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Α. Μη λογοτεχνικό κείμενο

Η ανάγκη για καλλιτεχνική αγωγή

Το  ακόλουθο  (διασκευασμένο)  απόσπασμα  αντλήθηκε  από  το  βιβλίο  της  Laura H.  Chapman

«Διδακτική της τέχνης. Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή.» (εκδ. Νεφέλη, Αθήνα, 1993). 

Στην προεφηβική ηλικία τα παιδιά διαμορφώνουν βασικές στάσεις ζωής απέναντι

σε αρκετές εμπειρίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εμπειρίες της τέχνης. Η ποιότητα

της καλλιτεχνικής αγωγής που παρέχεται στα σχολεία μπορεί να καθορίσει το αν τα παιδιά

θα αγαπήσουν την τέχνη ως ζωτικό κομμάτι της ζωής τους.

Είναι  σημαντικό  να  λάβουμε  υπόψη  ότι  στην  κοινωνία  μας  το  σχολείο  είναι  ο

μοναδικός  θεσμός  στον  οποίο  έχει  επίσημα  ανατεθεί  η  εκπαίδευση  των  παιδιών  στην

τέχνη. Έτσι, ο δάσκαλος βρίσκεται σε μια θέση που θα επηρεάσει αποφασιστικά το παιδί:

το  πώς  θα νιώθει  απέναντι  στην τέχνη και  το  πώς  θα αντιλαμβάνεται  τη  φύση της.  Η

πρόκληση  που  αντιμετωπίζει  είναι  να  προκαλέσει  διανοητικά  σωστές  καλλιτεχνικές

εμπειρίες  που  να  σχετίζονται  με  τη  ζωή  των  νέων.  Ο  ρόλος  του  καθηγητή  είναι  να

διαμεσολαβήσει, ώστε το παιδί να εκπαιδευτεί στην τέχνη και μέσω της τέχνης.

Τα προβλήματα εμφανίζονται,  επειδή ο καθηγητής της τέχνης δεν είναι ο μόνος

που προσφέρει στα παιδιά τα ερεθίσματα για τις εμπειρίες της τέχνης. Ακόμα δεν έπαψαν

να είναι κυρίαρχες αξίες της κουλτούρας μας το κυνήγι του πλούτου, της επιτυχίας και της

κοινωνικής ανόδου. Μέσα σ’ αυτό το σύστημα αξιών η τέχνη συχνά θεωρείται απασχόληση

για τον ελεύθερο χρόνο, σύμβολο πλούτου και κοινωνικής εκλέπτυνσης. Οι περισσότεροι

ούτε κατανοούν, ούτε και νιώθουν τη βαθύτερη ικανοποίηση που μπορεί να δώσει η τέχνη. 

Οι αξίες της ευρύτερης κοινωνίας επηρεάζουν τα παιδιά. Από τα πρώτα χρόνια της

ζωής τους τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσα από τις οπτικές μορφές που βλέπουν στο σπίτι,

στα καταστήματα και τη γειτονιά. Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, έλκονται από προϊόντα

που επιφανειακά μοιάζουν με καλλιτεχνικά -συσκευασμένα υλικά για χειροτεχνία, βιβλία

όπου χρωματίζουν τις  εικόνες,  σετ για βάψιμο αριθμημένων σχεδίων με την  αντίστοιχη

αριθμημένη μπογιά, εύπλαστα υλικά για μοντελάρισμα. Από τέτοια προϊόντα κατακτούν

έννοιες  σχετικές  με την  τέχνη,  οι  οποίες  δεν  έχουν σχέση με  ό,τι  θα συναντήσουν στο

σχολείο,  στα μουσεία  ή  στις  γκαλερί.  Επίσης,  η  τηλεόραση,  τα  περιοδικά  κόμικ  και  οι

κινηματογραφικές ταινίες επηρεάζουν την αντίληψη του παιδιού για το τι αξίζει να κάνει,



να έχει και να επιδιώκει κάποιος. Επομένως, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την εξωσχολική

εμπειρία του παιδιού. 

Στον  σημερινό  κόσμο,  το  παιδί  βομβαρδίζεται  -από τα ΜΜΕ,  τη  διαφήμιση,  τα

καταναλωτικά  προϊόντα  και  το  περιβάλλον  του-  με  αμέτρητες  αβασάνιστες  αξίες  και

πρότυπα.  Από  την  άλλη  μεριά,  έχει  σχετικά  λίγες  ευκαιρίες  να  εκφράσει  το  πώς

αντιλαμβάνεται τη δική του ζωή, να ανακαλύψει ποια είναι τα ειδικά νοήματά της ή να

κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο αυτή δεν μοιάζει με τη ζωή κανενός άλλου ανθρώπου. Η

καλλιτεχνική αγωγή μπορεί να εξοικειώσει το παιδί με λεπτότερες μορφές συναισθήματος

και  με  ακριβέστερες  ιδέες  για  το  ανθρώπινο  πνεύμα  απ’  αυτές  που  πιθανόν  να  να

ανακαλύψει μόνο του.

Α3. Με αφορμή στοιχεία του κειμένου που αναδεικνύουν τη σημασία της τέχνης για τα

παιδιά, να συντάξεις μια επιστολή (200-250 λέξεων) προς το Υπουργείο Παιδείας, για να

προτείνεις τον εμπλουτισμό των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της πρωτοβάθμιας

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθήματα καλλιτεχνικής φύσεως.

Μονάδες 25

Β. Λογοτεχνικό κείμενο

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΠΛΑΖΑΚΗ (1962- )

Τέχνη είναι η ζωή σου

Το ποίημα προέρχεται από το θεατρικό έργο «Οι όχθες της καρδιάς», που περιλαμβάνεται στο βιβλίο

της Διονυσίας Μπλαζάκη «Οι όχθες της καρδιάς. Άνθρωποι…!;...2020  μ. Χ.» (εκδ. Δωδώνη, 2002).

Τέχνη είναι η ζωή σου

κι ας φέγγει κι ας λυπά

κι αν χάρες συναντά ή με τις πίκριες σμίγει,

αυτή είναι η ζωή σου.

Άνοιξε χαραματιές να μπουν

οι ομορφιές της κτίσης και

μην αφήνεις τους παλμούς σου

να χτυπούν με της ντροπής

τις ρήσεις1.

Μες στον δικό σου πηγαιμό

1 λόγια



τα βάθρα της ζωής να μην

επιθυμήσεις.

Ακούμπα τα πόδια σου γυμνά

σε φτωχικά σανίδια και

δώσε στον κόσμο σαν πνοή

της τέχνης την αλήθεια.

Να μάθουνε στο διάβα τους

την τέχνη σαν κοιτάζουν

να συναντούν την ίδια τη ζωή

και να την αγκαλιάζουν.

Β3. Να επιλέξεις ένα από τα δύο ακόλουθα θέματα. Να καταγράψεις τις απαντήσεις σου σε

ένα κείμενο 100-150 λέξεων.

1.  Ποιος  είναι  ο  ρόλος  του  καλλιτέχνη,  σύμφωνα  με  το  ποιητικό  υποκείμενο;  Να

διατυπώσεις τη συμφωνία ή τη διαφωνία σου ως προς την προσφορά του καλλιτέχνη στο

ευρύ  κοινό,  όπως  αυτή  αποτυπώνεται  στο  κείμενο,  παραθέτοντας  τις  σκέψεις  που

απορρέουν από τα δικά σου βιώματα.

ή

2. Να γράψεις ένα δικό σου κείμενο (ποιητικό ή πεζό) στο οποίο θα αξιοποιείς τον τίτλο και

πρώτο στίχο του ποιήματος «Τέχνη είναι η ζωή σου», όπου και όπως επιθυμείς (ως τίτλο ή

ως φράση του δικού σου κειμένου). 
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