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∆ιαθεµατική προσέγγιση των Εικαστικών µε την αξιοποίηση των 
σχολικών εγχειριδίων του ∆ηµοτικού. Μια δηµιουργική παρέµβαση 
µέσα από το παράδειγµα των Εικαστικών Επαγγελµάτων (Εικαστικά 
Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων) και µε την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. (∆ιαδραστικό 
Εκπαιδευτικό Λογισµικό) 
 
Μαρία ∆ιαµαντοπούλου, Σχολική Σύµβουλος 2ης Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Π.Ε.Ν. Μεσσηνίας  
 
 

Περίληψη: Η διαθεµατική προσέγγιση ως τρόπος επιλογής και οργάνωσης της σχολικής 
γνώσης, επιτρέπει στο παιδί να ανακαλύπτει τις διασυνδέσεις που υπάρχουν µεταξύ των 
διαφόρων σχολικών µαθηµάτων, να κάνει συγκρίσεις, συνθέσεις και γενικεύσεις, και να 
ενθαρρύνει το παιδί στην οικοδόµηση της γνώσης µε στόχο «να µαθαίνει πώς να 
µαθαίνει». Μεταξύ των πολλών δεξιοτήτων που πρέπει να καλλιεργηθούν στο παιδί στο 
πλαίσιο της νέας διαθεµατικής προσέγγισης της ύλης και των σύγχρονων τάσεων της 
αγωγής και της παιδείας, αναφέρεται και η καλλιέργεια της ικανότητας «ευαίσθητης 
αντίληψης της τέχνης», η θετική αποδοχή και η δηµιουργία της τέχνης. Στο ∆.Ε.Π.Π.Σ. 
των Εικαστικών στο ∆ηµοτικό ο γενικός σκοπός των Εικαστικών είναι να γνωρίσει το 
παιδί τις Εικαστικές Τέχνες, να εµβαθύνει σ’ αυτές, να τις απολαύσει µέσα από 
δραστηριότητες έρευνας, να δηµιουργήσει έργα και να καλλιεργηθεί ως δηµιουργός, ως 
φιλότεχνος θεατής. Η βιωµατική προσέγγιση της τέχνης και η σύνδεσή της µε τη γύρω 
πραγµατικότητα είναι η σηµαντικότερη µέθοδος Εικαστικής Αγωγής στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο. 

 

1. Εισαγωγή  
Με το ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών ορίζεται η εκπαιδευτική 
διαδικασία που οργανώνεται έτσι ώστε, να διαπερνά τις διαχωριστικές γραµµές 
µεταξύ των περιεχοµένων µάθησης των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων και 
δίνεται η δυνατότητα στο παιδί να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και 
δεξιοτήτων. Η µάθηση και η διδασκαλία προσεγγίζονται µε έναν ολιστικό τρόπο έτσι 
ώστε ο µαθητής να διαµορφώνει την προσωπική του άποψη για θέµατα που αφορούν 
τόσο τις επιστήµες όσο και την καθηµερινή ζωή (∆.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ, 2003).    

Η διαθεµατική προσέγγιση ως τρόπος επιλογής και οργάνωσης της σχολικής 
γνώσης: 
• επιτρέπει στο παιδί να ανακαλύπτει τις διασυνδέσεις που υπάρχουν µεταξύ των 

διαφόρων σχολικών µαθηµάτων, να κάνει συγκρίσεις, συνθέσεις και γενικεύσεις  
• ενθαρρύνει το παιδί στην οικοδόµηση της γνώσης µε στόχο «να µαθαίνει πώς να 

µαθαίνει» 
Η επιτυχία της διαθεµατικής προσέγγισης προϋποθέτει: 

• η σχολική γνώση να δηµιουργεί κίνητρο για µάθηση, άρα να συνδέεται µε τις 
εµπειρίες, τα βιώµατα και τα ενδιαφέροντα των παιδιών  

• την ενεργητική συµµετοχή του παιδιού µέσα από την οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία και τη µέθοδο Project ως ανακαλυπτική µέθοδο, έτσι ώστε να 
αναπτύσσεται η δηµιουργική και κριτική σκέψη των µαθητών 



Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 
(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 
Μαΐου 2010 
 

ISSN 1790-8574 2 

2. Οι Εικαστικές Τέχνες στο σχολείο 
Με την εµφάνιση στη σύγχρονη κοινωνία διαφορετικών επιλογών σχετικά µε νέα 
επαγγέλµατα, νέους κλάδους στην επιστήµη και την τεχνολογία, νέες τάσεις στην 
Τέχνη και νέες δυνατότητες στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου το παιδί στο σχολείο 
πρέπει να µάθει «πώς να πράττει», ώστε να µπορεί να εφαρµόζει τις γνώσεις και τις 
δεξιότητες που αποκτά, στην καθηµερινή του ζωή, στην κοινωνική του 
δραστηριότητα αλλά και στην επιλογή του επαγγέλµατός του.  

Μεταξύ των πολλών δεξιοτήτων που πρέπει να καλλιεργηθούν στο παιδί στο 
πλαίσιο της νέας διαθεµατικής προσέγγισης της ύλης και των σύγχρονων τάσεων της 
αγωγής και της παιδείας, αναφέρεται και η καλλιέργεια της ικανότητας «ευαίσθητης 
αντίληψης της τέχνης», η θετική αποδοχή και η δηµιουργία της τέχνης. Στο 
∆.Ε.Π.Π.Σ. των Εικαστικών στο ∆ηµοτικό ο γενικός σκοπός των Εικαστικών είναι να 
γνωρίσει το παιδί τις Εικαστικές Τέχνες, να εµβαθύνει σ’ αυτές, να τις απολαύσει 
µέσα από δραστηριότητες έρευνας, να δηµιουργήσει έργα και να καλλιεργηθεί ως 
δηµιουργός, ως φιλότεχνος θεατής.  

Η Τέχνη είναι πρόσφορο µέσο διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. 
Ειδικότερα, προβλέπεται η συµµετοχή των διαθεµατικών θεµάτων των Εικαστικών, 
στο 10% του ετήσιου προγράµµατος σπουδών.  

Το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών των Εικαστικών δεν προτείνει στενά 
καθορισµένη ύλη σε ωριαία µαθήµατα. Προσφέρει άξονες περιεχοµένου που 
συνδυάζει κατά την κρίση του ο δάσκαλος:  
• Εξοικείωση µε απλά υλικά, µέσα – τεχνικές 
• Μορφικά στοιχεία 
• Θέµα – Περιεχόµενο – Νόηµα  
• Μορφές εικαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών  
• Ιστορία τέχνης – Τεχνοτροπίες – Καλλιτέχνες 
• Αισθητική – Κριτική – Ανάλυση έργου)  

Σύµφωνα, λοιπόν, µε το Α.Π.Σ. των Εικαστικών και τη διδακτική 
µεθοδολογία του τα παιδιά µπορούν να αντλούν γνώσεις και εµπειρίες από διάφορες 
πηγές και µε διάφορους τρόπους. ∆άσκαλοι, γονείς, καλλιτέχνες, επαγγελµατίες, έργα 
τέχνης, Τ.Π.Ε., βιβλία, µουσεία, Μ.Μ.Ε., εµπλουτίζουν το µάθηµα και αυξάνουν το 
ενδιαφέρον των παιδιών για καλλιτεχνική δηµιουργία και αναγωγή της εµπειρίας σε 
γνώση.  

Η βιωµατική προσέγγιση της τέχνης και η σύνδεσή της µε τη γύρω 
πραγµατικότητα είναι η σηµαντικότερη µέθοδος Εικαστικής Αγωγής στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο. Το θεµατικό υλικό που προέρχεται από την καθηµερινή ζωή προσφέρει 
πολλές ευκαιρίες για τη δηµιουργία τέχνης. Η τέχνη δεν είναι µόνο ένα µέσο 
προσωπικής έκφρασης αλλά αποτελεί πολιτισµικό και κοινωνικό φαινόµενο.  

Η τέχνη γίνεται µορφή επικοινωνίας όταν οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τα 
οπτικά µέσα για να υµνήσουν τις εµπειρίες τους και να τις συµµεριστούν µε τους 
άλλους.  

Ο John Dewey υποστήριξε ότι η τέχνη είναι µια µορφή επικοινωνίας που για 
να ολοκληρωθεί απαιτεί ένα ευαίσθητο κοινό. Κατά τον Dewey, ο σωστός τρόπος να 
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δούµε την τέχνη είναι να τη θεωρήσουµε ως εµπειρία που αναπτύσσει το αίσθηµα της 
κοινωνίας και της επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων γιατί ενισχύει, παρατείνει και 
βαθαίνει την ικανοποίηση που αντλούµε από τα συµβάντα του καθηµερινού βίου. Οι 
εµπειρίες της καθηµερινής ζωής προσφέρουν σε κάθε παιδί πολλές ευκαιρίες για να 
δηµιουργήσει τέχνη (Dewey, 1934). Τα παιδιά µπορούν να εµπνευστούν από τη ζωή 
στο σχολείο ή το σπίτι ή από δραστηριότητες στις οποίες συµµετέχουν φίλοι ή 
συγγενείς. Εκτός από το να πληροφορούν για τις εµπειρίες τους µέσα από την κοινή 
έκθεση των δηµιουργιών τους, µπορούν επίσης να συνειδητοποιήσουν την ιδέα ότι η 
συµµετοχή είναι µια βασική ανθρώπινη αξία. Αυτό γίνεται µε το να δηµιουργούν 
αντικείµενα που θα είναι λειτουργικά και θα εµπλουτίζουν τη ζωή τους και τη ζωή 
των άλλων.  

Στο σηµερινό κόσµο το παιδί βοµβαρδίζεται – από τα Μ.Μ.Ε., τη διαφήµιση, 
τα καταναλωτικά προϊόντα και το περιβάλλον – µε αµέτρητες, αβασάνιστες αξίες και 
πρότυπα για τον εαυτό του. Από την άλλη µεριά το παιδί έχει σχετικά λίγες ευκαιρίες 
να εκφράσει το πώς αντιλαµβάνεται τη δική του ζωή, να ανακαλύψει ποια είναι τα 
ειδικά νοήµατά της ή να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο αυτή δε µοιάζει µε τη ζωή 
κανενός άλλου ανθρώπου. Χρειαζόµαστε µια έννοια της αισθητικής αγωγής που θα 
βοηθήσει τα παιδιά να εκτιµήσουν την καλλιτεχνία σε διάφορους τρόπους ζωής και 
να διαµορφώσουν µε σύνεση το δικό τους τρόπο ζωής. 

Οι επιδιώξεις της Αισθητικής Αγωγής συµπίπτουν µε τις ευρύτερες ευθύνες 
της γενικής εκπαίδευσης. Τα σχολικά βιβλία που αφορούν τα εικαστικά διευκολύνουν 
το παιδί: 
• να αναζητήσει την προσωπική ολοκλήρωση µέσα από καλλιτεχνικές εµπειρίες 

που στηρίζονται στο άµεσο περιβάλλον και στα βιώµατά του  
• να µελετήσει την καλλιτεχνική κληρονοµιά και έτσι να γνωρίσει την τέχνη σαν 

µια σηµαντική µορφή στο χώρο των επιτευγµάτων του ανθρώπου  
• να έχει επίγνωση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης εφόσον πρόκειται να πάρει 

αισθητικές αποφάσεις σχετικά µε το περιβάλλον του.  
Με άλλα λόγια, η επαφή του παιδιού µε την τέχνη, θα πρέπει να έχει 

προσωπικό νόηµα, να είναι αυθεντική ως «τέχνη» και να σχετίζεται µε τη ζωή.  

3. Το µάθηµα των Εικαστικών και τα εικαστικά επαγγέλµατα  
Οι περισσότερες διεθνείς έρευνες που αφορούν τις επαγγελµατικές προτιµήσεις και 
το σχεδιασµό της µελλοντικής επαγγελµατικής σταδιοδροµίας απευθύνονται σε 
µαθητές και µαθήτριες της Β΄θµιας Εκπαίδευσης. Η τάση αυτή δικαιολογείται από το 
γεγονός ότι στο συγκεκριµένο επίπεδο εκπαίδευσης λαµβάνει χώρα η λήψη 
αποφάσεων σχετικά µε τη σταδιοδροµία, καθώς τα άτοµα καλούνται, είτε να 
επιλέξουν τον τύπο εκπαίδευσης που θα ακολουθήσουν, είτε να µεταβούν στο χώρο 
εργασίας. Ωστόσο, η επαγγελµατική ανάπτυξη αποτελεί µια δια βίου διαδικασία, από 
τη βρεφική έως την παιδική ηλικία, την εφηβεία, την ενηλικίωση και τη µεγαλύτερη 
ηλικία, η οποία δέχεται την επιρροή τόσο των προσωπικών όσο και των 
περιβαλλοντικών παραγόντων.  
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Οι ολιγάριθµες µελέτες που έχουν διεξαχθεί, δείχνουν πως πολλά από τα 
παιδιά των 10-12 ετών εµπλέκονται σε µια δυναµική διερεύνηση της σταδιοδροµίας, 
του χώρου της εργασίας µέσα στην οποία πρόκειται µελλοντικά να κινηθούν, 
στηριζόµενα και αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα για να οριοθετήσουν 
το πώς και το τι θα µάθουν, αλλά και τους στόχους που θα διαµορφώσουν για τον 
κόσµο της εργασίας (Hartung, Porfeli & Vondracek 2005 στο Μίχαλου 2008).  

Το διδακτικό υλικό των Εικαστικών των Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων αποτελείται από το 
βιβλίο του δασκάλου, το βιβλίο του µαθητή και το τετράδιο εργασιών.  

Η Γ΄ Ενότητα στο βιβλίο του µαθητή των Εικαστικών των Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων 
«Εικαστικά επαγγέλµατα» παρουσιάζει θέµατα που αναφέρονται σε κάποιες µορφές 
εικαστικών τεχνών και σχετίζονται µε γνωστά εικαστικά επαγγέλµατα: 
(1) Γελοιογραφία – Γελοιογράφος 
(2) Κόµικς – Σχεδιαστής 
(3) Γράµµατα – Σχεδιαστής 
(4) Μακέτα – Αρχιτέκτονας – Μακετίστας 
(5) Φωτογραφία – Φωτογράφος  

και σκοπό έχει τα παιδιά να πληροφορηθούν για νέα επαγγέλµατα που 
αφορούν τις εικαστικές τέχνες και που ίσως αναδείξουν τα ενδιαφέροντα και ταλέντα 
τους για µια πιθανή επιλογή ανάλογου επαγγέλµατος στο µέλλον.  

Η ενότητα µπορεί να συνδεθεί διαθεµατικά µε την 13η ενότητα της Γλώσσας 
της ΣΤ΄ τάξης: «Τρόποι ζωής και επαγγέλµατα», αλλά και µε άλλες ενότητες 
(Κατοικία, Η ζωή έξω απ’ την πόλη, Συσκευές, Κινηµατογράφος - Θέατρο) 
(Προτεινόµενη αναλυτική διαθεµατική σύνδεση Γλώσσας – Εικαστικών για όλες τις 
τάξεις, ∆ιαµαντοπούλου 2010).  

Επίσης, µπορεί να συνδεθεί διαθεµατικά µε: 
• Ανθολόγιο Ε΄–ΣΤ΄- Λογοτεχνία (κείµενα): - Σ’ ένα συνοριακό σταθµό, του 

Αντώνη Σαµαράκη, - Τα πουλιά (διασκευασµένο απόσπασµα από τις Όρνιθες, του 
∆ηµήτρη   Ποταµίτη) ,-  Στρατός για…κλάµατα (απόσπασµα «Ο Αστερίξ και η 
Κλεοπάτρα», κόµικς των Ρενέ Γκοσινύ – Αλµπέρ Ουντερζό) 

• Μαθηµατικά (Γεωµετρία) 
• Ιστορία (∆ηµόσια και ιδιωτικά κτίρια µέσα στο χρόνο) 
• Θρησκευτικά (Ναοί και εκκλησίες στο χρόνο)  
• Θέατρο (Κτίρια θεάτρων, Κατασκευή σκηνικών)  
• Μουσική 

Ιδιαίτερα αναφερόµαστε στην υποενότητα «Μακέτα – Μακετίστας – 
Αρχιτέκτονας – Σκηνογράφος». Στο βιβλίο του δασκάλου δίνονται πληροφορίες για 
τον όρο µακέτα και τα επαγγέλµατα του µακετίστα, του αρχιτέκτονα και του 
σκηνογράφου. Κεντρικό άξονα αποτέλεσε ο 4ος άξονας του Α.Π. «Μορφές 
Εικαστικών Τεχνών» και στόχοι είναι τα παιδιά: 
• Να επιλέγουν και να χειρίζονται κατάλληλα εργαλεία, υλικά και τεχνικές και να 

αποκτούν δεξιότητες, κατασκευάζοντας µακέτες. 
• Να κατασκευάζουν απλές και τρισδιάστατες µακέτες. 
• Να αντιλαµβάνονται το χώρο στο σπίτι τους, στη γειτονιά τους, σ’ ένα θεατρικό ή 

ζωγραφικό έργο και να το αποδίδουν σε µακέτα. 
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• Να εµπλουτίζουν τα έργα τους µε θέµατα από το µάθηµα των Μαθηµατικών 
(γεωµετρικά αναπτύγµατα) 

• Να περιγράφουν και να σχολιάζουν εµπειρίες από το περιβάλλον 
• Να χρησιµοποιούν άχρηστα υλικά για την κατασκευή µακετών 
• Να πληροφορούνται για την παραδοσιακή και µοντέρνα τέχνη της αρχιτεκτονικής 
• Να αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά έργα αρχιτεκτονικής και θεάτρου  
• Να συγκρίνουν έργα και να ανακαλύπτουν οµοιότητες και διαφορές. 

Οι µαθητές θα πληροφορηθούν για πολλά υλικά (χαρτιά, χαρτόνια, κουτιά, 
ξύλα, υφάσµατα) µε τα οποία µπορούν να εξοικειωθούν και να πειραµατιστούν. Οι 
κατασκευές µπορούν να γίνουν ατοµικά, κατά µικρές οµάδες ή όλη η τάξη µαζί 
φτιάχνοντας ένα µεγάλο έργο.  

Ο δάσκαλος µπορεί να ασχοληθεί µε το θέµα «Μακέτα» σε όσες ενότητες 
θέλει, να το συνδυάσει µε σχολικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, γιορτές), µε 
άλλα µαθήµατα (τοπική ιστορία, περιβαλλοντική αγωγή). 

Μπορεί επίσης, να προτείνει ένα Project µε θέµα τα κτίρια και οι µαθητές να 
χωριστούν σε οµάδες εργασίας: 

1η οµάδα Ιστορίας: Οι µαθητές συγκεντρώνουν φωτογραφικό και 
πληροφοριακό υλικό για τα κτίρια (δηµόσια και ιδιωτικά) µέσα στο χρόνο. 
Παρατηρούν τα στοιχεία που διατηρήθηκαν ή χάθηκαν µε το πέρασµα των αιώνων. 

2η οµάδα Θρησκευτικών: Οι µαθητές συγκεντρώνουν φωτογραφικό και 
πληροφοριακό υλικό για τους ναούς στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο, στην Ευρώπη, 
στην Ασία και αλλού. Τους συγκρίνουν ως προς τις φόρµες που κυριαρχούν στους 
ναούς διαφορετικών θρησκειών.  

3η οµάδα Περιβάλλοντος: Οι µαθητές συγκεντρώνουν φωτογραφικό και 
πληροφοριακό υλικό για τα κτίρια των οποίων η αρχιτεκτονική επηρεάστηκε από τις 
κλιµατολογικές συνθήκες ή από τον περιβάλλοντα χώρο τους, γεγονός που καθόρισε  
τα υλικά και το σχήµα τους. Σχολιάζουν την καταλληλότητα των αρχιτεκτονικών 
επιλογών.  

4η οµάδα Επάγγελµα του Αρχιτέκτονα, του σκηνογράφου ή του µακετίστα 
γενικότερα: Οι µαθητές συγκεντρώνουν φωτογραφικό και πληροφοριακό υλικό για 
τον εργασιακό χώρο, τα έργα τους, τις σπουδές τους, τους συνεργάτες και τους 
πελάτες τους. Οι µαθητές θα γνωρίσουν το επάγγελµα του αρχιτέκτονα και του 
σκηνογράφου.  

Τα παιδιά συγκεντρώνουν το υλικό, το επεξεργάζονται, δηµιουργούν έργα και 
τα παρουσιάζουν. 

4. Νέες Τεχνολογίες και Εικαστικά  
Με την παραδοχή πως η σύγχρονη τεχνολογία µπορεί να σταθεί αρωγός στη 
µαθησιακή διαδικασία, η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση δίνει 
την ευκαιρία για καλύτερα αποτελέσµατα ενεργητικής µάθησης, ενώ ταυτόχρονα 
διαφοροποιεί το ρόλο του εκπαιδευτικού στην τάξη, ο οποίος από εισηγητής γίνεται 
συνεργάτης, καθοδηγητής και συνερευνητής µε τους µαθητές του.  
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Στο µάθηµα των Εικαστικών του ∆ηµοτικού, υπάρχει διαθέσιµο το 
∆ιαδραστικό Εκπαιδευτικό Λογισµικό «Εικαστικά Α΄- ΣΤ΄ ∆ηµοτικού» (CD-ROM), 
το οποίο υποστηρίζει και βοηθά στην εξοικείωση των παιδιών µε την ύλη των 
Εικαστικών Α΄- ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, σύµφωνα µε τα νέα σχολικά βιβλία καλύπτοντας τις 
ενότητες: 

• Ιστορία τέχνης – Τεχνοτροπίες – Καλλιτέχνες -Αισθητική 
• Υλικά - Μέσα – Τεχνικές 
• Μορφικά στοιχεία 
• Θέµα – Περιεχόµενο – Νόηµα 
• Μορφές εικαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών  

Σε σχέση µε τη συγκεκριµένη ενότητα επιλέγουµε στο CD-ROM: Θέµα – 
Περιεχόµενο – Νόηµα       Επαγγέλµατα, και έτσι τα παιδιά αναγνωρίζουν µέσα από 
πίνακες ζωγραφικής διάφορα επαγγέλµατα και αποκτούν γνώσεις σχετικά µε 
ζωγράφους, τεχνοτροπίες και υλικά.  

Σύµφωνα µε την παιδαγωγική πρόταση του Pestalozzi «ο άνθρωπος µπορεί να 
διαµορφωθεί µόνο µέσα στους κύκλους ζωής του, που διευρύνονται σταδιακά από τη 
οικογένεια, στο σχολείο, στο επάγγελµα, µέχρι την τελική ολοκλήρωση σε λαό, 
κράτος, ανθρωπότητα». 
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