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Πρόλογος 
 
 

 Ο στόχος όλων των επιστημών και των τεχνών είναι η ευζωία των αν-
θρώπων. Πολλά και ξεχωριστά επιστημονικά και πολιτισμικά πεδία έρχονται 
και ανταμώνουν μπροστά στον άνθρωπο. Σαφώς και κάθε πεδίο έχει τα δικά 
του όρια, τις δικές του αρχές και το δικό του μοναδικό και αξιόλογο έργο. 
Όμως όλα καταλήγουν στον άνθρωπο και τις ανάγκες του και η ύπαρξη του 
ανθρώπου δεν είναι μονόπλευρη από ένα μόνο πεδίο ιδωμένη. Μέσα στον 
άνθρωπο ανταμώνουν όλα τα πεδία, όλες οι επιστήμες, όλες οι τέχνες. Και 
χάρη σε αυτό το αντάμωμα αναφύεται η ανάγκη συνύπαρξης και συνερ-
γασίας όλων των επιστημονικών και πολιτισμικών πεδίων. 
 Στη σύγχρονη εποχή έχουν καταλυθεί τα αυστηρά όρια μεταξύ των ξε-
χωριστών πεδίων και αναδεικνύεται η ανάγκη συνεργασίας επιστημών και 
επιστημόνων, τεχνών και καλλιτεχνών για να «υπηρετήσουν» την ανθρωπό-
τητα.  
 Αυτή την πολύτιμη συνεργασία αναδεικνύει και το παρόν βιβλίο με 
πρωταγωνιστή το παιδί ως ύπαρξη πνευματική και βιολογική. Το παιδί με 
όλες του τις πνευματικές, ψυχικές, συναισθηματικές, βιολογικές, σωματικές 
ανάγκες. Και γύρω από το παιδί, εκτός από το οικογενειακό του περιβάλ-
λον, κινούνται οι παιδαγωγοί (γενικοί και ειδικοί), οι ψυχολόγοι, οι ιατροί, 
οι εργοθεραπευτές, οι λογοθεραπευτές, οι φυσικοθεραπευτές, οι κοινωνικοί 
λειτουργοί και πολλές άλλες ειδικότητες επαγγελματιών που έχουν ως 
στόχο να καλύψουν όλες τις ανάγκες του μικρού ανθρώπου και να διασφα-
λίσουν την ολόπλευρη ανάπτυξή του. 
 Το παρόν βιβλίο προσφέρει ένα πολιτισμικό εργαλείο σε όλους τους 
επαγγελματίες που ασχολούνται με το παιδί και προτείνει τη χρήση των 
εικαστικών τεχνών από όλους για την προσέγγιση και αντιμετώπιση των 
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ιδιαίτερων αναγκών του παιδιού. Ευελπιστούμε να πείσουμε όσους ασχο-
λούνται με την εκπαίδευση και παίδευση ανηλίκων ή και ενηλίκων, να αντι-
μετωπίσουν την Τέχνη ως αναγκαία και πρωτεύουσα συνθήκη, η οποία χα-
ράζει δημιουργικούς δρόμους, αναδεικνύει πολύπλευρες προσωπικότητες με 
επιστημονική, πνευματική και αισθητική παιδεία και ταυτόχρονα καλλιεργεί 
και αναπτύσσει ποικίλες συναισθηματικές, κοινωνικές, γνωστικές και σω-
ματικές δεξιότητες και ικανότητες. 
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 Ο κύριος σκοπός αυτού του βιβλίου, είναι η πολύπλευρη χρήση των 
εικαστικών τεχνών και πηγάζει από τη θέση που αυτές κατέχουν α. στην εκ-
παίδευση, β. στην ευρύτερη κοινωνία και γ. στην προσωπική ανάπτυξη του 
κάθε ατόμου. Σύγχρονες μελέτες έχουν αποδείξει ότι, παρότι η τέχνη συμ-
βαδίζει με την εμφάνιση και εξέλιξη του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, εν 
τούτοις η θέση της στην κοινωνία δεν αντανακλά αυτή τη σχέση, αδικώντας 
τα έργα τέχνης και τους καλλιτέχνες, αδικώντας την «καλαισθησία» και 
διαιωνίζοντας μια θέση δευτερεύουσας σημασίας για την ίδια την Τέχνη 
(Kooll, 1997). 
 Η Τέχνη όμως βρίσκεται παντού! Διαπνέει και διατρέχει κάθε στιγμή 
της ζωής μας σε όλα τα επίπεδα (στην εργασία, στον προσωπικό μας χώρο, 
στις κοινωνικές μας στιγμές, στις διαπροσωπικές μας σχέσεις αλλά και στις 
στιγμές τις πολύ προσωπικές, αυτές της μοναξιάς). 
 Η Τέχνη βρίσκεται παντού και αρέσει!!! Είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
του εαυτού μας, ζούμε και δημιουργούμε με αυτήν, νιώθουμε, μαθαίνουμε, 
κινούμαστε, χορεύουμε, φτιάχνουμε, παίζουμε, κατασκευάζουμε, ακούμε, 
απολαμβάνουμε, γελάμε, κλαίμε, παιδευόμαστε και παιδεύουμε, λυτρώνουμε 
και λυτρωνόμαστε… Όλα τα είδη των Τεχνών κατέχουν μια ιδιαίτερη και 
σημαντική θέση στη ζωή του κάθε ανθρώπου.  
 Η Τέχνη θεραπεύει! Ο ρόλος της Τέχνης στη θεραπεία ασθενών είναι 
πλέον γεγονός στο χώρο της ψυχικής και σωματικής υγείας. Διακεκριμένοι 
επιστήμονες προτείνουν τις τέχνες, ως πολύτιμο εργαλείο θεραπείας για 
ποικίλα ψυχικά και σωματικά νοσήματα (Goren-Bar, 1997). Οι θεραπείες 
μέσα από τις Τέχνες μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα ευρύ φάσμα πληθυ-
σμού, παιδιά και ενήλικες με νευρωτικές ή ψυχωτικές διαταραχές. Τα τελευ-
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ταία χρόνια υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον προς αυτού του είδους τις θερα-
πείες και τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. 
 Η Τέχνη επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό και θερα-
πευτικό εργαλείο. Το άτομο εκφράζεται μέσα από τα σύμβολα της Τέχνης 
και τα δημιουργήματα – ζωγραφιές, γλυπτά, κολάζ κ.λπ. Γι’ αυτό το λόγο η 
θεραπεία μέσω της τέχνης είναι αναντικατάστατη για άτομα, τα οποία 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι ασθενείς, άτομα με 
δυσκολίες στην επικοινωνία και την κοινωνική ένταξη, όπως επίσης και 
ασθενείς με διάφορα ψυχικά ή σωματικά προβλήματα. 
 Η ενασχόληση με τις τέχνες, βελτιώνουν τη φυσική κατάσταση ενός 
ατόμου καθώς και την ψυχική και συναισθηματική του ευεξία. Δίνουν τη δυ-
νατότητα για εξερεύνηση, ανακάλυψη, δημιουργία και προσωπική έκφραση 
και ανάπτυξη.  
 Με την ενασχόληση με τις τέχνες το άτομο αυτοεκπληρώνεται, εκφρά-
ζει τα συναισθήματά του, επικοινωνεί, αποκτά αυτοπεποίθηση και αυτοεκτί-
μηση, αποβάλει το στρες και το άγχος, αναπτύσσονται οι γνωστικές και σω-
ματικές του δεξιότητες, καλλιεργείται η παρατηρητικότητα, η φαντασία και 
η δημιουργικότητα.  
 Η προσφορά της Τέχνης είναι αδιαμφισβήτητη και γι’ αυτό το λόγο 
χρησιμοποιείται ως πολιτισμικό εργαλείο όχι μόνο στο χώρο της Εκπαί-
δευσης, αλλά και στο χώρο της Υγείας. Πληθώρα Παιδαγωγών, επαγγελμα-
τιών Υγείας και Εμψυχωτών, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν καλλιτεχνικά προ-
γράμματα για να καλύψουν τις υπάρχουσες ατομικές ή ομαδικές ανάγκες. Ο 
εκπαιδευτικός, ο ιατρός, ο ψυχολόγος, ο εργοθεραπευτής, ο λογοθεραπευ-
τής, ο φυσικοθεραπευτής, ο κοινωνικός λειτουργός κ.ά. προκειμένου να 
προσεγγίσουν μια «ανάγκη», συναισθηματική, κοινωνική, σωματική, νοητι-
κή, χρησιμοποιούν την Τέχνη. Διαμέσου της Τέχνης προβαίνουν σε διάγνω-
ση ή θεραπεία. Δια μέσου της Τέχνης «εκπαιδεύουν», «εξασκούν», το κάθε 
άτομο (σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του).  
 Μπορεί τα πεδία στα οποία χρησιμοποιείται η Τέχνη να φαίνονται δια-
φορετικά και να ορίζονται διαχωριστικές γραμμές ανάμεσά τους, εν τούτοις 
υπάρχουν πολλά κοινά μεταξύ τους, που αναμφίβολα επιβάλλουν τη μεταξύ 
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τους συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση. Οι ειδικότητες διαφαίνονται πολ-
λές, αλλά το εργαλείο που χρησιμοποιούν είναι κοινό (η Τέχνη) και επίσης 
κοινό στοιχείο (το σημαντικότερο) είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. 
 Για να χρησιμοποιήσουμε όμως ένα εργαλείο, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι να το γνωρίζουμε καλά. Η επιπόλαιη χρήση ενός εργαλείου, μπορεί να 
φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα στην εκπαίδευση, παίδευση ή εξά-
σκηση ενός ατόμου. Κι εδώ έρχεται το ερώτημα: όλοι οι επαγγελματίες που 
χρησιμοποιούν την Τέχνη ως εργαλείο για εκπαίδευση ή θεραπεία, γνω-
ρίζουν τι είναι Τέχνη; Αντιμετωπίζουν με το δέοντα σεβασμό την Τέχνη; ή 
επιπόλαια και αποσπασματικά χρησιμοποιούν κάποια στοιχεία της αδιαφο-
ρώντας για την ίδια την Τέχνη; 
 Ένα ακόμα ερώτημα που θα μας απασχολήσει, είναι ο ρόλος του κάθε 
επαγγελματία που καλείται να χρησιμοποιήσει την Τέχνη προκειμένου να 
επιτύχει στο έργο του. Δεν θα μας απασχολήσουν οι επιμέρους διαφορές και 
ιδιαιτερότητες του κάθε επαγγέλματος, αλλά θα εστιάσουμε στα κοινά με-
ταξύ τους στοιχεία, τα οποία παρατηρούνται κατά τη διαδικασία και εφαρ-
μογή ενός προγράμματος τέχνης, ή μιας καλλιτεχνικής δραστηριότητας. 
Σαφώς και ο κάθε επαγγελματίας, έχει διαφορετικό επιστημονικό στάτους, 
διαφορετικό ρόλο, διαφορετικούς στόχους, θεραπεύει διαφορετικές ανάγκες 
του ατόμου, αλλά το εργαλείο που χρησιμοποιεί είναι κοινό (η τέχνη) και η 
διαδικασία για μια δραστηριότητα καλλιτεχνική υπακούει σε κανόνες που 
πηγάζουν από τις εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας. Υπό αυτό το πρί-
σμα, κάθε επαγγελματίας που αποφασίζει να χρησιμοποιήσει δραστηριό-
τητες τέχνης, φέρεται ως ένας παιδαγωγός που σχεδιάζει και εφαρμόζει 
ποιοτικές εικαστικές δραστηριότητες. 
 Αυτή η σχέση θα αναδειχθεί και θα ισχυροποιηθεί μέσα από το παρόν 
βιβλίο. Για λόγους οικονομίας, θα χρησιμοποιήσουμε τον όρο: «Εκπαιδευ-
τής», που θα εμπεριέχει εντός του όλες τις επιμέρους ειδικότητες που ασχο-
λούνται με το παιδί και την ολόπλευρη ανάπτυξή του. Ο κεντρικός άξονας 
είναι οι εικαστικές τέχνες και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή εικαστικών 
δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες καλλιεργούνται και αναπτύσσονται 
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γνωστικές, συναισθηματικές, κοινωνικές και σωματικές δεξιότητες και 
ικανότητες του ατόμου. 

Αναλυτικότερα: 
Στο 1ο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, των 

οποίων η γνώση είναι απαραίτητη, σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευ-
ση, φροντίδα ή θεραπεία μικρών παιδιών. 

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε το πεδίο των εικαστικών τεχνών και 
απαντούμε στο ερώτημα: Τι είναι η Τέχνη, η οποία διαπνέει τη δημιουργική 
πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού ανά τους αιώνες. Επίσης, δίνονται οι 
απαραίτητες πληροφορίες για την ανάγνωση και προσέγγιση ενός έργου τέ-
χνης μέσα από τη σημειωτική ανάλυση.  

Στο 3ο κεφάλαιο εκθέτουμε α. τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εικα-
στικών τεχνών και τη σημασία τους στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, 
β. τα στάδια της δημιουργικής πορείας του παιδιού και γ. τους κυρίαρχους 
εικαστικούς τρόπους έκφρασης του παιδιού. 

Το 4ο κεφάλαιο αφορά στη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών και τα 
κύρια σημεία που οφείλει να λάβει υπόψη του ο κάθε εκπαιδευτής, προκειμέ-
νου να σχεδιάσει και εφαρμόσει μια εικαστική δραστηριότητα. 

Στο 5ο κεφάλαιο παραθέτουμε μεθοδολογικές προτάσεις προσέγγισης 
της Τέχνης, οι οποίες εγγυώνται την επιτυχία μιας εικαστικής δραστηριό-
τητας και μιας δημιουργικής ανακαλυπτικής διαδικασίας. 

Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζουμε αναλυτικά, τα χαρακτηριστικά του εκ-
παιδευτή των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και τη σημαντικότητα του ρόλου 
του για το σχεδιασμό και υλοποίηση ποιοτικών εικαστικών δραστηριο-
τήτων. 

Στο 7ο κεφάλαιο, προβαίνουμε σε εικαστικές προτάσεις και εφαρμογές, 
προτείνοντας το τρίπτυχο: α. Προσεγγίσεις έργων τέχνης, β. Πειραματισμοί 
και δημιουργία και γ. Αξιολόγηση και Αναστοχασμός. Καταλήγουμε σε μια 
υποδειγματική εφαρμογή μιας εικαστικής δραστηριότητας. 

Ολοκληρώνουμε με Γενικές Παρατηρήσεις και τη Βιβλιογραφία. 
 




