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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προσέγγιση του περιβαλλοντικού θέµατος «Η θάλασσα» µέσα από το
µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η θάλασσα είναι ένα στοιχείο της φύσης που όλοι πρέπει να προστατέψουµε γιατί είναι πηγή
πλούτου για τον άνθρωπο. Οι µαθητές από τη µικρή τους ηλικία πρέπει να ευαισθητοποιηθούν για
την προστασία της. Αυτό µπορεί να γίνει µε την εφαρµογή ενός προγράµµατος περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης µε θέµα τη «θάλασσα». Μία προσέγγιση του θέµατος είναι µέσα από το µάθηµα της
Αισθητικής Αγωγής και ειδικότερα από τους τοµείς της: τα Εικαστικά, τη Μουσική, το Θέατρο, τη
Λογοτεχνία.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός της εργασίας είναι να προτείνει κάποιους τρόπους προσέγγισης του θέµατος «Η θάλασσα»
µέσα από το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα, το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής περιλαµβάνει:
Εικαστικά (ζωγραφική, χαρακτική, κολλάζ κ.ά.), Θέατρο (θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο,
παντοµίµα κ.ά.), Μουσική, Λογοτεχνία. Σκοπός του µαθήµατος της Αισθητικής Αγωγής είναι να
βοηθήσει τους µαθητές να οργανώνουν δηµιουργικά και να εξωτερικεύουν µε πληρότητα τις
προσωπικές τους εµπειρίες, ιδέες και συναισθήµατα σε ποικίλες εκφραστικές µορφές και να
αναπτύξουν προοδευτικά την απαραίτητη ευαισθησία απέναντι στα καλλιτεχνικά δηµιουργήµατα
όπως και σε κάθε εκδήλωση του ωραίου στη φύση και στη ζωή.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η ΘΑΛΑΣΣΑ»
Η θάλασσα, το υγρό αυτό στοιχείο, καλύπτει το 70% του πλανήτη µας. Στη θάλασσα εµφανίστηκε
η ζωή εδώ και τρία δισεκατοµµύρια χρόνια και από τότε αναρίθµητες µορφές θαλάσσιων
οργανισµών, ζώων και φυτών προσαρµόστηκαν στις ποικίλες συνθήκες του περιβάλλοντος. Η
θάλασσα είναι πηγή ζωής που τρέφει χιλιάδες άτοµα στον κόσµο µε ψάρια κι άλλα θαλασσινά.
Εντούτοις οι άνθρωποι καθηµερινά τη ρυπαίνουν. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουµε τους
θαλάσσιους οργανισµούς, προστατεύοντας το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζουν. Κι εµείς που
αγαπάµε τη θάλασσα, µπορούµε να ασχοληθούµε µέσα από την εκπόνηση ενός περιβαλλοντικού
προγράµµατος ώστε να την γνωρίσουµε περισσότερο και να την προστατεύσουµε
αποτελεσµατικότερα.
Μία προσέγγιση του θέµατος είναι µέσα από το µάθηµα της Αισθητικής Αγωγής.

Εικαστικά
Σκοπός των εικαστικών είναι η άσκηση των αισθήσεων, κυρίως των µατιών αλλά και των χεριών
και του πνεύµατος του παιδιού. Συµβάλλει τα µέγιστα στην ανάπτυξη της επιδεξιότητας και της
παρατηρητικότητάς του. Του δίνει ευκαιρίες, για να αναπτύξει τη φαντασία, την εφευρετικότητα,
την παρατηρητικότητα, τη µνήµη, την κρίση, την επιµονή και την υποµονή του και του καλλιεργεί
την τάση να κάνει και να βλέπει κάτι το ωραίο, κάτι που γίνεται µε επιµέλεια και γούστο. Το κάνει
ενεργητικό και µεθοδικό άτοµο και το συνηθίζει στην εργασία, στην τάξη και στην καλαισθησία.
Του δίνει επίσης τη δυνατότητα να εκφραστεί µέσα από τα έργα του, να εξωτερικεύσει τις κλήσεις
και τις δεξιότητές του και στη συνέχεια να νιώσει τη χαρά της δηµιουργίας του. Οι εικαστικές
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δραστηριότητες αναπτύσσουν και καλλιεργούν στο παιδί το πνεύµα συνεργασίας και
αλληλοβοήθειας µέσα στη µικρή κοινωνική οµάδα της τάξης µε τις οµαδικές εργασίες. Έτσι γίνεται
άτοµο κοινωνικό και αποκτά αρετές και συνήθειες χρήσιµες στη µετέπειτα ζωή του.
Η πρώτη δραστηριότητα που µπορούν να κάνουν οι µαθητές πριν ξεκινήσουν τις εικαστικές
δραστηριότητες είναι να παρατηρήσουν έργα µεγάλων ζωγράφων και ύστερα να ζωγραφίσουν
σύµφωνα µε την τεχνοτροπία τους. Οι τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιήσουν, ζωγραφίζοντας
θέµατα σχετικά µε τη θάλασσα, είναι οι εξής:
• Ζωγραφική µε παστέλ και νεροµπογιά (τσαλακωµένο χαρτί)
• Ζωγραφική σε ακουαρέλα µε νεροµπογιά
• Τεχνική ξυστού χαρτιού
• Τεχνική ακουαρέλας (νεροµπογιάς) µε χρωµατιστό καρµπόν
• Άλλη τεχνική παστέλ
• Ζωγραφική πάνω σε πανί
• Ζωγραφική µε χλωρίνη
• Τεχνική αεριογράφου
• Τεχνική αεριογράφου (µε σπρέυ)
• Πουαντιγισµός
• Ζωγραφική σε µαύρο χαρτόνι µε κιµωλία και παστέλ
• Ματιέρα µε διπλωµένο φύλλο χαρτιού
• Τυπώµατα µε κοµµένες πατάτες
• Κολλάζ
• Εικονογράφηση θαλασσινών παροιµιών
• Πηλοπλαστική
• Ζωγραφική πάνω σε βότσαλα
• Φωτογράφιση θαλασσινών εικόνων και προέκταση αυτών µε παστέλ.

Μουσική
Η µουσική συναρπάζει, ευχαριστεί, ευαισθητοποιεί και καλλιεργεί µε το δικό της µελωδικό τρόπο
τους µικρούς µαθητές. Προσφέρει ποικιλία ερεθισµάτων που διεγείρουν το συναίσθηµα,
δηµιουργούν το κατάλληλο κλίµα και προκαλούν τα παιδιά να εκφράσουν τον εσωτερικό τους
κόσµο.
Οι µουσικές δράσεις που µπορούµε να εφαρµόσουµε είναι οι εξής:
Ήχος, ηχογόνα σώµατα, αυτοσχέδια µουσικά όργανα:
• Γνωριµία µε τους ήχους και τα ηχοπαραγωγά σώµατα (ακούσµατα ήχων της θάλασσας)
• Κατασκευές αυτοσχέδιων οργάνων
• Γνωριµία µε τα παραδοσιακά όργανα.
Μουσικά παιχνίδια
• Παιχνίδια µε βασικό υλικό τη µουσική και τις παραµέτρους της (παιχνίδια µε θέµα τη
θάλασσα).
Τραγούδι
• Καλλιέργεια της φωνής µέσω της εκµάθησης παραδοσιακών δηµοτικών τραγουδιών
(νησιώτικα τραγούδια: Η τράτα, Ξεκινάει µια ψαροπούλα, Κάτω στο γιαλό, Μάτια σαν και
τα δικά σου, Μες του Αιγαίου, Θαλασσάκι µου κ.ά.).
Μουσικές κατασκευές, µουσική εξιστόρηση, αυτοσχεδιασµός
• Μουσική συνοδεία θαλασσινών εξιστορήσεων, αυτοσχεδιασµός, κατασκευές µουσικών
κοµµατιών µε θέµα τη θάλασσα..
Μουσικές ακροάσεις
• Κατανόηση των εννοιών της δοµής και της τεχνοτροπίας, µέσω, θεµατικά και στυλιστικά,
επιλεγµένων ακροάσεων µε θέµα τη θάλασσα.
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Θέατρο
Το θέατρο συνδέεται µε την ανάγκη του ανθρώπου και ειδικότερα του παιδιού να εκφραστεί
δηµιουργικά απέναντι στον κόσµο και την πραγµατικότητα, µέσα από µια συµβολική γλώσσα.. Το
θέατρο λειτουργεί παιδαγωγικά ως µέσο έκφρασης και γνώσης, επικοινωνίας και ενσυναίσθησης.
Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, τα θεατρικά δρώµενα µε θέµα τη θάλασσα, οι µαθητές εξερευνούν
το σώµα τους στο χώρο και αναπτύσσουν σχέση µε το ρυθµό, αναπτύσσουν δεξιότητες
επικοινωνίας και εντάσσονται στην οµάδα, κατακτούν τις γλωσσικές και εκφραστικές τους
ικανότητες µε την αφήγηση, τον αυτοσχέδιο διάλογο και τις διάφορες µορφές δραµατικής τέχνης.

Λογοτεχνία
Σκοπός της λογοτεχνίας είναι η αισθητική απόλαυση, η οποία προκύπτει µέσα από τη διάδραση
αναγνώστη - κειµένου και κυρίως µέσα από τις προσδοκίες του πρώτου για απόκτηση εµπειριών
και έκφραση βιωµάτων, που πηγάζουν από το λογοτέχνηµα. Με συντροφιά τα θαλασσινά
παραµύθια, τις θαλασσινές ιστορίες και τα ποιήµατα µε θέµα τη θάλασσα, τα παιδιά δραπετεύουν
από την πεζή πραγµατικότητα και ξανοίγονται στον υπέροχο κόσµο της φαντασίας, των χρωµάτων
και των περιπετειών. Εκεί που όλα µπορούν να συµβούν. Τα παιδιά ταυτίζονται µε τους ήρωες,
συγκινούνται µε τα αισθήµατά τους, κινδυνεύουν µαζί τους τις δύσκολες στιγµές, κινητοποιούνται
για να τους σώσουν και χαίρονται όταν αυτοί καταφέρνουν να πετύχουν το σκοπό τους.
Ταυτόχρονα όµως προβάλλουν στους ήρωες τους φόβους και τα αρνητικά τους συναισθήµατα και
έτσι λυτρώνονται. Ο επιλεγµένος έντεχνος λόγος παρασύρει τα παιδιά στην αισθητική απόλαυση
του κειµένου. Τα παιδιά αγαπούν τις αφηγήσεις, χαίρονται το ρυθµό των ποιηµάτων,
ανακαλύπτουν τη µουσικότητά τους και δηµιουργούν ζωντανές εικόνες στη φαντασία τους. Τα
παιδιά εξοικειώνονται µε τις εκφραστικές δυνατότητες του λόγου, προσεγγίζουν τις λειτουργίες
του, αλλά και διαµορφώνουν αισθητικό κριτήριο. Έτσι σκέφτονται, κρίνουν, εκφράζονται,
επικοινωνούν και είναι έτοιµα να δηµιουργήσουν τα δικά τους θαλασσινά παραµύθια, τις δικές
τους θαλασσινές ιστορίες, τα δικά τους ποιήµατα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι εικαστικές, µουσικές, θεατρικές και λογοτεχνικές δραστηριότητες αφυπνίζουν την περιέργεια
του παιδιού και το ενεργοποιούν, κινητοποιούν τη φαντασία του αλλά και οξύνουν την κρίση του,
ενθαρρύνουν την έκφραση και καλλιεργούν τη δηµιουργικότητά του. Οι δραστηριότητες αυτές
ενεργοποιούν τις φυσικές ικανότητες των παιδιών κι αναπτύσσουν µε µοναδικό τρόπο τη
δηµιουργικότητά τους. Σέβονται τον προσωπικό ρυθµό κάθε παιδιού. Προσφέρουν υλικά, εργαλεία
και τεχνικές για να πειραµατιστούν τα παιδιά. Βοηθούν τα παιδιά ν’ ανακαλύψουν µε το δικό τους
τρόπο την ιδιαιτερότητα κάθε τέχνης, τη γλώσσα για να επικοινωνήσουν µαζί της.
Τα παιχνίδια µε τα οποία πραγµατοποιούνται οι δραστηριότητες, εξάπτουν τη φαντασία των
παιδιών. Τους δίνουν την ευκαιρία να ζωντανέψουν και να γνωρίσουν τον κόσµο κι ακόµη να
δώσουν άλλη διάσταση στις εµπειρίες που έχουν ήδη αποκτήσει.
Τα οπτικά, απτικά και ακουστικά ερεθίσµατα προκαλούν τα παιδιά να λειτουργήσουν και ν’
αναπτύξουν πρωτοβουλίες µέσα σ’ ένα κλίµα ασφάλειας, που επιδοκιµάζει την κάθε προσπάθεια,
την κάθε ιδέα.
Οι δραστηριότητες της Αισθητικής Αγωγής είναι δηµιουργικές δραστηριότητες κι έχουν ένα
ξεχωριστό τρόπο να επιβραβεύουν την ιδιαιτερότητα, τη µοναδικότητα µε την οποία αισθάνεται,
σκέφτεται και εκφράζεται κάθε παιδί.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Κάθε Τέχνη έχει τη δική της ξεχωριστή γλώσσα και δίνει µοναδικές, ιδιαίτερες ευκαιρίες
έκφρασης και επικοινωνίας στα παιδιά. Η σύνδεση των Τεχνών ανοίγει νέους ορίζοντες στην
οµάδα και οδηγεί τα παιδιά σε καινούριους δηµιουργικούς δρόµους. Τα πολυσύνθετα ερεθίσµατα,
η πολυχρωµία των υλικών και οι πολύµορφοι τρόποι έκφρασης πολλαπλασιάζουν τη δυναµική των
παιδιών και αξιοποιούν καλύτερα τις φυσικές τους ικανότητες.
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Η Τέχνη είναι πορεία στη ζωή, στον κόσµο. Έναν κόσµο σύνθετο, γεµάτο πλούσια ερεθίσµατα.
Έναν κόσµο που τα παιδιά αντιλαµβάνονται και βλέπουν ολικά. Η συνεργασία των Τεχνών δίνει
στα παιδιά όλη τη ζωντάνια του κόσµου αυτού και παράλληλα τα βοηθά να γνωρίσουν κάθε
ιδιαίτερη οµορφιά του.
Η Τέχνη δε θέλει να κάνει κάθε παιδί καλλιτέχνη, θέλει όµως να του δώσει τις χαρές του
καλλιτέχνη. Η αρµονική συνύπαρξη των Τεχνών προσπερνά µε ευκολία την πρόωρη εξειδίκευση
των παιδιών σε µια Τέχνη και πετυχαίνει µε τον καλύτερο τρόπο την αισθητική τους καλλιέργεια
και την προσωπική τους δηµιουργία. Και επιπλέον, οι διαφορετικές µορφές έκφρασης, που
συνυπάρχουν ισότιµα, επιτρέπουν σε κάθε παιδί να αναπτύξει τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις
κλήσεις του, νιώθοντας παράλληλα ισάξιο µέλος της οµάδας. Οι διαφορετικές
αλληλοσυµπληρώνονται και αλληλοεµπλουτίζονται. ∆ίνουν νέα πνοή σε κάθε δραστηριότητα.
Οι δραστηριότητες αυτές είναι αλλιώτικες. Για να γίνουν όµως πηγή έµπνευσης χρειάζονται το
κατάλληλο περιβάλλον. Ένα χώρο ευχάριστο, που µπορεί να ενθαρρύνει τον προβληµατισµό, την
εξερεύνηση, που ξέρει να κερδίζει το ενδιαφέρον και να κεντρίζει την περιέργεια των παιδιών.
Μέσα σ’ αυτόν το χώρο νιώθουµε ασφάλεια, παίζουµε και χαιρόµαστε, συνεργαζόµαστε και
εκφραζόµαστε όλοι µαζί.
Η πραγµατικότητα αλλάζει. Γεµίζει από πλούσια ερεθίσµατα. Έτσι ανακαλύπτουµε εικόνες που
κρύβουν χρώµατα και ήχους, κίνηση και µουσική. Τα απλά αντικείµενα µεταµορφώνονται.
Αποκτούν φωνή και µας µιλούν, συναισθήµατα που µας εµπνέουν, προσδοκίες που θέλουµε να
ζωντανέψουµε. Τα µουσικά όργανα, τα πινέλα και τα χρώµατα, τα καπέλα και τα πανιά, τα
παραµύθια και τα ποιήµατα αποκτούν ψυχή. Μας µαθαίνουν τα πιο όµορφα παιχνίδια, µας
παίρνουν απ’ το χέρι και µας οδηγούν στα πιο µακρινά µέρη. Κι έπειτα πάλι, µας δείχνουν τρόπους
για να εκφράσουµε τις ιδέες, τα συναισθήµατα και τα όνειρά µας.
Κι εµείς παίζουµε και ζούµε πολύτιµες στιγµές. Γνωριζόµαστε και γνωρίζουµε, νιώθουµε και
εκφραζόµαστε, δηµιουργούµε. Καταλαβαίνουµε ότι η Τέχνη είναι κοµµάτι της ζωής µας.
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