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Αισθητική αγωγή 

Επηδηώμεηο 

Σθνπνί δηδαζθαιίαο: 

 

 

Μέζα 

΄Αιινη παξάγνληεο 
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αηζζεηηθή αγσγή 

α) Ζ ελίζρπζε ηεο 

επαηζζεζίαο ησλ παηδηψλ 

απέλαληη ζηα πξάγκαηα θαη 

ηηο κεηαβνιέο ηνπο θαη ε 

αμηνπνίεζε ηεο 

παξαηεξεηηθφηεηάο ηνπο  

β) Ζ θαιιηέξγεηα ησλ 

αηζζήζεσλ θαη ησλ 

αληηιεπηηθψλ ηθαλνηήησλ 

ησλ παηδηψλ. 

γ) Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ 

δεκηνπξγηθψλ δπλάκεσλ 

φισλ ησλ παηδηψλ ζε θάζε 

ειηθία. 

δ) Ζ εμνηθείσζε θαη ε 

αληίζηνηρε άζθεζε, κε ηα 

ζχκβνια, ηα κέζα θαη ηηο 

ηερληθέο, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη 

θαιιηηέρλεο, ψζηε λα 

εδξαησζεί ην αηζζεηηθφ 

ηνπο θξηηήξην. 

ε) Ζ απφθηεζε γλψζεσλ, 

δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ, 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα 

ηελ επαγγεικαηηθή δσή θαη 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ρεηξσλαθηηθήο εξγαζίαο 

γεληθφηεξα θαη 

ζη) Ζ γλσξηκία κε ηνπο 

θαιιηηερληθνχο ζεζαπξνχο 

ηνπ έζλνπο καο, φπσο θαη 

άιισλ ιαψλ, ψζηε ε ηέρλε 

λα γίλεη ζχκβνιν θαη κέζν 

ζπλαδέιθσζεο ησλ ιαψλ. 

1. 

εμαζθάιηζε ππνδνκήο 

(ρψξνη – κέζα) γηα εηθαζηηθέο 

ηέρλεο (δσγξαθηθή, γιππηηθή 

θ.ά.) 

2. 

δηδαζθαιία 

 ηεο κνπζηθήο,  

 ηεο δσγξαθηθήο 

 ηεο ρεηξνηερλίαο,  

 ηεο δξακαηηθήο έθθξαζεο,  

 ηεο απαγγειίαο,  

 ηνπ ρνξνχ  

3. 

Άιιεο δξαζηεξηόηεηεο 

δηνξγάλσζε  

 δηαγσληζκψλ θαη εθζέζεσλ, 

 ινγνηερληθψλ δηαγσληζκψλ 

 κνπζηθνρνξεπηηθψλ 

εθδειψζεσλ θαη  ζεαηξηθψλ 

αγψλσλ 

 δεκηνπξγία ζεαηξηθήο 

νκάδαο 

 πξφζθιεζε πνηεηψλ θαη 

πεδνγξάθσλ 

4. 

Εθηόο ζρνιείνπ 

Επαθή κε γλήζηα έξγα ηέρλεο 

παξαθνινχζεζε 

 ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ 

     πξνβνιή  

 θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ 

(αθηεξψκαηα ζε ζθελνζέηεο, 

εζνπνηνχο, ηζηνξηθέο 

πεξηφδνπο θ.ά) 

 επίζθεςε  ζε κνπζεία, 

αξραηνινγηθά, ηζηνξηθά, 

ιατθήο αιιά θαη ζχγρξνλεο 

ηέρλεο, 

 ζε πηλαθνζήθεο θαη αίζνπζεο 

ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ αθξφαζε 

 κνπζηθψλ εθδειψζεσλ ζε 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο 

ρψξνπο (Μέγαξν κνπζηθήο, 

Ζξψδεην, Λπθαβεηηφο θ.ά). 

1. 

Σην ζρνιείν 

 Σν πεξηβάιινλ γεληθά, 

π.ρ. νη θαζαξέο θαη 

πεξηπνηεκέλεο ηάμεηο. 

 Σν ζσζηά βακκέλν 

ζρνιείν κε ρξψκαηα πνπ 

δελ εξεζίδνπλ, αιιά θαη 

νχηε ζπκίδνπλ άιια 

ηδξχκαηα π.ρ. λνζνθνκεία. 

 Θεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 

ενξηαζκνί. σζηά 

αηζζεηηθά ζε θίλεζε, ήρν, 

ζπλδπαζκφ ρξσκάησλ, 

θσηηζκφ, αθφκα θαη 

νξγαλσκέλα παξαζθήληα. 

 

2. 

Οηθνγέλεηα 

 

3. 

ΜΜΔ 

 

4. 

Πνιηηεία 

 

 Καιαίζζεηα ζρνιηθά 

θηίξηα 

 Γνκεκέλν πεξηβάιινλ 

(Πνιενδνκία, Ρπκνηνκία 

Οηθηζηηθή αξρηηεθηνληθή) 

 Καζαξηφηεηα 

 Γελδξνθχηεπζε 

 ρη δηαθεκηζηηθέο 

ηακπέιεο-γηγαληναθίζεο 

 Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 Αλάδεημε ησλ 

αξραηνινγηθψλ ηφπσλ θαη 

ησλ κλεκείσλ 
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χγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο 

 

Παιαηόηεξα ε ηέρλε ήηαλ πξνλόκην ησλ ιίγσλ (επγελείο, πινύζηνη).  

ηελ επνρή καο θαίλεηαη  πσο ππάξρεη έλα άλνηγκα, έλαο εθδεκνθξαηηζκφο· ε ηέρλε δελ είλαη 

απξφζηηε ζην θνηλφ. 

Οη δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξεη  ε επνρή καο γηα επαθή κε ηελ ηέρλε νθείινληαη: 

 ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο (Μ.Μ.Δ., DVD, CD θ.α.). 

 ηελ πνιηηηζηηθή/θαιιηηερληθή απνθέληξσζε (ΓΖΠΔΘΔ, γθαιεξί, κνπζεία, εθδειψζεηο 

θαιιηηερληθέο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα). 

 ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ζηελ αλχςσζε ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπέδνπ. 

 ηελ παγθνζκηνπνίεζε (γφληκεο αληαιιαγέο). 

ηελ εθπαίδεπζε πνπ δίλεη, σο έλα βαζκφ, εξεζίζκαηα γηα επαθή κε ηελ ηέρλε 

 

Δλλνηνινγηθέο δηεπθξηλίζεηο 

 

Αγσγή, γεληθά, είλαη ε ζθόπηκε ελέξγεηα ησλ ελειίθσλ πξνο ηα αλαπηπζζφκελα άηνκα, γηα 

λ’ αλαπηχμεη ηε ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, θνηλσληθή, εζηθή θαη αηζζεηηθή φςε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη λα ηα βνεζήζεη λα απηνπξαγκαησζνχλ θαη λα εληαρηνχλ αξκνληθά 

ζην θπζηθφ θαη αλζξψπηλν πεξηβάιινλ φπνπ ζα δήζνπλ. 

Αηζζεηηθή αγσγή: Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ δηαπηζηψλνπκε πσο ε Αηζζεηηθή Αγσγή 

απνηειεί κηα φςε ηεο γεληθφηεξεο έλλνηαο ηεο Αγσγήο. Μπνξνχκε, ινηπφλ, λα νξίζνπκε πσο 

ε Αηζζεηηθή Αγσγή είλαη έλαο ηνκέαο ηεο Αγσγήο, πνπ ζθνπεύεη ζηελ αηζζεηηθή αλάπηπμε 

ηνπ αηφκνπ, κε ζθνπφ λα ην θάκεη ηθαλφ λα απνιακβάλεη θαη λα δεκηνπξγεί ην σξαίν ζηε 

θχζε θαη ζηελ ηέρλε. 

Αηζζεηηθή αγσγή ζην ζρνιείν: Πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη κε ηνλ φξν Αηζζεηηθή Αγσγή 

ζην ζρνιείν, ελλννύκε ηελ εηθαζηηθή αγσγή, ηε κνπζηθή θαη ηε ζεαηξηθή παηδεία. 

Ο όξνο αηζζεηηθή αγσγή πεξηγξάθεη ην ζχλνιν καζεκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά 

νξηζκέλεο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο, δηδάζθνληαο ηερληθέο ρξήζεο ησλ πιηθψλ ζηελ ηέρλε, 

θαη δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κ' απηήλ.. (http://art.dimagnikol.com/) 

 

 

 

 

 

 

Οι φωτογραφίες είναι από  http://www.ert.gr/kallitechniko-scholio-geraka 
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Απνηειέζκαηα 

Ζ ζπκβνιή ηεο ηέρλεο θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο ζηελ απφθηεζε νινθιεξσκέλεο κφξθσζεο 

θαη πξνζσπηθφηεηαο είλαη κεγάιε: 

Αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα 

 εμνηθείσζε κε άιιεο κνξθέο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο (ρνξφο, κνπζηθή θ.ά.) 

 εμνηθείσζε κε ηνλ έληερλν ιφγν, ε αλαβάζκηζε ηεο γισζζηθήο έθθξαζεο, 

 εμνηθείσζε κε ηηο αηζζεηηθέο αμίεο (π.ρ. νκνξθηά, αξκνλία), ηηο νπνίεο ζα αλαδεηήζεη 

θαη ζα εθαξκφζεη ν καζεηήο ζηε ζρνιηθή αιιά θαη ηελ εμσζρνιηθή δσή ηνπ 

 αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο, ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο 

πξσηνβνπιίαο 

αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ, σο αηφκσλ 

κνλαδηθψλ θαη αλεπαλάιεπησλ 

Τα παηδηά όηαλ δσγξαθίδνπλ κπνξνύλ λα κάζνπλ όηη ν θόζκνο κπνξεί λ’ 

αληηκεησπηζζεί ζαλ πεγή αηζζεηηθήο εκπεηξίαο. Απηή ε άπνςε δειαδή κάζεζε κέζσ 

ηεο ηέρλεο, αληηπξνζσπεύεη κηα εηδηθή ζρέζε κε ηνλ θόζκν. Τελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αηζζεηηθήο ζηάζεο. ΚΑΝΔΛΖ-ΚΑΝΑΚΖ: Β' Σνζίηζην Αξζάθεην Δθάιεο 

 

Πλεπκαηηθή θαη εζηθή  θαιιηέξγεηα 

 φμπλζε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ν πξνβιεκαηηζκφο, 

 επαηζζεηνπνίεζε θαη ζηνραζκφο ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ Άλζξσπν, ηε Εσή 

θαη ηε Φχζε  

 εκπέδσζε εζηθψλ αμηψλ, ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο αληηζηάζκηζκα ζην 

πλεπκαηηθφ – εμαηηίαο ηεο εμεηδίθεπζεο – έιιεηκκα ηεο επνρήο καο αιιά θαη ζηνλ 

ακνξαιηζκφ πνπ αθνινπζεί ηελ απνπζία ελφο νπζηαζηηθνχ αλζξσπηζκνχ 

Γηα λα δεκηνπξγήζεη θαλείο κηα εθθξαζηηθή εηθόλα κε αηζζεηηθή πνηόηεηα πξέπεη λα 

πξνζέμεη ηελ κνξθή ηνπ αληηθεηκέλνπ, λ’ αληηιεθζεί θαη λα εμεξεπλήζεη ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα γλσξίζκαηα πνπ παξνπζηάδεη θαη θπξίσο ηνλ εθθξαζηηθό ραξαθηήξα ησλ 

κνξθώλ, απηώλ πνπ κηινύλ ζην ζπλαίζζεκα. Αλ ην άηνκν δελ κπνξεί λα εγθαηαιείςεη 

ηελ σθειηκηζηηθή ζηάζε ηνπ, απηά ηα κνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ 

κέλνπλ αζέαηα.  

 αλαδήηεζε πξνηχπσλ δσήο ζπιινγηθήο, δεκνθξαηηθήο, ειεχζεξεο, απζεληηθήο, 

αγσληζηηθήο. 

  ζχλδεζε κε ην παξειζφλ θαη  εμνηθείσζε κε ηελ παξάδνζε, εζληθή θαη δηαθξαηηθή, 

θαζψο ε ηέρλε αλαδεηθλχεη ηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζηηθή θπζηνγλσκία θάζε ιανχ θαη 

ζπλάκα απνηειεί κέζν δηαπνιηηηζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη θηιίαο ησλ ιαψλ, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζχγρξνλεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

 

Κνηλσληθόηεηα 

 αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

 

Ψπρηθή πιεξόηεηα 

 εθδήισζε ζπλαηζζεκάησλ ζπγθίλεζεο, ελζνπζηαζκνχ, αγάπεο, ηξπθεξφηεηαο ε 

ςπρηθή επθνξία θαη γαιήλε, 
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Ειεύζεξνο ρξόλνο 

 δεκηνπξγηθή ελαζρφιεζε ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν, κε κηα γλήζηα ςπραγσγία, πνπ 

βνεζάεη λα απνθνξηηζηεί ην άηνκν απφ ην θαζεκεξηλφ άγρνο θαη ηελ πληγεξή 

κνλαμηά 

 

Ζ αηζζεηηθή αγσγή έρεη θαη ηερληθέο – επαγγεικαηηθέο πξνεθηάζεηο. 

 ηηο ζχγρξνλεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο, ν αληαγσληζκφο απαηηεί, εθηφο απφ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηάθνξσλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, θαη ηελ αηζζεηηθή 

παξνπζία ηνπο. 

 Ζ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο απαίηεζεο πξνυπνζέηεη ηελ αηζζεηηθή αλάπηπμε φισλ ησλ 

αηφκσλ, πνπ κεηέρνπλ ζηε βηνκεραληθή παξαγσγή, απφ ηνλ εξγάηε κέρξη ην 

κεραληθφ θαη ην βηνκήραλν. 

 ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν, επίζεο, ε επίδνζε θαη ε επηηπρία ηνπ επαγγεικαηία είλαη 

ζπλδπαζκέλε θαη κε ηελ αηζζεηηθή παξνπζία ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ, πνπ 

παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηνπ. 

 

Σεβαζκόο ζην πεξηβάιινλ 

Έηζη, κέζσ ηεο θαηάιιειεο αηζζεηηθήο αγσγήο, νη πνιίηεο ζα κπνξέζνπλ λα αηζζαλζνύλ εθ 

λένπ ηνλ νθεηιόκελν ζεβαζκό γηα ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ηνπο, θαη ελδερνκέλσο ζα 

παξαθηλεζνύλ ζε πην νπζηαζηηθέο δξάζεηο γηα ηνλ θαιισπηζκό θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αζηηθνύ 

θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο  
 

Εξανθπωπιζμόρ 

Τειηθά απηό πνπ θπξίσο πξέπεη λα κεηαδώζνπκε ζηα παηδηά είλαη λ’ απνθηήζνπλ απηή ηελ 

αηζζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηνλ θόζκν. Απηόο ν ηξόπνο λα βιέπνπλ ηε δσή είλαη κηα ζηάζε πνπ 

απειεπζεξώλεη ηνλ άλζξσπν από ηηο απαηηήζεηο ηεο πξαθηηθήο δσήο θαη ηνλ θάλεη πεξηζζόηεξν 

άλζξσπν. 

 

ΡΟΤΛΑ ΚΑΝΔΛΖ-ΚΑΝΑΚΖ: Β' Σνζίηζην Αξζάθεην Δθάιεο 

Δείγμαηα εξοζηπακιζμού ηηρ ηέσνηρ 

 

- Σα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ζηεγάδνληαη ζε εληειψο αθαιαίζζεηεο πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γεγνλφο πνπ εμνπδεηεξψλεη θάζε πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή λα 

γλσξίζεη ην αηζζεηηθά σξαίν. γθνη απφ ηζηκέλην απνηεινχλ ην θαζεκεξηλφ θαη κνλφηνλν 

ζθεληθφ ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, κηθξέο ηζηκεληέληεο απιέο είλαη ην θαηαθχγην ησλ καζεηψλ ηηο 

ψξεο ησλ δηαιεηκκάησλ. Ζ έιιεηςε ρψξσλ, ηα κνπληά ρξψκαηα θαη ην πνιχβνπν ησλ 

ζρνιηθψλ ρψξσλ δε ζπκβηβάδνληαη ζε θακηά πεξίπησζε κε ηα έληνλα θαη δσληαλά ρξψκαηα, 

κε ηε κνπζηθή αξκνλία πνπ δηέπεη ηε θχζε. Δπνκέλσο, ν καζεηήο καζαίλεη λα δεη θάζε κέξα 

ζπκβαηηθά ζε ρψξνπο πνπ πεξηνξίδνπλ ηε θαληαζία ηνπ θαη λαξθψλνπλ ηηο αηζζήζεηο ηνπ. 

- Ζ νξγάλσζε θαιιηηερληθώλ εθδειώζεσλ, εθζέζεσλ, ζπλαπιηψλ θ.ιπ. είλαη 

πεξηνξηζκέλε, θαη φηαλ είλαη ππνρξεσηηθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα θαηά ηνλ ενξηαζκφ ησλ 

εζληθψλ επεηείσλ, αληηκεησπίδνληαη σο απψιεηα ρξφλνπ, αγγαξεία, θπγή απφ ηα άιια 

καζήκαηα θαη δε ζπλνδεχνληαη απφ ηελ απαξαίηεηε πνηφηεηα, θαληαζία θαη πξσηνηππία. 

- Τα καζήκαηα κνπζηθήο θαη θαιιηηερληθώλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα ζεσξνύληαη δεπηεξεύνληα θαη νη ίδηνη νη δηδάζθνληεο ησλ ππφινηπσλ 

καζεκάησλ ηα αληηκεησπίδνπλ κε πξνθαηάιεςε. Γηα παξάδεηγκα, δαλείδνληαη εχθνια 

δηδαθηηθέο ψξεο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ θαιιηηερληθψλ κεηαδίδνληαο θαη ζηα παηδηά ην 

ζηεξεφηππν φηη πξφθεηηαη γηα καζήκαηα ειάζζνλνο ζεκαζίαο. 

- ε πνιιά ζρνιεία δελ ππάξρεη αθόκε ε απαξαίηεηε ππνδνκή (αίζνπζεο εθδειψζεσλ, 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα θ.ιπ.) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 
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- Η δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο είλαη ειιηπήο, πεξηνξηζκέλε θπξίσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

ζρνιηθνχ βηβιίνπ θαη ησλ εμεηάζεσλ. ε άιιεο πάιη πεξηπηψζεηο ηα θείκελα 

θαηαθεξκαηίδνληαη νπζηαζηηθά εμαηηίαο κηαο αλνχζηαο, εμνλπρηζηηθήο αλάιπζεο θάζε ιέμεο, 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο, δίρσο ηειηθά λα δηαζψδεηαη ε 

καγεία ηεο ηέρλεο θαη ηεο αηζζεηηθήο. 

- Λίγα ζρνιεία δηαζέηνπλ ζεαηξηθνχο νκίινπο, κνπζηθνρνξεπηηθέο νκάδεο θ.ιπ. 

- Οη καζεηέο δελ επηζθέπηνληαη ζπρλά κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θ.ιπ., ψζηε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ νκνξθηά θαη ηελ αμία ηεο ηέρλεο ηνπ ιανχ καο. 

- Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο δηδάζθεηαη πξναηξεηηθά θαη ζπλήζσο ρσξίο ην 

απαξαίηεην επνπηηθφ πιηθφ. 

- ε πνιιά ζρνιεία νη ζέζεηο ησλ θαζεγεηψλ ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ παξακέλνπλ 

θελέο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία. 

 

Τα αίηια ηος θαινομένος 

 

Σύγρξνλε επνρή (θαηαλαισηηζκόο-πιηζκόο-ρξεζηκνζεξία-σδειηκηζκόο-αληαγσληζκόο) 

- Ο γεληθφηεξνο ραξαθηήξαο ηεο επνρήο καο θαη ηεο θνηλσλίαο καο είλαη ηέηνηνο (πιηζηηθφ 

πλεχκα - θαηαλαισηηθφ πξφηππν, ζενπνίεζε ηεο κεραλήο θαη ηεο ηερλνινγίαο - θξίζε αμηψλ 

θ.ιπ.), ψζηε δε ζα κπνξνχζε λα κείλεη αλεπεξέαζηνο θαη ν ρψξνο ηεο Δθπαίδεπζεο, εθφζνλ 

κάιηζηα ην ζρνιείν αληηθαηνπηξίδεη ηελ θνηλσλία ζε θάζε επνρή. 

 

Σρνιείν-ηερλνθξαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο-εμεηδίθεπζε-παξαγσγηθόηεηα 

Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, θαηά ηελ επηθξαηνχζα πξαθηηθή θαη σθειηκηζηηθή αληίιεςε: 

- επηβάιιεη ηε ζπξξίθλσζε ησλ ζεσξεηηθψλ ζπνπδψλ πξνο όθεινο ησλ πξαθηηθώλ –   

  ζεηηθώλ θαηεπζύλζεσλ θαη αληηθεηκέλσλ 

- επηκέλεη ζηελ άθξηηε, κεραληθή κεηάδνζε ηεο γλψζεο, αλάινγα κε ην γεληθφ πλεχκα ηεο 

  αβίαζηεο, καδηθήο παξαγσγήο έηνηκσλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ πξντφλησλ 

- επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο λφεζεο, ζε βάξνο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο θαληαζίαο 

- ζπληεξεί ην δηραζκφ κεηαμχ λνπ θαη ςπρήο, ηδέαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο 

- πξνζαλαηνιίδεηαη, κέζα ζε κηα ηερλνθξαηηθή θαη θαηαλαισηηθή θνηλσλία, ζηελ πνζνηηθή 

θαη φρη ζηελ πνηνηηθή κάζεζε, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηνλ θαηαηγηζκφ λέσλ 

γλψζεσλ θη επηηεπγκάησλ 

- πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο θαη ηνπ εξγαζηαθνχ 

  αληαγσληζκνχ. 

- Ζ εθπαίδεπζε ζήκεξα κνηάδεη λα ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ παξά αλζξψπσλ αηζζεηηθά επαίζζεησλ θαη θαιιηηερληθά παηδεπκέλσλ.  

 

Αλάιπζε: Σν ζρνιείν αδπλαηεί λα πξνβάιεη ζηνλ καζεηή ηζρπξά αλζξσπηζηηθά πξφηππα, πνπ 

ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηεο απζεληηθήο ηέρλεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη 

αθξηβψο ζε απηέο ηηο αξρέο. Ο ζχγρξνλνο ηξφπνο κάζεζεο ηεο άθξηηεο θαη παζεηηθήο 

απνκλεκφλεπζεο εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο γφληκεο θαη δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο. Σν παηδί 

εζίδεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ εχπεπηε ηξνθή, ρσξίο λα επηηξέπεη ζην λνπ λα 

απειεπζεξσζεί απφ ηα θαζηεξσκέλα ζρήκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαγξάςεη κέζα απφ ηελ 

θαιιηηερληθή έθθξαζε ηηο εληππψζεηο ηνπ. 

Ο καζεηήο εγθισβηδφκελνο ζε δπζλφεηνπο ηερληθνχο φξνπο θαηαιήγεη λα ζπλδέεη ην ζρνιείν 

απνθιεηζηηθά κε ηελ εηζαγσγή ζε θάπνην Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο θαζνξίδεη θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία. Πξφθεηηαη γηα κηα λννηξνπία θαζαξά 

σθειηκηζηηθή πνπ απνκαθξχλεη ην λέν απφ ηελ ηέρλε, θαζψο ε ηέρλε δελ ππφζρεηαη άκεζα 

θαη απηά θέξδε. Ζ ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ηαχηηζε ηε κφξθσζε κε ηε γλψζε θαη ηε γλψζε κε 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, παξαθάκπηνληαο έηζη ηνλ νπζηαζηηθφηεξν ζηφρν ηεο: ηελ 

θαζνιηθή δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο νληφηεηαο, πνπ επηβάιιεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρήο 

θαη ηεο εζηθήο, κέζα απφ ηελ επαθή κε ηηο αλψηεξεο κνξθέο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. 
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Ελδεηθηηθή κεηαβαηηθή ζθέςε  
Γηα λα πάξεη ε Σέρλε ηε ζέζε πνπ ηεο ηαηξηάδεη ζην ζρνιείν 

καο, ρξεηάδεηαη κηα άιιε εθπαηδεπηηθή αληίιεςε θαη 

θηινζνθία. ζν ζα παξακέλεη θπξίαξρε εθπαηδεπηηθή επηινγή 

ε κεηάδνζε ηππνπνηεκέλσλ γλψζεσλ, ν αληαγσληζκφο, ε 

επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο, ηφζν ε Σέρλε ζα βξίζθεηαη ζην 

πεξηζψξην ηεο ζρνιηθήο δσήο. Γηαηί Σέρλε ζεκαίλεη ειεχζεξε 

έθθξαζε, θαληαζία, πξσηνηππία, δεκηνπξγία, παηρλίδη, 

ειεχζεξνο ρξφλνο, αγάπε γηα ηε δσή θαη ηηο νκνξθηέο ηεο. 

 https://filology.wordpress.com 

 

 

Γιαηί η εξοικείωζη ηων μαθηηών με ηην ηέσνη ππέπει να αποηελεί ένα βαζικό ζκοπό ηηρ 

εκπαίδεςζηρ; 

 

* Αξρηθά, ε αηζζεηηθή αγσγή καζαίλεη ζην άηνκν λα απνδεηά ηελ νκνξθηά ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο δσήο ηνπ. Ο άλζξσπνο καζαίλεη λα δεη κεο ζηελ νκνξθηά, πξνζπαζψληαο 

λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ θαιαίζζεην θαη αλζξψπηλν. Άιισζηε απηή ε λννηξνπία απφ 

ηε κεξηά ηνπ αηφκνπ πξνυπνζέηεη αλζξψπνπο πνπ δελ ελδηαθέξνληαη κφλν γηα έλα φκνξθα 

δηαθνζκεκέλν ζπίηη, αιιά αληηηίζεληαη ζε θάζε πξνζπάζεηα θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζε θάζε πξνζπάζεηα γηα θαηαζηξνθή ηεο νκνξθηάο θαη ηεο αξκνλίαο πνπ 

πξνζθέξεη ε θχζε. Κη αλ κάιηζηα αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηελ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ησλ 

αζηηθψλ θέληξσλ, ζα θαηαλνήζεη πσο ε αηζζεηηθή παηδεία ησλ αηφκσλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ πνπ ζα πξνάγεη αηζζεηηθά θαη εζηθά ηα άηνκα, 

αληί λα δνινθνλεί θάζε αηζζεηηθή ζπγθίλεζε. 

* Παξάιιεια, ε δηδαζθαιία ηεο ηέρλεο κέζα απ' φια ηα ζηάδηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ζπληειεί ζηε 

γλψζε θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ηνπ θάζε ιανχ. Οη 

καζεηέο καζαίλνληαο ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαηαλννχλ πιεξέζηεξα ηελ αμία ηεο θαζψο θαη 

ην ξφιν πνπ δηαδξακάηηζε αλά ηνπο αηψλεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο θαη 

ζπλάκα απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ θαιχηεξα ηα ζχγρξνλα έξγα ηέρλεο. 

* Σέινο, ζεκαληηθφο ιφγνο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ αηζζεηηθή παηδεία κέζα ζην ζρνιείν 

είλαη νη πνηθίινη κεραληζκνί αληίζηαζεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ελάληηα 

ζηηο ζχγρξνλεο αιινηξησηηθέο ζπλζήθεο δσήο. Υάξε ζηελ επηθνηλσλία κε ηελ ηέρλε, ν λένο 

είλαη ζε ζέζε λα αληιήζεη ηελ νκνξθηά πνπ απνπζηάδεη ζπρλά απφ ηε δσή ζηηο 

κεγαινππφιεηο, λα λνεκαηνδνηήζεη ηελ χπαξμή ηνπ, λα αλαθαιχςεη δεκηνπξγηθέο 

ελαζρνιήζεηο γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ. Δηδηθά γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν, ε επαθή κε ηελ 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ηνλ βνεζά λα μεθεχγεη απφ ηα επηειή πξντφληα καδηθήο θνπιηνχξαο 

πνπ ηνπ πξνζθέξεη ε πνιηηηζηηθή βηνκεραλία. Φπζηθά, γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην 

επηβάιιεηαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο θαη ε επαλαμηνιφγεζε ηνπ ξφινπ ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Πποηάζειρ 

 

- Απηφο ν επαλαπξνζδηνξηζκφο εληνπίδεηαη αξρηθά ζηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ζύδεπμε ηεο 

ηέρλεο κε ηε ζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα. Απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλνο θαζνξηζκφο θαη ηνπ "ηη" 

ζα δηδαρζεί ζην ζρνιείν θαη ηνπ "πψο" ζα δηδαρζεί. Ο ζηφρνο καο πξέπεη λα είλαη αθελφο ε 

κεηάδνζε νξηζκέλσλ ηζηνξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη γλψζεσλ, παξνπζίαζε κε θσηνγξαθίεο 

θαη δηαθάλεηεο έξγσλ ηέρλεο, ζρνιηαζκφο ηνπο θη αλάιπζή ηνπο πξνζαξκνζκέλε θάζε θνξά 

ζην αληηιεπηηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο θαη παξάιιεια άζθεζε ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Δδψ βέβαηα 

ην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο δελ πξέπεη λα απνθιείεη, αιιά αληίζεηα, λα εληζρχεη ηε 

https://filology.wordpress.com/
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δεκηνπξγηθή αηνκηθφηεηα, ηηο πξνζσπηθέο παξεθθιίζεηο, κηα θαη απηά είλαη ηειηθά 

πεξηζζφηεξν δεηνχκελα. 

- Γη’ απηφ, δνπιεηά ηνπ θαζεγεηή πξέπεη πξσηίζησο λα είλαη ν εληνπηζκόο θαη ε πξνβνιή 

ησλ αηζζεηηθώλ ζηνηρείσλ θαη θπξίσο ησλ εηθαζηηθώλ απφ ηα νπνία βξίζεη ε 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ παηδηψλ. Καη κηιάκε γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ηελ εμσζρνιηθή 

εκπεηξία θαη φρη κφλν γηα ηα κνπζεία ή ηηο πηλαθνζήθεο, πνπ είλαη βέβαηα απαξαίηεηα αιιά 

δπζηπρψο βαξεηά ζηνπο καζεηέο θαη ζπάληα απνθαιππηηθά ζηα πιαίζηα κηαο ζρνιηθήο 

επίζθεςεο. Ο πινχηνο θαη ν δπλακηζκφο ηεο ζχγρξνλεο δσήο είλαη απφ κφλνη ηνπο κε ηε 

ιάκςε ηνπο έλαο δηαξθήο αληηπεξηζπαζκφο ζην πλεχκα ηνπ ζρνιείνπ, φηαλ απηφ κε θαζφινπ 

δειεαζηηθά κέζα επηρεηξεί λα κπήζεη ηνπο καζεηέο ζε κία γλψζε αθαδεκατθή, ζηεγλή θαη 

απνθνκκέλε απ’ φ,ηη νη ίδηνη αγαπνχλ θαη βξίζθνπλ ελδηαθέξνλ. 

- ηξνθή πξνο κηα αλζξσπηζηηθή θαηεχζπλζε ζπνπδψλ θαη αλαβάζκηζε ησλ θαιιηηερληθψλ 

καζεκάησλ. 

- πκκεηνρή ζηελ πνιηηηζηηθή δσή κε ηελ παξνπζίαζε θαη νξγάλσζε πνηθίισλ   

  θαιιηηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

- Γηάζεζε πεξηζζφηεξνπ ρξφλνπ θαη θαηάιιεινπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ. 

- Δπξεία ελεκέξσζε θαη γλσξηκία κε δεκηνπξγήκαηα Σέρλεο. 

- Πξνζσπηθή βνχιεζε θη ελεξγνπνίεζε. 

- Γλψζε, ελεκέξσζε, θξηηηθή ζεψξεζε. 

- Δπξχηεξε πνιηηηζηηθή δσή κε ηελ ππνζηήξημε θαη θηλεηνπνίεζε θξαηηθψλ θαη άιισλ 

αξκνδίσλ 

θνξέσλ. 

 

Πεγή: Εθπαηδεπηήξηα Καίζαξε, Επηκέιεηα: Γησηάθνπ Κσλζηαληίλα 

 

Πψο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη άιινη θνξείο ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ 

παηδηψλ  https://aliadiskostantinos.com 

Κξίλεηαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί όηη ε αηζζεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ δελ είλαη κόλν 

θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο. 

Πξάγκαηη, ε αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ παηδηνχ ζπκπιεξψλεηαη απφ ην άκεζν θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ επίδξαζε κπνξεί λα είλαη παζεηηθή ή ελεξγεηηθή. 

Α. Παζεηηθά επηδξά κε ηελ αηζζεηηθή δηαξξχζκηζε ησλ δξφκσλ, ηελ αξρηηεθηνληθή ησλ 

ζπηηηψλ, ηα σξαία πάξθα, ηηο σξαίεο πιαηείεο θαη γεληθά κε ηελ νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο 

δσήο κε ηξφπν πνπ λα νμχλεηαη ην αηζζεηηθφ αηζζεηήξην φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο 

θνηλφηεηαο.Σίπνηα δελ ακβιχλεη πεξηζζφηεξν ην αηζζεηηθφ αηζζεηήξην ηνπ παηδηνχ φζν έλαο 

δξφκνο δηάζπαξηνο κε ζθνππίδηα, έλα απεξίγξαπην πάξθν, κηα αλνξγάλσηε πιαηεία θ.η.ι. 

Β. Ελεξγεηηθά κπνξεί  

 λα ζπκβάιιεη ε θνηλσλία ζηελ αηζζεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ κε ηελ νξγάλσζε 

ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ κνπζηθήο, παηδηθνχ ζεάηξνπ, ρνξνχ, εθζέζεσλ παηδηθψλ έξγσλ, 

θ.η.ι. 

 Καη ε νηθνγέλεηα ζπκβάιιεη, εηδηθφηεξα, ζηελ αηζζεηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, κε ηελ 

θαζαξηφηεηα, ηελ εχζηνρε ηνπνζέηεζε ησλ ππαξρφλησλ επίπισλ θαη γεληθά κε ηελ 

θαιαίζζεηε δηαξξχζκηζε ηνπ ζπηηηθνχ ρψξνπ. 

 εκαληηθφο, επίζεο, είλαη ν ξφινο ηεο ηειεόξαζεο, ηνπ ξαδηνθώλνπ, ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ησλ θάζε είδνπο εληχπσλ. 

 Η Πνιηηεία, εθηηκψληαο ηελ ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ αηφκνπ, νθείιεη λα ιάβεη κέηξα 

γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ καζήκαηνο ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηή, επηβάιιεηαη: 

α) Γελίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη β/ζκηα 

εθπαίδεπζε απφ εηδηθνχο εθπαηδεπηηθνχο ησλ θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ, ηεο κνπζηθήο θαη 

ηεο δξακαηηθήο έθθξαζεο. 
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β) Γηάζεζε κέζσλ θαη θαηαζθεπή εηδηθψλ αηζνπζψλ Αηζζεηηθήο Αγσγήο, πιήξσο     

   εμνπιηζκέλσλ 

Γπζηπρψο, ηφζν ε παζεηηθή φζν θαη ε ελεξγεηηθή επίδξαζε ηεο θνηλσλίαο καο, γηα ηελ 

αηζζεηηθή αγσγή ηνπ παηδηνχ, δελ είλαη αλαπηπγκέλεο φζν ζα έπξεπε.Ζ αθαιαηζζεζία θαη ε 

θαθνγνπζηηά, πνπ απιψλνληαη γχξσ καο, καξηπξνχλ ηελ αηζζεηηθή ππναλάπηπμε ηνπ 

Νενέιιελα θαη δεκηνπξγνχλ έλα αληηαηζζεηηθφ πιαίζην δσήο κέζα ζην νπνίν ην παηδί 

ππνρξεψλεηαη λα επαλαιάβεη ηνπο πξνγφλνπο ηνπ. 

https://aliadiskostantinos.com  

Κείκελν γηα εκβάζπλζε 

Η αηζζεηηθή αγσγή ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 

 

Σψξα πνπ, κεηά ηε ιαίιαπα ησλ θαηαιήςεσλ, κπνξνχκε λεθάιηα λα ζθεθηνχκε πάλσ ζηα 

κεγάια θαη νπζηαζηηθά ζέκαηα ηεο παηδείαο καο, αμίδεη λα ζηαζνχκε ζ' έλα θαίξην δεηνχκελν, 

ηφζν παιηφ φζν θαη ε ίδηα ε παηδεία· ελλνψ ηελ Σέρλε θαη ηε ζέζε πνπ έρεη κέζα ζην 

εθπαηδεπηηθφ καο ζχζηεκα. Θα ήηαλ αθνξηζηηθφ ή απζαίξεην λα πνχκε φηη ζηε ζεκεξηλή 

ζρνιηθή παηδεία ηνπ Διιελα ε επαθή ηνχ καζεηή κε ηελ Σέρλε είλαη αλεπαξθήο έσο 

αλχπαξθηε; Δρεη ν Διιελαο καζεηήο κέζα απφ 12 ρξφληα ζπνπδψλ κηα νπζηαζηηθή γλσξηκία 

κε ην ζέαηξν; Δρεη ην ειιελφπνπιν, πνπ ηειεηψλεη ην Λχθεην κεηά απφ πεξίπνπ 11.000 ψξεο 

ζπνπδψλ, απνθηήζεη θάπνηα θαιιηέξγεηα ζηε κνπζηθή; Ή κήπσο έρεη απνθηήζεη κηα 

ζηνηρεηψδε θαιιηέξγεηα θαη επαηζζεζία ζηε δσγξαθηθή θαη ζηα εηθαζηηθά γεληθφηεξα; 

Δηνηκάδεη ην ζχγρξνλν ειιεληθφ ζρνιείν ηνπο απξηαλνχο ζεαηέο ηνχ ζεάηξνπ; Πξνεηνηκάδεη 

ζηνλ ηφπν καο ηνπο απξηαλνχο θίινπο ηήο κνπζηθήο πνπ ζα πάλε ζε κηα ζπλαπιία ή πνπ ζα 

επηιέμνπλ ζπλεηδεηά ηε κνπζηθή, ηελ νπνία ζέινπλ λα αθνχζνπλ πέξα απφ απηήλ πνπ 

επηβάιινπλ νη δηζθνγξαθηθέο εηαηξείεο; Δηνηκάδνπκε ηνπο απξηαλνχο επηζθέπηεο ησλ 

εθζέζεσλ, πνπ ζα κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ έλα έξγν Σέρλεο, έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο, έλα 

ραξαθηηθφ, έλα γιππηφ ή πνπ ζα ζηνιίζνπλ ην ζπίηη ή ηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο κε θάηη σξαίν, 

καθξηά απφ ηε ζπλήζε θαθνγνπζηηά; Ζ απάληεζε ζε ηέηνηα εξσηήκαηα είλαη  πιελ 

εμαηξέζεσλ  αξλεηηθή. Κη απηφ φρη απφ αλεπάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ  απηνί θάλνπλ φ,ηη 

κπνξνχλ θαη, θαηά θαλφλα, πνιχ πεξηζζφηεξα απ' φ,ηη ππνρξενχληαη  αιιά απφ αλεπάξθεηα 

ηνχ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο επηινγέο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηηο νπνίεο έρεη 

πηνζεηήζεη ην ειιεληθφ ζρνιείν. 

Οη επηινγέο απηέο πεγάδνπλ απφ κηαλ αληίιεςε φηη ε θαιιηέξγεηα ηήο πξνζσπηθφηεηαο ηνχ 

αλζξψπνπ εδξάδεηαη ζηε γλψζε. Πξψηα θαη πάλσ απ' φια πξέπεη ν καζεηήο λα μέξεη 

γξάκκαηα θαη κάιηζηα ηφζα θαη ηέηνηα κφλν πνπ ζα ηνχ επηηξέςνπλ λα πεηχρεη ζηηο Γεληθέο 

Δμεηάζεηο γηα ην Παλεπηζηήκην. Ση λα ηηο θάλεη ηηο κνπζηθέο, ηα ζέαηξα, ηηο δσγξαθηθέο; 

Μπνξεί λα δήζεη θαη λα πξνθφςεη ν καζεηήο αχξην κ' απηέο; Απηέο είλαη απιψο ην αιάηη! 

Δίλαη πνιπηέιεηα. Ζ αληίιεςε απηή απερεί κηαλ επξχηεξε λννηξνπία γηα ην ηη είλαη ρξήζηκν 

θαη ηη πεξηηηφ ή έζησ ιηγφηεξν ρξήζηκν. Δπίζεο  σο κε ψθειε  ζηεξίδεηαη ζ' έλα 

ςεπδνδίιεκκα: ή απφθηεζε γλψζεσλ θαη θαιιηέξγεηα ηνχ κπαινχ ή θαιιηέξγεηα ηνχ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη ηήο αηζζεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνχ αλζξψπνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο 

δίδαμε έκπξαθηα ε ειιεληθή θιαζηθή αξραηφηεηα, γλψζε θαη ζπλαίζζεκα, επηζηήκε θαη 

ςπρηθή θαιιηέξγεηα, λφεζε θαη νκνξθηά βξίζθνληαη ζε ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε, αλ ζηφρνο 

ηήο παηδείαο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Γηαθνξεηηθή  αιιά, ηειηθά, νδεγεί ζην ίδην απνηέιεζκα  είλαη ε επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ζρεδηαζηψλ ηήο Δθπαίδεπζεο: λαη, θαιφ είλαη ην ζέαηξν, άξηζηε ε κνπζηθή, 

ρξεηαδφκαζηε πξάγκαηη ηα θαιιηηερληθά, αιιά πνχ ζα ρσξέζνπλ φια απηά κέζα ζην 

πξφγξακκα ησλ 30 δηδαθηηθψλ σξψλ; Θα ην μαλαπνχκε, ινηπφλ, θαη κ' απηή ηελ επθαηξία. Αλ 
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ν ζρνιηθφο ρξφλνο δελ επηκεθπλζεί, αλ δελ πεξάζνπκε ζην ζρνιείν πνπ ζα ιεηηνπξγεί κέρξη 

λσξίο ην απφγεπκα (κε θαηάιιειε δηεπζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνχ καζεηή, ψζηε λα κελ 

εμνπζελψλεηαη κε πξφζζεηε εξγαζία πέξα απφ ηηο δπλαηφηεηεο αληνρήο ηνπ θαη κε πξφβιεςε 

αλαγθψλ ζηνηρεηψδνπο ςπραγσγίαο), δελ ζα κπνξέζνπκε λα ιχζνπκε κηα ζεηξά απφ 

ζπζζσξεπκέλα πξνβιήκαηα. Οπσο, εμάιινπ, πξέπεη αληηθεηκεληθά λα αλαγλσξίζνπκε φηη 

ζηελ πξφζθαηε κεηαξξχζκηζε έγηλε έλα βήκα κπξνζηά γηα λα αληηκεησπηζηεί ε αηζζεηηθή 

αγσγή ησλ καζεηψλ. Δηζήρζε ε δηδαζθαιία γηα ην ζέαηξν ζηελ Α' Λπθείνπ  έζησ θαη θαη' 

επηινγήλ, έζησ θαη γηα κία ψξα ελαιιάμ κε ηε κνπζηθή, έζησ θαη ρσξίο βαζκνινγηθή 

βαξχηεηα, έζησ θαη ρσξίο λα αμηνπνηεζνχλ νη απφθνηηνη ησλ Θεαηξνινγηθψλ Σκεκάησλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα αλεβάζνπλ ην επίπεδν ηνχ καζήκαηνο. 

Ωζηφζν, ην πξφβιεκα πνπ ζίγνπκε ζ' απηφ ην θείκελν παξακέλεη: Ζ αηζζεηηθή αγσγή  

ζέαηξν, κνπζηθή, θαιιηηερληθά  ζην ζρνιείν είλαη εληειψο αλεπαξθήο. Πνχ είλαη νη ζεαηξηθέο 

παξαζηάζεηο πνπ ζα έπξεπε λα απνηεινχλ κφληκν κέιεκα θάζε ζρνιείνπ; (εμαηξέζεηο πνπ 

ππάξρνπλ επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα θαη δελ είλαη απνηέιεζκα πξνγξακκαηηζκέλεο κέξηκλαο 

αιιά πξντφλ πεξηζζεχκαηνο ςπρήο). Πφζν γλσξίδνπλ ηα παηδηά θαιφ ζέαηξν; Πνχ είλαη νη 

καζεηηθνί ζίαζνη; Πνχ είλαη νη ζεαηξηθνί φκηινη; Πφζα ζρνιεία  θαη δελ ελλνψ εδψ κεξηθά 

ηδησηηθά ή εμεηδηθεπκέλα (κνπζηθά) ζρνιεία  έρνπλ λα επηδείμνπλ αμηφινγεο καζεηηθέο 

ρνξσδίεο, γηα λα κε κηιήζνπκε γηα καζεηηθέο νξρήζηξεο; ε πνηεο ψξεο ηνχ ζρνιηθνχ ρξφλνπ 

κπνξνχλ λα εηνηκαζηνχλ ηέηνηεο ρνξσδίεο; Αιιά θαη ζε πνηεο ψξεο ηνχ αλχπαξθηνπ ή 

θνξησκέλνπ (κε γιψζζεο θαη θξνληηζηήξηα) εμσζρνιηθνχ ρξφλνπ; Ση εξγαζηήξηα 

θαιιηηερληθψλ δηαζέηνπλ ηα ζρνιεία; Πφζα ζρνιεία έρνπλ νξγαλψζεη εθζέζεηο κε έξγα 

καζεηψλ; Πφζν ελζαξξχλνληαη ή θαζνδεγνχληαη ζσζηά ηαιέληα ζηε κνπζηθή ή ηε 

δσγξαθηθή πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαπξέςνπλ κε θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ζσζηφ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ; 

Πνηα κεηαξξχζκηζε ζα απνηνικήζεη ηελ αχμεζε ηνχ ζρνιηθνχ ρξφλνπ θαη ζα πεξηιάβεη 

ζηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ησλ καζεηψλ; 

Καη είκαζηε έηνηκνη σο θνηλσλία, σο γνλείο, σο πνιίηεο λα δερζνχκε κηα ηέηνηα 

κεηαξξχζκηζε; Πξνζπάζεηεο γηα πνηφηεηα δσήο, γηα πνηφηεηα αλζξψπνπ, γηα πνηφηεηα 

παηδείαο κπνξνχλ λα λνεζνχλ εξήκελ ηεο Σέρλεο; ( Γ. Μπακπηληψηεο, Σν Βήκα,  14/3/1999 ) 

 

 
[Η θαιιηηερληθή αγσγή ζην ζρνιείν] 

 

Τπάξρεη ε άπνςε πσο ε θαιιηηερληθή αγσγή δελ πξέπεη λα ελλνεζεί σο ην άζξνηζκα ησλ 

θαιιηηερληθψλ καζεκάησλ, αιιά σο κία ζθνπηκφηεηα: απηή ηεο θαιιηέξγεηαο. Με άιια 

ιφγηα, κε ηελ θαιιηηερληθή αγσγή ν καζεηήο ζα κπνξεί λα πξνβιεκαηηζηεί γηα ηελ 

θαιιηηερληθή θνπιηνχξα θαη ζα έρεη ηελ επθαηξία λα κάζεη πσο ε ηέρλε θαιιηεξγεί ηελ 

παηδεία.  

      Ωζηφζν, ε θαιιηηερληθή θνπιηνχξα αλακθηζβήηεηα δελ έρεη παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. 

Αληίζεηα, απνθηά παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα, φηαλ θάπνηνο αληηιεθζεί γηαηί επηδεηεί λα 

κνηάζεη ζηνλ Πηθάζν θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο πξάμεο ηνπ. κσο, νχηε ε κάζεζε ηεο 

ηερληθήο ηνπ θάξβνπλνπ νχηε θαη ε ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη θαλείο έλαλ δσγξαθηθφ πίλαθα 

ηνπ 15νπ αη. απφ έλαλ πίλαθα ηνπ 18νπ αη. έρνπλ παηδαγσγηθφ ραξαθηήξα. 

      Δπνκέλσο, θαιιηηερληθή αγσγή ππάξρεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν καζεηήο καζαίλεη απφ ηελ 

ηέρλε, απφ ηε ζηηγκή πνπ πξνζρσξεί ζπλεηδεηά ζε κηα θαιιηηερληθή θνπιηνχξα θαη καζαίλεη 

θάηη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Γειαδή απηή ε κάζεζε ηνπ επηηξέπεη λα επηιχζεη πξνβιήκαηα, λα 

ζέζεη εξσηήκαηα, κε ιίγα ιφγηα λα εληαρζεί ζε κία αλζξψπηλε θνπιηνχξα πνπ πξνάγεη ηνλ 

ζηνραζκό. Μηα γλψζε, έλα αληηθείκελν απνθηά παηδαγσγηθό ραξαθηήξα, φηαλ ν καζεηήο 

ελεξγνπνηείηαη, φηαλ καζαίλεη απφ απηή ηε γλψζε θάηη πνπ λα ηνπ δίλεη πξφζβαζε ζηνλ 

θφζκν θαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη φηαλ ηνλ γνεηεχεη. ηελ πεξίπησζε απηήλ ν καζεηήο ζα 
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ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη εηζρσξεί ζε έλα ηδηαίηεξν «πεδίν θαιιηέξγεηαο», φρη ζε κηα κηκεηηθή 

ζπγρψλεπζε, αιιά ζε κηα ζηνραζηηθή απφζηαζε, πξνθεηκέλνπ λα ην θαηαλνήζεη. 

     Έλαο καζεηήο δε ζα απνθηήζεη θαιιηηερληθή αγσγή ή απιψο αγσγή, επεηδή ζα 

ηζαιαβνπηήζεη κέζα ζηα ρξψκαηα ή ζα ζθαιίζεη έλα θνκκάηη μχιν. Θα απνθηήζεη αγσγή, 

απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη 

άιινη πξηλ απφ απηφλ δσγξάθηζαλ ή έπαημαλ κνπζηθή θαη φηη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

θνξηηζκέλεο κε λφεκα, φηη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζνπκε ηηο επνρέο, ηηο ηδέεο, ηνπο 

αλζξψπνπο. Αγσγή ππάξρεη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα επηηξέςνπλ ζηνλ 

καζεηή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ απφιαπζε ηνπ «πξάηηεηλ». Μάιηζηα, απηήλ ηελ απφιαπζε 

κπνξεί λα ηε κνηξαζηνχλ κε άιινπο, επεηδή είλαη πεγή δηδαζθαιίαο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

λα αληηκεησπίζεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηζηνξηθφ ππνθείκελν. Σέινο, ε θαιιηηερληθή αγσγή 

ζην ζρνιείν ζπληζηά ρεηξαθέηεζε ελφο αηφκνπ.  

 

Η. Αξληνπέλ (2000). Η θαιιηηερληθή αγσγή ζην ζρνιείν. Αζήλα: Δθδφζεηο Νεθέιε, 59-

61(δηαζθεπή). 

 

ΘΕΜΑΤΑ Α. (Μνλάδεο 20) 
Α. Να απνδψζεηε πεξηιεπηηθά ην θείκελν (80-100 ιέμεηο). (κνλάδεο 20) 

 

Β. (Μνλάδεο 15) 
Β1.Με πνηνλ ηξφπν, ζχκθσλα κε ηε ζπγγξαθέα, ν καζεηήο αμηνπνηψληαο ηηο θαιιηηερληθέο 

δξάζεηο ζα απνθηήζεη αγσγή; (60-80 ιέμεηο). (κνλάδεο 10) 

Β2.Πνηα είλαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο ηξίηεο παξαγξάθνπ (Δπνκέλσο…ην θαηαλνήζεη) ηνπ 

θεηκέλνπ;  (κνλάδεο 5) 

Γ. (Μνλάδεο 15) 
Γ1.Να ζπληάμεηε κία παξάγξαθν 50-60 ιέμεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ιέμεηο/θξάζεηο ηνπ 

θεηκέλνπ κε έληνλε γξαθή: θαιιηηερληθή αγσγή, ζηνραζκό, παηδαγσγηθό 

ραξαθηήξα,καζεηήο, λα θαηαλνήζνπκε. (Μπνξείηε λα δηαθνξνπνηήζεηε ηνπο γξακκαηηθνχο 

ηχπνπο σο πξνο ηελ πηψζε, ηνλ αξηζκφ, ην γέλνο, ην πξφζσπν θ.ιπ.).  

(κνλάδεο 10) 
Γ2.α.Να επηζεκάλεηε ζην θείκελν δχν παξαδείγκαηα κεηαθνξηθήο/ζπλππνδεισηηθήο ρξήζεο 

ηεο γιψζζαο. (κνλάδεο2) 

Γ2.β.Να αηηηνινγήζεηε ηε ρξήζε θαζελφο απφ απηά.  

(κνλάδεο 3) 

Παξαγσγή ιόγνπ 

ε άξζξν πνπ πξφθεηηαη λα αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ζαο λα 

παξνπζηάζεηε ηηο ζπλέπεηεο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ λέσλ απφ ηηο κνξθέο ηεο γλήζηαο ηέρλεο. 

Πψο ην ζρνιείν κπνξεί λα εληάμεη δεκηνπξγηθά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηελ ηέρλε θαη 

λα αμηνπνηήζεη ηα νθέιε ηεο;  

 


