
 

 
Στρατηγικές Artful thinking και παραγωγή 

γραπτών μαθητικών κειμένων: Ένα παράδειγμα 

εφαρμογής στο Τμήμα Ένταξης 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αραμπατζής Κωνσταντίνος  

 ΠΕ 70ΕΑΕ 

 



Με λίγα λόγια……….. 

• Ο έντεχνος συλλογισμός  αναπτύχθηκε από το Harvard 
school education-project Zero .  

 
• Εντάσσει την τέχνη στη διδακτική πράξη με τη χρήση 

εικαστικών ή μουσικών έργων προσαρμοσμένα στο 
πρόγραμμα σπουδών με σκοπό  να ενισχύσουν τη σκέψη 
και τη μάθηση. 

 
• Στηρίζεται στην αξιοποίηση της παλέτας του ζωγράφου 

στη διδακτική πράξη  και αποτελείται από έξι τρόπους ή 
μορφές  συλλογισμού, όπου  το κάθε χρώμα αντιστοιχεί 
σε διαφορετικό μοτίβο σκέψης. 

 

 

 

 



Τα μοτίβα 
 

 

1. Γαλάζιο: ρωτάω, αναρωτιέμαι, εξετάζω, ερευνώ. 

 

2.  Πράσινο: παρατηρώ και περιγράφω.  

 

3. Πορτοκαλί: συγκρίνω και συνδέω.  

 

4. Βιολετί: εμβαθύνω μέσα από τη διερεύνηση της πολυπλοκότητας. 

 

5. Κίτρινο: εξετάζω μέσα από διαφορετικές γωνίες   θέασης. 

 

6. Κόκκινο: ερμηνεύω και  αιτιολογώ. 

 



 

• Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν πολλαπλές 
συνδέσεις ανάμεσα στα έργα τέχνης και τα θέματα της ύλης που θα 
διδάξουν. 

 

• Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιήσουν τη 
δυναμικότητα της τέχνης για την ανάπτυξη του τρόπου σκέψης των 
μαθητών. 

 

 

       Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει: 

1. Με τη ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική.  

2. Με μουσικά έργα. 

3. Με λογοτεχνικά έργα. 



Βασικές επιδιώξεις-Στόχοι 
• Εξοικείωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών\τριών στην 

παρατήρηση και την αισθητική απόλαυση έργων τέχνης ποικίλων 
εποχών και τεχνοτροπιών. 

 

• Υποβοήθηση των μαθητών\τριών του Τ.Ε. στην παραγωγή ποικίλων 
γραπτών μαθητικών κειμένων με κατάλληλη αξιοποίηση των 
στρατηγικών Artful thinking. 

 

• Αξιοποίηση των στρατηγικών του  Artful thinking των παιδιών του 
Τ.Ε. και η μεταφορά τους σε όλο το φάσμα του σχ. Προγράμματος, 
εντός και εκτός της τυπικής τάξης. 

 

• Διαμόρφωση μαθησιακού κλίματος, που να ευνοεί την  περαιτέρω 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των παιδιών και την  
καλλιέργεια της συνεργασίας  με  τους συμμαθητές και τον δάσκαλο. 

   

  



Μεθοδολογία 

• Καταιγισμός ιδεών/συζήτηση. 

• Βιωματική προσέγγιση. 

• Χρήση οπτικού υλικού. 

• Φύλλα εργασίας. 

• Κατασκευές-Ζωγραφιές. 

 

 



Στάδια υλοποίησης 
Συναντήσεις από το Νοέμβριο έως το Μάιο  
Αφόρμηση 

• Πίνακες ζωγραφικής στους τοίχους του σχολείου 

        μας. 

 

Θεματικές ενότητες 

1. ΕΡΩΤΗΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ 

• Βλέπω, σκέφτομαι, αναρωτιέμαι. 

 

2.Παρατήρηση και περιγραφή 

• Κοιτάζοντας : Δέκα επί Δύο. 

•    Αρχή, Μέση, Τέλος. 

•    Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές. 

 

Αξιολόγηση 
 

 



1.Βλέπω-Σκέφτομαι-Αναρωτιέμαι 



2. Παρατηρώ και περιγράφω 

Α. Κοιτάζοντας : Δέκα επί Δύο 



Β. Αρχή, Μέση, Τέλος 
 



Αρχή, Μέση  της ιστορίας 



Τέλος της ιστορίας 
• Μόλις τελείωσε η εκδρομή μετά τα 

παιδιά άρχισαν να γυρίζουν στο 
σχολείο. 

     Όμως έβρεξε μετά και ένα παιδί 
έπεσε στη λάσπη. Δέκα παιδιά 
βοήθησαν να σηκώσουν το παιδί 
γιατί άρχισε σιγά σιγά να βουλιάζει 
πολύ. Τελικά τα κατάφεραν να τον 
βγάλουν.  

     Το παιδί όμως ήταν γεμάτο λάσπη. 
Ευτυχώς τα παιδιά είχαν νερό μαζί 
τους και τον έβρεξαν για να 
καθαριστεί. 

     Μετά από λίγο βγήκε ήλιος και τα 
ρούχα του στέγνωσαν και όλοι μαζί 
γύρισαν στο σχολείο. 







 

• Οι άνθρωποι είχαν πάει σε ένα 

γάμο. Είχαν γλεντήσει. 

    Όταν τελείωσε περίμεναν το 

λεωφορείο. 

    Είχε αργήσει το λεωφορείο. Οι 

άνθρωποι κοιμήθηκαν. Είχαν 

περάσει 2 ώρες. Τελικά δεν 

ήρθε ποτέ. Αποφασίστηκε να 

πάνε με τα πόδια.  

    Μια γυναίκα είπε: - ελάτε σπίτι 

μου να κοιμηθούμε. Οι άλλοι 

είπαν ναι. Πήγαν σπίτι της και 

κοιμήθηκαν. 

 





Τέλος της ιστορίας 

• Κάποτε ένας μπαμπάς ήταν με 

την οικογένειά του και παίζανε. 

Μια μέρα ένας στρατιώτης 

πήρε τηλέφωνο τον μπαμπά 

και του είπαν να πάει στο 

στρατό. 

    Πέρασαν πολλές μέρες και 

έπαιρνε τηλέφωνο την 

οικογένειά του. Όταν βγήκε 

από το στρατό πήγε στην 

οικογένειά του. 

    Όταν είδε την γυναίκα του  

αγκαλιάστηκαν τότε γλέντησαν 

και κοιμήθηκαν.   

 



• Τι  βλέπεις; 

• Τι πιστεύεις ότι συμβαίνει; Τι σε κάνει να 
το πιστεύεις; 

• Τι μπορεί να έγινε πριν; 

• Ποια χρώματα βλέπεις; Τι συναισθήματα 
σου δημιουργούν; 

• Τι τίτλο θα έδινες εσύ σε αυτόν τον πίνακα 
ζωγραφικής; 

• Φαντάσου ότι είσαι κι εσύ μέσα στον 
συγκεκριμένο πίνακα. Τι σκέφτεσαι;  

       Τι νιώθεις; Τι κάνεις; 

 

• Άμα ήμουν μέσα στον πίνακα, θα 
γιόρταζα τα γενέθλια του αδερφού 
μου. 

     Νιώθω ότι άμα ήμουν στο τραπέζι 
θα ντρεπόμουν τη γιαγιά.  

     Θα κάνω ότι θα περνάω ωραία 
στα γενέθλια του αδερφού μου. 



Vincent Van Gogh – Henri Matisse 



Marc Chagall «Πάνω από την πόλη» 

• Τι τίτλο θα έδινες εσύ σε αυτόν 
τον πίνακα; 

      

     Η δύσκολη αποστολή 

 

• Φαντάσου ότι είσαι κι εσύ 
μέσα στον συγκεκριμένο 
πίνακα. Τι σκέφτεσαι;  

    Τι νιώθεις; Τι κάνεις; 

     

    Σκέφτομαι  ότι σώζει τη   
φιλενάδα του. 

    Νιώθω μεγάλη χαρά.  

    Κάνω ό,τι μπορώ για να τον   
βοηθήσω στη διάσωση. 

 



 Λεονάρντο Ντα Βίντσι «Μόνα Λίζα (Τζιοκόντα)»  

 

• Μια τυχαία  μέρα η Μόνα Λίζα πήγε στην 
εξοχή και βρήκε έναν νεαρό ζωγράφο που 
τον πέρασε για απλό άνθρωπο. 

     -Νεαρέ; 

     -Ορίστε! 

     -Κάνεις κάτι αυτές τις μέρες γιατί μου       
φαίνεσαι ασυνήθιστος. 

     -Ναι πριν μερικές μέρες έγινα ζωγράφος. 

     -Έκανες πολλούς πίνακες; 

     -Όχι έκανα μόνο….περίμενε να σκεφτώ.     
Α! Έκανα μόνο τρεις πίνακες και φτιάχνω 
έναν άλλον. 

     -Θες να με βάλεις στον πίνακά σου; 

     -Έλα να σε κάνω. Λίγο ακόμη….ενάξει. 

     Μετά από χρόνια φτιάχτηκε το μουσείο      
με το  όνομα Λούβρο και μπήκε εκεί ο 
πίνακας. 

 

     

 



Γ. Χρώματα, Σχήματα, Γραμμές 













Γίναμε ζωγράφοι……! 





Γενική εκτίμηση της προσπάθειας-

Αξιολόγηση. 
• Τα παιδιά έδειξαν εξαρχής ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

 
• Συνεργάστηκαν αποτελεσματικά και συμμετείχαν σε όλες τις 

δραστηριότητες. 
 
• Ενεπλάκησαν ενεργητικά στη διαδικασία μάθησης, διεύρυναν τη 

σκέψη τους και κοίταξαν με διαφορετικό τρόπο τα πράγματα.  
 

• Ήρθαν σε επαφή με έργα τέχνης και αυτό τους άρεσε. 
 

• Αναπτύχθηκε η παραγωγή προφορικού λόγου  και γραπτών 
μαθητικών κειμένων. 
 

• Έγινε μεταφορά της μάθησης σε νέα περιβάλλοντα. 
 

• Ήταν ένας πειραματισμός για εμένα που με ικανοποίησε για το 
αποτέλεσμα και μου άνοιξε δρόμους για αναζήτηση και περαιτέρω 
έρευνα.   
 
 



 

Αξιολόγηση από τους μαθητές. 

Τι μου άρεσε; Τι δε μου άρεσε;   
 

 

• Μου άρεσε ο πίνακας με τη χαρούμενη  εκδρομή  και  η ζωγραφική του κάστρου. 

• Μου άρεσε που είδαμε πίνακες ζωγραφικής, που παρατηρούσαμε και γράφαμε 
ιστορίες. 

• Μου άρεσε που φανταστήκαμε το άλλο μισό από τους πίνακες. 

• Μου άρεσαν οι πίνακες ζωγραφικής, η παρατήρηση και η  συνεργασία  που  είχαμε. 

• Μου άρεσε που ζωγραφίζαμε και γράφαμε. 

• Μου άρεσε που γράφαμε ιστορίες μέσα από τους πίνακες. 

• Μου άρεσε που ήμασταν όλοι μαζί. 

• Δεν μπορώ να βρω τι δε μου άρεσε. 

• Εμένα μου άρεσαν όλα. 

• Μου άρεσαν τα πάντα και εύχομαι το ίδιο και στην Ε΄ τάξη. 

• Δε μου άρεσε που δεν πέτυχα τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα, αλλά η προσπάθεια 
μετράει. 

• Δε μου άρεσαν κάποιοι πίνακες. 

• Δε ήθελα να γράψω για όλες τις ιστορίες.  

 

 



Τι με δυσκόλεψε; 

 

• Με δυσκόλεψαν κάποιες ιστορίες που δεν μπορούσα να φανταστώ, αλλά 
τελικά τις βρήκα. 

• Με δυσκόλεψε που έπρεπε να σκέφτομαι πολύ. 

• Με δυσκόλεψε που μερικά ήταν λίγο περίπλοκα και δε μου έρχονταν ιδέες. 

• Δε με δυσκόλεψε τίποτα. 

• Δεν έβρισκα πολλές ιδέες και αυτό μου ήταν λιγάκι δύσκολο. 

• Σε κάποιους πίνακες ζωγραφικής δεν μπορούσα να γράψω πολλά 
πράγματα. 

• Με δυσκόλεψε που στην αρχή  η συνεργασία μας δεν ήταν καλή και δεν 
μπορούσαμε να βρούμε ιστορία να γράψουμε. 

• Με δυσκόλεψε το βλέπω, σκέφτομαι, αναρωτιέμαι στον πίνακα με την 
κυρία που φωνάζει. 



     ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
• Artful thinking-slides hare., Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http:\\www.slidesharenet\albaxan\artfulthinking 

• Μέγα,Γ. (2015). Τέχνη και κριτικός στοχασμός στη διεργασία της μάθησης. Στο: Τέχνη & Εκπαίδευση: Διδακτικές 

και Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στο Σχολείο του 21ου αιώνα, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Ανωτάτη 

Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)και Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, 3-4 Οκτωβρίου 

• ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1: Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
iep.edu.gr/.../Tokmakidou__Sxedio_Didaskalias_D_Dimotikou_THEM-ENOT2_1.pd.. 

• Tεχνικές διδασκαλίας στα θρησκευτικά – SlideShare ., Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
https://www.slideshare.net/albaxan/t-12721471 

• Kindergarten Art Class: ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ., Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
ebdomonipi.blogspot.com/2017/02/blog-post_20.html 

• Έντεχνος συλλογισμος - τα μαγικα ταξιδια του νηπιαγωγειου μας., Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

tamagikataxidiatounipiagwgeioumas.blogspot.com/2015/03/blog-post_11.htm 

• Α2- Εύοσμος/ Έντεχνος Συλλογισμός | 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ., Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
blogs.sch.gr/15dimev/2014/06/01/α2-εύοσμος-έντεχνος-συλλογισμός 

• Οδηγός Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού και Γυμνασίου(ΙΕΠ)., Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
ebooks.edu.gr/.../Οδηγός%20για%20Θρησκευτικά%20Δημοτικού%20και%20 

• Ένας Πίνακας... Μία Εποχή... Μία Ιστορία... Έντεχνος Συλλογισμός και., Διαθέσιμο στην 

ιστοσελίδα:https://www.pse-blog.gr/blog/item/302-peripeti 

• Ο πρώτος μας έντεχνος συλλογισμός... - οι μικροί εξερευνητές στη., Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 
mikroiexerevnites.blogspot.com/2016/09/blog-post_30.html 

• Σκέψεις που αναδύονται από την παρατήρηση ενός έργου τέχνης ., Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

       www.kindergartenstories.com 

• Η Ιστορία της Τέχνης, Τα σημαντικότερα καλλιτεχνικά ρεύματα κα οι πίνακες που τα ενέπνευσαν ,εφημερίδα Real 

News, εκδόσεις πεδίο., Αθήνα 2016. 
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Σας Ευχαριστώ για την προσοχή σας 

Καλό καλοκαίρι !!! 
  Georges Seurat 


