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A/r/tographer :

✓ καλλιτέχνης /Α/rtist

✓ ερευνητής /R/esearcher

✓ εκπαιδευτικός /T/eacher

A/r/tography

Μεθοδολογία βασιζόμενη στην τέχνη, στην οποία 

οι ρόλοι του καλλιτέχνη, του ερευνητή και 

του εκπαιδευτικού είναι αλληλένδετοι 

και τα εικαστικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά  φαινόμενα 

εξετάζονται και κατανοούνται μέσα από μια 

καλλιτεχνική διαδικασία διερεύνησης. 

Irwin, R. L., Pinar, W. F., & de Cosson, A. (2004). 



«Των μπροστινών πατήματα, των πισινών γεφύρια»

Ο χρόνος ο παρών και ο 
χρόνος ο παρελθών 

είναι ίσως και οι δύο 
παρόντες στον 

μέλλοντα χρόνο και το 
παρελθόν περιέχει το 

μέλλον
Μετάφραση Γ. Σεφέρης

Τι είναι η Ιστορία;

«Η αποθέωση του Αθανάσιου Διάκου» 
Ελαιογραφία του Κωνσταντίνου Παρθένη, 

1931 Αθήνα, Συλλογή Ιδρύματος Σπ. 
Λοβέρδου

Time present 

and time past

Are both 

perhaps present 

in time future,

And time future 

contained in time 

past.

T.S. Eliot Four Quartets,

“Burnt Norton”



Η περίπτωση της Κρήτης 

. «Η περίπτωση της Κρήτης υπήρξε ιδιόμορφη, 
καθώς οι επαναστάσεις στο νησί καταπνίγηκαν 
σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ τα 
λιμάνια χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από τον 
Ιμπραήμ-πασά ως ναυτική βάση για τις 
πολεμικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου».

1842-1885: Ελλάδα Ιστορική 
Εικονογραφημένη, Μια Πλήρης Συλλογή 
ιστορικών τοπογραφικών και καλλιτεχνικών 
ντοκουμέντων με 280 γκραβούρες εποχής, 
Εκδόσεις Α. Nicolas, Αθήνα 1984, σ. 85, εικ. 90.
© A. Nicolas.

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4402?locale=el

Άποψη από το λιμάνι των Χανίων. 



Τούρκων επίθεση σε οχυρό (κοντά σε Χανιά)



πολιορκία στη Μαλάξα στα Χανιά αργότερα το 1895

Πολιορκία στη Μαλάξα στα Χανιά 1895-96, λιθογραφία Αγγλική εφημερίδα



Κάντια-πολιορκία πλοία χριστιανικών δυνάμεων



Υδατογραφία του James Smerson Irlandece με θέμα την ναυμαχία της Σούδας 
(2 Ιουνίου του 1825) όταν ο Ελληνικός στόλος καταναυμάχησε τον τουρκικό 
και πυρπόλησε μία Τουρκική κορβέττα με πυρπολητή τον Αντώνιο Βώκο
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο



Εικόνα εικοστή τρίτη:  Μάχαι της 
Κρήτης και Σάμου

Δ. Ζωγράφος Υδατογραφία σε 

χαρτόνι 49Χ63 εκ.
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη

Πηγή: Κατάλογος έκθεσης με τίτλο « Ο Ζωγράφος του στρατηγού Μακρυγιάννη» του Λαογραφικού-Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας & 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκη Οκτώβριο 1984 εκδ. Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας σε 2000 αντίτυπα Grapholine

Τρίλοφος Θεσσαλονίκη 



Ζωγράφου εικόνα εικοστή τρίτη:  Μάχαι της Κρήτης και Σάμου.
Η νήσος Κρήτη με τα κάστρα της και τα χωριά της, πολεμώντας απ' έξω οι Έλληνες 
και σκοτώνοντες και από μέσα οι Τούρκοι εις τα φρούρια και πολιτείας.
2. Οι κάτοικοι αυτής πολεμούσι παντού.
3. Καράβια Ελληνικά επήγαν διάφορες φορές και στεριανοί από διάφορα μέρη 
και πολεμούν.
4. Αρχηγοί αυτών Αφθεντούλης, Χουρμούζηδες, Χάληδες, Ξενόπαππας, 
Ροστιανός, Πρωτόπαππας, Αντωνιάδηδες, Βερνάρδος, Ρενιέρηδες και λοιποί 
οικοκυραίοι μη όντες εις την ενθύμησίν μας, Τομπάζης, Χ΄΄ Μιχάλης με την 
καβαλλαρία και με πολλούς στεριανούς αιωματικούς, Λιακόπουλος, Καλλέργης 
Κυριακούλης, Σκοτωθείς ο Χ΄΄. Μιχάλης έμεινεν αρχηγός της καβαλλαρίας
Βασίλειος Νικολάου, Τζοπάνος και Παλάσκας.

Πηγή: Κατάλογος έκθεσης με τίτλο « Ο Ζωγράφος του στρατηγού Μακρυγιάννη» του Λαογραφικού-Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας & 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκη Οκτώβριο 1984 εκδ. Λαογραφικό-Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας σε 2000 αντίτυπα Grapholine

Τρίλοφος Θεσσαλονίκη 



Άλλη 
προσέγγιση

❖ Η αισθητική εμπειρία αποτελεί «πρόκληση 
για σκέψη» (Dewey,1980).

❖ Η αισθητική εμπειρία προσφέρει ευκαιρίες 
έκφρασης διαφόρων όψεων της 
πραγματικότητας με τρόπο αντιληπτό από 
πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης (Gardner, 

1990).

❖ Η τέχνη εκ προοιμίου προδιαθέτει το άτομο 
στο να σκεφτεί εις βάθος και εκτεταμένα 
(Tishman & Palmer, 2006)

Ιστορία             Αισθητική εμπειρία

Το μυαλό δεν 
είναι δοχείο για 
να γεμίσει, αλλά 

μια φωτιά να 
….ανάψει 

Πλούταρχος



Ξύλινο κουτί 
με παράσταση 

ζευγαριού, 
A' μισό 19ου αι.

Η Επανάσταση του 1821 μέσα από διάφορες 
Μορφές τέχνης

"Αθανάσιος Διάκος", Ξυλόγλυπτο  Δημήτρη Αγοράστη, 1977-1978

"Ρήγας Φεραίος", 

Μαρμάρινος 
ανδριάντας του Ιωάννη 

Κόσσου, 1871

«Ακρόπρωρο του πλοίου 
'Άρης' του Α. Μιαούλη» 
Γραμματόσημο, 
ΕΛ.ΤΑ, 1983 Αθήνα, 
Ιδιωτική Συλλογή

Έγχρωμη λιθογραφία
λιθογραφείο του
Κωνσταντίνου Γ. Ασπιώτη



1
Κατατάσσω τις παραπάνω ιστορικές πηγές του σύμφωνα με τη

μορφή τέχνης στην οποία ανήκει η κάθε μία.

ζωγραφική γλυπτική χαρακτική κινηματογράφος μουσική

2
Με τις γνώσεις που έχω, γράφω άλλες μορφές τέχνης

που δεν εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα.

3
Κατατάσσω τις ιστορικές πηγές των έργων

σύμφωνα με τον αιώνα δημιουργίας τους.

4

Σχολιάζω τα αποτελέσματα του προηγούμενου 

ερωτήματος σχετικά με τον αιώνα δημιουργίας των 

ιστορικών πηγών του ερωτήματος.

5
Κατατάσσω τις ιστορικές πηγές του ερωτήματος

σύμφωνα με τον τόπο δημιουργίας τους.





δεν απαιτούν
προηγούμενη
εξοικείωση/
επιμόρφωση 

προϊόν έρευνας 
του Οργανισμού 
Project Zero

του 
Πανεπιστημίου 

Harvard

Μαθησιακές Στρατηγικές για την 

καλλιέργεια του εντέχνου 

συλλογισμού 
Ρουτίνες Σκέψης





Αισθητική εμπειρία            Δεξιότητες 21ου Αιώνα

.

▪ Κριτική σκέψη (Critical Thinking) 

▪ Επικοινωνία (Communication) 

▪ Δημιουργικότητα (Creativity)

▪ Συνεργασία (Collaboration)

4 C’s

Άλλη 
προσέγγιση

Gardner

Tishmann

Perkins



Νικηφόρος Λύτρας 

Νικηφόρος Λύτρας
«Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον 
Κανάρη» Ελαιογραφία,1866- 1870
143 εκ. x 109 εκ. Πινακοθήκη Αβέρωφ, Μέτσοβο.

❖ Ποια πρόσωπα, αντικείμενα 
απεικονίζονται; 

❖ Ποιο ιστορικό γεγονός απεικονίζεται 
ή σχολιάζεται; 

❖ Τι είδους υλικά & ποια τεχνοτροπία 
χρησιμοποίησε ο καλλιτέχνης;



Ρουτίνα Σκέψης
Παρατήρηση & περιγραφή

Νικηφόρος Λύτρας 
«Η Πυρπόληση της Τουρκικής Ναυαρχίδας 

από τον Κανάρη» 1870
Ρουτίνα Σκέψης

Παρατήρησης & περιγραφής 
«Χρώματα- Σχήματα Γραμμές»

1ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προσπαθήστε να προσεγγίστε τον τρόπο 
με τον οποίο τα επιμέρους στοιχεία  
αλληλεπιδρούν για να σχηματίσουν το 
συνολικό έργο. 
Ποια ΧΡΩΜΑΤΑ παρατηρείτε;
Ποια ΣΧΗΜΑΤΑ εντοπίζετε;
Ποιες είναι οι κυρίαρχες ΓΡΑΜΜΕΣ;
Με βάση όσα παρατηρήσατε (Χρώματα-
Σχήματα Γραμμές) σκεφτείτε:
Αν είναι μέρα ή νύχτα;
Υπάρχουν αντιθέσεις;
Τι συμβολίζουν  οι αντιθέσεις;
Ποιο μήνυμα μεταφέρουν αυτές οι 
αντιθέσεις ;
Τι συναισθήματα σας δημιουργούνται;
Πως άραγε να ένιωθε ο καλλιτέχνης;



Ρουτίνα Σκέψης 

Παρατήρηση & περιγραφή

2ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Με ποιον τρόπο μπορούν να συνδεθούν  τα  

«Χρώματα- Σχήματα και οι Γραμμές» του 
εικαστικού έργου με κάποια μαθησιακή περιοχή του 

Προγράμματος Σπουδών ;
Με βάση όσα παρατηρήσατε σκεφτείτε:
Εάν  διαπιστώνετε  δράση στο έργο;
Σε ποιο σημείο φαίνεται;
Τι σκέψεις σας γεννά η δράση;
Πως θα μπορούσατε να την περιγράψετε; 
Ποιες  ιδιότητες έχει η δράση;
Σε ποιο σημείο του πίνακα θα μπορούσατε να 
σταθείτε;
Τι θα  νιώθατε;

-Συγκρίνετε τις απαντήσεις σας . 

-Αναρωτηθείτε γιατί σε διαφορετικά άτομα 
μπορεί  να  προκαλούνται  διαφορετικά ή ίδια 
συναισθήματα  για το ίδιο έργο τέχνης;



Ρουτίνα Σκέψης
Σύγκριση & Σύνδεση

«Δημιουργικές Συγκρίσεις» 
(CREATIVE COMPARISONS)

❖ Σκεφτείτε μεταφορικά  το  εικαστικό έργο
ή επιμέρους στοιχεία του σε ποια κατηγορία

θα το εντάσσατε;
❑ Βιβλίο, 
❑ Μουσική
❑ Παιχνίδι

• εάν ήταν βιβλίο ποια θα ήταν η υπόθεση του; 
• εάν ήταν μουσική ποια μουσικά όργανα θα 

ακουγόντουσαν
• Εάν ήταν παιχνίδι τι είδος παιχνίδι θα ήταν ; 

❖ Παρουσιάστε τις κατηγορίες που ορίσατε ως 
ομάδες 

❖ Συγκρίνετε  τις απόψεις σας στην ολομέλεια

Επέκταση
Ρουτίνα Σκέψης
Σύγκριση & Σύνδεση



ΓΛΩΣΣΑ
Να  διηγηθούν τα 

ιστορικά  γεγονότα   με 
δικά τους λόγια 

γράφοντας ένα κείμενο με 
τη βοήθεια της εικόνας 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Να υπολογίσουν  
το ποσοστό των 
Ελλήνων έναντι 
των Οθωμανών

Διδακτική Διαθεματική Προσέγγιση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
Να αναζητήσουν 
αντίστοιχα έργα 
τέχνης  και  να 
μελετήσουν τις 
άδειες χρήσης 

τους. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Να σχεδιάσουν ελεύθερα  

εμπνεόμενα από τη 
θεματική  κάποιο 

σύγχρονο γεγονός  νίκης  
αδύναμων  ή να 

συγκρίνουν τεχνοτροπίες 
ελαιογραφίας 
λιθογραφίας  



Ρουτίνα Σκέψης

Ρωτώντας & Διερευνώντας 

«Zoom in» 

Ποια είναι η υπόθεση 
ή 

η ερμηνεία σας για το τι 
μπορεί να εικονίζει, 
βασιζόμενοι σε αυτό 

που βλέπετε; 

Eugène Delacroix

«Σφαγή της Χίου»  
1798 – 1863



Αποκαλύψτε μεγαλύτερο τμήμα της εικόνας 

Επαναλάβετε την αποκάλυψη και την ερώτηση έως ότου αποκαλυφθεί ολόκληρη η εικόνα

Ρουτίνα Σκέψης

Ρωτώντας & Διερευνώντας 
«Zoom in» 

Τι νέα 
πράγματα 
βλέπετε; 

Πώς αλλάζουν 
αυτά την 
υπόθεσή σας 
ή την 
ερμηνεία σας; 

Οι νέες πληροφορίες 
απάντησαν σε κάποια 

από τα ζητήματα για τα 
οποία διερωτόσασταν  

ή 
άλλαξαν τις 

προηγούμενες ιδέες 
σας;

Για ποια νέα 
πράγματα 

διερωτάστε;





Αντισυμβατικότητα: 
ανατροπές ανάμεσα στο 
θέμα και την εικαστική 

απόδοση 

Κριτήρια Ανάδειξη πανανθρώπινων αξιών

Νικόλαος Γκύζης: «Μετά την Καταστροφή των Ψαρών»



«Έλληνες εξόριστοι κοιτάζουν 
τη χαμένη πατρίδα τους»

Πρόκληση  συναισθηματικής φόρτισηςΚριτήρια

Ary Scheffer, 1826. Ελαιογραφία. 
Stedelijk Museum Amsterdam

Ενσυναίσθηση 

-Πώς θα περιέγραφες την ατμόσφαιρα, το 
συναίσθημα  της εικόνας;
-Πώς μεταδίδει ο καλλιτέχνης αυτή την 
ατμόσφαιρα;
-Σε ποιόν απευθύνονται οι εικονιζόμενοι;
- Έχει σημασία αν τα εικονιζόμενα πρόσωπα 
κοιτάζουν ή όχι το θεατή;
-Τι νόημα προσδίδει στο  έργο  το χρώμα/ο 
φωτισμός; 



Σύνδεση με τοπικά και παγκόσμια 
ζητήματα 

Για μια περιεκτική αφήγηση της Κρητικής επανάστασης του 1866 και της 
ελληνοτουρκικής κρίσης του 1868 - η οποία τερματίστηκε με τη συνδιάσκεψη των 
Παρισίων τον Ιανουάριο του 1869 και οδήγησε στην αποκατάσταση της ειρήνης στο νησί 
– βλ. ενδεικτικά Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας, 1770-1923, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998, 
σ.170-178 και 184-187





Ρουσσέτος Παναγιωτάκης «Λασιθίου Μάχη»
Γιγαντομαχία του Οροπεδίου -1867, έλαβε χώρα αμέσως μετά το Αρκάδι



Ρουτίνα Σκέψης 
Εξερεύνηση Διαφορετικών  

Οπτικών

Ρουτίνα Σκέψης
Εξερεύνηση Διαφορετικών  Οπτικών

«Μπες μέσα στα παπούτσια του /της»
(STEP INSIDE)

Επιλέξτε ένα στοιχείο το έργου 
(πρόσωπο ή αντικείμενο) και 
περιγράψτε την οπτική του σε 

πρώτο πρόσωπο)

Τι σκέφτεται το πρόσωπο ή τι 
συμβολίζει το αντικείμενο που 
επιλέξατε;
Τι γνωρίζει ή πιστεύει για την 
κατάσταση;
Για ποιο πρόσωπο ή για ποιο 
θέμα νοιάζεται;



Ρουτίνα Σκέψης 
Σύγκριση & Σύνδεση 

Ρουτίνα Σκέψης
Σύγκριση & Σύνδεση 

«Τίτλος»
( ΗEADLINE)

Ποιο είναι το κεντρικό νόημα του 
έργου;

Τι τίτλο θα δίνατε αν ήσασταν ο 
καλλιτέχνης

Η καταστροφή των Ψαρών, έργο της Suzanne
Elisabeth Eynard (1775-1844), νύφης του 
μεγάλου Ελβετού Φιλέλληνα J. G. Eynard



Γεώργιος Φυτάλης (1830 – 1880)
Ο Έλλην του 1821, 1855
Μάρμαρο, Ύ. 72 εκ., Μήκ. 57 εκ., Πλ. 38 εκ.
© Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου

ΤΟ ΘΕΜΑ
Το μαρμάρινο 
άγαλμα που 
αναπαριστά έναν 
οπλισμένο νεαρό 
άντρα της εποχής σε 
στάση προσμονής 
καθώς αγναντεύει 
και οραματίζεται το 
μέλλον.

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Δημιουργώντας τη μορφή του 
νεαρού καθιστού άνδρα σε μια 
στάση ανάλαφρης επιφυλακής, 
θέλησε να δείξει την 
ανυπομονησία για ένα μέλλον 
γεμάτο υποσχέσεις αλλά και 
προκλήσεις.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΥΣ 
ΗΡΩΕΣ

Άνθρωποι που οραματίζονται έναν 
καλύτερο κόσμο, καλλιτέχνες, 
επιστήμονες, άνθρωποι των 

γραμμάτων, αφιερώνουν τη ζωή τους 
για το σκοπό αυτό.

• Θυμηθείτε και συζητήστε την πιο 
πρόσφατη ανακάλυψη που 
ακούσατε.

• Πώς βελτιώνει η ανακάλυψη αυτή 
τον κόσμο όπου ζούμε;

• Ποιο επάγγελμα θα ήθελες να 
ακολουθήσεις στο μέλλον και τι 
οραματίζεσαι να κάνεις με τη 
δουλειά σου για να βελτιώσεις 
τον κόσμο που ζεις;
https://kidscontest.cycladic.gr/mat

haino/to-mellon/

Πώς φαντάζεσαι τη χώρα σου 200 χρόνια μετά από σήμερα;



Δημητρόπουλος, Δημήτρης. "Ένας νέος, παλιός Μακρυγιάννης." (2011): 54-58. 
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 
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