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Dewey με ημ ένγμ ημο Art as Experience [1934 (1980)] 

•«ε αηζζεηηθή εμπεηνία απμηειεί ημ θαηελμπήκ μέζμ γηα 
ηεκ ακάπηολε ηεξ θακηαζίαξ», 

•«ζεμειηώδεξ ζημηπείμ ηεξ δηενγαζίαξ ηεξ μάζεζεξ». 

•«ηα ένγα ηέπκεξ δεκ έπμοκ απιώξ θοζηθή οπόζηαζε αιιά 
δηαπμηίδμκηαη με ηε θακηαζηαθή δηάζηαζε πμο ημοξ 
πνμζδίδεη μ θαιιηηέπκεξ», 

άνα γηα κα θαηακμμύμε ηα κμήμαηά ημοξ πνεηάδεηαη κα 
επηζηναηεύμομε ηε δηθή μαξ θακηαζία. 

Γηα αοημύξ ημο ιόγμοξ ε αηζζεηηθή εμπεηνία είκαη 
εονύηενε θαη βαζύηενε από ηηξ ζοκήζεηξ εμπεηνίεξ πμο 
απμθημύμε από ηεκ πναγμαηηθόηεηα θαη απμηειεί 
ζεμακηηθή «πνόθιεζε γηα ζθέρε» (1980, ζ. 285). 



Η άπμρε όηη ε αηζζεηηθή εμπεηνία είκαη 
ζεμακηηθή γηα ηε γκςζηηθή ακάπηολε 
ηεθμενηώζεθε  έθημηε από ζεςνεηηθέξ 
πνμζεγγίζεηξ θαη ένεοκεξ πμο 
πναγμαημπμηήζεθακ ζηα πεδία ηεξ 
Ψοπμιμγίαξ θαη ηεξ Παηδαγςγηθήξ.



Τα ένγα ηέπκεξ,  πμο πνεζημμπμημύκηαη 
ζηεκ εθπαηδεοηηθή δηενγαζία δεκ 
δεμημονγήζεθακ γηα κα οπενεηήζμοκ 
θάπμημκ πνμδηαγεγναμμέκμ 
εθπαηδεοηηθό ζθμπό, 
αιιά επηιέγμκηαη με θνηηήνημ κα 
πνμζθένμοκ εκαύζμαηα γηα εονύηενε 
δηενεύκεζε κμεμάηςκ, θαηαζηάζεςκ, 
ζοκαηζζεμάηςκ θαη εκαιιαθηηθώκ 
ενμεκεηώκ ζε εθπαηδεοηηθά ζέμαηα. 

Σεμείςζε 



Η πνήζε ηεξ αηζζεηηθήξ εμπεηνίαξ ζε 
δναζηενηόηεηεξ μάζεζεξ επηπεηνεί κα 
ζοκδοάζεη:
ηεκ οπμθίκεζε ενςηεμάηςκ θαη 
ηε δεμημονγία θηκήηνςκ μάζεζεξ 
με ηεκ αηζζεηηθή εμπεηνία, 
εηζάγμκηαξ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία 
επηιεγμέκα ένγα ηέπκεξ. 



Θεςνεηηθή παναδμπή:

Μάζεζε είκαη
ε δηαδηθαζία μέζα από ηεκ μπμία 
πνεζημμπμημύκηαη πνόηενεξ 
ακαπαναζηάζεηξ γηα κα μηθμδμμεζμύκ 
κέεξ ή κα ηνμπμπμηεζμύκ οπάνπμοζεξ 
ακαπαναζηάζεηξ ημο κμήμαημξ 
μηαξ εμπεηνίαξ με ζηόπμ ηεκ 
θαζμδήγεζε μειιμκηηθήξ δνάζεξ.



Η αλημπμίεζε ηεξ αηζζεηηθήξ 
εμπεηνίαξ πνμζθένεη ζημοξ 
εθπαηδεοηηθμύξ
έκα δηδαθηηθό ενγαιείμ, 
πμο επηηνέπεη ηεκ δεμημονγία 
θαηαζηάζεςκ μάζεζεξ.



David 

Perkins



Έλε ανπέξ γηα ηε δεμημονγία μηαξ θμοιημύναξ ζθέρεξ

1.Οη γκώζεηξ θαη μη δεληόηεηεξ δεκ μιμθιενώκμκηαη πςνίξ θαη 
ηε δηάζεζε πνήζεξ / εθανμμγήξ ημοξ.

2.Η ακάπηολε ηεξ ζθέρεξ θαη ηεξ θαηακόεζεξ είκαη πνςηίζηςξ 
θμηκςκηθέξ δηενγαζίεξ, πμο ακαπηύζζμκηαη ζε ζογθεθνημέκα 
πμιηηηζμηθά  θαη θμηκςκηθά πιαίζηα.

3. Η θμοιημύνα ηεξ ζπμιηθήξ ηάλεξ δηδάζθεη.

4. Ωξ εθπαηδεοηηθμί πνέπεη κα επηδηώθμομε κα θαζηζημύμε μναηή 
ηε ζθέρε ηςκ μαζεηώκ μαξ

5. Η ζθέρε αλημπμηεί πιήζμξ πεγώκ θαη οπμζηενίδεηαη από ηε 
πνήζε ενγαιείςκ, ηόζμ ζηεκ ακάπηολε ηεξ όζμ θαη ζηεκ 
ελςηενίθεοζε ηεξ.

6. Γηα κα δηαμμνθώκμοκ μη ζπμιηθέξ ηάλεηξ θμοιημύνεξ ζθέρεξ 
γηα ημοξ μαζεηέξ πνέπεη ηα ζπμιεία κα έπμοκ δηαμμνθςμέκεξ 
θμοιημύνεξ ζθέρεξ γηα ημοξ εθπαηδεοηηθμύξ.



Η μέζμδμξ αλημπμίεζεξ ηεξ ηέπκεξ ζηηξ 
μαζεζηαθέξ δηαδηθαζίεξ πμο έπεη 
πνμηαζεί από ημκ David Perkins 
έπεη ακαπηοπζεί από ημκ Αιέλε Κόθθμ, 
γηα ηεκ εθπαίδεοζε εκειίθςκ, βαζηζμέκε 
ζηε ζεςνία ημο Mezirow
γηα ηε μεηαζπεμαηίδμοζα μάζεζε ζε 
ζοκδοαζμό με ηηξ ζέζεηξ ημο Freire γηα 
ηηξ εθπαηδεοηηθέξ δναζηενηόηεηεξ. 



Μηα ακηίζημηπε παναιιαγή, αιιά 
βαζηζμέκε ζηε ζεςνία ημο Vygotsky
θαη ηςκ θμηκςκηθμ-πμιηηηζμηθώκ 
πνμζεγγίζεςκ γηα ηε μάζεζε θαη ηε 
δηδαζθαιία 
(θμηκςκηθόξ παναθηήναξ ηεξ μάζεζεξ, 
αοζόνμεηεξ θαη επηζηεμμκηθέξ έκκμηεξ, ε 
δηδαζθαιία ςξ μύεζε ζημκ πμιηηηζμό) 

έπεη ακαπηοπζεί από μαξ θαη 
πανμοζηάδεαηηα γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ 
δηδαζθαιίαξ ηςκ μαζεμαηηθώκ ζημ 
δεμμηηθό ζπμιείμ θαη ζημ γομκάζημ.



Σε έκα πνώημ βήμα μ εθπαηδεοηηθόξ 
επηιέγεη δηάθμνα ένγα ηέπκεξ, ηα 
μπμία πνεζημμπμηεί ςξ αθεηενία γηα 
ηεκ δεμημονγία θαηαζηάζεςκ μάζεζεξ.

Πανμοζίαζε ηεξ εθπαηδεοηηθήξ ηεπκηθήξ



Πανμοζίαζε ηεξ εθπαηδεοηηθήξ ηεπκηθήξ

Σε έκα δεύηενμ βήμα (δηάγκςζεξ 
εθπαηδεοηηθώκ ακαγθώκ) επηδηώθεηαη κα 
εκημπηζημύκ θαη κα ακαδεηπημύκ μη 
αοζόνμεηεξ έκκμηεξ θαη 

 μη ζοκαηζζεμαηηθέξ ζηάζεηξ ηςκ παηδηώκ γηα 
μηα ζογθεθνημέκε έκκμηα ή γεκηθόηενα γηα 
έκα μαζεμαηηθό ζέμα.

Σηε θάζε αοηή μ εθπαηδεοηηθόξ οπμθηκεί 
μηα δηενγαζία, μέζς ηεξ μπμίαξ ηα παηδηά 
εθθνάδμοκ ηηξ γκώζεηξ θαη ηηξ ηδέεξ ημοξ. 



Πανμοζίαζε ηεξ εθπαηδεοηηθήξ ηεπκηθήξ

Σε έκα ηνίημ βήμα, μ 
εθπαηδεοηηθόξ επελενγάδεηαη ηηξ 
απακηήζεηξ θαη εκημπίδεη ηα 
ζέμαηα, ζηα μπμία ζα 
θαηεοζοκζεί ε ζοδήηεζε θαη ζα 
βαζηζηεί ε δηδαζθαιία. 



Σε έκα ηέηανημ βήμα μ εθπαηδεοηηθόξ 
πανμηνύκεη μηα δηενγαζία δεμημονγίαξ 
απμνηώκ θαη οπμθίκεζεξ ζθέρεςκ ζηα 
παηδηά, ώζηε κα μδεγεζμύκ ζηεκ 
επακελέηαζε ηςκ αοζόνμεηςκ εκκμηώκ 
θαη ηςκ ανπηθώκ ημοξ ζθέρεςκ γηα ημ 
ζέμα.

Σημ πέμπημ βήμα «δηδάζθμκηαη» μη 
ηοπηθέξ έκκμηεξ.

Πανμοζίαζε ηεξ εθπαηδεοηηθήξ ηεπκηθήξ



Θέμα “Ο ΚΤΚΛΟ”

Ενςηήζεηξ πμο ζα θαζμδεγήζμοκ ηε 
ζοδήηεζε παναηήνεζεξ ένγςκ ηέπκεξ:

(α) Ση είκαη μ θύθιμξ (πςξ μνίδεηαη ημ 
ζπήμα θύθιμξ ζηα μαζεμαηηθά);

(β) Πμηα είκαη ηα βαζηθά ζημηπεία ημο 
θύθιμο (θέκηνμ, αθηίκα, πενηθένεηα, 
ηόλμ, θαμποιόηεηα, εμβαδόκ);



Kandinsky

Circles in a Circle



Kandinsky, 

Arch and 

Point, 1923



Kandinsky Circles



Mondrian 

PS3 pictures





Κύθιμξ ημ επίπεδμ ζπήμα ημο μπμίμ ε 
θαμποιόηεηα είκαη ζηαζενή ζε θάζε ζεμείμ ημο.

Καμποιόηεηα θύθιμο αθηίκαξ ν  είκαη 1/ν

Μηθνόηενε αθηίκα = μεγαιύηενε θαμποιόηεηα



Εθαπηόμενη εςθεία ενόρ κύκλος 



Kandinsky, 

Several 

Circles, 1926



Σσέζειρ δύο κύκλων



Matisse, The Dance

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=matisse&source=images&cd=&cad=rja&docid=oQ01WEevUO6CFM&tbnid=LY2PKCUw4HBm5M:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Ftaxamenaepeisodia.wordpress.com%2F2012%2F03%2F24%2F%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585-%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2582-%25CE%25BD%25CE%25B1-%25CE%25BC%25CE%25B7%25CE%25BD-%25CF%2586%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25AC%25CE%25BC%25CE%25B1%25CE%25B9%2Ffr04_matisse%2F&ei=UgQQUf2KHInbsga05IDYDg&psig=AFQjCNFIdSRgzg8P8G3FtyXMdcBnfxQw3Q&ust=1360090574222720


Πεπιθέπεια κύκλος  L = 2 π α

Εμβαδόν κύκλος Ε = π α2

Από ηι εξαπηάηαι ηο μέγεθορ ενόρ κύκλος;



Εγγεγπαμμένη – Επίκενηπη γωνία





Έκα επεηζόδημ από ηαηκία ημο 
Ρόδ πάκζενα 

με πμιιμύξ θαη δηάθμνμοξ θύθιμοξ

(πνμβμιή απμζπάζμαημξ ηαηκίαξ) 



…ακηί γηα ΤΜΠΕΡΑΜΑ

Η ηοπηθή εθπαίδεοζε οπεναληώκεη ηε κόεζε θαη 
οπμβαζμίδεη ημ ζοκαίζζεμα με θύνημ όπεμα ηε γιώζζα 
θαη ηηξ βαζηζμέκεξ ζηε γιώζζα μμνθέξ μάζεζεξ θαη 
δηδαζθαιίαξ. 
Χςνίξ κα οπμβαζμίδμκηαη αοηέξ μη μμνθέξ μάζεζεξ 
θαη δηδαζθαιίαξ απεοζοκόμαζηε ελίζμο ζηε ιμγηθή 
θαη ημ ζοκαίζζεμα, οημζεηώκηαξ θαη 
εκζςμαηώκμκηαξ ζηηξ δηδαθηηθέξ πναθηηθέξ ηνόπμοξ 
μάζεζεξ μη μπμίμη αλημπμημύκ ηεκ αηζζεηηθή εμπεηνία.
Με πνμϋπόζεζε, βέβαηα, όηη απμδεπόμαζηε ζηηξ 
δηδαθηηθέξ δναζηενηόηεηεξ θάζε μμνθή έθθναζεξ ηςκ 
ζθέρεςκ, ηςκ ηδεώκ, ηςκ αηζζεμάηςκ, ηςκ δηαζέζεςκ 
θαη ηςκ πνμζέζεςκ μαξ.


