
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΤΕΧΝΗ»



Βάλτε εδώ τον τίτλο του θέματός σας

Στάδια της μεθόδου

Στάδιο 1: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική 
διερεύνηση ενός θέματος



Στάδιο 2: Οι εκπαιδευόμενοι καταγράφουν τις 

απόψεις τους (ΓΡΑΠΤΑ) επάνω σε ένα θέμα, 

υπό τη μορφή μικρής εργασίας:

Η καταγραφή αυτή σκόπιμο είναι να απαντά σε ένα 

ανοικτό ερώτημα: «Τι σκεφτόμαστε για το…(θέμα);»

•Αυτό γίνεται ατομικά ή σε μικρές ομάδες



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 2ου ΣΤΑΔΙΟΥ

Βάλτε το δικό σας παράδειγμα.

Εάν έχετε ήδη κάνει την εφαρμογή βάλτε εδώ 

χαρακτηριστικές απαντήσεις των 

εκπαιδευομένων.



Στάδιο 3:  Προσδιορισμός: 
α)των υποθεμάτων που θα εξεταστούν και 
β) των κριτικών ερωτημάτων επάνω στα 
υποθέματα

Υποθέματα:….

Κριτικά ερωτήματα:…

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΑΣ



Στάδιο 4: α)Επιλογή των έργων τέχνης 
β)Συσχέτιση των έργων με τα κριτικά ερωτήματα

Τα έργα επιλέγονται από διάφορες μορφές τέχνης (ζωγραφική, 

κινηματογράφος, λογοτεχνία, κ.ά.) ως εναύσματα για να συζητηθούν τα 

κριτικά ερωτήματα. 

Το νόημα των έργων τέχνης συσχετίζεται με το περιεχόμενο των 

κριτικών ερωτημάτων: Δημιουργείται ένας πίνακας συσχέτισης.

Παράδειγμα (Βάλτε τον δικό σας πίνακα συσχέτισης)



Στάδιο 5: α) Επεξεργασία των έργων τέχνης
β) Συσχέτιση της επεξεργασίας αυτής με τα 

κριτικά ερωτήματα

Στάδιο 5α: 

Γίνεται αλλεπάλληλα επεξεργασία καθενός έργου τέχνης.

Χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι τεχνικές: 

- Οι τέσσερις φάσεις της τεχνικής του D. Perkins 

- H τεχνική “Visible Thinking”

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΟΙΑ/ΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ/ΕΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ



ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΤΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ή ΤΑ ΚΡΙΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ….

Βάλτε εδώ το πρώτο έργο



ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΤΟ ΚΡΙΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ Ή ΤΑ ΚΡΙΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ….

Βάλτε εδώ το δεύτερο έργο

κ.λπ.



Στάδιο 5β (σκόπιμο είναι να γίνεται με 

εργασία σε ομάδες):

Όλες οι ιδέες που προέκυψαν στο στάδιο 5α

συσχετίζονται με το/τα κριτικό/ά ερωτήμα/τα, 

ενδεικτικά ως εξής:

«Όλα όσα συζητήσαμε σχετικά με το/τα έργο/α 

τέχνης τι έχουν να μας ‘πουν’ προκειμένου να 

επεξεργαστούμε το/τα κριτικό/ά ερώτημα/τα που 

έχουμε επιλέξει;»



Στο τέλος της διαδικασίας του 5ου Σταδίου, οι

απόψεις των εκπαιδευομένων για το θέμα

αναμένεται να έχουν εμπλουτιστεί πολύ, με κριτικό

και δημιουργικό τρόπο:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΩΣ



Στάδιο 6: Κριτικός Αναστοχασμός  

 Οι εκπαιδευόμενοι γράφουν την ίδια μικρή εργασία που 

εκπόνησαν στο 2ο Στάδιο.

[Εάν είχαν εργαστεί σε ομάδες στο 2ο Στάδιο, τώρα 

πρέπει πάλι να εργαστούν στις ίδιες ομάδες.]

 Γίνεται σύνθεση και αντλούνται συμπεράσματα.



Καλή Εφαρμογή!


