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ΕΝΝΟΙΑ: Τέχνες και δημιουργικές 
δεξιότητες στο STE(A)M 
 
 

1- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 
Η τέχνη διδάσκεται στους μαθητές καθώς μέσω αυτής αναπτύσσονται 

δημιουργικές δεξιότητες και η φαντασία, συνήθως σε οπτική μορφή. Η τέχνη 

μπορεί να αναπτυχθεί και να βελτιωθεί σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, όπως 

στη ζωγραφική, τη γλυπτική και σε άλλες μορφές.  

 

Κατά τη διάρκεια ενός εκ των δραστηριοτήτων οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν 

φυσικά χρώματα για να φτιάξουν το δικό τους «μικρό έργο τέχνης» 

προκειμένου να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, να διευρύνουν τους 

ορίζοντες τους αλλά και να ηρεμήσουν και να αναπτύξουν την ευαισθησία 

τους. 

 

Η τέχνη σχετίζεται με την περμακουλτούρα. Η δημιουργία ενός κήπου 

περμακουλτούρας απαιτεί φαντασία και δημιουργικότητα, καθώς και εκ των 

προτέρων σχεδιασμό του έργου.  

 

Η περμακουλτούρα αφορά την αυτάρκεια. Σε μια από τις καλλιτεχνικές 

δραστηριότητες, τα παιδιά δημιουργούν φυσικά χρώματα, χρησιμοποιούν 

οικολογικά υλικά από την ανακύκλωση, οπότε μαθαίνουν την αυτάρκεια στην 

πράξη. Σύστημα Παιχνιδοποίησης - δραστηριότητες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του βίντεο: «Ο κόσμος των φυσικών 

χρωμάτων» «Σχεδιάζοντας έναν λαχανόκηπο μαντάλα», «Τέχνη και 

περμακουλτούρα - Δημιουργώντας τέχνη με τη φύση». 
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2- Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Αυτή η έννοια συνδέεται πολύ καλά με διάφορες δραστηριότητες στο Σύστημα 

Παιχνιδοποίησης (όπως ζωγραφική πάνω σε μπλουζάκια με φυσικά 

χρώματα ή δημιουργία τέχνης μέσω της φύσης, αλλά και δημιουργία ενός 

λαχανόκηπου μαντάλα, όπου απαιτείται επίσης δημιουργικότητα και 

σχεδιασμός). Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναφερόμενες δραστηριότητες: 

 

• «Ο κόσμος των φυσικών χρωμάτων» 

• «Σχεδιάζοντας έναν λαχανόκηπο μαντάλα» 

• «Τέχνη και περμακουλτούρα - Δημιουργώντας τέχνη με τη φύση» 

 

Η έννοια μπορεί επίσης να συνδεθεί με το «Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα 

Κήπου»  όπου οι μαθητές θα μάθουν για τα φυσικά χρώματα που 

προκύπτουν από διάφορα φυτά και λαχανικά κατά τη διάρκεια του υπαίθριου 

παιχνιδιού στον κήπο περμακουλτούρας. Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν 

διάφορα φυτά (για παράδειγμα, αυτά που έχουν φυτέψει στον κήπο 

περμακουλτούρας) και να μάθουν πώς να δημιουργούν φυσικά χρώματα από 

αυτά καθώς ήδη θα γνωρίζουν πώς να δημιουργούν φυσικά χρώματα. 

 

Μια άλλη επιλογή θα μπορούσε να είναι να παρουσιάσουν μπροστά στην 

κάμερα τα φυσικά χρώματα των βαμβακερών μπλουζών και μια σύντομη 

περιγραφή για το πώς δημιουργήθηκαν, με έμφαση στα φυσικά χρώματα και 

την ιδέα, τι αντιπροσωπεύει η εικόνα, σε τι αναφέρεται , γιατί ζωγραφίστηκε 

(σε αυτό το σημείο συμπεριλαμβάνονται η δημιουργικότητα και η φαντασία 

των μαθητών). 
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3- Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Μετά από τις δραστηριότητες για τη δημιουργία φυσικών χρωμάτων ή / και 

μετά από τις δραστηριότητες για τη δημιουργία τέχνης μέσω της φύσης, οι 

μαθητές μπορούν να επιλέξουν ένα από τα έργα τους, για το οποίο θα 

μιλήσουν σε ένα βίντεο. 

 

Εάν η ομάδα επιλέξει μόνο ένα «έργο τέχνης» για να παρουσιάσει μπροστά 

στην κάμερα, μπορούν να ανταλλάξουν σύντομα ιδέες για να μιλήσουν για τα 

συναισθήματά τους που σχετίζονται με αυτό που βλέπουν στην 

εικόνα/μπλουζάκι (για παράδειγμα, εάν τους αρέσουν τα χρώματα, η όψη, 

αυτό που βλέπουν στην εικόνα, εάν η εικόνα αναδίδει καλά/κακά 

συναισθήματα, κλπ.).  

 

Αυτή η άσκηση προωθεί την εποικοδομητική συζήτηση και την ανταλλαγή 

απόψεων πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

 

Μετά από μια ιδεοθύελλα, οι μαθητές μπορούν να κάνουν ένα προσχέδιο της 

ιστορίας που θα παρουσιάσουν στο βίντεο και έπειτα να γράψουν το σενάριο. 

Στη συνέχεια θα δημιουργήσουν το πρόγραμμα παραγωγής. 

 

Επιπλέον, στο βίντεο οι μαθητές μπορούν να αναφέρονται στα έργα τέχνης 

που τους αρέσουν και στους καλλιτέχνες που θαυμάζουν. Στο βίντεο μπορούν 

να προστεθούν εικόνες από το Διαδίκτυο που παρουσιάζουν επίσης την τέχνη 

για την οποία μιλούν οι μαθητές. 

 

 

4- Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα: 

Οι μαθητές θα εργαστούν σε μια μεγάλη ομάδα ή σε μικρές ομάδες (ανάλογα 

με το πόσοι είναι στην τάξη). Χάρη στην «ιδεοθύελλα» θα έχουν την ευκαιρία 

να εκφραστούν και επίσης να ακούσουν τις ιδέες άλλων μαθητών.  



                   

2019-1-BE01-KA201-050529                                       https://www.livingstem.eu 
 

5 

Ένα σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για το βίντεο θα είναι η 

δημιουργικότητα και η ευαισθησία των μαθητών στην τέχνη.  

 

Επιπλέον, όλοι θα μπορέσουν να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους και να 

αποφασίσουν εάν τους αρέσει η τέχνη ή όχι.  

 

Τα παιδιά θα μάθουν περισσότερα το ένα για το άλλο μιλώντας για τους 

αγαπημένους τους καλλιτέχνες και το είδος τέχνης που προτιμούν. 

 

 

5- Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας: 

Η έννοια «Τέχνες και δημιουργικές δεξιότητες στο STE(A)M» σχετίζεται με 

θέματα επιστήμης και περμακουλτούρας. Οι μαθητές θα μάθουν πολλά μέσω 

της τέχνης (δημιουργία χρωμάτων, ζωγραφική πάνω σε μπλουζάκια, σχέδιο), 

του φυσικού σχεδιασμού (δημιουργία χρωμάτων), της χημείας (συνδυασμός 

χρωμάτων, δημιουργία φυσικών χρωμάτων) και της τεχνολογίας (παραγωγή 

ταινιών). 

  

Οι μαθητές θα αναπτύξουν τις ανθρωπιστικές και καλλιτεχνικές τους δεξιότητες 

(δημιουργικότητα, αξιολόγηση, κριτική της τέχνης, ευαισθησία), τις 

επιστημονικές δεξιότητες μέσω παρατήρησης και έρευνας, καθώς και κάποιες 

δεξιότητες στον σχεδιασμό, την οργάνωση, τη συγγραφή σεναρίων, τη 

διαπροσωπική επικοινωνία και τη συγκρότηση ομάδων. Επίσης, κατά τη 

διάρκεια αυτής της δραστηριότητας θα αναπτυχθούν τεχνολογικές δεξιότητες 

μέσα από την παραγωγή μέσων επικοινωνίας και τη χρήση 

κάμερας/προγράμματος για τη δημιουργία βίντεο. 

 

 


