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Πρόκειται για μια προσέγγιση που προωθεί τη συστηματική χρήση έργων
τέχνης στη σχολική τάξη, ώστε να εξυπηρετούνται αφενός, οι μαθησιακοί
στόχοι των εκπαιδευτικών και αφετέρου, να καλλιεργείται η στοχαστική

διάθεση των μαθητών. Η προσέγγιση του «Έντεχνου Συλλογισμού»
επικεντρώνεται σε μία ομάδα έξι στοχαστικών διαθέσεων που

παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διερεύνηση έργων τέχνης .
Καθεμιά από τις στοχαστικές διαθέσεις συνδέεται με συγκεκριμένες

δεξιότητες. Αναλυτικότερα: α) η στοχαστική διάθεση της σύγκρισης και
σύνδεσης εμπερικλείει τη διερεύνηση φαινομενικών αντιπαραθέσεων και

τη δημιουργία νοητικών συσχετισμών, β) η στοχαστική διάθεση της
διερεύνησης εναλλακτικών απόψεων αφορά στην εξέταση ζητημάτων από

διαφορετικές οπτικές γωνίες, γ) ο εντοπισμός της πολυπλοκότητας
εμπεριέχει την αποκάλυψη ποικίλων διαστάσεων και επιπέδων ενός

θέματος, δ) η παρατήρηση και η περιγραφή ενέχει την προσεκτική εξέταση
και λεκτική αναπαράσταση διαφόρων σημαντικών στοιχείων, ε) η
διατύπωση ερωτήσεων και η διερεύνηση περιλαμβάνουν τον

προβληματισμό και την αναζήτηση ερευνητικών οδών σχετικά με μία
θεματική ενότητα,  στ) η στοχαστική διάθεση της αιτιολόγησης

περιλαμβάνει την επιτυχή δόμηση επιχειρημάτων και την τέχνη του λόγου.

Με λίγα λόγια...

Πέντε πίνακες του Klee, μια
ιστορία αγάπης και αποδοχής

Προσεγγίζοντας τη συμπερίληψη στο νηπιαγωγείο με όχημα την τέχνη

Δού́μα Τριανταφυλλιά (Λ́ίλιαν)
Η αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες

τις βαθμίδες, κερδίζει συνεχώς έδαφος καθώς θεωρείται
αναμφίβολα, μέσο που συμβάλλει στην πολύπλευρη ανάπτυξη
του ατόμου. Οι γνωστικές λειτουργίες, οι ικανότητες σκέψης, η
αισθητική ανάπτυξη, η καλλιέργεια στάσεων και αντιλήψεων,
είναι μόνο μερικά από τα πεδία που αγγίζει ευεργετικά η τέχνη
όταν ενσωματώνεται στην εκπαίδευση των παιδιών. Επιπλέον,
μέσα από μία σειρά καινοτόμων προσεγγίσεων ( Artful Thinking,

Visible Thinking κ.α.) στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων η
τέχνη αποτελεί το μέσο για την ανάπτυξη του κριτικού
στοχασμού, τόσο στα παιδιά, όσο και στους ενήλικες.

 
Με στόχο την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της αποδοχής
και όλων όσων η συμπεριληπτική εκπαίδευση πρεσβεύει,
σχεδιάστηκε ένα project το οποίο συνδύασε το θεατρικό
παιχνίδι με την εικαστική και προφορική έκφραση των

παιδιών, με σημείο εκκίνησης και έμπνευσης πέντε πίνακες
του Paul Klee. Η ιδέα βασίστηκε στις αρχές του Έντεχνου

Συλλογισμού (Artful Thinking) καθώς τα παιδιά οδηγήθηκαν
σε καταστάσεις κριτικού στοχασμού μέσα από την

παρατήρηση των έργων τέχνης.
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Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye: Learning to think by Looking at Art.
L.A., Los Angeles, The Getty Education Institute for the Arts, 1994. 
Μέλλιου, Κ. (2019). Η προσέγγιση “Έντεχνος Συλλογισμός” του
Οργανισμού Project Zero του Πανεπιστημίου Harvard-Εφαρμογές στο
Νηπιαγωγείο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ρητορικής " Η Τέχνη του Λόγου
στη Διδακτική Πράξη: Αναζητώντας Σύγχρονες Μορφές της Ρητορικής
Παιδείας",  127-139.

Βιβλιογραφία

Οι πίνακες “Senecio” και “Actor’ s mask” προκάλεσαν τον προβληματισμό
 στα παιδιά για τη διαφορετικότητα και τα οδήγησαν να κατασκευάσουν

 με διάφορα υλικά δικές τους πρωτότυπες μάσκες με τις οποίες 
επιδόθηκαν σε θεατρικό παιχνίδι.

Τα έργα “Large chessboard” και “Castle and sun”, τα οποία και αυτά
κατασκευάστηκαν με διάφορες τεχνικές, έγιναν η αφορμή για να  

 εκφράσουν τα παιδιά τις σκέψεις τους σχετικά με τη φιλία, την ειρήνη,    
 την αγάπη και αντίθετα τη φιλονικία, τον πόλεμο, το μίσος.

       Αμέσως μετά παρουσιάστηκε ο πίνακας “Green Church and Steeple”,  όπου ακολουθώντας         
την  ίδια πορεία κριτικού στοχασμού, το έργο γίνεται η  αφόρμηση για τη δημιουργία 

μιας προφορικής ιστορίας με θέμα τη διαφορετικότητα αξιοποιώντας
 και τα πέντε έργα. Τέλος, τα παιδιά δραματοποίησαν την ιστορία.

https://www.youtube.com/watch?v=9DBIjPbh52E


