ημο.  

Παίνκμομε έκα ένγμ ηέπκεξ θαη ημ πςνίδμομε ζε επημένμοξ 
εκόηεηεξ.  

 

 

 
Θεόθηιμο αηδεμηπαήι, (Δίμπεν Άιηα Ρπανπεία Ζηαιίαξ, 1928)   

73.5x115, (Ηαδεΐκε ζε θαμβά) 

 

 









2.2 Ανπή, μέζε θαη ηέιμξ 

Έκα μμηίβμ γηα ηεκ παναηήνεζε θαη ηε θακηαζία  

Ακ ημ ζογθεθνημέκμ ένγμ ηέπκεξ είκαη ε ανπή μηαξ ηζημνίαξ, ηη 
μπμνεί κα αθμιμοζήζεη;  

• Ακ ημ ζογθεθνημέκμ ένγμ ηέπκεξ είκαη ημ μέζμκ μηαξ ηζημνίαξ, 
ηη ζα μπμνμύζε κα έπεη ζομβεί πνμεγμομέκςξ; Πη ζα ήηακ 
επόμεκμ κα ζομβεί ;  

• Ακ ημ ζογθεθνημέκμ ένγμ ηέπκεξ είκαη ημ ηέιμξ μηαξ ηζημνίαξ, 
πμηα ζα μπμνμύζε κα είκαη αοηή  

Thomas Hart Benton (1889–1975),  
The Sources of Country Music, 1975. 
Acrylic on canvas, 72 x 120 in. (182.9 
x 304.8 cm.).  



2.3 Ημηηάδμκηαξ: Δέθα επί Δύμ - [Looking Ten times Two]: Έκα μμηίβμ 
γηα ηεκ παναηήνεζε θαη ηεκ πενηγναθή  

Πνμηνέρηε ημοξ μαζεηέξ ζαξ κα:  

• Κμηηάλμοκ ήζοπα ηεκ εηθόκα γηα ημοιάπηζημκ δύμ ιεπηά αθήκμκηαξ ημ 
βιέμμα ημοξ κα πενηπιακεζεί ζε αοηήκ πενηδηαβάδμκηάξ ηεκ.  

• Κάκμοκ έκακ θαηάιμγμ από 10 ιέλεηξ ή θνάζεηξ ζπεηηθά με μπμηαδήπμηε όρε 
ή πηοπή ηεξ εηθόκαξ.  

• Γπακαιαμβάκμοκ ηα βήμαηα 1 θαη 2:  

Να θμηηάλμοκ πάιη ηεκ εηθόκα πνμζπαζώκηαξ κα βνμοκ άιιεξ 10 ιέλεηξ ή 
θνάζεηξ γηα ημκ θαηάιμγό ημοξ.  



2.5 νώμαηα, Οπήμαηα, Γναμμέξ. [Colors, shapes, lines]  

Έκα μμηίβμ γηα κα ελενεοκήζεηε ηε βαζηθή πμηόηεηα ηεξ Σέπκεξ 

Ση είκαη, με ηη μμηάδμοκ θαη ηη θάκμοκ; 

 

Πμ μμηίβμ θηκείηαη ζε 4 βαζηθά ζηάδηα. 

 1. Αθηενώζηε ιίγμ πνόκμ γηα κα δείηε ημ ένγμ ηέπκεξ. Αθήζηε ημ βιέμμα ζαξ κα 
πενηπιακεζεί επάκς ημο ειεύζενα θαη αβίαζηα. Ση βιέπεηε; ογθεκηνώζηε 
μενηθέξ πνώηεξ παναηενήζεηξ από ημοξ μαζεηέξ ζαξ θαη ζηε ζοκέπεηα 
πνμπςνήζηε ζημ επόμεκμ βήμα.  

2. Παναηενήζηε ημ ένγμ θαη πενηγνάρηε με ιεπημμένεηα ηα πνώμαηα, ηα ζπήμαηα θαη 
ηηξ γναμμέξ ημο. Δεμημονγήζηε έκακ θαηάιμγμ με 3 ζηήιεξ θαη θαηαγνάρηε ηα.  

ΥΡΩΜΑΣΑ  

Πμηα πνώμαηα βιέπεηε; Πενηγνάρηε ηα. 

ΥΕΜΑΣΑ  

Ση είδμοξ ζπήμαηα βιέπεηε; Πενηγνάρηε ηα.  

ΓΡΑΜΜΓ  

Πμηα είδε γναμμώκ βιέπεηε; Πενηγνάρηε ηηξ. 

                                                   

Circular Forms, Robert Delaunay, 
1930,  (128.9 x 194.9 cm)   Oil on 
canvas  



Μη πημ «δεμμθηιείξ» νμοηίκεξ ζθέρεηξ από ηα 
project ημο Visible Thinking 

See-Think-Wonder «Βιέπς, θέθημμαη, Ακανςηηέμαη» (Ρμοηίκα 
γηα ηε μειέηε ένγςκ ηέπκεξ αολεμέκμο εκδηαθένμκημξ  
 

Think-Puzzle-Explore «θέρμο, Πνμβιεμαηίζμο, Δηενεύκεζε» 
Ρμοηίκα πμο ζέηεη ηηξ βάζεηξ γηα πημ βαζηά δηενεύκεζε.  

Εeadlines (μηα νμοηίκα γηα ζύιιερε ηεξ μοζίαξ) 

What makes you say that «Ση ζε θάκεη κα ημ ιεξ αοηό;» Ρμοηίκα 
ενμεκείαξ με αηηημιόγεζε.  

Circle of view points «Κύθιμξ Απόρεςκ»: Ρμοηίκα γηα ηε 
δηενεύκεζε δηαθμνεηηθώκ μπηηθώκ.  

 

 

 

 
 



Βλέπω βουνά, δέντρα 

και ένα ποτάμι!!  
Σκέφτομαι ότι θα είναι άνοιξη!!!! Αναρωτιέμαι τι κάνει ο μικρός 

άνθρωπος εκεί!!! 

Ξμοηίκα ζθέρεξ  



Adalbert Waagen, Hunting in the Alps. Oil on canvas, 52 x 41 1/2 inches. Collection of the 
Nasher Museum of Art at Duke University.  



*Μαζεζηαθμί ζηόπμη: 
Να ακαγκςνίζμοκ δηάθμνα ζύμβμια θαη ζέμαηα ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ. 
 Ν ακαγκςνίζμοκ όηη μη θαιιηηέπκεξ μπμνμύκ κα δμοκ ή κα ενμεκεύζμοκ 
ηεκ ηέπκε με δηαθμνεηηθό ηνόπμ. 
Να πνεζημμπμηήζμοκ μηα πμηθηιία μέζςκ γηα κα δεμημονγήζμοκ ηέπκε. 
Να ακαγκςνίζμοκ ηα βαζηθά ζοζηαηηθά ζε ένγα ηέπκεξ από 
δηαθμνεηηθμύξ θαιιηηέπκεξ, ζηοι ή θηκήζεηξ. 

• Να ακαγκςνίζμοκ ηηξ γναμμέξ, ηα πνώμαηα θαη ηα ζπήμαηα ζε ένγα 
ηέπκεξ 

 *H. Rousseau, Γρμαίκα πξρ πεοπαηά ζ᾽ 
έμα νωηικό δάζξπ (1905). The Barnes 
Foundation, Merion, Pennsylvania, USA.  
 



Οπέδημ Ιαζήμαημξ 
 
 

οδεηήζηε ημ ένγμ ηέπκεξ 
 Ση ζομβαίκεη ζε αοηή ηεκ εηθόκα; 
 Ση βιέπεηξ πμο ζε θάκεη κα ημ ιεξ αοηό; 

      Ση άιιμ μπμνμύμε κα βνμύμε; 
 

 Βάιηε ημοξ μαζεηέξ κα πνμζδημνίζμοκ ηα πνώμαηα ζηεκ εηθόκα. Γηζάγεηε 
ηεκ έκκμηα δεζηά θαη ροπνά πνώμαηα.  

Δεηήζηε από ημοξ μαζεηέξ κα πενηγνάρμοκ ηα πνώμαηα ζε αοηό ημκ 
πίκαθα, είηε δεζηά είηε ροπνά. 
ηε ζοκέπεηα, εζηηάδμομε ηε ζοδήηεζε ζπεηηθά με ηα δέκηνα ζηε 
δςγναθηθή: 
• Ση είδμοξ δέκηνα κμμίδεηε όηη ζα μπμνμύζε κα είκαη; 
• Πενηγνάρηε ηα μένε ημο δέκηνμο. 
 

Δείληε πώξ μη μαζεηέξ ζα δεμημονγήζμοκ έκα πμιύπνςμμ θμιάδ δέκηνμο 
πνεζημμπμηώκηαξ μηθηέξ ηεπκηθέξ.  

Τιηθά πμο απαηημύκηαη 
ιεοθό πανηί (12 "x18"), παιηά εθεμενίδα, πενημδηθά, ηέμπενεξ, ραιίδη 
θαη θόιια 
Θεληιόγημ 
Θενμά θαη ροπνά πνώμαηα, ζπήμαηα, ακηηζέζεηξ, μμνθέξ, πενηβάιιμκ. 



 «Οη άζιμη ημο Αιέλακδνμο» (Rene Magritte, 1967) 

 
Γηα κα μπμνεί έκα ένγμ ηέπκεξ κα δηεοθμιύκεη 
ημκ θνηηηθό ζημπαζμό, είκαη απαναίηεημ κα 
απμηειεί ακηηθείμεκμ ορειήξ αηζζεηηθήξ αλίαξ 
γηαηί:  
Μηιμύκ γηα ζεμακηηθέξ αιήζεηεξ 
Έπμοκ μιηζηηθή δηάζηαζε 
Απαηημύκ κμεηηθή θαη ζοκαηζζεμαηηθή 
εγνήγμνζε γηα ηεκ θαηακόεζε ημοξ  
 



ΝΑΞΑΔΓΖΓΙΑΠΑ 

O  Ασζηριακός  ζωγράθος  ηης  μπιμηερμάγιερ  περιόδοσ  απεικομίζει  μία  ζκημή  ηημ  Παραμομή

Χριζηοσγέμμωμ  ζ'  έμα  αγροηικό  ζπίηι.  Οι  πλούζιοι  αγρόηες  δέτομηαι  μια  θηωτή  οικογέμεια

αγροηώμ και ηοσς προζθέροσμ ελεημοζύμη.

Ferdinand Georg Waldmüller (Austrian, 1793–1865) St. Nicholas Day, 1851. 

Oil on wood panel 25 1/2 × 32 1/2 in. (64.77 × 82.55 cm)

rninand Georg Waldmuller (1793-1865), Το πρωί των Χριστουγέννων.



Βάδμκηαξ ηίηιμοξ - [Headlines]  
Πη ηίηιμ ζα έβαδεξ ζε αοηό ημ ένγμ ηέπκεξ; 



 • Πη ζομβαίκεη;  

• Πη βιέπεηξ πμο ζε θάκεη κα ημ ιεξ αοηό;  



Hong Lei, Speak, Memory of Butterflies. Chromogenic print, 37 1/8 x 47 1/8 inches.  

Collection of the Nasher Museum of Art at Duke University.  

Ο θύθιμξ ηεξ δςήξ ηεξ πεηαιμύδαξ 



Jasper Gerardi (Geeraerts) (attributed), Still Life with Meat Pie. Oil on 
panel, 19 1/4 x 25 1/4 inches. Collection of the Nasher Museum of Art at 
Duke University.  
 

Τγηεηκή Δηαηνμθή  



Μπμνείηε κα λεθηκήζεηε με 
ημκ πίκαθα πμο ζα 
επηιέλεηε θαη μεηά κα 
βάιεηε ημ πμίεμα ημο 
Καβάθε (θενηά).   Γζείξ ζα 
εζηηάζεηε πενηζζόηενμ ζημ 
θαηκόμεκμ (ηήλε-πήλε 
ηςκ) πμο ζέιεηε κα 
ελεηάζεηε επελενγάδμκηαξ 
ημκ πίκαθα θαη ημ πμίεμα 
θαη  μεηά ζα θάκεηε ηα 
πεηνάμαηα.  

 
Γκρέκο, Παιδί που φυζάει κερί, 1570-72, λάδι ζε μουζαμά, Νεάπολη, Museo Nazionale di

Capodimonte)

Πηγή: Ελ Γκρέκο στην Αθήνα: Μπορείς να μείνεις μια μέρα μπροστά σε κάθε έργο [εικόνες] |

iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/177921/el-gkreko-stin-athina-mporeis-na-meineis-
mia-mera-mprosta-se-kathe-ergo-eikones#ixzz3UCHRAdMQ

Φοζηθά θαηκόμεκα (ηήλε-
πήλε)  



New Kids in the Neighborhood, 

N. Rockwell 

Oil on canvas 36 1/2" x 57 1/2". 

1967 

http://www.nrm.org/thinglink/desktop/text/NewKidsNeig
hborhood/NewKidsNeighborhood.html 

Norman Rockwell Museum. 

«Σα Κάλανηα» ή «ο Σσμπανιζηής» 

 Νικηφόρος Λύτρας 

Λάδι ζε μοσζαμά, 59x90 

1872 

Page URL: 
http://attikanet.blogspot.gr/2011/12/blog-post_24.html 





Ηηκεμαημγνάθμξ  



Νανάδεηγμα μμοζηθμύ ένγμο 

   Όηακ δμοιεύμομε έκα εηθαζηηθό ένγμ μπμνμύμε κα ημ 
ζοκδέζμομε θαη με έκα άιιμ ένγμ ηέπκεξ (μμοζηθό) θαη κα 
πνεζημμπμηήζμομε ηε νμοηίκα Αθμύγμκηαξ: Δέθα επί Δύμ 
[Listening: Ten times Two] θαη ζα αθμύζμομε ημ ηναγμύδη 
δύμ θμνέξ. Ανπηθά ημ αθμύς πςνίξ κα ημ βιέπμοκ θαη νςηάμε 
ηα παηδηά κα μαξ πμοκ πμημξ ηναγμοδά, ηη ζέιεη κα μαξ πεη, ηη 
αηζζάκμκηαη, ηη ηίηιμ ζα έβαδακ, κα δςγναθίζμοκ όηη ημοξ 
ένπεηαη ζημ κμο θαη ακ ζέιμοκ αθεγεζμύκ μηα ηζημνία θ.ι.π. 
Γπίζεξ μπμνείηε εζείξ κα πνεζημμπμηήζεηε όπμηεξ νμοηίκεξ 
ζθέρεξ επηζομείηε. ηε ζοκέπεηα βιέπμοκ ηα παηδηά ημ 
ηναγμύδη ζημ YouTube θαη πνμβαίκμομε ζε ενςηήζεηξ, 
ακάιμγα με ημ ηη μεκύμαηα ζέιμομε κα πενάζμομε ζηα παηδηά.   

«Νεξ μμο γηαηί»   πμο ζα ημ βνείηε ζηε δηεύζοκζε 
https://www.youtube.com/watch?v=_qWp_Zg_enQ 

Ή ημ ηναγμύδη  «Νάκς από όια, δώζε αγάπε ζηα παηδηά 
όιμο ημο θόζμμο» 

 https://www.youtube.com/watch?v=lRe8xEV4s3o 
Πναγμοδηζηήξ: Declan Galbraith 
Ννςηόηοπμξ ηίηιμξ ηναγμοδημύ: Tell me why «Νεξ μμο γηαηί»    

 

https://www.youtube.com/watch?v=_qWp_Zg_enQ
https://www.youtube.com/watch?v=lRe8xEV4s3o


Ιπμνμύμε κα μπηηθμπμηήζμομε ημ ηναγμύδη 

Οηίπμη: 

ημ όκεηνό μμο                     παηδηά ηναγμοδμύκ   

 

      
έκα ηναγμύδη αγάπεξ γηα θάζε αγόνη θαη θμνίηζη. 

 

Ο μονακόξ είκαη μπιε     

 

   θαη μη θμηιάδεξ είκαη πνάζηκεξ       

    

 
θαη ημ γέιημ είκαη ε γιώζζα ημο θόζμμο.     

 
Μεηά όμςξ λοπκάς θαη όια αοηά πμο βιέπς 
είκαη έκαξ θόζμμξ γεμάημξ από ακζνώπμοξ ζε ακάγθε.             
 

Πεξ μμο γηαηί πνέπεη κα είκαη έηζη. 
Πεξ μμο γηαηί 
Τπάνπεη θάηη πμο δεκ μμο έπμοκ πεη; 
Πεξ μμο γηαηί 
Δηόηη δεκ θαηαιαβαίκς, 
Όηακ ηόζμη πνεηάδμκηαη θάπμημκ, 
 
 





Κεπηαγςγείμ Διαθεμαηική ποξζέγγιζη  

1. Νανμοζίαζε ένγμο ζηα παηδηά.  
οδήηεζε, πενηγναθή, ζπμιηαζμόξ, έθθναζε απμνηώκ, ζοκαηζζεμάηςκ 
θαη απόρεςκ. (Ση πανμοζηάδεη; Ση βιέπεηξ; Ση αηζζάκεζαη...;) 
Απμηύπςζε ηςκ ζηάζεςκ με ηα ζώμαηα ημοξ.  

2.  Ιμοζηθή αθνόαζε πμκηηαθήξ μμοζηθήξ 
οδήηεζε θαη έθθναζε ζοκαηζζεμάηςκ  
Γιεύζενε έθθναζε μέζς πμνμύ 

3. Ννμζπάζεηα εκημπηζμμύ μμμημηήηςκ ζηηξ ειεύζενεξ πμνεοηηθέξ 
θηκήζεηξ πμο πνμεγήζεθακ με ηηξ ακηίζημηπεξ ηεξ εηθόκαξ. ύγθνηζε με 
άιιμοξ πανόμμημοξ πμνμύξ. 

4. Ννμβμιή βίκηεμ με πμνεοηέξ πμο πμνεύμοκ πμκηηαθμύξ πμνμύξ 
οδήηεζε, εκημπηζμόξ μμμημηήηςκ ζηηξ ζηάζεηξ ηςκ πμνεοηώκ ημο 
ένγμο 

5. Ννμζπάζεηα εθμάζεζεξ ημο πμνμύ ζε μνγακςμέκμ πιαίζημ αοηή ηε 
θμνά  

Πομηιακός Χορός, 
Βάιηαξ Οεμενηδίδεξ, 
1982 



Ξμοηίκα «Ηύθιμξ Απόρεςκ» 

1. κα ενεοκήζμοκ ημοξ πμκηηαθμύξ πμνμύξ, 

2. κα ζοκδέζμοκ ημ ζογθεθνημέκμ ακδνηθό πμνό με ημκ ποννίπημ 

3. κα μειεηήζμοκ ηεκ ζηάζε ημο ζώμαημξ θαη ηε δοκαμηθή ημο, 

4. κα ζοκαηζζακζμύκ ημκ πμκηηαθό πμνό ςξ έθθναζε ημο αγώκα 
επηβίςζεξ ημο πμκηηαθμύ ειιεκηζμμύ ζε ακηίλμεξ ζοκζήθεξ (δηώλεηξ, 
ζθαγέξ, εθπαηνηζμόξ θ.ι.π.) θαη ημο ακηηζηαζηαθμύ πκεύμαημξ (ζύκδεζε 
με ηεκ ζύγπνμκε επμπή θαη ηεκ ακάγθε κα βνεζμύκ μη εζςηενηθέξ 
ακηηζηάζεηξ) 

5. κα δηενεοκήζμοκ ημκ παναθηήνα ηςκ πμνώκ αοηώκ: πμιεμηθόξ, 
ζνεζθεοηηθόξ, ηειεημονγηθόξ, θμηκςκηθόξ, όπςξ θαίκεηαη από ηεκ 
θοθιηθή θαη μμαδηθή ημοξ μμνθή,  

6. κα ακηηιεθζμύκ ημοξ πμκηηαθμύξ πμνμύξ ςξ ηδηαίηενμ πμιηηηζηηθό 
παναθηενηζηηθό ώζηε κα δηαηενεζεί ε πανάδμζε θαη ε πμκηηαθή 
ηαοηόηεηα. 



Ο πίλαθας δωγραθηθής  Μοσ άρεζε ποιύ  Μοσ άρεζε 
αρθεηά 

Δελ κοσ άρεζε  Δελ κοσ άρεζε 
θαζόιοσ 

Όηαλ ηολ παραηερούζακε 
θαη βρίζθακε ζηοητεία 

Όηαλ θηηάτλακε όιοη καδί 
ηελ ηζηορία  

Όηαλ βρίζθακε εηθόλες 
ζηο δηαδίθησο  

Όηαλ ετογραθούζακε ηα 
ιόγηα κας γηα ηελ ηζηορία   

Όηαλ είδακε ηελ ηζηορία 
ηωλ άιιωλ παηδηώλ  

Όηαλ κηιήζακε κε ηα 
άιια παηδηά κε ηολ Υ/Η.  

Φύιμ αλημιόγεζεξ δναζηενημηήηςκ. Ννμζςπηθό ενςηεμαημιόγημ  
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Θεόθηιος Χαηδεκηταήι ή Θεόθηιος Κεθαιάς 



Τα ασγά της Λαμπρής τοσ Νικηυόροσ Λύτρα 



ηο Πάζτα Mykola Pymonenko 1891 



The Puppet Show  (Albert Roosenboom (1845 – 1873, Belgian) oil 
on canvas 35.5 x 27.25 in. (90.2 x 69.2 cm.) 



Daniel Ridway Knight (Αμερικανός, 1839 – 1924): 
«Γυναίκες που πλένουν ρούχα σε ρυάκι» 



Robert Vonnoch,  Λιβάδια με 

Παπαρούνες ζηις Φλάνδες-

Γαλλία. 1892, 1914. 

Γιώργος Δροζίνης, 

Παπαρούνες 

 

Οι παπαρούνες λσγερές 

  ζηον κάμπο ζαν κοπέλες, 

με πράζινα θορέμαηα 

  και κόκκινες ομπρέλες.  

 

Γεώργιος Δροζίνης, πίθες 

ζηη ζηάτηη, Eκδόηης I.N. 

ιδέρης, 1940. 



Αιέθος Κοληόποσιος, 

Αζήλα 1954   



 Mary Cassatt, 1908 oil on canvas, 104.14 x 83.82 cm 



Πηθάζο Η κεηέρα θαη ηο παηδί, 1921 Art Institute of Chicago. 



Βαλ Γθογθ: Υυαντής σε ανοιττό παράθσρο, 1884, Μόλατο, Neue Pinakothek 



Thomas Benjamin Kennington , Το 

καηζάθη ηες θηώτεηας,. 1889.  



JGeorge Brown, Πρωηλές εθεκερίδες, 

1889 





Η τολή ηων Αθηνών,  Ραθαήλ,  1510-1511 





René François Ghislain Magritte «Η ιαϊθή γηορηή»: 





http://gpirounias.blogspot.gr.50x50 

/ 





Ιαθωβίδες Η προζθσγοπούλα ή Η θοηκηζκέλε αλζοπώιης 



Ford Madox Brown,  Αποχαιρετισμός στην Αγγλία. 

1855.  Birmingham Museums and Art Gallery. 



Walter Langley, Περιμένοντας τα πλοία. 1885. Iδιωτική 

Συλλογή. 



Ε μέζμδμξ Perkins  
Ο Perkins πνμηείκεη έκακ ηνόπμ πνμζέγγηζεξ ηςκ ένγςκ ηέπκεξ, μ μπμίμξ 

δηαθνίκεηαη ζε 4 θάζεηξ θαη μηα δηενγαζία ακάιοζεξ θαη παναηήνεζεξ ηςκ 
ένγςκ ηέπκεξ, ε μπμία δηεοθμιύκεη ηε ζημπαζηηθή εκενγμπμίεζε. Μπμνεί  
με ηηξ ακάιμγεξ πνμζανμμγέξ, κα εθανμμζηεί ζε μπμημδήπμηε ένγμ 
ηέπκεξ, πςνίξ ημκ πενημνηζμό ηςκ εηθαζηηθώκ ηεπκώκ, επάκς ζηηξ 
μπμίεξ ακέπηολε θονίςξ ημ ζθεπηηθό ημο μ Perkins (1994, ζ. 46). 

Σμ μμκηέιμ παναηήνεζεξ ημο Perkins έπεη επενεάζεη ζε ζεμακηηθό βαζμό 
ηε πνήζε ηεξ ηέπκεξ ζηεκ εθπαίδεοζε. Σηξ ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ 
ακαπηύζζμκηαη εθπαηδεοηηθά πνμγνάμμαηα πμο ζημπεύμοκ ζηεκ 
θαιιηένγεηα ημο θνηηηθμύ ζημπαζμμύ μέζα από ηεκ ηέπκε, ζημ πιαίζημ ημο 
ηοπηθμύ εθπαηδεοηηθμύ ζοζηήμαημξ.  





 

 

Οαξ εοπανηζηώ γηα 
ηεκ πνμζμπή ζαξ  


