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Περίληψη: Η τέχνη μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο εκπαίδευσης με στόχο τη 

δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μέσα  

από την επαφή με εικαστικά, κινηματογραφικά, λογοτεχνικά κ.ά. έργα τέχνης. Στην 

εργασία αυτή η ακολουθούμενη μέθοδος είναι η «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα 

από την Τέχνη». Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν και 

επεξεργάζονται έργα τέχνης, σχετικά με το θέμα που μελετούν και με τον τρόπο αυτό 

προκύπτουν νέες ιδέες και εμπλουτίζεται η προσέγγιση του. Το έργο που επελέγη 

είναι  ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Ιουλίου Βερν «Black Indies», «Μαύρες 

Ινδίες» (1877), κείμενο εύκολο, κατανοητό και φιλικό στους εκπαιδευόμενους ενώ 

ταυτόχρονα να παρουσιάζει με πολύ ωραίο και παραστατικό τρόπο την αντίδραση 

του μεθανίου με το οξυγόνο και βοηθά να απαντηθούν τα κριτικά ερωτήματα ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι της διδασκαλίας. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση, αισθητική εμπειρία, κριτική σκέψη 

1. Εκπαίδευση μέσα από την τέχνη 

Πρώτος ο Dewey, στο βιβλίο του «Art as Experience» (1934), ισχυρίστηκε ότι 

η αισθητική εμπειρία αποτελεί το κύριο μέσο για την ανάπτυξη της φαντασίας, την 

οποία θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της διαδικασίας της μάθησης, γιατί προσφέρει 

στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να επεξεργαστούν σύμβολα, να διερευνήσουν 

καταστάσεις που ανήκουν στη σφαίρα των συναισθημάτων και της φαντασίας, να 

χρησιμοποιήσουν μεταφορές και με αυτόν τον τρόπο να κατανοήσουν ζητήματα που 

πιθανόν να ήταν δύσκολο να αντιληφθούν μέσα από την ορθολογική 
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επιχειρηματολογία (Κόκκος, 2010). Στα πλαίσια της μετασχηματίζουσας μάθησης 

έχει γίνει πολύ συζήτηση για τη χρήση και αξιοποίηση της τέχνης για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς γιατί βοηθά στην επαναξιολόγηση των πρότερων υποθέσεων πάνω στις 

οποίες βασίζονται οι πεποιθήσεις μας (Mezirow, 1990). 

2. Η μέθοδος 

Η μέθοδος πάνω στην οποία στηρίχτηκε η παρέμβαση μας είναι η 

«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη», την οποία διαμόρφωσε ο Α. 

Κόκκος και αφορά στην συστηματική επεξεργασία έργων τέχνης με σκοπό την 

ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού σχετικά με ένα διδασκόμενο θέμα. Η ανάλυση των 

έργων τέχνης παρεμβάλλεται στη μελέτη ενός μαθησιακού αντικειμένου, τα νοήματα 

των έργων γίνονται εναύσματα για εμπλουτισμένη προσέγγιση του θέματος με 

αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται η κριτική σκέψη, τα συναισθήματα και η φαντασία. 

Η μέθοδος περιλαμβάνει έξι στάδια: 

Το πρώτο στάδιο αποτελείται από τον προσδιορισμό της ανάγκης για κριτική 

διερεύνηση του θέματος, στο δεύτερο στάδιο, ο εκπαιδευτής διευκολύνει την 

έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων, στο τρίτο στάδιο, γίνεται 

προσδιορισμός των υποθεμάτων που θα εξεταστούν και των κριτικών ερωτημάτων 

πάνω στα υποθέματα, στο τέταρτο στάδιο επιλέγονται τα έργα τέχνης και γίνεται ο 

συσχετισμός με τα κριτικά ερωτήματα, στο πέμπτο στάδιο γίνεται επεξεργασία των 

έργων τέχνης και χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι τέσσερις φάσεις της τεχνικής του 

D. Perkins ή η τεχνική “Visible Thinking” και στο έκτο στάδιο γίνεται κριτικός 

αναστοχασμός (Κόκκος, χ.χ.). 

3. Σε ποιους απευθύνεται 

Η προτεινόμενη δραστηριότητα αφορά στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και 

σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διδασκόντων 

σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και εκπαιδευτών ενηλίκων, ώστε εν συνεχεία αυτοί να 

εφαρμόσουν τον καινοτόμο αυτό τρόπο διδασκαλίας στους μαθητές τους, παιδιά ή 

ενηλίκους. Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι δε χρειάζεται να είναι ειδικοί στην 

τέχνη γιατί η επεξεργασία και η ανάλυση του έργου τέχνης γίνεται με βάση την κοινή 
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λογική και τα συναισθήματα που προκαλεί. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στην 

εκπαίδευση ενηλίκων αλλά και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

αρκεί ο εκπαιδευτής να επιλέξει έργα τέχνης που σχετίζονται με το θέμα που θα 

συζητηθεί και εάν πρόκειται για μαθητές να σχετίζεται και με τη διδακτέα ύλη, όπως 

αυτή καθορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα.  

4. Η πρόταση 

Η πρόταση μας αφορά στο χώρο της Χημείας και πιο συγκεκριμένα σε ένα 

μεγάλο κεφάλαιο που είναι οι χημικές αντιδράσεις. Τα έργα τέχνης που επελέγησαν 

είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο και πιο συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από το βιβλίο 

του Ιουλίου Βερν «Μαύρες Ινδίες» (1877) και μια εικόνα (γκραβούρα) 

φιλοτεχνημένη από τον Jules-Descartes Férat (1829-1889). Η πρόταση αυτή 

εφαρμόστηκε σε 27 μαθητές της Α΄ Λυκείου (Δεκέμβριος 2014) και στη συνέχεια 

(Μάρτιος 2015) παρουσιάστηκε σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία της Α΄ Διεύθυνσης Αθήνας στα 

πλαίσια επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα «Καλές Πρακτικές». 

Σκοπός είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των εκπαιδευόμενων μέσα από την 

επαφή τους με έργα τέχνης και στην συγκεκριμένη περίπτωση με την ανάγνωση ενός 

αποσπάσματος λογοτεχνικού κειμένου και την παράλληλη επεξεργασία μιας εικόνας. 

Κεντρικός στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι 

χημικές αντιδράσεις γίνονται συνεχώς στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και 

ότι όλοι πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις (γιατί κάποιες αντιδράσεις μπορούν να 

αποβούν μοιραίες για την ανθρώπινη ζωή). 

Επιμέρους στόχοι είναι να μελετήσουν και να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι τους 

μετασχηματισμούς της ύλης που συντελούνται σε επίπεδο ατομικής κλίμακας κατά τη 

διάρκεια μιας χημικής αντίδρασης, τους παράγοντες που την επηρεάζουν  καθώς και 

τις ενεργειακές μεταβολές που πιθανόν τη συνοδεύουν. Οι επιμέρους αυτοί στόχοι 

εξυπηρετούν και τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος, εάν η δραστηριότητα 

εφαρμοστεί σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

5. Εφαρμογή της μεθόδου. 
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1
ο
 Στάδιο: προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος. 

Σε αυτό το στάδιο εντοπίζονται οι παραδοχές, οι λανθασμένες ή οι 

δυσλειτουργικές παραδοχές των εκπαιδευόμενων στο υπό μελέτη θέμα και 

προσδιορίζεται η ανάγκη για κριτική διερεύνηση του θέματος.  

Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τις χημικές αντιδράσεις στο Γυμνάσιο, όπως 

όμως αναφέρεται στη βιβλιογραφία έχουν αποκτήσει γνώση με απομνημόνευση 

πολλών πληροφοριών, που δε συνοδεύεται με εννοιολογική κατανόηση των 

φαινομένων (Βαλανίδης & Νικολάου, χ.χ.). Οι μαθητές όμως αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες με τη μάθηση της Χημείας γεγονός που αποδίδεται σε ποικίλους 

παράγοντες, όπως οι αφηρημένες έννοιες και η μικρή εμπειρία των μαθητών με τη 

γλώσσα της Χημείας (Σχισοδήμου, Α. & Ακριβός, Π. χ.χ.). Και οι ενήλικες όμως 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη μάθηση της Χημείας και έχουν διαμορφωμένες 

αντιλήψεις. Η έρευνα στην περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών έχει 

αποδείξει οι αντιλήψεις των ενηλίκων, ακόμα και αυτών που έχουν περάσει από το 

σχολικό σύστημα, σχετικά με τις έννοιες και τα φαινόμενα που σχετίζονται με τις 

Φυσικές Επιστήμες δεν διαφέρουν ριζικά από αυτές των μαθητών του Δημοτικού 

σχολείου (Κουλαϊδής, 2001). 

Προκειμένου λοιπόν να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευομένων τίθεται το 

ερώτημα: «Τι σκεφτόμαστε για τις χημικές αντιδράσεις;». 

2
ο
 Στάδιο: Έκφραση των απόψεων των εκπαιδευομένων. 

Στο στάδιο αυτό ζητείται από τους εκπαιδευόμενους να χωριστούν σε μικρές 

ομάδες και να γράψουν τις σκέψεις τους σχετικά με το ερώτημα «τι σκεφτόμαστε για 

τις χημικές αντιδράσεις». Οι απαντήσεις που έδωσαν είναι: 

Η πρώτη ομάδα έγραψε: «Ενώνονται δύο ή περισσότερα στοιχεία και κάνουν μπούμ, 

ανάλογα με τις χημικές ενώσεις έχουμε τις ανάλογες αντιδράσεις, ενώνονται στοιχεία 

και κάτι κάνουν». Η δεύτερη ομάδα ήταν πιο λακωνική και έγραψαν λέξεις κλειδιά: 

«Χημικές αντιδράσεις: μαγειρική, οξυγόνο, ήλιο, ένωση, στοιχείο». Η τρίτη ομάδα: «Τι 

σκεφτόμαστε για τις χημικές αντιδράσεις; Σκεφτόμαστε ουσίες να ενώνονται και να 

δημιουργούν καινούργιες με παρόμοιες ιδιότητες, σκεφτόμαστε χημικά στοιχεία τα 
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οποία αντιδρούν βίαια μεταξύ τους, χημικοί πόλεμοι, μαγειρικές». Η τέταρτη ομάδα: 

«Τι σκεφτόμαστε για τις χημικές αντιδράσεις; Η ένωση κάποιων χημικών στοιχείων 

των οποίων οι ιδιότητες αντιδρούν μεταξύ τους». Και η πέμπτη ομάδα έγραψε με 

λέξεις κλειδιά και αυτή: «θετική κατεύθυνση, δύσκολα, χημεία, αντίδραση, χημικά 

στοιχεία, υλικά». 

3
ο
 στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων 

Οι απόψεις των μαθητών που εκφράστηκαν περιστρέφονται γύρω από τη 

χημεία σαν μάθημα δύσκολο και δυσνόητο και προσπαθούν να δώσουν το σωστό 

ορισμό. Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται ότι η χημική μεταβολή 

οδηγεί σε μετασχηματισμούς της ύλης σε εντελώς διαφορετικές ουσίες, αντιλήψεις 

που αναφέρονται και στη βιβλιογραφία (Βαλανίδης, Νικολαΐδου, χ.χ.). 

Αναφέρονται στις ενεργειακές μεταβολές που πιθανόν να ακολουθούν μια χημική 

αντίδραση (κάνει μπουμ, αντιδρούν βίαια μεταξύ τους), υπάρχουν όμως και αναφορές 

στην καθημερινή ζωή (μαγειρική) αλλά και στις καταστροφικές συνέπειες που 

μπορούν να προκαλέσουν στους ανθρώπους (χημικοί πόλεμοι).  

Με αφορμή τις απόψεις των μαθητών προσδιορίζεται το υπόθεμα που θα συζητηθεί:   

Γιατί πρέπει να μάθουμε για τις χημικές αντιδράσεις; 

Βάσει του υποθέματος διατυπώνονται τα κριτικά ερωτήματα: 

1. Μόνο οι χημικοί πρέπει να γνωρίζουν για τις χημικές αντιδράσεις; 

2.  Οι άνθρωποι παλαιότερα γνώριζαν;  

3.  Είναι σημαντική η γνώση αυτή για την ίδια μας τη ζωή; 

4. Ποια είναι τα αντιδρώντα και ποια τα προϊόντα της αντίδρασης που 

αναφέρεται στο κείμενο; 

5.  Ποιά αντίδραση πραγματοποιείται; 

6.  Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την αντίδραση; 

7.  Πως εμφανίζονται οι ενεργειακές μεταβολές που συνοδεύουν την αντίδραση; 

Τα τρία πρώτα κριτικά ερωτήματα στόχο έχουν να διερευνήσουν τη σχέση των 

χημικών αντιδράσεων με την καθημερινή ζωή και τα τέσσερα τελευταία αφορούν στη 



6 
Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), Τεύχος 6 

 

ISSN 1792-7587 

 

βασική επιστημονική γνώση που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος και ταυτόχρονα, εάν 

απευθύνεται σε μαθητές, ικανοποιεί τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος. 

4
ο
 στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτιση τους με τα κριτικά 

ερωτήματα. 

Για την επεξεργασία των κριτικών ερωτημάτων που διατυπώθηκαν στο 3
ο
 

στάδιο επιλέγονται δύο έργα τέχνης τα οποία μπορούν να δώσουν ιδέες για την 

ανάπτυξη προβληματισμού και κριτικού αναστοχασμού.  

Το πρώτο έργο είναι μία εικόνα φιλοτεχνημένη από τον Jules-Descartes Férat 

(1828- 1905) για το βιβλίο του Ιουλίου Βερν «Μαύρες Ινδίες» (1887) και απεικονίζει 

τον «fireman», τον άνθρωπο που εξουδετέρωνε το μεθάνιο προκειμένου να 

αποφευχθούν οι μεγάλες εκρήξεις στα ανθρακωρυχεία. O Jules-Descartes Férat, ήταν 

Γάλλος καλλιτέχνης και εικονογράφος γνωστός για τις απεικονίσεις εργοστασίων και 

εργατών. Έχει επίσης εικονογραφήσει τα βιβλία πολλών γνωστών συγγραφέων όπως 

του Edgar Allan Poe, του Victor Hugo, του Ιουλίου Βερν (Wikipedia). 

Το δεύτερο έργο είναι το βιβλίο «Μαύρες Ινδίες» του Ιουλίου Βερν, το οποίο 

αναφέρεται σε μια ιστορία που διαδραματίζεται σε ένα ανθρακωρυχείο στη Σκωτία. 

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα του εκδότη (Κοπελιάδης,2011), ο Βερν πριν γράψει 

το βιβλίο ταξίδεψε στη Σκωτία, συγκέντρωσε υλικό προκειμένου να περιγράψει την 

περιοχή όπου διαδραματίζεται η ιστορία, διάβασε και μελέτησε πολύ τη ζωή των 

ανθρακωρύχων, επισκέφθηκε τα ορυχεία της Anzin προκειμένου να περιγράψει το 

χώρο αλλά και τη ζωή τους. Το απόσπασμα που επελέγη αφορά στην τεχνική που 

χρησιμοποιείτο προκειμένω  να προληφθούν οι εκρήξεις στα ανθρακωρυχεία, πριν η 

λυχνία Ντέιβι ανακαλυφθεί και περιγράφει το μεθάνιο, την αντίδραση του με το 

οξυγόνο και τις εκρήξεις που μπορούν να προκληθούν αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα 

μέτρα ασφαλείας. 

Η συσχέτιση των δύο έργων με τα κριτικά ερωτήματα φαίνεται στον παρακάτω 

πίνακα συσχέτισης: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 
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ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 1
Ο

  2
Ο

  3
Ο

  4
Ο

  5
Ο

  6
Ο

  7
Ο

  

Εικόνα √  √  √      

«Μαύρες Ινδίες» √  √  √  √  √  √  √  

5
ο
 στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης 

Στο στάδιο αυτό πρώτα παρουσιάζεται η εικόνα και οι μαθητές καλούνται να 

την παρατηρήσουν σύμφωνα με το μοντέλο του Perkins και επιχειρείται σταδιακή 

εμβάθυνση. Κατ΄αρχήν εκφράζονται οι πρώτες σκέψεις για τον χώρο που βρίσκεται ο 

άνθρωπος και την εποχή που αυτός ζει. Εδώ οι μαθητές δυσκολεύονται. Ακολουθεί 

σταδιακή εστίαση σε λεπτομέρειες. Παρατηρούν στοιχεία όπως η στάση του σώματος 

του ανθρώπου, ο χώρος που αυτός βρίσκεται τους θυμίζει σπηλιά, αντιλαμβάνονται 

ότι κρατάει κάτι σαν κερί. Στη συνέχεια παρατηρούν ότι η εικόνα αναφέρεται σε ένα 

άνθρωπο που έζησε πριν πολλά χρόνια και ότι ψάχνει κάτι και ίσως αυτή να είναι η 

δουλειά του. Στη συνέχεια τους δίνονται κάποιες πρώτες πληροφορίες, όπως ο τίτλος 

της εικόνας. Τους κάνει εντύπωση ο χώρος που βρίσκεται, τα ρούχα του και 

αντιλαμβάνονται ότι κάνει μια πολύ δύσκολη και επικίνδυνη εργασία. 

Στο σημείο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να γίνει η επεξεργασία του δεύτερου έργου 

που είναι το απόσπασμα από το λογοτεχνικό κείμενο και για το λόγο αυτό δίνεται 

αντίγραφο σε κάθε μαθητή ώστε να μπορέσουν να κρατήσουν σημειώσεις για τις 

πρώτες, δεύτερες ή τρίτες σκέψεις που θα προκύψουν από την προσεκτική ανάγνωση 

του κειμένου. Επειδή το κείμενο είναι απλό και φιλικό οι μαθητές το διαβάζουν 

εύκολα και ευχάριστα και το συνδέουν με την εικόνα. Οι μαθητές αρχίζουν σταδιακά 

να διατυπώνουν σκέψεις και προβληματισμούς που τους γεννιούνται, ανασύρουν 

γνώσεις για το μεθάνιο και την καύση του με το οξυγόνο, εντυπωσιάζονται με την 

καταστροφή που μπορεί να προκαλέσει μια έκρηξη μεθανίου και η συζήτηση 

προχωρά στις ουσιαστικές ανάγκες και στους στόχους της μαθησιακής διεργασίας και 

κλείνει με κάποιες σκέψεις που όλοι οι μαθητές καταλήγουν από κοινού: 

Οι άνθρωποι παλιότερα μάθαιναν «χημεία» μέσα από την εμπειρία αλλά μερικές 

φορές, παρά τις προφυλάξεις που έπαιρναν, συνέβαιναν σοβαρά ατυχήματα. Πρέπει 

λοιπόν να έχουμε όλοι βασικές γνώσεις χημείας η γνώση αυτή δεν είναι στείρα και 
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άχρηστη, έχει άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα μας, πιθανόν να τους χρειαστεί 

μετέπειτα στην επαγγελματική τους ζωή και όπως είπαν «να ξέρουμε τι μας 

γίνεται…». 

Αναγνώρισαν και έγραψαν την αντίδραση του μεθανίου με το οξυγόνο και 

κατανόησαν τις ενεργειακές μεταβολές που συμβαίνουν σε αυτή τη χημική αντίδραση 

και έτσι ικανοποιήθηκαν και οι στόχοι του αναλυτικού προγράμματος. 

6
ο
 στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός 

Σε αυτό το στάδιο γίνεται σύγκριση των τελικών απόψεων με εκείνες που είχαν 

διατυπώσει στο δεύτερο στάδιο, αναθεωρούν τις απόψεις τους περί χημικών 

αντιδράσεων και ο μαθησιακός στόχος επετεύχθη. 

 

6. Αξιολόγηση - Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου διδασκαλίας έδειξε ότι με τα κατάλληλα 

ερεθίσματα μπορεί να διεγερθεί η σκέψη των εκπαιδευομένων και να οδηγηθεί σε 

κριτικό στοχασμό. Είναι γεγονός ότι οι μαθητές στην αρχή δυσκολεύτηκαν γιατί δεν 

είχαν συνηθίσει σε ανάλογο τρόπο διδασκαλίας και ιδιαίτερα σε μαθήματα όπως η 

χημεία, όπου το κυρίαρχο είναι το πείραμα και όχι η παρατήρηση εικόνας ή η 

ανάγνωση λογοτεχνικού κειμένου. Στην πορεία όμως προσαρμόστηκαν στη 

διεργασία, βρήκαν ενδιαφέρον σε αυτό το κεφάλαιο της χημείας και ζήτησαν να 

συνεχιστεί η συζήτηση και σε επόμενες διδακτικές ώρες γιατί η μέθοδος διδασκαλίας 

τους άρεσε. 
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Η εικόνα που χρησιμοποιήθηκε 
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Εικόνα 1.«Le pénitent, la face masquée, allait en rampant sur le sol» 

«Ο μετανοητής προχωρούσε συρτά στο έδαφος με καλυμμένο το πρόσωπο». 

 (Πηγή: Ιούλιος Βερν «Μαύρες Ινδίες, ξεχειμωνιάζοντας στους πάγους», Αθήνα: 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΙ, 2011.) 
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Το κείμενο 

 (Πηγή: «Η λογοτεχνία της Χημείας», Α. Βάρβογλης, εκδ. κάτοπτρο, 2004, σ. 77-79). 
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ:EDUCATION THROUGH ART, THE 

CHEMICAL REACTIONS:Nika Aikaterini, M.Ed, High School Teacher 

Kalogridi Sofia, School Advisor, Tutor in Greek Open University. 

Abstract 

Art can be used as a training tool to creativity, innovation and the development of 

critical thinking through contact with the visual arts, films, literature and other 

artworks. In this paper the method followed is “transformative learning through 

Aesthetic Experience”.  According to this method learners explore the meaning of 

artwork, they connect it with critical questions and that could contribute to the critical 

and creative approach of the topic. The project chosen is an excerpt from the book by 

Jules Verne's, «Black Indies" (1877), an easy, understandable and friendly to learners 

text which depicts in a very nice and vivid way the reaction between methane and 

oxygen and provides help to answer critical questions in order to achieve the 

objectives of teaching. 
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Die digitalen Medien als unterstützendes Mittel  zum Aufbau des pädagogischen 

Konzeptes einer Bildungsinstitution 

 

 In diesem Beitrag wird der Nutzen digitaler Medien bezüglich der Vorstellung und 

dem besseren Verständnis pädagogischer Themen dargestellt. 

Zu Beginn wird verdeutlicht, dass ein solides pädagogisches Konzept für 

Bildungsinstitutionen essenziell ist, um die Neuen Medien nutzvoll einsetzen zu 

können.  

Der Fokus liegt dabei auf zwei Faktoren: die Rolle der Lehrkräfte und deren 

persönliche Grundsätze, als auch das jeweilige Leitbild einer Schule. Auf diesen 

Faktoren basiert der Einsatz digitaler Medien (Informations- und 

Kommunikationstechnologien), welche die pädagogische Praxis unterstützen. 

Abschließend, wird anhand von drei Beispielen im Bereich digitales 

Geschichtenerzählen  Umwelterziehung und Akzeptanz von Heterogenität erläutert, 

wie digitale Medien die pädagogische Arbeit fördern und zum Verständnis der 

Lerninhalte beitragen.  

 


