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Περίληψη
Σύμφωνα με την παιδαγωγική του εγγραμματισμού, δίνεται έμφαση στην επαφή 
των μαθητών/τριών μ’ ένα ευρύ φάσμα μέσων και πολιτισμικών πηγών, ώστε να 
αναπτύξουν  μια  κριτική  μεταγλώσσα  για  να  κατανοούν  την  κοινωνική  και 
πολιτισμική  δύναμη  των  κειμένων  και  των  εικόνων  καθώς  και  των  συναφών 
κοινωνικών  πρακτικών.  To υλικό  της  διδασκαλίας  αντλείται  από  τη  ζωή,  τον 
καθημερινό λόγο, τον τύπο, τον πολιτισμό, την τέχνη κτλ. Με τη διεύρυνση της 
έννοιας  του  κειμένου  (πολυσημία  και  πολυτροπικότητα),  τα  έργα  της  λαϊκής 
ζωγραφικής  (Θεόφιλος,  Κάσιαλος)  χρησιμοποιούνται  ως  ερεθίσματα  για  την 
παραγωγή  προφορικού  και  γραπτού  λόγου  σύμφωνα  με  τη  διδασκαλία  της 
λειτουργικής χρήσης της γλώσσας με προτεραιότητα και  έμφαση στην άσκηση 
των μαθητών/τριών στη χρήση της γλώσσας διαμέσου της συμμετοχής τους σε 
ομαδικές δραστηριότητες. Στο μάθημα της ιστορίας οι μαθητές/τριες καλούνται να 
επεξεργαστούν  τα  έργα  της  λαϊκής  ζωγραφικής  ως  ιστορικές  πηγές  με 
δραστηριότητες που οργανώνονται με βάση συγκεκριμένα ιστορικά ερωτήματα. 
Τα παιδιά προσεγγίζουν εμπειρικά τα λαϊκά δημιουργήματα, δεν μένουν απλοί 
θεατές, επικοινωνούν μ’ αυτά και μέσα απ’ αυτά, με την εποχή που φτιάχτηκαν, με 
τον καλλιτέχνη που τα δημιούργησε, αναπτύσσοντας κριτική στάση απέναντί τους. 
Στη συνέχεια παράγουν τα δικά του έργα χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες τους.

Abstract
According  to  the  pedagogics  of  literacy,  emphasis is  given  to  the  contact  of 
students  with  a  wide  spectrum of  medium and  cultural  sources,  so  that  they 
develop a critical meta-language in order to  comprehend the social and cultural 
force of texts and pictures as well as relevant social practices. The material  of 
teaching is drawn from  life, the daily speech, the press, the culture, the art, etc. 
With the enlargement of significance of text (polysemy and polytropy), the works 
of popular painting  by (Theofilos, Kasialos) are used as stimuli for the production 
of oral and written speech according to the teaching of functional use of language 
with priority to and emphasis on  the exercise of students in the use of language 
through  their  attendance  in  common  activities. In  the  course  of  history  the 
students are called to process the work of popular painting as historical sources 
with activities that are organised on the basis of concrete historical questions. The 
children  approach  the  popular  creations  empirically  ,  do  not  remain  passive 
spectators, and communicate with them and through them, with the period when 
they were made, with the artist that created them, developing their critical attitude 
towards  them.  Afterwards,   students  produce  their “pieces  of  art”  using  their 
experiences.



Εισαγωγή
Σύμφωνα με την παιδαγωγική του εγγραμματισμού, δίνεται έμφαση στην τριβή των 
μαθητών/τριών  μ’  ένα  ευρύ  φάσμα  μέσων  και  πολιτισμικών  πηγών,  ώστε  να 
αναπτύξουν  μία  κριτική  μεταγλώσσα  για  να  κατανοούν  την  κοινωνική  και 
πολιτισμική  δύναμη  των  κειμένων  και  των  εικόνων  καθώς  και  των  συναφών 
κοινωνικών  πρακτικών.  To υλικό  της  διδασκαλίας  αντλείται  από  τη  ζωή,  τον 
καθημερινό λόγο, τον τύπο, τον πολιτισμό, την τέχνη, τη λογοτεχνία, το παραμύθι, 
την επιστήμη κ.ά. και έχει σχέση με τις εμπειρίες των μαθητών/τριών, δηλαδή με 
βιώματα  από  την  καθημερινή  τους  ζωή,  από  τον  εργασιακό  ή  τον  ιδιαίτερο 
κοινωνικό τους χώρο (Cope & Kalantzis,  2000).  Το νέο πολιτισμικό τοπίο που 
διαμορφώνεται στις κοινωνίες δυτικού τύπου, με την αντικατάσταση μέρους του 
προφορικού και του γραπτού λόγου με εικόνες και την εξίσωση λόγου-εικόνας ως 
επικοινωνιακών  μέσων  -με  προβάδισμα,  ίσως,  της  εικόνας  σε  σπουδαιότητα 
(Kress,  1998),  προτάσσει  την  ανάγκη  για  ένα  περισσότερο  οπτικά 
προσανατολισμένο  εκπαιδευτικό  σύστημα  που  θα  δίνει  προτεραιότητα  στην 
επικοινωνιακή  λειτουργία  των  πολιτιστικών  στοιχείων  και  θα  στοχεύει  στην 
εξοικείωση  των  παιδιών  μέσα  στο  σχολείο  με  κώδικες  και  μεθόδους  ώστε  να 
εξοπλίζονται  με  εργαλεία  κριτικής  αντιμετώπισης  των  γραπτών,  οπτικών  ή 
ηχητικών μηνυμάτων.

Την τελευταία δεκαετία ο όρος “οπτικός εγγραμματισμός” αναφέρεται στον οπτικό 
πολιτισμό,  σε  όλα  όσα  ενεργοποιούν  το  αισθητήριο  της  όρασης  (Sullivan, 
2002:24), τις εικόνες της καθημερινής ζωής που παρουσιάζονται στην τηλεόραση, 
στο διαδίκτυο, στο μουσείο, στα περιοδικά, στις διαφημίσεις, στα κόμικς, για να 
αναφέρουμε μερικά. Ο οπτικός εγγραμματισμός περιλαμβάνει και την προσέγγιση 
της ιστορίας της τέχνης και εμπεριέχει την αισθητική εμπειρία. Σύμφωνα μ’ αυτόν οι 
μαθητές/τριες  μαθαίνουν  πώς  να  παρατηρούν  τα  αντικείμενα  που  έχουν 
δημιουργηθεί  για  αισθητικούς  λόγους.  Η  Rice (1992:  144)  εξηγεί  τον  όρο  ως 
“γνωρίζω τι  να κάνω όταν αντιμετωπίζω ένα αντικείμενο που είναι  φτιαγμένο ή 
εκτίθεται  μόνο  για  παρατήρηση”.  Περισσότερο  από  την  αποκωδικοποίηση 
συμβόλων, το νόημα δημιουργείται από τη διασύνδεση αυτών των συμβόλων με 
ιδέες,  επιρροές,  λέξεις,  κανόνες (Hubard,  2001:  7).  Σύμφωνα με τα παραπάνω 
τόσο  η  μάθηση  όσο  και  η  πρακτική  εφαρμογή  του  οπτικού  εγγραμματισμού 
προβάλλονται ως όχημα για τη χρησιμότητα της αισθητικής εμπειρίας. Θεωρητικοί 
όπως  ο  Epstein (1994),  ο  Gabella (1994)  και  οι  Gaudelius &  Spiers (2002) 
εκφράζουν τη σημασία που έχει η διδασκαλία του οπτικού αλφαβητισμού για τα 
παιδιά  ώστε  να μάθουν να τοποθετούνται  κριτικά σ’  έναν διαποτισμένο οπτικά 
κόσμο  (Gaudelius &  Spiers,  2002:  15)  και  δίνουν  έμφαση  στην  ενσωμάτωση 
διαφορετικών τύπων εγγραμματισμού στη σχολική τάξη.  

Κάθε  εικόνα  είναι  πολυσημική,  καθώς  εμπεριέχει  πλήθος  σημαινόμενων  και 
επιτρέπει  πολλαπλές  ερμηνείες.  Ιδιαίτερα,  το  συμπαραδηλούμενο  μήνυμα  της 
εικόνας, σε επίπεδο έκφρασης και περιεχομένου, απαιτεί αποκρυπτογράφηση. Η 
εικόνα μπορεί  και πρέπει να λέει  περισσότερα από όσα λέει  ο λόγος ή να λέει 
λιγότερα και να ερεθίζει τον αναγνώστη να σκεφτεί κι άλλα, να μεταμορφώνεται σε 
αγωγό συνειρμού ιδεών (Γρόσδος & Ντάγιου,  2006).  Το σχολείο θα πρέπει  να 
αποκαταστήσει την εικόνα ως σημαντική παράμετρο της μαθησιακής διαδικασίας, 
ώστε  να  κατανοούν  οι  μαθητές/τριες  την  ιδιαιτερότητά  της  στην  κατασκευή 



νοημάτων, να την αποκωδικοποιούν, να τη συσχετίζουν και να τη συγκρίνουν με 
τον προφορικό και γραπτό λόγο (Ιντζίδης & Καραντζόλα, 1999). Η εικόνα, τελικά, 
να ενσωματώνεται ως εργαλείο μάθησης, ανεξάρτητα από την αποκωδικοποίησή 
της, τη συνάρτησή της με την αναπαράσταση στην οποία παραπέμπει, αφού οι 
εικόνες εκτός από αναπαραστάσεις του κόσμου είναι και ένας ιδιαίτερος τρόπος να 
δίνουμε νόημα στις καταστάσεις του παρελθοντικού ή συγχρονικού μας κόσμου 
(Ρεπούση, 2004: 321).

Η  λαϊκή  ζωγραφιά,  όπως  κάθε  εικόνα  αποτελεί  ένα  “κείμενο”  που  το  παιδί 
-αναγνώστης  ή  θεατής-  καλείται  να  το  διαβάσει,  να  το  κατανοήσει  και  να  το 
ερμηνεύσει.  Η  λαϊκή  ζωγραφιά,  κατέχει  μία  τετραπλή  ιδιότητα:  α)  είναι  μία 
καλλιτεχνική  φόρμα,  ένα  έργο  λαϊκής  τέχνης,  β)  αποτελεί  μέσο  στο  οποίο 
αποτυπώνονται  μια  σειρά  ιδεολογικών  και  κοινωνικών  πρακτικών  (Ιντζίδης  & 
Καραντζόλα,  1999), γ)  περιγράφει  πτυχές  της  παρελθούσης πραγματικότητας, 
αυθόρμητες  αποτυπώσεις  της  καθημερινότητας  συνήθως,  διεκδικώντας  την  
“αντικειμενικότητα” διαμέσου της  “αυθόρμητης αφέλειας” και του μη καταλογισμού 
στο  δημιουργό  προθέσεων  εξαπάτησης  και  προπαγάνδας,  απόκρυψης  της 
πραγματικότητας  ή  εικονικής  παρουσίασης  μιας  κατασκευασμένης  πραγμα-
τικότητας  και  δ)  ως  πολιτιστικό  προϊόν  περικλείει  έννοιες,  οι  οποίες  για  να 
εκφραστούν  και  να  αναδειχθούν  προαπαιτούν,  αλλά  και  παράγουν  λόγο.  Τα 
παραπάνω  παραπέμπουν  σαφέστατα  στη  στοχοθεσία  της  διδασκαλίας  των 
γνωστικών αντικειμένων της ιστορίας, της γλώσσας και της αισθητικής έκφρασης 
και οδηγούν στον προγραμματισμό διεπιστημονικών προσεγγίσεων.

Η ιστορική καλλιέργεια
Η  τέχνη  και  ο  πολιτισμός  συνιστούν  σημαντικές  αναντικατάστατες  όψεις 
προσέγγισης  του  ιστορικού  παρελθόντος  και  γνωριμίας  του  “άλλοτε”  και  του 
“αλλού” των ανθρώπινων κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, η λαϊκή τέχνη και ο λαϊκός 
πολιτισμός αποτελούν ουσιαστικές διόδους για τη μάθηση στην ιστορία. Η λαϊκή 
δημιουργία  αποτελεί  μια  κατάθεση  ηρωικού  βίου,  μια  απολογία  της 
καθημερινότητας,  μια μαρτυρία  της εθνικής ζωής.  Ο λαϊκός ζωγράφος-τεχνίτης 
“ενεργεί κάτω από την κυριαρχική δύναμη της παράδοσης και συχνά της ομάδας. 
Αντιπροσωπεύει τάσεις που έχουν διαμορφωθεί σ’ ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αλλά βάζει  και ο ίδιος την προσωπική του σφραγίδα της καλλιτεχνικής ορμής. 
Είναι το έργο του μια μαρτυρία της εποχής, έτσι καθώς μας δίνει και τα ιστορικά 
γεγονότα  και  σκηνές  από  την  κοινωνική  ζωή  μ’  έναν  τρόπο  καλλιτεχνικής 
γνησιότητας, αναπαραστατικό” (Σταμέλος, 1993).

Στο παραπάνω πλαίσιο, η ιστορική θεματογραφία καλλιεργήθηκε στη λαϊκή τέχνη, 
σ’  ένα  καλλιτεχνικό  είδος  με  μεγάλη  διάδοση  στον  ελληνικό  χώρο,  τόσο  σε 
γεωγραφική έκταση όσο και  σε  βάθος χρόνου.  Αναπτύχθηκε κυρίως μετά την 
περίοδο  της  Τουρκοκρατίας  και  αποτελεί  μία  από  τις  κατεξοχήν  πνευματικές 
εκδηλώσεις του λαού, εκφράζοντας την καλλιτεχνική του ευαισθησία απέναντι σε 
ιστορικά θέματα (ελληνική παράδοση και καθημερινότητα, ήθη και περιβάλλον) 
αλλά και θέματα διακόσμησης και εικονογράφησης. 

Στη διδακτική της ιστορίας η αξιοποίηση των οπτικών ντοκουμέντων-κατηγορία 
όπου ανήκουν και οι λαϊκές εικόνες-απαιτεί όχι μόνο την παρατήρηση αλλά και την 
ανάγνωσή τους. Η παρατήρησή τους σχετίζεται με μια πρώτη λειτουργία τους, 
αγνοεί  το δημιουργό τους και διαμορφώνει στον παρατηρητή μια εντύπωση. Η 



χρήση των πηγών όχι ως συνοδευτικών-επιβεβαιωτικών κειμένων, αλλά ως το 
βασικό σώμα του παραδείγματος δραστηριοποιεί και επιτρέπει στις ομάδες των 
παιδιών να προσεγγίσουν την περιοχή της “διαδικαστικής ιστορικής γνώσης”. Η 
ενασχόληση με το ιστορικό υλικό αναδεικνύει και καλλιεργεί απαραίτητες για το 
ιστορικό μάθημα-κι όχι μόνο-δεξιότητες, και επιτρέπει τη επικοινωνία και με άλλα 
γνωστικά  αντικείμενα  διαμορφώνοντας  μια  γενικότερη  διαθεματική  προσέγγιση 
που διασπά τα παγιωμένα στεγανά (Τσιβάς, 2001).  Σ’  αυτή την κατεύθυνση η 
καλλιέργεια  της  ιστορικής  σκέψης  αποτελεί  προτεραιότητα  της  ιστορικής 
εκπαίδευσης των παιδιών και αναδεικνύει την ιστορική κατανόηση ως σημαντική 
παράμετρο  του  όλου  εγχειρήματος.  Η  ενασχόληση  της  σχολικής  τάξης  με  το 
πρωτογενές ιστορικό υλικό αποτελεί τη βάση συγκρότησης της ιστορικής γνώσης 
και αναφέρεται σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη διερευνητική μάθηση και 
επιτρέπουν την αναζήτηση, επεξεργασία “αυθεντικών κειμένων” (πρωτογενείς και 
δευτερογενείς  ιστορικές  πηγές)  και  ταυτόχρονα  αναδεικνύουν  τη  σχέση  των 
ιστορικών τεκμηρίων με τις πιθανές διαφορετικές ερμηνείες του παρόντος.  

Το  νέο  εγχειρίδιο  ιστορίας  της  Στ΄  Δημοτικού  “Στα  νεότερα  και  σύγχρονα 
χρόνια”(Ρεπούση & Ανδρεάδου & Πουταχίδης & Τσιβάς,  2006)  αναδεικνύει  τη 
διαμεσολαβητική δυναμική των λαϊκών έργων τέχνης, και ιδιαίτερα των λαϊκών 
εικόνων, ως ιστορικών πηγών για θεματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις στη 
σχολική τάξη.  Οι  μαθητές/τριες καλούνται  να επεξεργαστούν τις  λαϊκές εικόνες 
μέσα από προτεινόμενες δραστηριότητες που οργανώνονται στη βάση ιστορικών 
ερωτημάτων. Η προσέγγιση των λαϊκών εικόνων ως ιστορικών πηγών σε σχέση 
με  τα ερωτήματα που έχουν τεθεί,  το  θέμα και  τους  στόχους,  η  άντληση του 
πληροφοριακού υλικού  τους,  η  απομόνωση των  ιστορικών  πληροφοριών  που 
χρειάζονται  για  να  απαντηθούν  τα  ιστορικά  ερωτήματα  που  έχουν  τεθεί  είναι 
διεργασίες  που  σχετίζονται  με  την  τοποθέτηση  των  ιστορικών  πηγών  σε 
συγκεκριμένο διδακτικό πλαίσιο. 

Οι  παραπάνω  ενέργειες  σχετίζονται  με  τους  τρεις  τρόπους  ανάγνωσης  της 
ιστορικής πηγής,  ως σύνθετο δημιούργημα,  που έχει  παραχθεί  και  εξυπηρετεί 
συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας (Ρεπούση, 2004: 308-310):

1η ανάγνωση: Η τοποθέτηση της λαϊκής εικόνας στο ιστορικό της πλαίσιο.
Ενδεικτικά ερωτήματα: 

 Ποιος είναι ο/η δημιουργός της;
 Πού και πότε δημιουργήθηκε;
 Ποιος ήταν ο ρητός σκοπός της δημιουργίας της;
 Ποιο είναι το κοινό όπου απευθυνόταν;

2η ανάγνωση: Η κατανόηση του ρόλου της λαϊκής εικόνας και της συμβολής της 
στη  διαμόρφωση  της  ιστορικής  γνώσης  και  της  ιστορικής  κουλτούρας.  Η 
διακρίβωση της εξωτερικής μορφής, το είδος της πηγής, το κεντρικό θέμα της, ο 
εντοπισμός της άποψης, η συσχέτιση με άλλες πηγές αποτελούν όψεις αυτής της 
ανάγνωσης.
Ενδεικτικά ερωτήματα:

 Ποιο είναι το είδος της μαρτυρίας;
 Πού βρέθηκε;
 Πώς διασώθηκε;
 Πού φυλάσσεται;



 Ποιο είναι το θέμα;
• Τι προβάλλεται, τι αποσιωπάται, τι παραλείπεται;
• Υπάρχουν  άλλες  συναφείς  μαρτυρίες;  Αν  ναι,  εκφράζουν  τις  ίδιες  ή 

άλλες απόψεις;
• Ποια  είναι  η  σχέση  (υποκειμενική,  μεροληπτική,  προκατειλημμένη) 

μεταξύ τους;
• Ποια είναι η επιρροή που άσκησε στην εποχή της ή σε μεταγενέστερες 

εποχές;                          
(εικ.1)

Εικόνα 1: Ερωτόκριτος και Αρετούσα, έργο του Θεόφιλου (1910)

3η ανάγνωση: Η  ένταξη  της  λαϊκής  εικόνας  στο  συγκεκριμένο  μαθησιακό 
περιβάλλον  και  της  πραγμάτευσή  της  σε  σχέση  με  το  ιστορικό  θέμα  και  τα 
ερωτήματα  που  έχουν  τεθεί  στη  διδακτική  πράξη.  Μελετώ,  παρατηρώ, 
υπογραμμίζω, σημειώνω, συγκεντρώνω ιστορικές πληροφορίες, κατηγοριοποιώ, 
συσχετίζω,  υποθέτω,  επαληθεύω  είναι  δραστηριότητες  που  απαντούν  στα 
ζητήματα που θέτει αυτή η ανάγνωση. 

(εικ. 2)

Εικόνα 2: Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη στη μάχη στο Καρπενήσι το 1823, 
έργο του Θεόφιλου (1932)

Η παραγωγή λόγου
Στην  παρουσίαση  ενός  πολιτιστικού  προϊόντος,  σήμερα,  περιέχονται  και 
συνδυάζονται περισσότεροι από έναν σημειωτικοί τρόποι (modes), όπως είναι ο 
γραπτός  λόγος,  ο  προφορικός  λόγος,  η  εικόνα,  η  φωτογραφία,  το  χρώμα,  η 
μουσική,  οι  χειρονομίες  κ.ά.  (Χατζησαββίδης  &  Γαλάνη,  2006).  Οι 
πολυγραμματισμοί αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για την κατανόηση και επεξεργασία κειμενικών ειδών, τα οποία 



χρησιμοποιούν  συνδυασμούς  σημειωτικών  μέσων.  Τα  κείμενα  αυτά  είναι 
πολύσημα  και  πολυτροπικά.  Η  έννοια  του  κειμένου  διευρύνεται  καθώς  η 
επικοινωνία  πραγματοποιείται  με  πολλούς  και  διαφορετικούς  σημειωτικούς 
τρόπους επιτελώντας  ο  καθένας  έναν ειδικό  και  σημαντικό  ρόλο και  η  εικόνα 
συντελεί  στην  κατασκευή  νοημάτων  και  αλληλεπιδρά  με  τον  προφορικό  και 
γραπτό  λόγο.  Ως  κείμενο,  πλέον,  η  εκπαιδευτική  γλωσσολογία,  αλλά  και  οι 
θεωρίες  της  λογοτεχνίας,  θεωρούν  μια  ποικιλία  κοινωνικών  καταστάσεων  και 
συμβάντων  όπως  τα  γραπτά  κείμενα,  οι  ζωγραφικοί  πίνακες,  οι  αφίσες,  οι 
διαφημίσεις,  οι  κινηματογραφικές  ταινίες,  οι  θεατρικές  παραστάσεις  κ.ά. 
(Xoντολίδου, 1999).

Τα  έργα  της  λαϊκής  ζωγραφικής  (Θεόφιλος,  Κάσιαλος)  χρησιμοποιούνται  ως 
ερεθίσματα για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου σύμφωνα με τη 
διδασκαλία  της  λειτουργικής  χρήσης  της  γλώσσας  (Χαραλαμπόπουλος  & 
Χατζησαββίδης, 1997), η οποία δίνει προτεραιότητα και έμφαση στην άσκηση των 
μαθητών/τριών στη χρήση της γλώσσας με σκοπό: α) να κατανοούν τις ποικίλες 
μορφές  προφορικού  και  γραπτού  λόγου και  να  τις  συνδέουν  με  τις  συνθήκες 
επικοινωνίας  μέσα  στις  οποίες  παράγεται  καθεμιά  από  αυτές,  αλλά  και  να 
μπορούν  να  χρησιμοποιούν  οι  ίδιοι  δημιουργικά  τη  γλώσσα,  προφορικά  και 
γραπτά,  με  τρόπο  που  να  ταιριάζει  στη  δεδομένη  κάθε  φορά  περίσταση 
επικοινωνίας και β) να συνειδητοποιήσουν το μηχανισμό λειτουργίας της γλώσσας 
μέσα από την πρακτική χρήση της και να αξιοποιούν τις δυνατότητες που θέτει 
στη διάθεσή τους για αποτελεσματική επικοινωνία (Χαραλαμπόπουλος, 2000: 12-
14).  Είναι  μία  προσέγγιση  για  τη  διδασκαλία  της  ελληνικής  γλώσσας  που 
διαπνέεται από την προσέγγιση των πολυγραμματισμών. Προσεγγίζονται μορφές 
λόγου διαμέσου πολυτροπικών κειμένων, με διαλεκτικό τρόπο και με τη χρήση 
μεταγλώσσας,  περιγράφεται,  ερμηνεύεται  και  κατανοείται  η  λειτουργία  των 
κειμένων  και  των  εικόνων  μέσα  στο  συγκεκριμένο  κοινωνικο-πολιτισμικό 
περιβάλλον και οι μαθητές/τριες παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο μέσα σε 
ανάλογα επικοινωνιακά πλαίσια (Χατζησαββίδης, 2003).

Σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, προβλέπεται η δημιουργία, μέσα και έξω από 
τη σχολική αίθουσα, επικοινωνιακών συνθηκών για τη χρήση της γλώσσας, ώστε 
οι γλωσσικές δεξιότητες να αναπτυχθούν φυσιολογικά. Δίδεται προτεραιότητα και 
έμφαση στην άσκηση των μαθητών/τριών στην εκτεταμένη χρήση της γλώσσας, 
ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί χρήστες της γλώσσας, δηλαδή οι μαθητές/τριες 
δε  “μιλούν”  για  τη  γλώσσα,  αλλά τη  χρησιμοποιούν.  Προφορικός  και  γραπτός 
λόγος θεωρούνται ισοβαρείς. Με την εναλλαγή διαφόρων μορφών λόγου και τις 
αλλεπάλληλες προσεγγίσεις ενός θέματος, υπάρχει ένα διαδοχικό πέρασμα από 
την  προφορική  στη  γραπτή  χρήση  της  γλώσσας  και  το  αντίστροφο.  Οι 
μαθητές/τριες  συζητούν  μεταξύ  τους,  διερευνούν,  προτείνουν,  εκφράζουν  και 
υποστηρίζουν τις απόψεις τους, επιχειρηματολογούν, συμφωνούν ή διαφωνούν, 
διατυπώνουν  συμπεράσματα,  ανακοινώνουν.  Συζητήσεις  και  συνεντεύξεις 
πραγματοποιούνται  και  με  ειδικούς,  π.χ.  αρχαιολόγους  ή  καλλιτέχνες,  και 
αυθεντικούς  λαϊκούς  ανθρώπους,  π.χ.  αυτόπτες  μάρτυρες  γεγονότων  του 
παρελθόντος,  λαϊκοί  ζωγράφοι,  πηλοπλάστες.  Επιδιώκεται  η  προσέγγιση 
ποικίλων  μορφών  λόγου.  Συμπεριλαμβάνονται  και  οι  εικονικοί  (μη  γλωσσικοί) 
κώδικες επικοινωνίας, όπως τα κόμικς, οι φωτογραφίες, τα έργα ζωγραφικής κ.ά. 
Ο  παραγόμενος  προφορικός  λόγος  και  τα  γραπτά κείμενα  έχουν  ένα  φυσικό, 
πραγματικό αποδέκτη. Μετά τη διαδικασία παραγωγής λόγου ακολουθεί στάδιο 



επεξεργασίας  και  σχολιασμού,  με  κύριο  στόχο  ο  παραγόμενος  λόγος  να 
προσαρμόζεται  στις  εκάστοτε  περιστάσεις  επικοινωνίας  (Γρόσδος  &  Ντάγιου, 
2003).

Οι  μαθητές/τριες  μέσα  από  τη  συμμετοχή  τους  σε  δράσεις,  ομαδικού  κυρίως 
χαρακτήρα,  κατά  τη  διάρκεια  των  οποίων  αντιμετωπίζουν  ένα  γλωσσικό 
πρόβλημα στο οποίο καλούνται να δώσουν λύση, παράγουν προφορικό ή γραπτό 
λόγο. Θα ακούσουν, θα μιλήσουν, θα διαβάσουν και θα γράψουν. Και, όχι μόνο 
παράγουν οι  ίδιοι  λόγο, αλλά κατανοούν τον προφορικό και  γραπτό λόγο των 
άλλων, καθώς προκύπτει η ανάγκη να ακούσουν τις απόψεις των άλλων και να 
συζητήσουν  μαζί  τους  ή  να  καταφύγουν  σε  γραπτές  πηγές  για  να  αντλήσουν 
πληροφορίες σχετικές με το θέμα που ερευνούν. Κάθε δραστηριότητα συνιστά ένα 
πολύπτυχο, αποτελούμενο από επιμέρους δραστηριότητες, που η καθεμιά δίνει 
έμφαση  στην  καλλιέργεια  συγκεκριμένων  γλωσσικών  και  επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων.

Τα δημιουργήματα της λαϊκής τέχνης, ως στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
μεταμορφώνονται σε διδακτικά εργαλεία στο σχολείο. Η πολιτιστική κληρονομιά 
αντιμετωπίζεται στη διευρυμένη της έννοια, δεν αποτελεί αποκλειστική έκφραση 
του παρελθόντος και δεν ανιχνεύεται μόνο στα μουσεία και στους αρχαιολογικούς 
χώρους,  αλλά  αναζητείται  παντού:  στις  πινακοθήκες,  στα  παραδοσιακά 
εργαστήρια, στις βιβλιοθήκες, στις θεατρικές αίθουσες, στο φυσικό περιβάλλον, 
στα χωριά, στα πανηγύρια και στις λαϊκές εκδηλώσεις. Οι εικόνες των έργων της 
τέχνης, εξωγλωσσικοί κώδικες επικοινωνίας κι αυτοί, αποτελούν τα θέματα των 
δραστηριοτήτων  για  τους  μαθητές/τριες.  Συνδέοντας  το  λόγο  με  την  εικόνα, 
λειτουργούν ως ερεθίσματα για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου 
και ταυτόχρονα προσθέτουν στην αισθητική εμπειρία των μαθητών. Κι ακόμα, οι 
διαφορετικές μορφές της πολιτισμικής έκφρασης δεν εμφανίζονται τεμαχισμένες, 
ως γνωστικά αντικείμενα (μουσική, εικαστικά, κίνηση, οπτικοακουστική έκφραση), 
αλλά η μία διαχέεται μέσα στην άλλη, ως μία ολότητα. Ταυτόχρονα η κάθε μία 
προβάλλει ευδιάκριτα τα χαρακτηριστικά και τις αξίες που περικλείει.

Ενδεικτικές δραστηριότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου μέσα και 
έξω από την σχολική τάξη με ερεθίσματα τα έργα των λαϊκών ζωγράφων: 

α. Ενεργοποίηση των μαθητών/τριών μέσα από επιλεγμένα κείμενα, βιβλία, 
λευκώματα  τέχνης  και  φυλλάδια  με  βασικούς  στόχους  να  προσεγγίσουν  το 
περιβάλλον και την εποχή του λαϊκού καλλιτέχνη, να γνωρίσουν ανεκδοτολογικά 
γεγονότα από τη ζωή του και να μάθουν τους τρόπους έκφρασης και δημιουργίας 
του (Γρόσδος, 2003). Τα κείμενα περιέχουν χαρακτηριστικά γεγονότα από τη ζωή 
του  ζωγράφου,  τις  ιδιορρυθμίες  του,  τον  τρόπο  που  δημιουργούσε,  τα 
γνωρίσματα της τέχνης του. Ενδεικτικά επιλέγονται κείμενα από τα βιβλία για το 
Θεόφιλο: Κυνηγού - Φλάμπουρα (1979), Μάτσας (1988), Ψαρράκη - Μπελεσιώτη 
(1996),  Τρύφων  (1996),  Δημοτική  Πινακοθήκη  Θεσσαλονίκης  (2000),  Πούλος 
(2003).  Για  τον  Κάσιαλο:  Γκρίτση  -  Μιλλιέξ  (1983).  Τα  παιδιά  επιδίδονται  στη 
“χρωματιστή”  ανάγνωση.  Διαβάζοντας  υπογραμμίζουν  με  κίτρινο  χρώμα  τα 
σημεία του κειμένου όπου περιγράφεται η ζωή του δημιουργού και με γαλάζιο 
χρώμα τα  σημεία  του  κειμένου όπου περιγράφονται  τα  εκφραστικά  του  μέσα. 
Μετά την ανάγνωση, τα παιδιά αφήνονται ν’ αντιδράσουν ελεύθερα απέναντι στο 
κείμενο διατυπώνοντας ερωτήματα και επιθυμίες. Ακολουθεί συζήτηση. Στο τέλος, 
το όνομα του δημιουργού γράφεται με κεφαλαία γράμματα στο κέντρο του πίνακα. 



Γύρω από το όνομα αυτό γράφονται οι λέξεις που λένε τα παιδιά προκειμένου να 
χαρακτηρίσουν  την  τεχνοτροπία  του  καλλιτέχνη  (καταιγισμός  ιδεών). 
Δημιουργείται έτσι ένα γλωσσάρι έκφρασης, ανοικτό σε λεξιλογικές και νοηματικές 
επεξεργασίες (ετυμολογίες, οικογένειες λέξεων, σύνθετες κτλ.). Όταν στο σχολείο 
υπάρχει  λειτουργική  βιβλιοθήκη  ή  λειτουργεί  δανειστική  βιβλιοθήκη  κοντά  στο 
σχολείο, δεν επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί τα βιβλία ούτε φωτοτυπούν τις σελίδες, 
αλλά  βοηθούν  τα  παιδιά  να  εργασθούν  ερευνητικά.  Τα  συνοδεύουν  στη 
βιβλιοθήκη και τους δείχνουν στην πράξη πώς να χρησιμοποιούν της πηγές της 
γνώσης,  δηλαδή  πώς  να  αναζητούν  πληροφορίες  για  ένα  θέμα,  πώς  να  τις 
καταγράφουν και πώς να τις χρησιμοποιούν. Τα παιδιά ξεφυλλίζουν το έντυπο 
υλικό, σταματούν στα σημεία που επιθυμούν, δείχνουν, εκφράζουν ελεύθερα τη 
γνώμη  τους.  Οι  εκπαιδευτικοί  σ’  αυτό  το  σημείο  μπορούν  να  προχωρήσουν 
παραπέρα και να ζητήσουν από τα παιδιά να σημειώσουν τα πιο χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα  από  τη  ζωή  και  το  έργο  του  ζωγράφου  και  να  συντάξουν  το 
χρονολόγιο της ζωής του. Στη συνέχεια γράφουν το χρονολόγιο της δικής τους 
ζωής ή το βιογραφικό τους με χιουμοριστικό ύφος. Οι δράσεις δεν αποσκοπούν 
στην απόκτηση γνώσεων, γιατί αυτό θα εμπόδιζε την αισθητική απόλαυση των 
έργων, την ελεύθερη έκφραση και θα δέσμευε τη φαντασία (Chapman, 1993). 

β. Ο λαϊκός ζωγράφος δεν είναι απλά ο αυτόπτης μάρτυρας, ο θεατής, αλλά 
είναι ο πρωταγωνιστής των δρώμενων του καιρού του. Η ζωγραφική μαρτυρία, 
ως γνήσια καταγραφή της πραγματικότητας από την οπτική γωνία των απλών 
ανθρώπων,  αποτελεί  αυθεντική  πρωτογενής  πηγή.  Έθιμα,  τρόπος  ζωής, 
γεωργικές  ασχολίες  (το  όργωμα,  το  αλώνισμα,  το  μάζεμα  της  ελιάς), 
ενδυματολογικές  συνήθειες,  αλλά  και  αποτύπωση  συναισθημάτων,  χαρές  και 
δυστυχίες  της  ζωής.  Η  αφέλεια  και,  κάποιες  φορές,  η  συμβατικότητα  των 
παραστάσεων  δεν  μειώνει  την  αξία  των  έργων  ως  λαογραφικών  πηγών.  Τα 
παιδιά μεταμορφώνονται  σε  μικρούς λαογράφους,  ανασύρουν στοιχεία από τα 
έργα,  τα  καταγράφουν  και  τα  παρουσιάζουν  προφορικά  (συζήτηση),  γραπτά 
(κείμενα) ή εικονικά (ζωγραφιές). 

γ. Τα παιδιά αποκτούν μία προσωπική σχέση με τα έργα, “περπατούν” σε 
κάθε πίνακα με παραινέσεις: “Φαντάσου τώρα ότι περπατάς μέσα στην εικόνα... 
Από πού ήρθες;...  Πού θες να πας;...  Πού στέκεσαι  τώρα;...  Τι  βλέπεις  γύρω 
σου;... Συνέχισε τον περίπατό σου... Πού έφτασες τώρα;... Τι βλέπεις γύρω σου;... 
Τι  ώρα νομίζεις  πως είναι;...  Τι  ακούς;...  Τι  θα  κάνεις  τώρα;…”  (Θεοδωρίδης, 
1996). Με τον τρόπο αυτό, τα άψυχα αντικείμενα αποκτούν ζωή και ξεκινά ένας 
διάλογος ανάμεσα στο περιεχόμενο του πίνακα και στο παιδί. Ουσιαστικά με τον 
τρόπο  αυτό  ενισχύεται  η  σχέση  θεατή-δημιουργού.  Οι  προσομοιωτικές  αυτές 
εμπειρίες λαμβάνουν τη μορφή κειμένου ή θεατρικοποιημένου διαλόγου. 

δ. Η επίσκεψη στο εργαστήρι του λαϊκού καλλιτέχνη ή η πρόσκλησή του στο 
σχολείο  θα  προσφέρει  την  ευκαιρία  στα  παιδιά  να  ασκηθούν  σε  μορφές 
προφορικού και γραπτού και σε είδη κειμένου, όπως η συνέντευξη. 

ε.  Η  δραματοποίηση  ανεκδοτολογικών  γεγονότων  από  τη  ζωή  των 
ζωγράφων, π.χ. η συνήθεια του Θεόφιλου να ντύνεται ως Αλέξανδρος και με τη 
συνοδεία παιδιών να περιφέρεται στην πόλη ή η προτίμησή του να αποτυπώνει 
τον  Ερωτόκριτο  και  την  Αρετούσα,  το  Ρωμαίο  και  την  Ιουλιέτα,  οδηγεί  στη 
διαδικασία μετατροπής του γραπτού αφηγηματικού λόγου σε θεατρικοποιημένο 
κείμενο. Τα παιδιά διαβάζουν τα σχετικά κείμενα, τα συζητούν, δομούν τις σκηνές 
και  γράφουν τους διάλογους.  Οργανώνουν τα μικρά θεατρικά δρώμενα και  τα 
παρουσιάζουν σε όλη την τάξη.  



Η αισθητική έκφραση
Η προσπάθεια να επικοινωνήσουν τα παιδιά με τα πρωτογενή στοιχεία της τέχνης 
και  η  μετάδοση  της  πολιτιστικής  κληρονομιάς  βοηθά  τα  παιδιά  να 
συνειδητοποιήσουν  τον  κοινωνικό  ρόλο  της  τέχνης  και  τα  διευκολύνει  να 
συλλάβουν  τη  διαχρονικότητα  της  ανθρώπινης  δημιουργίας.  Τα  παιδιά, 
γνωρίζοντας τα επιτεύγματα των απλών λαϊκών ανθρώπων, βρίσκουν τις ρίζες 
της  ανθρώπινης  δημιουργίας,  γνωρίζουν  την  ιστορία,  τον  πλούτο  και  τις 
διαφορετικές συνήθειες των λαών, ανακαλύπτουν τις ανάγκες που γέννησαν την 
τέχνη και διευκολύνονται να ερμηνεύσουν τις δικές τους δημιουργίες. 

Η πρακτική σκοπιμότητα των έργων της λαϊκής ζωγραφικής και η έκφραση των 
βιωμάτων των λαϊκών ζωγράφων οδηγούν σε εμπειρικές προσεγγίσεις των έργων 
από τους μαθητές/τριες παρά ουσιοκρατικές (Αρντουάεν, 2000: 67-69). Η τέχνη, 
δηλαδή, δεν βρίσκεται μέσα στο ίδιο το έργο, αλλά μέσα στο παιδί, το οποίο δεν 
μένει απλός θεατής, αλλά επικοινωνεί με τα έργα τέχνης και μέσα απ’ αυτά, με την 
εποχή που φτιάχτηκαν, με τον καλλιτέχνη που τα δημιούργησε, αναπτύσσοντας 
κριτική  στάση  απέναντι  στα  δημιουργήματα.  Αυτό  επιτυγχάνεται  κύρια  με  τη 
διερεύνηση των αναγκών και των διεργασιών που γέννησαν τα έργα, δηλαδή η 
προτεραιότητα  δίνεται  στο  “πώς”  και  “γιατί”,  και  όχι  στο  “πότε”  και  “πού”.  Τα 
παιδιά, αφού κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες παράγουν ιδέες 
για  το έργο τους  και  τους τρόπους με  τους οποίους  χρησιμοποιούν τα υλικά, 
παράγουν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες τους. Επιχειρείται ένα 
διαδοχικό πέρασμα από το παιδί-θεατή, στο παιδί-κριτικό και στη συνέχεια στο 
παιδί-δημιουργό.

Τα παιδιά παρατηρούν τον πίνακα στην οθόνη ή στο λεύκωμα και εκφράζουν 
αυθόρμητα τις πρώτες εντυπώσεις τους. Τα παιδιά βιάζονται να δείξουν τα σημεία 
που  τους  αρέσουν,  σχεδόν  ταυτίζονται  με  το  έργο.  Η  τέχνη  δημιουργεί  ένα 
αυθόρμητο ενθουσιασμό στα παιδιά και τους κινεί την περιέργεια. Κεντρίζουμε την 
προσοχή τους και με απλές ερωτήσεις - ερεθίσματα τα οδηγούμε να προσέξουν 
και να σχολιάσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου. Κάθε σχόλιο, κάθε 
γέλιο,  κάθε  επιφώνημα  είναι  μια  ευκαιρία  για  επικοινωνία.  Ενθαρρύνουμε  τα 
παιδιά να εξερευνήσουν τα δικά τους συναισθήματα και να οικοδομήσουν τις δικές 
τους απόψεις. Η προσέγγιση εδώ είναι εμπειρική. Εκείνο που προέχει  είναι να 
διαφυλαχθεί η αυθορμησία, γι’ αυτό περιορίζουμε τα λόγια και δίνουμε τον πρώτο 
λόγο στα παιδιά ενθαρρύνοντας και επιδοκιμάζοντας. “Σε αυτή την πρώτη επαφή 
το έργο προκαλεί διάφορα συναισθήματα στον μαθητή, τα οποία ανάγονται σε 
προσωπικά  του  βιώματα,  με  αποτέλεσμα  να  συλλαμβάνει  μια  υποκειμενική 
πραγματικότητα, η οποία απέχει από αυτήν που προσφέρει το έργο. (…) Αυτό 
σημαίνει ότι κατά την προσέγγιση ενός έργου τέχνης δεν πρέπει να προδίδεται 
από τον  εκπαιδευτικό  το  μυστικό  του  έργου.  Η διαδικασία  αποκωδικοποίησης 
πρέπει  να  είναι  μια  πορεία  προς  το  άγνωστο…”  (Βρεττός  1994:  39).  Στις 
απαντήσεις των παιδιών δεν υπάρχει “σωστό” ή “λάθος”. Αρκεί να περισσέψει η 
αυθόρμητη έκφραση. Διάφορες υποθέσεις για την ψυχική κατάσταση στην οποία 
βρέθηκε ο καλλιτέχνης, όταν δημιούργησε το έργο, είναι μάλλον αυθαίρετες. Δεν 
επιμένουμε  στην  αυστηρή  ορολογία  γύρω  από  την  τέχνη,  χωρίς  ωστόσο  να 
αποκλείουμε την αναφορά λέξεων και όρων, που τις εξηγούμε με απλότητα και 
σαφήνεια. Δεν ανησυχούμε όταν τα παιδιά δεν ξέρουν ή δε θυμούνται τα ονόματα. 
Τα μεγαλύτερα παιδιά ζητούν να μάθουν περισσότερα: ρωτούν λεπτομέρειες από 



τη  ζωή του  ζωγράφου,  την  τεχνοτροπία,  πού βρίσκεται  σήμερα το  έργο,  κ.ά. 
Βασικές πληροφορίες υπάρχουν στις ετικέτες των έργων (λεζάντες), στις οποίες 
τα  παιδιά  προστρέχουν  (όνομα  ζωγράφου,  τίτλος  του  έργου,  χρονολογία 
δημιουργίας, διαστάσεις, υλικό κατασκευής και σημερινός ιδιοκτήτης).

Η προσέγγιση των έργων στηρίζεται στην ερμηνεία των θεωρητικών επιπέδων 
του  Πανόφσκι:  περιγραφικά-μορφολογικά,  περιεχομένου-νοήματος  (Panofsky, 
1993), όπως εξειδικεύτηκε από τη Laura Chapman σε τέσσερα διαδοχικά στάδια 
προσέγγισης: α) δες-πες-περίγραψε, β) ψάξε-βρες-ανάλυσε, γ) σκέψου-σύνδεσε-
ερμήνευσε και δ) κρίνε (Chapman, 1993).

Το επίπεδο προσέγγισης του κάθε έργου εξαρτάται από την ηλικία των παιδιών, 
τις προηγούμενες αισθητικές τους εμπειρίες, τη συμμετοχή και τον ενθουσιασμό, 
αλλά και τις γνώσεις και δυνατότητες των εκπαιδευτικών. Στο ξεκίνημα τα παιδιά 
καλούνται να παρατηρήσουν και να περιγράψουν (Τι βλέπεις;… Περίγραψε την 
εικόνα…  Βρες  αντικείμενα  και  πρόσωπα…  Παρατήρησες  κάτι  περίεργο  ή 
ξεχωριστό;…  Ποιο  είναι  το  θέμα;).  Στη  συνέχεια,  καλούνται  να 
αποκρυπτογραφήσουν  τα  εκφραστικά  μέσα  του  καλλιτέχνη,  τεχνοτροπικά-
μορφολογικά  στοιχεία  (χρώματα,  υλικά,  γραμμές,  σχήματα,  μοτίβα,  επίπεδα, 
σύνθεση,  εικαστικά  τεχνάσματα  κ.ά.).  Κατόπιν,  κρίνουν,  συγκρίνουν  και 
ερμηνεύουν πληροφορίες (Αυτό που βλέπεις στο έργο μοιάζει με κάποια γνωστή 
εικόνα;… Ποια ώρα της ημέρας ζωγραφίστηκε;… Γιατί ο καλλιτέχνης ζωγραφίζει 
έτσι;… Τι αγαπά περισσότερο;… Υπάρχει κάποιο σημείο του πίνακα που μπορεί 
να  συνδεθεί  με  τη  ζωή  του  δημιουργού;),  έκφραση  βιωμάτων  και  εμπειριών 
(  Σύγκρινε  τα  δύο  έργα…,  Σύγκρινε  τα  μορφικά  στοιχεία  του  έργου  με  έργα 
δυτικότροπης ή βυζαντινής τεχνικής με το ίδιο θέμα). Στο τέλος φαντάζονται (Τι θα 
συνέβαινε  αν  ζωντάνευαν  τα  αντικείμενα;…  Τι  σκέφτονται  οι  ζωγραφισμένες 
μορφές;… Διηγήσου τη συνέχεια του πίνακα… Τι ακούς βλέποντας το έργο;… 
Πού θα ήθελες να κρυφτείς μέσα στο έργο;…) και δημιουργούν (Ζωγράφισε ένα 
χαμένο πίνακα του καλλιτέχνη… Πώς θα ήταν σήμερα ζωγραφισμένο το έργο;…). 
Η  διαδικασία  αυτή  αποτελεί  ένα  διαδοχικό  πέρασμα  από  το  παιχνίδι  της 
παρατήρησης στο παιχνίδι της ερμηνείας κι από εκεί στο παιχνίδι της φαντασίας 
και της δημιουργίας.

Ένα παράδειγμα προσέγγισης του έργου του Μιχάλη Κάσιαλου “Τρων πιλάφι στο 
θέρος”   

(εικ. 3)



Εικόνα 3: “Τρων πιλάφι στο θέρος”, έργο του Μιχάλη Κάσιαλου

 Περίγραψε την εικόνα. Τι σε εντυπωσιάζει περισσότερο;
 Από πού είναι εμπνευσμένο το θέμα του πίνακα; (ιστορία, μυθολογία, 

ζωή στην πόλη, αγροτική ζωή). 
 Σε  ποια  εποχή  του  χρόνου  βρισκόμαστε;  Ποια  ώρα  της  ημέρας; 

Περίγραψε τις αγροτικές εργασίες;
 Περίγραψε τις ανθρώπινες μορφές της εικόνας. Τι φορούν στο κεφάλι 

και  γιατί;  Ζωγράφισε  μια  φορεσιά  (αντρική  ή  γυναικεία)  εκείνης  της 
εποχής.

 Ψάξε  στην  εικόνα  και  περίγραψε  τα  αγροτικά  εργαλεία  της  εποχής. 
Διάλεξε ένα και ζωγράφισέ το.

 Τι υπάρχει στο δεύτερο πλάνο; Πώς είναι ζωγραφισμένα τα δεμάτια με 
το σιτάρι; Με πυκνές γραμμές ή διαφορετικά χρώματα;

 Τι  νιώθεις  βλέποντας  το  έργο;  (ζεστασιά  ή  ψυχρότητα).  Με  ποιους 
τρόπους ο ζωγράφος μεταδίδει αυτή την αίσθηση;

 Ποια χρώματα κυριαρχούν; Είναι θερμά ή ψυχρά;
 Παρατήρησε  την  έκφραση  στα  πρόσωπα  και  στα  σώματα  των 

ανθρώπινων μορφών του πίνακα. Βρες μία λέξη, η οποία νομίζεις ότι 
ταιριάζει  (αδιαφορία, βαριεστιμάρα, κούραση, μελαγχολία,  απόγνωση, 
μοναξιά, περισυλλογή, ενθουσιασμός…)

 Τα δεμάτια του σταριού μοιάζουν με… (χρυσαφένιος ήλιος, πολύχρωμο 
χαλί, ταπετσαρία τοίχου, στροβίλισμα, αφηρημένα μοτίβα).

 Ποια ήταν τα μεταφορικά μέσα της εποχής εκείνης;
 Ποιες  εμφανίζονται  να  είναι  οι  συνήθειες  του  φαγητού των αγροτών 

(στρώσιμο τραπεζιού, καθίσματα, σκεύη, σερβίρισμα κ.ά.).
 Ακούς ήχους;
 Η σύνθεση είναι απλή ή πυκνή; Πού κατευθύνεται η ματιά μας με το 

πρώτο κοίταγμα του έργου;
 Σύγκρινε αυτό το έργο του Μιχάλη Κάσιαλου με το έργο του Θεόφιλου 

“Το μάζωμα των ελαιών”. Γράψε ομοιότητες και διαφορές.   

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν την προσέγγιση των έργων, βασίζονται στη 
βίωση της αισθητικής εμπειρίας των παιδιών. Τα παιδιά δεν αντιγράφουν τα έργα, 
αλλά  τα  ανασυνθέτουν  και  δημιουργούν  μέσα  από  τις  εμπειρίες  τους, 
εκφράζοντας  τα  συναισθήματά  τους.  Παράγουν  λόγο  (με  την  καλλιέργεια  της 
αποκλίνουσας  σκέψης),  δημιουργούν  εικαστικά  έργα  (ζωγραφιές,  κολάζ, 
κατασκευές) και συμμετέχουν σε παιχνίδια κίνησης και δράσης (μικρά θεατρικά 
δρώμενα). Ενδεικτικές δραστηριότητες: Ο πίνακας ζωντανεύει όταν τα παιδιά τον 
αναπαριστούν  παντομιμικά.  Τα  παιδιά  κόβουν  λεπτομέρειες  από  το  έγχρωμο 
φωτοαντίγραφο  του  έργου,  τα  κολλούν  στο  χαρτί  και  ζωγραφίζοντας 
συμπληρώνουν  την  εικόνα  χρησιμοποιώντας  τη  φαντασία  τους.  Το  έγχρωμο 
φωτοαντίγραφο του πίνακα κόβεται στη μέση, κάθετα ή διαγώνια, έτσι ώστε να 
μείνει  μισό.  Το  υπόλοιπο σκιτσάρεται  από τα  παιδιά  γρήγορα και  αυθόρμητα. 
Ζωγραφίζεται  ένα “χαμένο”  έργο του ζωγράφου,  που μόλις  ανακαλύφθηκε.  Τα 
παιδιά  γράφουν  την  ιστορία  του  πίνακα  σε  πεζό  ή  έμμετρο  λόγο  (ποίημα). 
Φαντάζονται και γράφουν, τι θα συνέβαινε αν ζωντάνευαν οι φιγούρες του έργου 
και περιπλανιόνταν στην πόλη, κ.ά. (Γρόσδος, 1997).
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