
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. ΠΡΟ21.ΓΠ.ΕΙΚ.003 "Τι είναι τέχνη και γιατί είναι απαραίτητη 

στον άνθρωπο"- Πώς η τέχνη με βοηθά να γνωρίσω τον εαυτό μου 

και τον πνευματικό κόσμο του παιδιού;

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ 



Πιστεύετε ότι η τέχνη είναι απαραίτητη  στον άνθρωπο;



Η Τέχνη είναι απαραίτητη στον άνθρωπο για δύο λόγους: 

1. Για τον πνευματικό μας κόσμο

2. Για την συναισθηματική μας  

κατάσταση







Η Τέχνη μας βοηθά να ξεφεύγουμε 

από την πραγματικότητα 









Η τέχνη μας υπενθυμίζει ότι δεν 

είμαστε μόνοι







«The life, 1903»

.







Η Τέχνη μπορεί να μας εξισορροπήσει 

και να μας βοηθήσει να έρθουμε σε 

επαφή με αυτό το οποίο μας λείπει .





















H Τέχνη μπορεί να μας ανοίξει τα μάτια σε σχέση με την  

παραμελημένη αξία της καθημερινότητας 











Τέχνη & Προπαγάνδα 













Η τέχνη μπορεί να αποτελέσει προπαγάνδα για καλό 

σκοπό



















Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΊΝΑΙ 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ 

Η ΤΕΧΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΜΠΛΕΞΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟ 

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ 



Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από 2 μέρη

Το αριστερό ημισφαίριο χρησιμοποιείται στη λογική σκέψη και στις 
αναλυτικές διαδικασίες.

Tο δεξί ημισφαίριο χρησιμοποιείται στη συναισθηματική αντίληψη, 
στη φαντασία και στη δημιουργικότητα. 



Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η τέχνη ενθαρρύνει τις 

λεπτές κινητικές δεξιότητες, τη νευρική ανάπτυξη και τις 

ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τη διδασκαλία και την 

κατανόηση άλλων βασικών θεμάτων όπως η ανάγνωση, η 

γραφή, τα μαθηματικά και η επιστήμη.



Η τέχνη βοηθά  τις  λεπτοκινητικές ικανότητες.



Οι θεραπευτές υποστηρίζουν ότι η τέχνη είναι πολύτιμη επειδή 

επιτρέπει στα παιδιά να επεξεργάζονται τον κόσμο τους, να 

αντιμετωπίζουν μερικές φορές τρομακτικά συναισθήματα με 

ασφαλή τρόπο και επειδή μπορεί να αφυπνίσει αισθητηριακές 

λειτουργίες.



Η τέχνη επιτρέπει στα παιδιά στο να εκφράσουν συναισθήματα



Οι γονείς υποστηρίζουν ότι η τέχνη είναι ζωτικής σημασίας 

για τις οικογένειές τους, επειδή τους κρατά  όλους 

επικεντρωμένους  και ευτυχισμένους και βοηθά στις δύσκολες 

μεταβάσεις της ημέρας.  



Οι καλλιτέχνες λένε ότι η τέχνη είναι σημαντική για το δικό της καλό 

– ως πηγή ομορφιάς, έκφρασης και ώς διαδικασία δημιουργίας.



Η τέχνη προάγει τη δημιουργικότητα.  



Tα παιδιά λένε ότι η τέχνη είναι μια διασκεδαστική 
δραστηριότητα την οποία απολαμβάνουν



H τέχνη πρέπει να αποτελεί ένα βασικό μοντέλο στην εκπαίδευση. 

“Οι τέχνες είναι φυσική προσέγγιση στην παιδική ηλικία εν αντιθέσει με την 
παραδοσιακή λεκτική προσέγγιση μόνο” λέει ο Elliot Eisner καθηγητής στο Stanford
University και ηγέτης θεωρητικός της τέχνης στην εκπαίδευση.



Η τέχνη ενισχύει την αυτοεκτίμηση και προσφέρει μια αίσθηση 

ολοκλήρωσης



Οι τέχνες τονώνουν την αυτοπεποίθηση των παιδιών



Σύμφωνα με το Διεθνές Ίδρυμα Παιδικής Τέχνης, «Έρευνα δείχνει ότι ένα 

παιδί που εκτίθεται στις τέχνες αποκτά μια ιδιαίτερη ικανότητα να 

σκέφτεται δημιουργικά, να είναι αυθεντικό, να ανακαλύπτει, να 

καινοτομεί και να έχει κριτική σκέψη – βασικά χαρακτηριστικά για την 

ατομική επιτυχία και την κοινωνική ευημερία στον 21ο αιώνα».





Η τέχνη είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις 

αισθήσεις  όραση, ήχο, αφή, οσμή και γεύση  ανάλογα με τη 

δραστηριότητα. 



Η τέχνη βοηθά τα παιδιά να συνδεθούν μεταξύ τους 





‘’ΕΓΩ ΚΑΝΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩ ΕΤΣΙ 

ΑΠΛΑ’’
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