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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 

 

Εδώ και μερικά χρόνια χρησιμοποιώ την «Παλέτα του Έντεχνου Συλλογισμού» (Artful Thinking 

Palette) στη διδασκαλία μου.  Χρησιμοποίησα έργα τέχνης με το σκεπτικό ότι τα έργα τέχνης 

πραγματεύονται πανανθρώπινες αξίες και έτσι διεγείρουν τον εσωτερικό διάλογο με τις 

προσωπικές μας αξίες, δημιουργούν προβληματισμό, αναπαριστούν την πραγματικότητα μεσα από 

το φίλτρο του καλλιτέχνη και διεγείρουν την αισθητική αντίληψη.  Η παρατήρηση έργων τέχνων 

βοηθά τον μαθητή/τη μαθήτρια να ενεργοποιήσει τη φαντασία του/της, να διεισδύσει στον χώρο 

και στον χρόνο, να ενεργοποιήσει τη δημιουργική του/της σκέψη αλλά και τον στοχασμό και να 

συνδυάσει τις πληροφορίες για να κατανοήσει το έργο. 

Η ιδέα της «Παλέτας του Έντεχνου Συλλογισμού» (Artful Thinking Palette) αναπτύχθηκε από το 

Harvard University (Project Zero). Το πρόγραμμα στηρίζεται σε μια μεταφορά και αξιοποίηση της 

παλέτας του ζωγράφου στη διδακτική πράξη, την οποια αξιοποίησα για να ενισχύσω τη σκέψη και 

τη μάθηση.  Η «παλέτα» αποτελείται από έξι χρώματα.  Το κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια 

διαφορετική γωνία θέασης και αντίληψης του έργου τέχνης  και παράλληλα έναν διαφορετικό 

τρόπο σκέψης.   

 

ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑ:  ΕΡΩΤΗΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ (QUESTIONING AND INVESTIGATING) 

Βοηθά τους μαθητές/τις μαθήτριες να σκεφτούν πιο προσεκτικά, διεγείρει την περιέργειά τους και 

τους ωθεί να παρατηρούν και να σκέφτονται προσεκτικά. 

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να παρατηρήσουν ένα έργο τέχνης.  Βασικά, αποτελεί μιαν 

αφόρμηση και έναν τρόπο διερεύνησης της προϋπάρχουσας γνώσης των μαθητών/μαθητριών. 
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Ενδεικτικές αρχικές ερωτήσεις: 

-Τι γνωρίζεις για αυτό το έργο τέχνης/το θέμα που παρουσιάζει το έργο τέχνης; 

-Τι ερωτήματα σου προκαλεί; 

-Το έργο αυτό τι σε κάνει να θέλεις να εξερευνήσεις; 

 

Συνεχίζουμε με ερωτήσεις αιτιολόγησης: 

-Γιατί ...; 

-Για ποιους λόγους ...; 

-Τι θα γινόταν εάν ...; 

-Για ποιο σκοπό ...; 

-Ποια θα ήταν η διαφορά εάν ...; 

-Τι θα άλλαζε εάν ...; 

-Ποιες νέες ιδέες έχεις τώρα που δεν είχες προηγουμένως; 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (OBSERVING AND DESCRIBING) 

Βοηθά τους μαθητές/τις μαθήτριες να εστιάζουν στη λεπτομέρεια, να παρατηρούν προσεκτικά, να 

αναπτύξουν τον περιγραφικό και τον αφηγηματικό τους λόγο.  

Οι μαθητές προτρέπονται να παρατηρήσουν πολύ προσεκτικά το έργο τέχνης, να το περιγράψουν 

με λεπτομέρεια και ακρίβεια (4 τεχνικές). 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΚΑΤΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΩ και ΕΡΜΗΝΕΥΩ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ:   

-Τι βλέπεις; Περίγραψέ το. 

-Τι σκέφτεσαι γι΄αυτό που βλέπεις; Τι σε κάνει να το λες αυτό; 

-Τι αναρωτιέσαι; 

2. ΑΡΧΗ – ΜΕΣΗ – ΤΕΛΟΣ.   ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ 

-Εάν αυτός ο πίνακας ήταν η αρχή μιας ιστορίας, ποια νομίζετε ότι θα ήταν η συνέχεια της 

ιστορίας; 

-Εάν αυτός ο πίνακας ήταν η μέση μιας ιστορίας, ποια νομίζετε ότι θα ήταν η αρχή της ιστορίας;   

Ποιο θα ήταν το τέλος της ιστορίας; 

-Εάν αυτός ο πίνακας ήταν το τέλος μιας ιστορίας ποια θα μπορούσε να ήταν η ιστορία; 

3. ΔΕΚΑ ΕΠΙ ΔΥΟ (Βοηθά στον εμπλουτισμό λεξιλογίου, συνώνυμα) 

-Κοίταξε προσεκτικά το έργο τέχνης και κάνε έναν κατάλογο με δέκα λέξεις ή φράσεις για αυτόν. 
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-Ξανακοίταξε το έργο τέχνης και τον κατάλογο που έφτιαξες και βρες άλλες δέκα λέξεις ή φράσεις 

σχετικές με το έργο τέχνης. 

4. ΧΡΩΜΑΤΑ, ΣΧΗΜΑΤΑ, ΓΡΑΜΜΕΣ 

-Τι χρώματα βλέπεις; 

-Τι σχήματα βλέπεις; 

-Τι γραμμές βλέπεις; 

-Πώς επηρεάζει το έργο τέχνης να λειτουργήσει (οργάνωση/ιδέες/ιστορία/συναισθήματα) αυτό το 

συγκεκριμένο χρώμα/σχήμα/γραμμή; 

-Ποιες νέες ιδέες σας ήρθαν τώρα στο μυαλό; 

-Σκεφτείτε πιθανούς τίτλους για το έργο τέχνης. 

 

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ (COMPARING AND CONNECTING) 

Στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές/τις μαθήτριες να συνδέσουν τη νέα με την προϋπάρχουσα 

γνώση.  Προηγουμένως σκεφτόμουν για τον πίνακα/θέμα... Τώρα σκέφτομαι... 

-Πώς συνδέονται οι πληροφορίες και οι ιδέες που αναφέρθηκαν ως τώρα με αυτά που γνώριζες ως 

τώρα για το θέμα/έργο τέχνης; 

-Ποιες νέες ιδέες σου έρχονται στο μυαλό μετά τη σύνδεση παλιάς και νέας γνώσης; 

-Τι σου προκαλεί σύγχυση/δυσκολία/πρόκληση; 

 

ΜΟΒ ΧΡΩΜΑ:  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑΣ (FINDING COMPLEXITY) 

Στοχεύει στο να βοηθήσει τους μαθητές/τις μαθήτριες να αναλύσουν και να συνθέσουν τα στοιχεία 

που αποτελούν τον πίνακα και να ανιχνεύσουν τον ρόλο του κάθε στοιχείου και τη συνεισφορά του 

στο έργο. 

-Ποια είναι τα μέρη του πίνακα/θέματος; 

-Ποιο λόγο εξυπηρετούν; 

-Ποιο είναι το ενδιαφέρον σε αυτό το έργο/θέμα; 

-Ποιες είναι οι ανησυχίες σου για το έργο/θέμα; 

-Τι άλλο θα ήθελες να γνωρίζεις για να σε βοηθήσει να κρίνεις τον πίνακα/θέμα; 

-Ποια είναι η άποψή σου τώρα για το έργο/θέμα; 

-Είναι περίπλοκο το έργο; 
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ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ (EXPLORING 

VIEWPOINTS) 

Βοηθά τους μαθητές/τις μαθήτριες να τονώσουν τη φαντασία τους και την ενσυναίσθησή τους.  

Διευρύνει τη σκέψη τους και τους βοηθά να μπορούν να βλέπουν διαφορετικές οπτικές 

γωνίες/απόψεις ενός θέματος. 

O δάσκαλος ζητά απο τα παιδιά να «μπουν» μέσα στον πίνακα και να πάρουν τον ρόλο ενός 

προσώπου/αντικειμένου/στοιχείου του έργου τέχνης/θέματος, να ταυτιστούν μαζί του και να 

απαντήσουν ερωτήματα όπως: 

-Τι μπορεί να νιώθει/σκέφτεται το πρόσωπο/αντικείμενο; 

-Τι θα μπορούσε να γνωρίζει ή να πιστεύει; 

-Τι είναι αυτό για το οποίο νοιάζεται ή το οποίο φροντίζει (μια ιδέα, ένα άτομο); 

-Κάνε ένα μονόλογο με αυτά που σκέφτεται το πρόσωπο/αντικείμενο. 

-Δώσε έναν άλλο τίτλο στο έργο. 

 

ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΩΜΑ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ (REASONING) 

Βοηθά τον μαθητή/την μαθήτρια να αιτιολογεί τις απαντήσεις του χρησιμοποιώντας λογικά 

επιχειρήματα. 

-Μπορείς να αιτιολογήσεις αυτό που αναφέρεις; 

-Πού στηρίζεις αυτό που λες; 

-Βρες στοιχεία που να αιτιολογούν αυτό που υποστηρίζεις. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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Για να δημιουργήσετε τις δικές σας παλέτες έντεχνου συλλογισμού θα χρειαστείτε έργα τέχνης και 

για διευκόλυνση σας παραθέτω τις πιο κάτω χρήσιμες πλατφόρμες οι οποίες διαθέτουν πληθώρα 

έργων τέχνης: 

 Google Cultural Institute:  https://www.google.com/culturalinstitute 

 Europeana: https://www.europeana.eu/portal/en 

 USEUM: useum.org 

 Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR):  http://cvar.severis.org/en/ 

 Λεβέντειος Πινακοθήκη:  http://www.leventisgallery.org/ 

 http://eikad.schools.ac.cy/index.php/el/erga-kyprion-kallitechnon 
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