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Περίληψη 

Στo εργαστήριο αυτό παρουσιάζεται μία μέθοδος αξιοποίησης των έργων τέχνης στην εκπαίδευση με 

υποστήριξη  των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την ανάπτυξη της 
δημιουργικής και κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα συζητούνται οι λόγοι που καθιστούν 

χρήσιμη την αξιοποίηση των έργων τέχνης στη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Περιγράφονται οι 
δυνατότητες υλοποίησης της μεθόδου με την αξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ όπως τα συστήματα 
διαχείρισης μάθησης LAMS και Quizzes. Για την υλοποίηση του εργαστηρίου, επιλέγεται από τα 

μοντέλα προσέγγισης έργων τέχνης στην εκπαίδευση, το μοντέλο του Perkins. Δίνονται παραδείγματα 
αξιοποίησης έργων τέχνης με τη βοήθεια της τεχνολογίας για την ανάδειξη της κριτικής σκέψης στο 

πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Από την αρχική και την ενδιάμεση διαμορφωτική  
αξιολόγηση της μεθόδου οι εκπαιδευτικοί διατυπώνουν την άποψη ότι η μέθοδος είναι ενδιαφέρουσα 

και από την τελική αξιολόγηση ότι είναι εφικτή η υλοποίηση της με τη βοήθεια - υποστήριξη των ΤΠΕ 
για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών τους. 

Λέξεις κλειδιά: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών , Αξιοποίηση έργων τέχνης, Τεχνολογικά υποστηριζόμενη 

μάθηση  

Εισαγωγή  

Η εκπαίδευση μέσα από την αξιοποίηση έργων τέχνης συμβάλλει στη διαδικασία της 
μάθησης, ενώ παράλληλα βοηθά τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες, 
όπως κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συναισθηματική έκφραση, απαραίτητες για την 
άσκηση του ρόλου τους ως ενεργών πολιτών(Gardner,1990;  Perkins,1994; Eisner,2002; 
Κόκκος, 2011; Phillips & Fragoulis, 2012). Στο πλαίσιο αυτής, της προβληματικής στο 
εργαστήριο αυτό θα αναδειχτεί πώς οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων μπορούν να 
αξιοποιήσουν την τέχνη ως ένα δραστικό στοχαστικό εργαλείο. Ειδικότερα θα αξιοποιηθεί 
το «μοντέλο» παρατήρησης – ανάλυσης έργων τέχνης που ανέπτυξε ο Perkins (1994).   
Οι εξελίξεις της τεχνολογίας με την εξάπλωση των κινητών συσκευών και της 
ευρυζωνικότητας του διαδικτύου διευκολύνουν την τεχνολογικά υποστηριζόμενη 
αξιοποίηση έργων τέχνης για την καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. 

Στο εργαστήριο αυτό θα αξιοποιηθούν  προηγμένα μαθησιακά περιβάλλοντα  όπως το  
LAMS 2.5 για την περιγραφή της ακολουθίας μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες θα 
υποστηρίξουν τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση της μεθόδου, καθώς 
και η υπηρεσία QUIZIZZ για την αξιοποίηση κινητών συσκευών για άμεση ανάδραση – 
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αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμορφούμενων και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της 
επιμόρφωσης για την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης με χρήση έργων 
τέχνης. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να συμμετέχουν με τη χρήση των κινητών τους 
συσκευών σε πραγματικό χρόνο στην απάντηση ερωτήσεων για τα έργα τέχνης. 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με αξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ αποτελεί τον 
καταλύτη που αυξάνει το ενδιαφέρον, μπορεί να ενδυναμώσει τον εκπαιδευτικό στο έργο 
του ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στις προκλήσεις της 
εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. 
Η χρήση  σύγχρονων τεχνολογικών μέσων από τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους αλλάζει 
την εικόνα των μαθητών στο πρόσωπό τους, αφού γίνονται δημιουργοί καινοτόμων 
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, μεθόδων και τεχνολογιών οι οποίες βοηθούν στον κριτικό 
αναστοχασμό τους σε σχέση με τη διδακτική τους πρακτική και την αποτελεσματικότητα του 
έργου τους. 

 
Το εργαστήριο θα καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς να εφαρμόζουν:  
α)  νέες μεθόδους διδασκαλίας (αξιοποίηση έργων τέχνης),  
β) νέα μέσα (εικαστικά έργα τέχνης), προηγμένες τεχνολογίες (κινητές συσκευές και 

κατάλληλο λογισμικό) οργανώνοντας μαθησιακά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν 
το σχεδιασμό,  την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση, αυθεντικών 
συνεργατικών δραστηριοτήτων, χρήσιμων  για τον σύγχρονο κόσμο. 

 
 
Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει: 

Α) σύντομη θεωρητική επισκόπηση της προτεινόμενης μεθόδου και των τεχνολογικών 
εργαλείων που προτείνονται για την υποστήριξή της  
Β) παρουσίαση μιας καλής επιμορφωτικής πρακτικής (με χρήση εικαστικού έργου τέχνης 
”The Country School” του Homer) ως παράδειγμα για τη διερεύνηση του ρόλου του 
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού, με την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης 
Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS 
Γ) αξιολόγηση με χρήση κινητών συσκευών σε πραγματικό χρόνο - συζήτηση για την 
αποτελεσματικότητα της μεθόδου στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
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Σχήμα 1. Ακολουθία Μαθησιακών Δραστηριοτήτων Εφαρμογής της μεθόδου σε LAMS   

Σκοπός 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι εκπαιδευτικοί στη μέθοδο αξιοποίησης 
έργων τέχνης του Perkins στη διδακτική πράξη, η οποία συμβάλλει στην καλλιέργεια της 
δημιουργικής και της κριτικής σκέψης των μαθητών.    

Ψηφιακό περιβάλλον/προϊόν 

Ψηφιακή ακολουθία μάθησης (learning design) σε περιβάλλον ΕΛ/ΛΑΚ LAMS για την 
αξιοποίηση της μεθόδου χρήσης της τέχνης στην εκπαίδευση από εκπαιδευτικούς. 

Προστιθέμενη αξία 

Το βιωματικό εργαστήριο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, έχει σχεδιαστεί με θέμα 
την αξιοποίηση της τέχνης ως εργαλείου για την προώθηση της άτυπης μάθησης με σκοπό 
να λειτουργήσει ως «πεδίο εφαρμογής» της μεθοδολογίας αυτής για την αξιοποίηση της 
τέχνης και την ενεργοποίηση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των εκπαιδευτικών. Στο 
εργαστήριο αυτό οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν  στην αξιοποίηση της  
παρατήρησης έργων τέχνης με τη μέθοδο του Perkins (1994)  με αξιοποίηση ψηφιακής 
τεχνολογίας και βιωματικών ενεργητικών τεχνικών. 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται 
Εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Στελέχη Εκπαίδευσης. 

Οργάνωση Εργαστηρίου - Διαδικασία υλοποίησης 
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Στον Πίνακα 1, περιγράφεται η διαδικασία οργάνωσης και η υλοποίηση του εργαστηρίου σε 

δύο διδακτικές ώρες. 

 

Πίνακας 1. Οργάνωση Εργαστηρίου 

1η Ώρα Περιγραφή 

 10΄   

Γνωριμία με την ομάδα και σπάσιμο πάγου.  
Ως τεχνική αλληλογνωριμίας θα χρησιμοποιηθεί η τεχνική αλληλογνωριμίας με χρήση 

καρποστάλ. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν καρποστάλ σε αριθμό διπλάσιο 
από τον αριθμό συμμετεχόντων στο εργαστήριο. 
 Κάθε συμμετέχων/ουσα θα κληθεί να επιλέξει μία κάρτα και να μας πει κάτι για τον εαυτό 
του/της. [πχ. ονοματεπώνυμο, επαγγελματική ιδιότητα, εργασία, προσδοκία/ες από το 
εργαστήριο]  

10 

Καταιγισμός ι Τι εννοούμε όταν λέμε:  «Ρόλος αποτελεσματικού εκπαιδευτικού»;   
 Ως συντονιστές του εργαστηρίου καταγράφουμε τις απόψεις των συμμετεχόντων σε πίνακα ή 
σε χαρτί του μέτρου και στη συνέχεια προβαίνουμε σε σύνθεση των απόψεων των  
συμμετεχόντων στο εργαστήριο. 

 

10΄ 

Εισαγωγή στον πί Πίνακας ζωγραφικής: Λίγα λόγια για το έργο, τον ζωγράφο και το ρεύμα τους 
εποχής ιμπρεσιονισμός  
  Παράλληλα τους μοιράζουμε φυλλάδιο με στοιχεία του έργου που πρόκειται να 
παρακολουθήσουν. 
 

 Εργασία σε ομάδες: 1) Με ερέθισμα το παρουσιαζόμενο εικαστικό έργο τέχνης, οι 
συμμετέχοντες στο εργαστήριο επεξεργάζονται το ακόλουθο ερώτημα:  

1)    Ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο;  
 

5΄ 
Ανακοίνωση των ομάδων στην ολομέλεια και συζήτηση. Σύνθεση των απόψεων των 

εκπαιδευόμενων από τους  εκπαιδευτή. 

2η Ώρα Περιγραφή 

30΄   
Σε πίνακα ή σε χαρτί  του μέτρου χωρίζουμε 7 στήλες  που αντιστοιχούν στις 4 φάσεις 
της στοχαστικής προσέγγισης της μεθόδου Perkins (1994). Γράφουμε το όνομα κάθε 

στήλης και διατρέχουμε με τους συμμετέχοντες τα στάδια της μεθόδου  Perkins.  

15’ 

Αναστοχασμός σε σχέση με την αξιοποίηση της μεθόδου σε περιβάλλον ηλεκτρονικής 

μάθησης. Εξαγωγή συμπερασμάτων. Διατύπωση προτάσεων σχετικά με την 
αξιοποίηση της προτεινόμενης μεθόδου. 

  
Από την παρατήρηση και αξιολόγηση  των  τεσσάρων φάσεων (Χρόνος για Παρατήρηση, 

Ανοικτή και περιπετειώδης παρατήρηση, Αναλυτική και βαθιά παρατήρηση, Ανασκόπηση 
της διεργασίας), με τήρηση της διαδοχής τους και περιθώρια ελευθερίας ως προς τον τρόπο 
εφαρμογής τους, με ή και χωρίς την υποστήριξη της τεχνολογίας θα διαπιστώσουν οι 
εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων ότι μπορούν να επιμορφωθούν και να αξιοποιήσουν 
την τέχνη ως ένα δραστικό στοχαστικό εργαλείο, με βάση το «μοντέλο» που ανέπτυξε ο 
Perkins στα αντικείμενα της ειδικότητας τους, αλλά και σε επιμέρους έννοιες και θεματικές 
ενότητες με διαθεματική προσέγγιση. 
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Υποστήριξη μεθόδου με προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες 

Οι ΤΠΕ και ιδιαίτερα το διαδίκτυο διευκολύνουν την υλοποίηση αυτής της μεθόδου και 
επιτρέπουν την αναλυτική καταγραφή των προβληματισμών και της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες για αξιολόγηση και αναστοχασμό μελετώντας 
τα αρχεία καταγραφής (log files).  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενσωματώνουν πιο εύκολα τα ψηφιακά αντίγραφα ή 
αποσπάσματα έργων τέχνης σε μαθησιακές δραστηριότητες και να δίνουν  στους 
εκπαιδευόμενους την ευκαιρία για πολλαπλή θέαση, προσέγγιση και ερμηνεία τους, 
ατομικά ή συνεργατικά (Σχήμα 2). Επιπλέον με τη δυνατότητα πλησιάσματος (zoom-in) 
μπορούν να δουν από πιο κοντά λεπτομέρειες σε ένα έργο τέχνης ή να σταματήσουν (pause) 
ή να επαναλάβουν (repeat) ένα ηχητικό ή οπτικοακουστικό στιγμιότυπο και να σκεφτούν 
κριτικά. 

 

 
Σχήμα 2. Καταιγισμός ιδεών μέσω κινητών συσκευών 

Με τη χρήση κινητών συσκευών μπορούν να αλληλεπιδρούν άμεσα ακόμα και από 
απόσταση (Σχήμα 3) εφαρμόζοντας ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές όπως καταιγισμό 
ιδεών, εργασία σε ομάδες, δημιουργία εννοιολογικού χάρτη. 
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Σχήμα 3. Εκπαιδευτικό παιχνίδι τύπου quiz για την επεξεργασία έργου τέχνης 

Συμπεράσματα 

Η αξιοποίηση έργων τέχνης για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο 
διδασκαλίας η οποία εκτός από την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της αισθητηριακής 
αντίληψης προσφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές.  
Ειδικότερα, μέσα από την αξιοποίηση της μεθόδου οι μαθητές αναπτύσσονται γνωστικά, 
ψυχοκινητικά, συναισθηματικά και αισθητικά, δηλαδή ολιστικά. Η ανάπτυξη αυτή 
συμβάλλει στην βαθύτερη αντίληψη και κατανόηση όχι μόνο του εαυτού τους αλλά και της 
πραγματικότητας που τους περιβάλλει (Μέγα, 2011: 62).  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εξοικείωση τους με τη μέθοδο και τα εργαλεία 
ΤΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου. Οι εκπαιδευτικοί στο 
πλαίσιο της μεθόδου μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις αξίες των 
άλλων καθώς αντιλαμβάνονται και εμβαθύνουν σε αυτές μέσα από την παρατήρηση έργων 
τέχνης με τον ίδιο τρόπο που αναμένουν να το κάνουν και οι μαθητές τους στη συνέχεια. 
Παράλληλα αποκτούν ενσυναίσθηση κατανοώντας τις σκέψεις, τα συναισθήματα και το 
σύστημα αξιών των «άλλων» όπως αυτά εκφράζονται στα έργα τέχνης συγκρίνοντάς τα με 
το δικό τους σύστημα αξιών.  

Στο πλαίσιο προσέγγισης και επεξεργασίας έργων τέχνης με την τεχνολογική υποστήριξη 
μπορούν ευκολότερα να προετοιμάζονται κατάλληλα για την εφαρμογή σύγχρονων 
μεθόδων διδασκαλίας και μέσων στο διδακτικό τους έργο.   

Οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν την στοχαστική τους ικανότητα μέσα από την παρατήρηση 
έργων τέχνης προβαίνουν σε ερμηνεία συμβόλων και σε αναγνώριση σχέσεων. Παράλληλα 
αναπτύσσουν τη δημιουργική τους σκέψη αξιοποιώντας τη φαντασία και την 
εφευρετικότητα τους και οργανώνουν το μάθημα τους με εναλλακτικούς τρόπους και νέα 
τεχνολογικά μέσα. Τέλος, αναπτύσσουν ερευνητική διάθεση αξιοποιώντας κατάλληλα 
εκπαιδευτικά σενάρια στο πλαίσιο των οποίων τα έργα τέχνης αποτελούν αφόρμιση για 
περαιτέρω έρευνα.   
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