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Η «Αισθητική Αγωγή» δημοσιεύει πρωτότυπα
κείμενα που αναφέρονται σε μια εκτεταμένη περιοχή:
Α) Σε θεωρίες γύρω από την τέχνη, το ωραίο και
τις σχετικές έννοιες. Β) Σε καλλιτεχνικά έργα (ανάλυση
και αξιολόγησή τους). Γ) Στην ιστορία της τέχνης. Δ)
Στην αισθητική καλλιέργεια και στην καλλιτεχνική
εκπαίδευση. Ειδικότερα το ενδιαφέρον μας εστιάζεται
στο χώρο της προσχολικής και πρωτοσχολικής
εκπαίδευσης.
Τα υπό δημοσίευση άρθρα οφείλουν να τηρούν
τους όρους συγγραφής επιστημονικών κειμένων, π.χ. να
χωρίζονται σε κεφάλαια και να συμπληρώνονται με
σχετική βιβλιογραφία.
Στη βιβλιογραφία πρέπει να αναγράφονται: Το
ονοματεπώνυμο του συγγραφέα, ο τίτλος του βιβλίου (ή
του άρθρου), ο εκδοτικός οίκος, ο τόπος και το έτος της
δημοσίευσης (αν πρόκειται για άρθρο σε περιοδικό ο
αριθμός του τεύχους, το έτος και οι σελίδες).
Η Διεύθυνση του περιοδικού επιφυλάσσεται να
κάνει διορθώσεις ή περικοπές· προς τούτο είναι χρήσιμο
να αναφέρεται η διεύθυνση του συγγραφέα ή/και το
τηλέφωνό του. Τα κείμενα πρέπει να συνοδεύονται από
σχετική δισκέτα ή CD. Κείμενα και φωτογραφικό υλικό
δεν επιστρέφονται.
Ταχυδρομική διεύθυνση: Γιάννης Τζαβάρας,
Πανεπιστήμιο Κρήτης, 74100 Ρέθυμνο.
e-mail: itzavar@edc.uoc.gr
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ιδρύματος (1). Μία ολιγοήμερη επιτόπου επίσκεψη
αποδείχθηκε απαραίτητη.
Ακολουθώντας τη συγκεκριμένη ερευνητική
μέθοδο, η κάθε ερευνήτρια είχε τη δυνατότητα: α) να
διαπιστώσει πιθανές αδυναμίες που παρουσιάζονται
στον αισθητικό τομέα της εκπαίδευσης των
εκπαιδευτικών που παρέχεται στο πανεπιστημιακό
Μαρίνα Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά
ίδρυμα που εξέτασε, και β) να διατυπώσει προτάσεις για
τη βελτίωση των προβλημάτων αυτών.
Η αισθητική εκπαίδευση
Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν
των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.
στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αισθητικής Αγωγής, το
Έρευνα και συμπεράσματα φοιτητών του ΠΤΠΕ οποίο διοργανώθηκε από τη Διεθνή Οργάνωση
Εκπαίδευσης
μέσω
Τέχνης
(InSEA)
και
Η εργασία που δημοσιεύεται στο παρόν τεύχος πραγματοποιήθηκε στο Rovaniemi της Φινλανδίας,
του φοιτητικού περιοδικού «Αισθητική Αγωγή» αποτελεί University of Lapland, στις 21-24 Ιουνίου 2010. Επίσης,
συρραφή πτυχιακών εργασιών που εκπόνησαν σχετική εργασία με τίτλο “Arts education and training of
φοιτήτριες του Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης. preservice preschool teachers in pedagogical studies in
Συγκεκριμένα, το κείμενο που ακολουθεί αποτελείται Greece” (= «Η αισθητική εκπαίδευση και κατάρτιση των
από αποσπάσματα των πτυχιακών εργασιών της Δανάης μελλοντικών
νηπιαγωγών
στα
παιδαγωγικά
Βαρδάκη, της Γεωργίας Βασιλάκη, της Καλλιόπης πανεπιστημιακά τμήματα της Ελλάδας»), Sotiropoulou,
Λαβούτα, της Αναστασίας Πολίζου, της Αφροδίτης M. - Trouli, K. & Linardakis Μ., δημοσιεύθηκε στα
Προϊστάκη, της Κατερίνας Σπανουδάκη και της πρακτικά του συνεδρίου αυτού.
Ευγενίας Φιλοΐτη. Οι φοιτήτριες αυτές παρακολούθησαν
Από το σύνολο των ερευνητικών δεδομένων που
Σεμινάριο Πτυχιακής Εργασίας (= ΣΠΕ) Αισθητικής προέκυψαν, η επιλογή που έχει γίνει στο κείμενο που
Αγωγής, στο πλαίσιο του οποίου μελετήθηκε η ακολουθεί αποτελείται από:
“αισθητική εκπαίδευση και κατάρτιση των μελλοντικών
· θεωρητικά στοιχεία σε σχέση με σύγχρονα
εκπαιδευτικών
στο
πλαίσιο
του
Ελληνικού
δεδομένα για την Αισθητική Αγωγή,
Πανεπιστημίου”. Στο σεμινάριο υιοθετήθηκε μεικτή
μέθοδος, δηλαδή εναλλάσσονταν η θεωρία, η
· θεωρητικά στοιχεία σε σχέση με τα
μεθοδολογική ανάλυση και η βιωματική δοκιμή.
χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού της
Οι εργασίες που προέκυψαν περιέχουν
αισθητικής διδασκαλίας,
θεωρητικά και πειραματικά δεδομένα. Στόχος του
· την προβληματική και τους στόχους της
θεωρητικού
μέρους
ήταν
η
ανάδειξη
των
έρευνας,
χαρακτηριστικών μιας αποτελεσματικής και ποιοτικής
·
την ανάλυση των μέσων συλλογής δεδομένων,
αισθητικής αγωγής των μελλοντικών Νηπιαγωγών και
Δασκάλων, σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα. Στη
· τα στοιχεία του δείγματος και
συνέχεια, οι φοιτήτριες ερεύνησαν πειραματικά και
· τα συμπεράσματα που οι φοιτήτριεςκατέγραψαν δεδομένα σχετικά με την αισθητική αγωγή
συγγραφείς εξήγαγαν από τα αποτελέσματα.
που παρέχουν οι παιδαγωγικές σχολές της χώρας μας
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, η οποία δεν
στους μελλοντικούς δασκάλους και νηπιαγωγούς.
περιέχεται, βρίσκεται σε μορφή κειμένων, πινάκων και
Η έρευνα που διεξήγαγαν επικεντρώθηκε στην
διαγραμμάτων, στη διάθεση των αναγνωστών που
αισθητική εκπαίδευση και την αντίστοιχη διδακτική
ενδιαφέρονται, στο αρχείο των Πτυχιακών Εργασιών του
ετοιμότητα των φοιτητών/τριών των Σχολών Επιστημών
ΠΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αγωγής. Από την έρευνα προέκυψαν διαπιστώσεις
σχετικές με το κύρος που αποδίδεται στην αισθητική
Μαρίνα Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά
εκπαίδευση και κατάρτιση που παρέχεται σήμερα
Επίκουρη Καθηγήτρια Αισθητικής Αγωγής
στις Σχολές Επιστημών Αγωγής. Το θέμα αυτό
του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
ερευνήθηκε τόσο από την πλευρά των διδασκόντων, όσο
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
και από την πλευρά των ίδιων των μελλοντικών
εκπαιδευτικών που φοιτούν στα πανεπιστημιακά
Τμήματα. Για το λόγο αυτό εξετάστηκαν όλα τα
Τμήματα Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης που
ανήκουν σε όλες τις Σχολές Επιστημών Αγωγής της
Ελλάδας. Για τη συλλογή των δεδομένων μελετήθηκαν
τεκμήρια από κάθε εξεταζόμενο πανεπιστημιακό Τμήμα,
όπως οδηγοί σπουδών, ωρολόγια προγράμματα,
περιγράμματα αισθητικών μαθημάτων και βιογραφικά
διδασκόντων. Επίσης, οι απόψεις των φοιτητών του
δείγματος (φοιτητές του 3ου και 4ου έτους κάθε
εξεταζόμενου
Τμήματος)
κατετέθησαν
σε
ερωτηματολόγιο. Η επεξεργασία των δεδομένων του
ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση του προγράμματος
SPSS. Το ερευνητικό πεδίο για το πείραμα που
διεξήγαγε η κάθε φοιτήτρια ήταν μία διαφορετική Σχολή 1 Στα αποσπάσματα της έρευνας που παρουσιάζονται εδώ, δεν
Επιστημών Αγωγής ενός ελληνικού πανεπιστημιακού περιέχονται όσα αφορούν στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το
οποίο ερευνήθηκε ως πιλότος ένα χρόνο πριν το ΣΠΕ και στα
Πανετπιστήμια της Θράκης και των Πατρών, καθώς αυτά δεν
έχουν ακόμη κατατεθεί και υποστηριχθεί.
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0. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (από Δανάη-Ειρήνη Βαρδάκη)
Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του
σεμιναρίου της πτυχιακής εργασίας Αισθητικής Αγωγής
με διδάσκουσα την επίκουρη καθηγήτρια κ. Μαρίνα
Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, την οποία ευχαριστώ για τις
γνώσεις που μου μετέδωσε κατά την τετραετή φοίτησή
μου στο Π.Τ.Π.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης και για
την καρποφόρα συνεργασία μας κατά την διεξαγωγή
της εργασίας αυτής.
Το σεμινάριο της πτυχιακής εργασίας διήρκεσε
δύο εξάμηνα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.
Συμμετείχαμε συνολικά 9 φοιτήτριες, τις οποίες επίσης
ευχαριστώ, διότι μέρος της προσπάθειάς τους
χρησιμοποιήθηκε για να συγγραφεί το θεωρητικό μέρος
της μελέτης μου (μετάφραση σχετικών άρθρων,
παρουσιάσεις power point): Ευγενία Φιλοΐτη, Αφροδίτη
Προϊστάκη,
Κατερίνα
Σπανουδάκη,
Κατερίνα
Σταυρακάκη, Κάλλια Λαβούτα, Νατάσσα Πολίζου,
Ελένη Κοκολάκη, Γεωργία Βασιλάκη και Δανάη-Ειρήνη
Βαρδάκη. Η «αποστολή» μας ήταν, εκτός της
συγκρότησης θεωρητικού μέρους, να ερευνήσουμε την
αισθητική κατάρτιση που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια
του
ελληνικού
κράτους
στους
μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα
Πανεπιστήμια «μοιράστηκαν» στις φοιτήτριες και η
καθεμιά συγκρότησε τη μελέτη του Πανεπιστημίου που
ανέλαβε.
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
1.1. Σύγχρονα δεδομένα για την Αισθητική Αγωγή
(από Δανάη-Ειρήνη Βαρδάκη)
Κατά τη δεκαετία του 1930, ο John Dewey
υποστήριξε ότι «η εμπειρία συνίσταται στην κριτική
θεώρηση των βιωμάτων μας. Έτσι, η αισθητική εμπειρία
για πρώτη φορά μελετήθηκε ως πεδίο συνάντησης του
συναισθήματος και της νόησης» (Σωτηροπούλου, 2007,
σ. 64). Για να εξηγήσει την αισθητική εμπειρία, ο
Dewey ξεχώρισε την εμπειρία η οποία μπορεί να
αποσπασθεί, από «ΤΗΝ εμπειρία», η οποία έχει
συνέχεια και είναι ξεκάθαρα ξεχωρισμένη από άλλες
εμπειρίες. Αν η λέξη «εμπειρία» δηλώνει κάτι
συνηθισμένο, που ολοκληρώνεται στην αρχική του
φάση, τότε «Η εμπειρία» είναι μία εκ πρόθεσης
καλλιεργημένη φάση, η οποία δημιουργεί τη δυνατότητα
να φέρει αισθητική εμπειρία, η οποία είναι ποιοτικά
διαφορετική και δίνει χρονικά μια «άμεση έννοια» (Lim,
2004). «Η θεωρία αυτή αποτέλεσε σημαντική βάση για
τις μεταγενέστερες απόψεις σχετικά με την επιτακτική
ανάγκη της εξατομικευμένης αντιμετώπισης των
μαθητών στο σχολείο» (Σωτηροπούλου, 2007, σ. 64).
Σύμφωνα με τον Dewey υπάρχουν πολλές αισθητικές
στιγμές στη ζωή μας, ενώ δεν χρειάζεται να έχει κάποιος
επαφή μόνο με τις καλές τέχνες για να έχει αισθητικές
εμπειρίες. Υποστηρίζει επίσης, ότι η τέχνη αποτελεί,
στην ανθρώπινη εμπειρία, την ένωση των εννοιών, οι
οποίες από ημιτελείς μετατρέπονται ύστερα σε κάτι
τέλειο. Όπου η εμπειρία είναι ενιαία και ολοκληρωμένη,
εκεί βρίσκουμε την τέχνη (Lim, 2004). Υποστηρίζει
ακόμη ότι η τέχνη σχετίζεται με την νοημοσύνη,
επομένως πρέπει να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση.
Εκτός αυτού, πίστευε ότι οι τέχνες διεισδύουν σε κάθε
πτυχή του περιβάλλοντος και έδωσε τρία επιχειρήματα
γι’ αυτό: α) Τα παιδιά έχουν έμφυτη την ανάγκη να
επικοινωνούν και να εκφράζονται, β) Μέσω της
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παρατήρησης καταγράφεται το αίσθημα της έκφρασης,
γ) Τα παιδιά θα μάθουν να ερμηνεύουν και να
κατανοούν διαφορετικά το περιβάλλον τους. Οι
παραπάνω απόψεις του Dewey μας οδηγούν στη σκέψη
ότι πρέπει να παρέχεται στους εκπαιδευτικούς, συν τοις
άλλοις και αισθητική κατάρτιση, ώστε να μπορέσουν οι
μαθητές τους να ζήσουν «ΤΙΣ εμπειρίες».
Κατά την ίδια περίπου εποχή, ο Rudolf Steiner
περιέγραψε τον άνθρωπο ως μία τριπλή οντότητα που
αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα και ισχυρίστηκε
ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τις τρεις πλευρές στις
τρεις περιόδους ανάπτυξης του παιδιού, η κάθε μία από
τις οποίες διαρκεί τουλάχιστον επτά χρόνια. Πρότεινε
δώδεκα αισθήσεις (αφή, ζωντάνια, κίνηση, ισορροπία,
όσφρηση, γεύση, όραση, θερμότητα, ακοή, σκέψη, λέξη
και το «εγώ»), οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να
γνωρίσουμε τον κόσμο μέσα από την αλληλεπίδραση
κόσμου-σώματος. Ο Steiner τόνισε ακόμη την ανάγκη,
να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί ότι καθώς το ανθρώπινο
είδος αναπτύσσεται, το σύμπλεγμα της κατανόησής του
γίνεται όλο και πιο περίπλοκο (Lim, 2004).
Ο Lev Vygotsky, την δεκαετία του 1930,
υποστήριξε ότι η καλαισθησία πρέπει να καλλιεργείται
μέσω της γλώσσας, να σχετίζεται περισσότερο με τη
λογοτεχνία και να διαφέρει από τη συνηθισμένη σ’ εμάς
οπτική τέχνη, τη μουσική και τον χορό. Πρόσθεσε
μύθους και τραγωδίες σαν παράδειγμα για την αισθητική
πτυχή της γλώσσας που ξυπνά τα ανθρώπινα
συναισθήματα και οδηγεί στη συναισθηματική εκτόνωση
που
ονομάζεται
«κάθαρση»
(συγκρουόμενες,
συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές - αντιφατικά
συναισθήματα)
(Lim,
2004).
Πρότεινε
στους
εκπαιδευτικούς
να δίνουν στα παιδιά λεκτικά
συνθήματα που εμβαθύνουν την αισθητική εμπειρία και
περιέχουν ποικιλία στις συνθέσεις της τέχνης. Γίνεται,
έτσι, σημαντικός ο ρόλος της αισθητικής κατάρτισης των
εκπαιδευτικών, προκειμένου εκείνοι να μπορούν να
συνδέουν τους διάφορους τομείς της μάθησης (όπως την
γλώσσα) με την αισθητική. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με
την Σωτηροπούλου, ο Vygotsky έδωσε μεγάλη σημασία
στο παιδικό παιχνίδι. Όπως αναφέρει: «Το παιχνίδι
συσχετίζεται με τη νοητική ανάπτυξη, αποτελώντας ένα
απαραίτητο μέσο διαχωρισμού των αντικειμένων από τις
σχετιζόμενες με τα αντικείμενα έννοιες και ένα νήμα
διασύνδεσης των φανταστικών και των πραγματικών
καταστάσεων» (Σωτηροπούλου, 2007, σ. 74).
Στις αρχές του 1960, ο συμπεριφορισμός άρχισε
να αντικαθιστάται από το γνωστικισμό. Γι’ αυτό το λόγο
η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε
τις τέχνες ήταν απαραίτητη (Efland, 2004). Η τέχνη ήταν
το μόνο σχολικό μάθημα που ανήκε σε μία ξεχωριστή,
«συναισθηματική
κατηγορία».
Όλα
τα
άλλα
(μαθηματικά, γλώσσα, κοινωνικές επιστήμες) ανήκαν
στα γνωστικά μαθήματα. Εκείνο που ουσιαστικά άλλαξε
με τον γνωστικισμό, ήταν η αντίληψη του όρου
«μαθησιακός», που από τότε και έπειτα συμπεριλάμβανε
και τις διαδικασίες και το περιεχόμενο της αφηρημένης
σκέψης (Efland, 2004).
Μία δεκαετία αργότερα, ο Eisner ισχυρίστηκε ότι
η σκέψη ταυτίζεται με τη νοητική δραστηριότητα και
φανερώνεται με το λόγο. Έτσι, τείνουμε να διακρίνουμε
το γνωστικό από το συναισθηματικό και το
συναισθηματικό από το ψυχοκοινωνικό μέρος. Ο Eisner,
γενικότερα, έχει μελετήσει το ρόλο της τέχνης στην
ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της πνευματικής ζωής
του μαθητή. Επίσης, έχει προσφέρει πολλά στην
προώθηση των τεχνών ως απαραίτητο κλάδο στις
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ανθρώπινες δραστηριότητες. Υποστήριξε ότι οι τέχνες
επηρεάζουν 3 επίπεδα: «Παρατήρηση και περιγραφή
των έργων διαφόρων δημιουργών» (arts-based outcomes
of art education), «παρατήρηση και περιγραφή των
αισθητικών φαινομένων του γενικού περιβάλλοντος»
(arts-related outcomes of art education), «ενίσχυση της
ακαδημαϊκής επίδοσης» (ancillary outcomes of art
education), ενώ αναφέρει τα ποικίλα οφέλη που
αποκομίζουν οι μαθητές μέσω της αισθητικής αγωγής,
όπως: η ανάπτυξη της ικανότητας να δημιουργούμε
τέχνη ή κάτι που μοιάζει με τέχνη, η μύηση στην
αισθητική ποιότητα των τεχνών και της ζωής, η
κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ του περιεχομένου και
της μορφής που παρουσιάζουν οι τέχνες και μεταξύ της
κουλτούρας/πολιτισμού
και
της
εποχής
που
δημιουργήθηκε το έργο, κ.ά. (Eisner, 1999). Από τη
στιγμή που η Αισθητική Αγωγή μπορεί να προσφέρει
οφέλη στους μαθητές, η αισθητική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών καθίσταται αναγκαία.
Την δεκαετία του ’70, ο Piaget είδε τη γνωστική
ανάπτυξη ως ένα ταξίδι μακριά από τη συναισθηματική
και την αισθητική ανάπτυξη (Efland, 2004). Στην
πραγματικότητα ποτέ δεν ασχολήθηκε με την ανάπτυξη
των καλλιτεχνικών δυνατοτήτων, ούτε θεώρησε ότι
αυτές οι δυνατότητες μπορούν να συμβάλουν
ουσιαστικά στη νοητική ανάπτυξη.
Την περίοδο 1983-1993 ο Gardner «εξέλιξε τις
επιστημονικές ανακαλύψεις, τόσο αυτές που είναι
σχετικές με τον πλουραλισμό των πεδίων της
νοημοσύνης, όσο και αυτές που αφορούν την
πολυπλευρικότητα
της
αισθητικής
δράσης»
(Σωτηροπούλου, 2007, σ. 78). Εισήγαγε τη θεωρία της
πολλαπλής νοημοσύνης. Σύμφωνα με αυτήν η
νοημοσύνη του ανθρώπου αποτελείται από 8 τύπους:
γλωσσική, λογικο-μαθηματική, μουσική, χωρική,
σωματική-κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική, φυσιοδιφική. Με βάση την θεωρία αυτή, ο Gardner
ισχυρίστηκε
ότι
«κάθε
άτομο
μαθαίνει
με
συγκεκριμένους τρόπους και έχει διαφορετικές
διανοητικές δυνατότητες και αδυναμίες» (Gardner,
1999, σ. 42). Όλοι μπορούμε να αναπτύξουμε τους
τύπους νοημοσύνης αλλά όχι όλους τους τύπους στον
ίδιο βαθμό.
Ένα άλλο σημαντικό βήμα από το μέρος του
Gardner, είναι η δημιουργία του «Project Zero». Το
Project Zero είναι ένα πρόγραμμα που εμπλέκει τα
παιδιά, όχι μόνο σε δημιουργικές απασχολήσεις όπως η
ζωγραφική και η σύνθεση μουσικών κομματιών, αλλά
και σε projects (Brandt, 1987). Έπειτα, εφόσον τα παιδιά
έχουν αποκτήσει κάποια εμπειρία στα projects και στις
τέχνες, γίνεται και αξιολόγησή τους. Ο Gardner
αναφέρει επίσης ότι κατά την αξιολόγηση ελέγχουν
«τρεις παράγοντες: την παραγωγή, την αντίληψη και τον
προβληματισμό» (Brandt, 1987). Προφανώς οι
εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό
είναι κατάλληλα αισθητικά καταρτισμένοι.
Εκτός από το Project Zero έγιναν βήματα προς
την αισθητική αγωγή από ορισμένα ιδρύματα, όπως το
Getty Education Institute, στο οποίο την δεκαετία του
1980 αναπτύχθηκε το πρόγραμμα DBAE (DisciplineBased Art Education = Εκπαίδευση στην Τέχνη
Βασισμένη στην Επιστήμη), από τον Paul Getty Trust.
Στόχος του ιδρύματος ήταν να ενδυναμώσουν τα
δεδομένα της εκπαίδευσης της τέχνης και να διευρύνουν
το περιεχόμενό της μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα,
ενώ σκοπός του DBAE ήταν να αναπτυχθούν ικανότητες
στους μαθητές ώστε να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν
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την τέχνη, ικανότητες που να ανταποκρίνονται στη
θεωρία της τέχνης και στο περιεχόμενό της. Το DBAE
στηρίζεται σε τέσσερις αρχές, οι οποίες αποτελούν και
πτυχές της αισθητικής αγωγής: arts production, arts
history, arts criticism και aesthetics (Smith, 2005).
Επομένως και εδώ, η αισθητική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη
των παιδιών και την επίτευξη του στόχου του ιδρύματος.
1.2. Αισθητική Αγωγή και ακαδημαϊκή επίδοση
(από Αφροδίτη Προϊστάκη)
Αρκετές έρευνες έχουν γίνει σχετικά με το αν η
αισθητική εκπαίδευση έχει σχέση με την ακαδημαϊκή
επίδοση των παιδιών. Μια 50ετής έρευνα που έγινε για
αυτό το θέμα έδειξε ότι σε 3 περιοχές υπάρχει αιτιώδης
σχέση μεταξύ της εκπαίδευσης μέσω τεχνών σε τομείς
μη τεχνών του ακαδημαϊκού χώρου (Winner & Hetland,
2000).
Οι περιοχές είναι οι εξής:
1) Το Άκουσμα Της Μουσικής & Ο Χωροχρονικός
Συλλογισμός: Έχει εντοπιστεί ότι η μουσική παίζει
σημαντικό ρόλο, επειδή βελτιώνει τον χωροχρονικό
συλλογισμό και, δεδομένου ότι η μουσική αποτελεί
μάθημα στα σχολεία, επηρεάζει πολλούς σπουδαστές.
Όμως θα πρέπει να μελετηθεί, αν η μουσική βοηθάει
στην εκμάθηση μαθημάτων όπως τα μαθηματικά, η
γεωγραφία κ.ά. Δυστυχώς πολλά σχολεία έχουν λίγες
ευκαιρίες εφαρμογής ενός τέτοιου συλλογισμού.
2) Η Εκμάθηση Της Μουσικής & Ο Χωρικός
Συλλογισμός: Μεγάλη αιτιώδης σχέση βρέθηκε μεταξύ
της μάθησης της μουσικής και της χωροχρονικής
συλλογιστικής.
3) Οι Αίθουσες Θεάτρου & Οι Λεκτικές
Δεξιότητες: Με βάση 80 μελέτες έχει βρεθεί μία αιτιώδης
σχέση μεταξύ της αίθουσας θεάτρου και ποικίλων
λεκτικών περιοχών. Σε έρευνα που διεξήχθη, έγινε
σύγκριση σε σπουδαστές που θέσπισαν κείμενα και σε
σπουδαστές που τα διάβασαν. Φάνηκε ότι το θέατρο όχι
μόνο βοήθησε στις λεκτικές ικανότητες και των δύο
πλευρών, αλλά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το
θέατρο βοηθά να χτίσουμε τις λεκτικές δεξιότητες. Μία
τέτοια επίδραση έχει μεγάλη σημασία για την
εκπαίδευση, επειδή η λεκτική ικανότητα εκτιμάται
ιδιαίτερα (Winner et Hetland, 2000).
Ίσως μετά από αυτή την έρευνα σκεφτούμε ότι οι
τέχνες παίζουν έναν ασήμαντο ρόλο στα σχολεία. Όμως
γιατί οι τέχνες θα πρέπει να παραμείνουν στα σχολεία
μόνο και μόνο επειδή έχουν θετικές επιπτώσεις στα
μαθήματα βάρους και όχι επειδή μπορούν να διδάξουν
ό,τι κανένα άλλο μάθημα δεν μπορεί να διδάξει; Ας μην
απαιτούμε περισσότερα από τις τέχνες από όσα
απαιτούμε από τα άλλα μαθήματα (Winner & Hetland,
2000). Οι τέχνες είναι το μόνο σχολικό μάθημα που έχει
κληθεί να αιτιολογήσει τη χρησιμότητά του. Δίνοντας
περισσότερη προσοχή στο πώς οι τέχνες ενθαρρύνουν τη
μετάβαση ικανοτήτων που αποκτούνται μέσω αυτών
(των τεχνών) σε τομείς που δεν έχουν σχέση με την
τέχνη,
μπορούμε
να
καταλάβουμε
πώς
να
εκμεταλλευτούμε εκείνη την ικανότητα περαιτέρω. Αλλά
ακόμα και όταν γίνονται κατανοητές οι σχέσεις,
υποστηρίζουμε ότι η αιτιολόγηση για τα προγράμματα
τεχνών πρέπει να βασιστεί στην έμφυτη αξία τους (και
όχι μόνο στη χρησιμότητά τους για τα μη καλλιτεχνικά
μαθήματα. Οι τέχνες προϋπάρχουν των άλλων
επιστημών. Η κουλτούρα των λαών έχει βασιστεί στις
τέχνες. Το παιδί μαθαίνει την πολιτισμική του
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κληρονομιά και μαθαίνει να εκφράζεται. Οι τέχνες
χρειάζεται να αποτελούν για κάθε παιδί μέρος της
εκπαίδευσής του και πρέπει να τις πάρουμε εξίσου
σοβαρά όπως και τα άλλα μαθήματα (Winner &
Hetland, 2000).
Και άλλες έρευνες έχουν συμφωνήσει με αυτόν
το ισχυρισμό, καθώς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η
Αισθητική Εκπαίδευση αναπτύσσει γνωστικές και
κοινωνικές δεξιότητες όπως: κριτική σκέψη, επίλυση
προβλημάτων, ενσυναίσθηση, ανοχή και συνεργασία. Η
μάθηση μέσω τέχνης είναι συνδεδεμένη με την ισχυρή
και βελτιωμένη προσωπικότητα. Στις τέχνες η μάθηση
είναι συνδεδεμένη με τις εμπειρίες ζωής των παιδιών. Ο
ρόλος των παιδιών είναι πολύ ενεργός. Η μάθηση πλέον
γίνεται παιδοκεντρικά. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι
φέρνοντας τις τέχνες κοντά στο σχολικό αναλυτικό
πρόγραμμα μπορεί να δημιουργήσει ισχυρό περιεχόμενο
και συνθήκες για διδασκαλία και μάθηση. Είναι ένας
τρόπος για να βελτιωθεί η σχολική μάθηση (Stevenson,
2006).
1.3. Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού της
αισθητικής διδασκαλίας (από Τζίνα Βασιλάκη)
Ο Iser (1978) υποστηρίζει ότι η διδασκαλία
απαιτεί από τον ίδιο το δάσκαλο να εμπλακεί σε
συμμετοχικές και ακαθόριστες καταστάσεις. Πιο
συγκεκριμένα, οι δάσκαλοι καλλιτεχνικών που κρίνουν
με βάση την ποιότητα που αναδύεται κατά τη διάρκεια
των δραστηριοτήτων σε ένα μάθημα, θεωρούν
παραπλανητικό τον μη συμμετοχικό τρόπο μάθησης. Ο
Huebner υποστηρίζει ότι ο δάσκαλος πρέπει να μάθει να
ζει με τα πολυσύνθετα, τις αναποδιές και τα εξωφρενικά
που έχει η ίδια η ζωή, χωρίς να προσπαθεί να τα μειώσει
ή να τα βάλει σε στενά πλαίσια, όπως γίνεται στη
διαγραμματική διδασκαλία (Pike, 2004).
Γνωρίζουμε, μέσα από το άρθρο του Pike
«Aesthetic Teaching» (Pike, 2004), ότι στην αισθητική
διδασκαλία ο δάσκαλος είναι και αυτός μέρος της κοινής
αισθητικής αντιμετώπισης που υπάρχει και παίρνει
μέρος μαζί με τους μαθητές στη δημιουργία αισθητικής
απήχησης. Αφού, λοιπόν, η αισθητική διδασκαλία έχει
σκοπό να αφήνει την τέχνη να δημιουργεί, ο δάσκαλος
πρέπει να έχει δραστηριότητες που βασίζονται σε αυτό
και ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών
τους. Σκοπός της αισθητικής διδασκαλίας είναι να
βοηθήσουμε, ώστε να εξελιχθούν οι δυνατότητες των
μαθητών και όχι αυτές να παραγκωνίζονται από το
δάσκαλο. Ο αρθρογράφος πιστεύει ότι οι δάσκαλοι είναι
αυτοί που στην ουσία εξασκούν μια τέχνη, την τέχνη της
διδασκαλίας, γι’ αυτό σίγουρα προσφέρουν περισσότερα
από όσα προσφέρει ένα σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.
Αυτοί είναι, συνεχίζει, που μετασχηματίζουν το κοινό,
το άμορφο, το χαοτικό, σε κάτι που έχει νόημα. Έτσι ο
δάσκαλος δεν εκφράζει τα δικά του συναισθήματα, αλλά
αφήνει χώρο στους μαθητές του να εκφράζουν τις
προσωπικές τους εμπειρίες μέσα από ένα πλούσιο
συμβολισμό γνώσης. Αυτό είναι που κάνει το ρόλο του
δασκάλου ηθικό. Ο Sternberg τόνισε ότι οι
εκπαιδευτικοί θα πρέπει να είναι κριτικά σκεπτόμενα
άτομα, προκειμένου να μεταδώσουν τις γνώσεις τους,
διότι γνωρίζουμε από τον Gardner ότι η ανάπτυξη
κριτικής σκέψης σχετίζεται με τη γνωστική ανάπτυξη
των παιδιών. Τέλος, «η αισθητική δεν πρέπει να
περιορίζεται όταν εντάσσεται στο πλαίσιο της αγωγής.
Αντίθετα, πρέπει να διευρύνονται τα όρια της αγωγής,
για να περιλαμβάνονται εντός της οι πολύπλευρες
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συνιστώσες της αισθητικής. Οι παιδαγωγοί τότε
καλούνται να αναλάβουν το ρόλο ενός “μαέστρου του
χάους”» (Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, 2007).
(από Αναστασία Πολίζου)
Για να μπορέσει ένας μέλλων δάσκαλος ή
νηπιαγωγός να εφαρμόσει όλα τα παραπάνω, οφείλει να
έχει λάβει την απαραίτητη αισθητική κατάρτιση από το
Πανεπιστήμιό του. Να βιώσει και να πιστέψει πρώτα ο
ίδιος τις θετικές επιδράσεις της αισθητικής αγωγής σε
μια διδασκαλία. Η πανεπιστημιακή του σπουδή είναι
υπεύθυνη γι' αυτό.
2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
2.1. Προβληματική της έρευνας – Ερευνητικά
ερωτήματα (από Καλλιόπη Λαβούτα)
Από όσα προηγούνται, γίνονται γνωστά τα θετικά
αποτελέσματα που προκύπτουν από την εμπλοκή των
τεχνών στη διδασκαλία της πλειονότητας των θεμάτων,
όχι μόνο στο γνωστικό αλλά σε όλα τα επίπεδα της
ανάπτυξης του ανθρώπου. Ποιος είναι λοιπόν ο λόγος
που η αισθητική αγωγή δεν κατέχει τη θέση που της
αναλογεί στην εκπαίδευση; Το γεγονός αυτό οφείλεται
στην έλλειψη θεωρητικού υποβάθρου ή έχει να κάνει με
τους φορείς της εκπαίδευσης; Αυτός ο προβληματισμός
βαραίνει περισσότερο προς το δεύτερο σκέλος του και
μας προσφέρει την ευκαιρία για έρευνα. Το στοιχείο που
μπορεί να μας οδηγήσει στην έρευνα είναι η εκπαίδευση
των ίδιων των εκπαιδευτικών, δηλαδή των φοιτητών των
Παιδαγωγικών Τμημάτων της προσχολικής και
δημοτικής εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των μελλοντικών
δασκάλων και νηπιαγωγών μπορεί να μας δώσει πολλές
πληροφορίες σχετικά με την αισθητική τους κατάρτιση.
(από Δανάη-Ειρήνη Βαρδάκη)
Όπως φαίνεται από το θεωρητικό μέρος της
εργασίας, η αισθητική κατάρτιση των δασκάλων και των
νηπιαγωγών είναι απαραίτητη για την οργάνωση και τη
διεκπεραίωση Αισθητικής Διδασκαλίας. Ποια είναι όμως
η κατάρτιση που προσφέρεται σήμερα στα ελληνικά
Πανεπιστήμια; Οι μελλοντικοί νηπιαγωγοί και δάσκαλοι
αποκτούν άραγε, κατά την τετραετή φοίτησή τους, τις
γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται, ώστε να
θεωρείται ότι δέχτηκαν αισθητική κατάρτιση; Με λίγα
λόγια: η αισθητική αγωγή χαίρει κύρους στο
πανεπιστημιακό πλαίσιο;
Για να δοθεί απάντηση στα παραπάνω
ερωτήματα, πρέπει να εξετασθεί πρώτα αν η αισθητική
αγωγή θεωρείται βασικός τομέας της εκπαίδευσης του
εκπαιδευτικού από την πλευρά των διδασκόντων. Πιο
αναλυτικά, είναι σημαντικό να διερευνηθούν τα
παρακάτω: Ο αριθμός των ωρών που προσφέρονται τα
αισθητικά μαθήματα, η βαθμίδα των διδασκόντων που
προσφέρουν μαθήματα αισθητικής αγωγής, η επένδυση
των Πανεπιστημίων σε αντίστοιχο εκπαιδευτικό
προσωπικό, η κάλυψη του εύρους του αισθητικού
πεδίου, η κάλυψη των στόχων της αισθητικής αγωγής με
πολύπλευρο τρόπο (θεωρητικές γνώσεις, τεχνικές
κατακτήσεις, μεθοδολογικές αναλύσεις) και η κάλυψη
των αισθητικών γνωστικών αντικειμένων με πολλαπλές
μεθόδους (θεωρητική, βιωματική ή σύνθετη μέθοδος).
Στη συνέχεια πρέπει να εξετασθεί, αν η
αισθητική αγωγή θεωρείται βασικός τομέας της
εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού από την πλευρά των
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ίδιων των φοιτητών προσχολικής και δημοτικής
εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η επιλογή των αισθητικών
μαθημάτων από τους φοιτητές, οι απόψεις των φοιτητών
για την αισθητική αγωγή, οι απόψεις τους για την
αισθητική διδακτική τους ετοιμότητα και οι απόψεις
τους για τα αισθητικά μαθήματα που παρακολουθούν.

μελλοντικών δασκάλων και νηπιαγωγών από όλα τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας στις
συγκεκριμένες σχολές.

Σε μορφή ερευνητικών ερωτημάτων ερευνώνται
τα ακόλουθα: (από Τζίνα Βασιλάκη)

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της
έρευνας ήταν η κατανομή των φοιτητριών της ομάδας
στα Πανεπιστήμια όλης της Ελλάδας. Με αυτό τον
τρόπο κάθε φοιτητής ή ζευγάρι φοιτητών ερεύνησε τα
στοιχεία ενός συγκεκριμένου Πανεπιστημίου με
απώτερο σκοπό τα στοιχεία συνολικά να προέρχονται
τελικά από όλη την Ελλάδα. Στη συνέχεια
επικοινωνήσαμε με τις Γραμματείες των σχολών και
τους καθηγητές και προσκομίσαμε επιστολή από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης και την επιβλέπουσα καθηγήτρια,
έτσι ώστε να μας βοηθήσουν στη συλλογή των
δεδομένων. Αφού εξασφαλίσαμε τη συνεργασία τους και
μετά τη μετατροπή των ήδη υπαρχόντων από
προηγούμενη έρευνα ερωτηματολογίων, χωρίσαμε τα
είδη των πηγών σε δύο ομάδες. Στην πρώτη ομάδα
ανήκουν τα στοιχεία που προκύπτουν από τα
ερωτηματολόγια και στη δεύτερη τα τεκμήρια, δηλαδή
τα στοιχεία από τους Οδηγούς Σπουδών, τα ωρολόγια
προγράμματα, τα περιγράμματα των μαθημάτων και τα
στοιχεία των καθηγητών.

Το πρώτο θέμα που ερευνήθηκε, είναι αν
θεωρείται η αισθητική αγωγή βασικός τομέας της
εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού από την πλευρά των
πανεπιστημιακών διδασκόντων. Έτσι, ζητήθηκαν
απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

 Ποιος είναι ο αριθμός των ωρών που
διατίθενται από τους αρμόδιους για αισθητικά
μαθήματα;
 Σε ποια βαθμίδα ανήκουν οι διδάσκοντες των
αισθητικών μαθημάτων;
 Ο εξοπλισμός του
ικανοποιητικός ή ελλιπής;

πανεπιστημίου

είναι

 Τα μαθήματα που διεξάγονται καλύπτουν ένα
μεγάλο μέρος του αισθητικού πεδίου;
 Το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου
καλύπτει ολόπλευρα τους στόχους της αισθητικής
αγωγής; (θεωρητικές γνώσεις, τεχνικές κατακτήσεις μεθοδολογικές αναλύσεις)
 Καλύπτονται πολυ-μεθοδικά τα αισθητικά
γνωστικά αντικείμενα; (θεωρητικά – βιωματικά συνθετικά)
Δεύτερο βασικό ζήτημα, σε σχέση με το οποίο
επιδιώξαμε να παραχθούν δεδομένα, είναι αν θεωρείται
η αισθητική αγωγή βασικός τομέας της εκπαίδευσης του
εκπαιδευτικού από την πλευρά όμως των ίδιων των
φοιτητών. Για να πλησιάσουμε τη λύση αυτού του
ερωτήματος, χρειαζόταν πρωτίστως να μελετήσουμε τα
παρακάτω ερωτήματα:

 Κατά πόσο οι ίδιοι οι φοιτητές επιλέγουν
αισθητικά μαθήματα;
 Ποιες είναι οι απόψεις που έχουν οι φοιτητές
για την αισθητική αγωγή;
 Πιστεύουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί ότι η
αντίστοιχη
διδακτική
τους
ετοιμότητα
είναι
ικανοποιητική;
 Ποια είναι η γνώμη τους για την αισθητική
εκπαίδευση-κατάρτιση που τους προσφέρει το
πρόγραμμα σπουδών τους;
2.2. Σκοπός της έρευνας (από Ευγενία Φιλοΐτη)
Ο λόγος που έγινε η έρευνα, είναι για να
συλλέξουμε δεδομένα για την αισθητική κατάρτιση των
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2.3. Σχεδιασμός
Λαβούτα)

της

έρευνας

(από

Καλλιόπη

2.4. Μέσα συλλογής δεδομένων (από Καλλιόπη
Λαβούτα)
Το μέσο, με τη βοήθεια του οποίου συλλέξαμε τα
στοιχεία σχετικά με τους φοιτητές και τις απόψεις τους,
είναι το ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων διαρκεί από επτά έως δέκα λεπτά. Τα
ερωτηματολόγια αρχικά περιγράφουν σε ποιους
απευθύνονται, αναφέρουν το θέμα της έρευνας και
τονίζουν ότι οι απαντήσεις είναι εμπιστευτικές και δε
χρειάζεται συμπλήρωση ονόματος. Ακολουθεί ένα
σύντομο ευχαριστήριο για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου. Στη συνέχεια παρατίθενται ερωτήσεις
σχετικά με το έτος, το φύλο και την παρακολούθηση των
μαθημάτων από τους φοιτητές. Παρατίθενται αισθητικά
πεδία και ζητάμε από τους φοιτητές να υπογραμμίσουν
αυτά που έχουν παρακολουθήσει και αν έχουν
συμμετάσχει σε αισθητικές δράσεις στα πλαίσια του
Πανεπιστημίου. Ακόμα, ζητείται από τους φοιτητές να
βάλουν σε σειρά προτεραιότητας τις επιδιώξεις των
αισθητικών μαθημάτων που προσφέρονται στο
Πανεπιστήμιο, όπως αυτές ισχύουν στα σχολεία, και στη
συνέχεια όπως θα έπρεπε να ισχύουν. Επίσης, σε ποια
προτεραιότητα θα έβαζαν την προσωπική τους αισθητική
ανάπτυξη, ποιες μέθοδοι υιοθετούνται περισσότερο και
ποιες θα έπρεπε να υιοθετούνται περισσότερο. Στη
συνέχεια ζητείται να αξιολογήσουν: αν επαρκούν οι
γνώσεις που έλαβαν από τα αισθητικά μαθήματα που
παρακολούθησαν,
αν
εφαρμόζουν
αισθητικές
δραστηριότητες στις πρακτικές τους και ποιες μεθόδους
χρησιμοποιούν, αν επαρκεί ο εξοπλισμός και οι χώροι
του Πανεπιστημίου, αν επαρκεί η επένδυση σε
διδάσκοντες αισθητικής αγωγής και τεχνών και αν
θεωρούν επαρκή την αισθητική δραστηριοποίηση και
κατάρτιση που τους προσφέρει η σπουδή τους. Τέλος
ζητείται από τους φοιτητές να προτείνουν ό,τι θεωρούν
ότι θα βελτιώσει την αισθητική αγωγή στο
Πανεπιστήμιο. Από τα ερωτηματολόγια θα διαπιστωθεί
επίσης η ισχύουσα στα σχολεία κατάσταση σχετικά με
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τα μαθήματα αισθητικής αγωγής. Επίσης, θα
παρουσιαστεί η γνώμη των φοιτητών για τη θέση της
στα σχολεία, για την επάρκεια των Πανεπιστημίων σε
ώρες και μαθήματα, επάρκεια σε καθηγητές, σε
υλικοτεχνικό εξοπλισμό κ.ά. καθώς επίσης και κάποιες
προτάσεις τους. Ευχαριστούμε ξανά τους φοιτητές για
τη συμμετοχή τους και υπογράφουμε με το όνομα του
Εργαστηρίου Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής του
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
2.4.1. Υπόδειγμα Ερωτηματολογίου (από Κατερίνα
Σπανουδάκη)

·

μουσειακή
αγωγή,
παραδόσεις κ.ά.

·
·

γενικότερα, αισθητική αγωγή

λαϊκό

πολιτισμό,

κάποιο άλλο αισθητικό πεδίο; Ποιο;
..................................................................

5. Έχετε συμμετάσχει, στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου,
σε κάποια αισθητική δράση (δρώμενα, επισκέψεις σε
χώρους τέχνης, μουσεία, θεατρικές παραστάσεις κ.ά.);
Ναι

Όχι

Αν ναι σε τι είδους;
............................................................................................
Ερωτηματολόγιο για τους Φοιτητές
των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής
και Δημοτικής Εκπαίδευσης 3ου και 4ου έτους
Αγαπητή/έ φοιτήτρια/τή,
Το ερωτηματολόγιο που κρατάς στα χέρια σου είναι
ανώνυμο. Η πλήρης συμπλήρωσή του απαιτεί μόνο 7-10
λεπτά και συμβάλλει στην παραγωγή δεδομένων
σχετικά με το αισθητικό-καλλιτεχνικό πεδίο, στην
εκπαίδευση των Νηπιαγωγών και Δασκάλων. Οι
απαντήσεις σου είναι εμπιστευτικές και θα
χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ερευνητικούς
σκοπούς.
Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σου.
1.Τμήμα στο οποίο ανήκετε:
Προσχολικής Εκπαίδευσης Χ
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Χ
2. Έτος Σπουδών: 3ο έτος
4ο έτος
3. Φύλο: Γυναίκα
Άνδρας

Η δική σας προσωπική αισθητική ανάπτυξη
(διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων, μύηση σε διάφορα
αισθητικά είδη έκφρασης, βίωση αισθητικών εμπειριών)
1 2 3 4
Η κατάκτηση της μεθοδολογίας εφαρμογής αισθητικών
δραστηριοτήτων στο σχολείο (σχεδιασμός αισθητικών
δραστηριοτήτων,
ανάλυση
στόχων,
οργάνωση,
δοκιμαστικές εφαρμογές, πρακτική άσκηση στο σχολείο)
1 2 3 4
Η απόκτηση θεωρητικής υποδομής σε σχέση με την
Αισθητική και τις Τέχνες (θεωρία της Αισθητικής,
ψυχολογία της Τέχνης, ιστορία των Τεχνών)
1 2 3 4

Χ
Χ

Χ
Χ

4. Έχετε παρακολουθήσει μαθήματα/σεμινάρια σχετικά
με «αισθητικά πεδία» ή αντικείμενα της αισθητικής
αγωγής, στο πλαίσιο των πανεπιστημιακών σας
σπουδών;
(Αν ναι, υπογραμμίστε μόνο τα αντικείμενα που
παρακολουθήσατε)

·

6. Ποιες είναι οι επιδιώξεις των μαθημάτων/σεμιναρίων
Αισθητικής Αγωγής που προσφέρονται σήμερα στο
πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών σας; (Απαντήστε
χρησιμοποιώντας την αρίθμηση από το 1 έως το 4,
ξεκινώντας από αυτό που θεωρείτε ότι καλλιεργείται πιο
συστηματικά):

μουσική, μουσική αγωγή, μουσικοκινητική
αγωγή, εκμάθηση μουσικών οργάνων,
χορωδίας κ.ά.

·

φυσική
αγωγή,
ψυχοκινητική
σωματική έκφραση, χορό κ.ά.

·

δραματική
έκφραση,
δραματοποίηση,
θεατρικό παιχνίδι, θέατρο, παντομίμα,
συμμετοχή
σε
θεατρικά
δρώμενα,
παρακολούθηση παραστάσεων κ.ά.

·

λογοτεχνία, παιδική λογοτεχνία,
διδακτική της λογοτεχνίας κ.ά.

·

φωτογραφία, video, εκφραστική χρήση των
υπολογιστών
και
άλλων
πολυμέσων,
animation, κ.ά.

·

ζωγραφική,
γλυπτική,
χαρακτική,
διακοσμητική, ενδυματολογία, σκηνογραφία,
αρχιτεκτονική κ.ά.

αγωγή,

ποίηση,
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Η κατάκτηση αισθητικών τεχνικών (εκμάθηση μουσικού
οργάνου, θεατρική εξάσκηση, εικαστικές κατασκευές
κ.ά.).
1 2 3 4
7. Κατά τη
θα έπρεπε να διαβαθμίζονται
Ναιγνώμη σας, πώςΌχι
οι παραπάνω επιδιώξεις με σειρά προτεραιότητας;
(χρησιμοποιείστε την αρίθμηση από το 1 έως το 4
ξεκινώντας από αυτό που θεωρείτε πιο σημαντικό):
Η δική σας προσωπική αισθητική ανάπτυξη

1 2 3 4

Η κατάκτηση της μεθοδολογίας εφαρμογής αισθητικών
δραστηριοτήτων στο σχολείο 1 2 3 4
Η απόκτηση θεωρητικής υποδομής σε σχέση με την
Αισθητική και τις Τέχνες
1 2 3 4
Η κατάκτηση αισθητικών τεχνικών

1 2 3 4

8. Ποιες διδακτικές μέθοδοι υιοθετούνται συνήθως από
τους διδάσκοντες κατά τη διδασκαλία των αισθητικών
μαθημάτων-σεμιναρίων; (Δήλωσε πόσο συστηματικά
υιοθετείται η κάθε προσέγγιση, χρησιμοποιώντας την
αρίθμηση από το 1 έως το 3 και ξεκινώντας από αυτό
που θεωρείς ότι εφαρμόζεται πιο συχνά):
θεωρητικές παραδόσεις

1 2 3
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βιωματικές-πρακτικές προσεγγίσεις 1 2 3
συνθετικές-μεικτές μέθοδοι (συνδυασμός των δύο –
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη) 1 2 3
9. Κατά τη γνώμη σας, ποια σειρά προτεραιότητας θα
έπρεπε να υιοθετείται στις μεθόδους αυτές;
(χρησιμοποιείστε την αρίθμηση από το 1 έως το 3
ξεκινώντας από αυτό που θεωρείτε πιο σημαντικό):
θεωρητικές παραδόσεις 1 2 3
βιωματικές-πρακτικές προσεγγίσεις 1 2 3
συνθετικές-μεικτές μέθοδοι (συνδυασμός των δύο –
σύνδεση της θεωρίας με την πράξη) 1 2 3
10. Θεωρείτε ότι οι αισθητικές δραστηριότητες σήμερα
στο ελληνικό σχολείο αξιοποιούνται ως μέσο;
(χρησιμοποιείστε την αρίθμηση από το 1 έως το 6
ξεκινώντας από αυτό που θεωρείτε πιο σημαντικό):

16. Χαρακτηρίζετε ως ικανοποιητικούς τους χώρους που
διαθέτει το Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση αισθητικών
δραστηριοτήτων;
Καθόλου λίγο αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
17. Χαρακτηρίζετε ως ικανοποιητική την επένδυση του
Πανεπιστημίου σε διδακτικό προσωπικό που θεραπεύει
αντικείμενα που άπτονται της αισθητικής αγωγής;
Καθόλου λίγο αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
18. Χαρακτηρίζετε ως ικανοποιητική την προσωπική σας
σχέση με την αισθητική δραστηριοποίηση;
Καθόλου λίγο αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
19. Κρίνετε ως επαρκή την αισθητική κατάρτιση που σας
προσφέρει η σπουδή σας;
Καθόλου λίγο αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
20. Τί προτάσεις θέλετε να κάνετε για τη βελτίωση της
αισθητικής αγωγής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης σας στο
Πανεπιστήμιο;
............................................................................................
............................................................................................

για τη κάλυψη κενών μεταξύ των μαθημάτων
1 2 3 4 5 6
για τη κινητική χαλάρωση και εκτόνωση των παιδιών
1 2 3 4 5 6
για την ομαλή και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών
1 2 3 4 5 6
για τη μάθηση γνώσεων
1 2 3 4 5 6
για τη βίωση αισθητικών εμπειριών
1 2 3 4 5 6
για κάτι άλλο; Τι; ..........................................

Ευχαριστούμε θερμά για τον πολύτιμο χρόνο σας.
Από το Εργαστήριο
Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής
Παιδαγωγικό Τμήμα
Προσχολικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης

11. Θεωρείτε ότι οι αισθητικές δραστηριότητες στο
σημερινό
σχολείο
πρέπει
να
αξιοποιούνται;
(χρησιμοποιείστε την αρίθμηση από το 1 έως το 6
ξεκινώντας από αυτό που θεωρείτε πιο σημαντικό):
για την κάλυψη κενών μεταξύ των μαθημάτων
1 2 3 4 5 6
για τη κινητική χαλάρωση και εκτόνωση των παιδιών
1 2 3 4 5 6
για την ομαλή και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών
1 2 3 4 5 6
για τη μάθηση γνώσεων
1 2 3 4 5 6
για τη βίωση αισθητικών εμπειριών
1 2 3 4 5 6
για κάτι άλλο; Τι; ...........................................
12. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι διαθέτετε τις
κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εφαρμόζετε αισθητικές
δραστηριότητες στις διδασκαλίες σας; (υπογραμμίστε)
Καθόλου λίγο αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
13. Εφαρμόζετε αισθητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο
της πρακτικής σας άσκησης;
Καθόλου λίγο αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
14. Ποια μέσα αισθητικής αγωγής χρησιμοποιείτε
συχνότερα στις διδασκαλίες σας;
(για υπενθύμιση των μέσων βλ. ερώτηση 4)
.........................................................................................
15. Χαρακτηρίζετε ως ικανοποιητικό τον εξοπλισμό
(υλικά) που διαθέτει το Πανεπιστήμιο για την
υλοποίηση αισθητικών δραστηριοτήτων;
Καθόλου λίγο αρκετά
πολύ
πάρα πολύ
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2.4.2. Μελέτη Τεκμηρίων (από Γεωργία Βασιλάκη)
Τα τεκμήρια που συγκεντρώθηκαν, είναι οι
Οδηγοί Σπουδών των πέντε τελευταίων ετών των
σχολών επιστημών αγωγής, προκειμένου να δούμε ποια
μαθήματα προσφέρονται, πόσα από αυτά είναι αισθητικά
και από τα αισθητικά μαθήματα με βάση το περίγραμμά
τους ποιο είναι το κύρος αλλά και με ποιο τρόπο
διδάσκονται στους φοιτητές. Επίσης, στους Οδηγούς
Σπουδών φαίνεται ποια είναι η βαθμίδα των
διδασκόντων για τα αισθητικά μαθήματα, ώστε να
διαπιστωθεί η σημασία και η αξία που έχει δοθεί σε αυτά
τα μαθήματα. Ακόμα, συλλέχθηκαν τα ωρολόγια
προγράμματα των προσφερόμενων μαθημάτων των
τελευταίων πέντε χρόνων, με σκοπό να φανεί πόσες ώρες
δίνονται κάθε χρόνο σε αισθητικά μαθήματα από το
σύνολο των μαθημάτων. Τα τεκμήρια που επιλέχθηκαν
αφορούν τα τελευταία πέντε χρόνια, για το λόγο ότι έτσι
διαπιστώνεται, πώς εξελίσσονται τα αισθητικά μαθήματα
και αν αυξάνεται ή μειώνεται η σημασία που δίνεται σε
αυτά με την πάροδο του χρόνου, προκειμένου να έχουμε
μια ολοκληρωμένη και έγκυρη εικόνα.

2.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
2.5.1. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
(από Δανάη Βαρδάκη)
Αναλύοντας τα δεδομένα της έρευνας,
παρατηρούμε ότι υπάρχουν φοιτητές (18,5%) που δεν
έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα αισθητικής
αγωγής, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι αποφοιτούν
εκπαιδευτικοί που όχι μόνο δεν έχουν δεχτεί
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ικανοποιητική αισθητική κατάρτιση, αλλά και δεν
γνωρίζουν την έννοια της αισθητικής αγωγής. Γεγονός
απαράδεκτο, κατά την προσωπική μου γνώμη.
Επιπλέον φαίνεται εντυπωσιακό, ότι σε κάποιους
τομείς αισθητικής αγωγής η συμμετοχή των φοιτητών
στα αντίστοιχα μαθήματα είναι ελάχιστη. Αυτό, σε
συνδυασμό με τα δεδομένα που αντλούνται από τους
Οδηγούς Σπουδών, σημαίνει όχι μόνο ότι οι φοιτητές
δεν επιλέγουν τέτοια μαθήματα, αλλά και ότι το
Πανεπιστήμιο δεν τα προσφέρει. Ενδεικτικά,
αναφέρονται:

· Το

5,4% των φοιτητών αναφέρει ότι έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα παντομίμας, ενώ το
89,9% των φοιτητών δεν έχει παρακολουθήσει
τέτοια μαθήματα.

· Το

6% των φοιτητών δηλώνει ότι έχει
συμμετάσχει σε θεατρικά δρώμενα, ενώ το
89,3% υποστηρίζει ότι δεν είχε τέτοια
συμμετοχή.

· Το

2,4% των φοιτητών έχει παρακολουθήσει
μαθήματα φωτογραφίας, ενώ το 92,9% δεν έχει
παρακολουθήσει τέτοια μαθήματα.

· Το

2,4% των φοιτητών αναφέρει ότι έχει
παρακολουθήσει μαθήματα video. Το 92,9% των
φοιτητών δεν έχει παρακολουθήσει τέτοια
μαθήματα.

· Το

6,5% αναφέρει ότι έχει παρακολουθήσει
μαθήματα γλυπτικής. Το 88,7% δεν έχει
παρακολουθήσει.

· Το

1,2% των φοιτητών έχει παρακολουθήσει
μαθήματα διακοσμητικής, ενώ το 94% δεν έχει
παρακολουθήσει.

· Το

1,2% των φοιτητών απάντησε ότι έχει
παρακολουθήσει μαθήματα ενδυματολογίας, ενώ
το 94% των φοιτητών ότι δεν έχει
παρακολουθήσει.

· Το

1,2% των φοιτητών έχει παρακολουθήσει
μαθήματα σκηνογραφίας, ενώ το 94% δεν έχει
παρακολουθήσει.

· Το

1,2% των φοιτητών δήλωσε ότι έχει
παρακολουθήσει μαθήματα αρχιτεκτονικής, σε
αντίθεση με το 94% των φοιτητών που δήλωσε
ότι δεν έχει παρακολουθήσει.

Πιστεύω ότι τα παραπάνω ποσοστά θα πρέπει να
μας βάλουν σε σκέψεις. Επιπλέον διαπιστώνουμε: Οι
περισσότεροι φοιτητές (38,1%) πιστεύουν ότι η
επιδίωξη των μαθημάτων/σεμιναρίων Αισθητικής
Αγωγής που προσφέρονται σήμερα στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου είναι η κατάκτηση της μεθοδολογίας, ώστε να
εφαρμόζονται δραστηριότητες αισθητικής αγωγής στην
τάξη. Ίσως εκείνο που επιζητούν στις μέρες μας οι
φοιτητές είναι εκείνο που συνηθίζεται να λέγεται
«έτοιμες συνταγές». Δηλαδή ενδιαφέρονται για έναν
κατάλογο αισθητικών δραστηριοτήτων, έτοιμων για
εκτέλεση, χωρίς να δίνουν σημασία στο υπόβαθρο και
την αξία τους. Αυτό το διαπιστώνουμε και από το εξής:
Οι περισσότερoi φοιτητές (36,9%) θεωρούν ότι η
απόκτηση θεωρητικής υποδομής σε σχέση με την
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αισθητική και τις τέχνες θα έπρεπε να είναι η τελευταία
επιδίωξη των αισθητικών μαθημάτων που προσφέρονται
στο Τμήμα τους, καθώς την τοποθετούν στην τέταρτη
θέση.
Περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές (66,1%)
ισχυρίζονται ότι οι διδάσκοντες αισθητικών μαθημάτων
κάνουν θεωρητικές παραδόσεις. Αν συγκρίνουμε το
γεγονός αυτό με το ότι το 23,2% των φοιτητών δηλώνει
ότι αυτή η μέθοδος θα έπρεπε να υιοθετείται,
συμπεραίνουμε ότι πολύ σωστά οι φοιτητές πιστεύουν
ότι η Αισθητική Αγωγή δεν πρέπει να προσεγγίζεται
μόνο θεωρητικά. Πράγματι, οι περισσότεροι φοιτητές
θεωρούν ότι τα αισθητικά μαθήματα θα έπρεπε να
προσεγγίζονται με βιωματικές μεθόδους.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί επίσης το γεγονός
ότι το 36,3% των φοιτητών πιστεύει ότι στο ελληνικό
σχολείο σήμερα οι αισθητικές δραστηριότητες
αξιοποιούνται κυρίως ως μέσο για την κάλυψη των
κενών μεταξύ των μαθημάτων, ενώ μόλις το 1,8% των
φοιτητών το θεωρούν αυτό σωστό.
Σημαντικά μικρό είναι το ποσοστό των φοιτητών
που θεωρεί ότι διαθέτει σε «πάρα πολύ» μεγάλο βαθμό
τις κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να εφαρμόζει
αισθητικές δραστηριότητες στην τάξη, αφού φτάνει
μόλις το 2,4%. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι οι φοιτητές
αντιλαμβάνονται σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιητική η
κατάρτιση που τους παρέχεται. Δυστυχώς όμως η άποψη
των φοιτητών δεν είναι αρκετή, ώστε να γίνουν οι
αλλαγές που χρειάζονται.
Στη συνέχεια, κάνοντας μια απλή πρόσθεση,
συμπεραίνουμε ότι το 81,6% των φοιτητών χαρακτηρίζει
τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου σχετικά με την
αισθητική αγωγή ως «καθόλου» ή «λίγο» ικανοποιητικό.
Και μπορώ να υποστηρίξω έως ένα βαθμό αυτή τη
δήλωση των μαθητών, καθώς αυτό που αντίκρισα όταν
έφτασα στο Πανεπιστήμιο της Ρόδου είναι ότι τα
μαθήματα ήταν χωρισμένα σε δύο τμήματα: το ένα ήταν
το κτίριο του Πανεπιστημίου που βρισκόταν λίγο έξω
από την πόλη της Ρόδου, το άλλο κτίριο ήταν ένα
ξενοδοχείο στο κέντρο της πόλης. Από την στιγμή,
λοιπόν, που δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι, είναι
λογικό ότι δεν υπάρχει και ο αντίστοιχος εξοπλισμός.
Δεν ξαφνιάστηκα καθόλου όταν μία φοιτήτρια
συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, μου είπε: «Εδώ
δεν έχουμε κτίρια, οι αίθουσες και ο εξοπλισμός
αισθητικής αγωγής μας μάρανε!» Πράγματι, το 86,9%
των φοιτητών χαρακτηρίζει τους χώρους αισθητικής
αγωγής του Πανεπιστημίου ως «καθόλου» και «λίγο»
ικανοποιητικούς.
Σχετικά με τις προτάσεις που έκαναν οι φοιτητές
για την βελτίωση της αισθητικής κατάρτισης που τους
προσφέρει η σπουδή τους, παρατηρούμε ότι η πιο συχνή
πρόταση των φοιτητών είναι να παρέχονται κατάλληλοι
χώροι και κατάλληλος εξοπλισμός για αισθητική αγωγή.
Πράγματι, η αισθητική αγωγή σε ακατάλληλους χώρους
δεν μπορεί να προσφέρει στους φοιτητές όσα θα
μπορούσε να προσφέρει σε άρτια εξοπλισμένες
αίθουσες.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι αφού διερευνήθηκαν
τα ερωτήματα που είχαν τεθεί, οι υποθέσεις
επαληθεύονται. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μοιράζαμε
τα ίδια ερωτηματολόγια στους φοιτητές μετά το
πέρασμα κάποιων χρόνων, ώστε να μπορέσουμε να
δούμε αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή και ποιες θα ήταν οι
προτάσεις τους.
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2.5.2. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης (από Γεωργία Βασιλάκη)
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων βγαίνουν
κάποια συμπεράσματα που αφορούν το δείγμα μας κι
έτσι έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τις πραγματικές
συνθήκες, στις οποίες εφαρμόζονται τα μαθήματα
αισθητικής αγωγής.
Το δείγμα μας είναι 274 άτομα. Μόλις το 7,7%
αυτών είναι άντρες, ενώ οι γυναίκες είναι πολύ
περισσότερες: συγκεντρώνουν το ποσοστό του 92,3%.
Από αυτούς, το καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του
86,5% έχει απαντήσει ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο
αισθητικό μάθημα, επομένως είναι γνώστες του
συγκεκριμένου αντικειμένου για το οποίο κάνουμε λόγο
στην έρευνά μας.
Στην ερώτηση, ποια αισθητικά μαθήματα έχουν
παρακολουθήσει
στο
Πανεπιστήμιό
τους,
οι
περισσότεροι φοιτητές (με ποσοστό 70,1%) απάντησαν
ότι έχουν παρακολουθήσει το μάθημα της παιδικής
λογοτεχνίας. Στη δεύτερη θέση των απαντήσεων έρχεται
το μάθημα «θεατρικό παιχνίδι», όπου το 59,5% των
φοιτητών ισχυρίζεται ότι το έχει παρακολουθήσει, και
έπεται το μάθημα της μουσικής με ποσοστό 58%.
Οι περισσότεροι από τους μισούς φοιτητές
(62,4%) απάντησαν ότι δεν έχουν παρακολουθήσει
κάποια
αισθητική
δράση
στο
πλαίσιο
του
Πανεπιστημίου, πράγμα που δείχνει ότι η αισθητική
αγωγή αντιμετωπίζεται επιφανειακά και δεν γίνονται
ουσιαστικές προσπάθειες για τη στήριξη αυτού του
πεδίου.
Στην ερώτηση που αφορά τις επιδιώξεις που
έχουν τα πανεπιστημιακά μαθήματα αισθητικής αγωγής,
οι φοιτητές έβαλαν αυτές τις επιδιώξεις στην εξής σειρά:
στην πρώτη θέση (ποσοστό 47,4%) είναι η κατάκτηση
μεθοδολογίας εφαρμογής αισθητικών δραστηριοτήτων
στο σχολείο, στη δεύτερη θέση (ποσοστό 23,1%) είναι
η απόκτηση θεωρητικής υποδομής σε σχέση με την
αισθητική και τις τέχνες, στην τρίτη θέση με μεγάλη
διαφορά (ποσοστό 15,3%) είναι η προσωπική ανάπτυξη
των ίδιων των φοιτητών και στην τέταρτη θέση είναι η
κατάκτηση αισθητικών τεχνικών (ποσοστό 13,4%).
Ακολουθεί μια συγγενική ερώτηση: τώρα οι
φοιτητές κλήθηκαν να καταγράψουν αυτά που οι ίδιοι
θεωρούν ότι πρέπει να επιδιώκονται στα αισθητικά
πανεπιστημιακά μαθήματα. Η δική τους σειρά λοιπόν,
είναι η εξής: στην πρώτη θέση (ποσοστό 36,3%) θα
ήθελαν να επιδιώκεται η δική τους προσωπική
ανάπτυξη, στη δεύτερη θέση (ποσοστό 34,4%) είναι η
κατάκτηση της μεθοδολογίας εφαρμογής αισθητικών
δραστηριοτήτων στο σχολείο, στην τρίτη θέση (ποσοστό
20,5%) έρχεται η απόκτηση θεωρητικής υποδομής για
την αισθητική και τις τέχνες, ενώ με πολύ μεγάλη
διαφορά έρχεται στην τέταρτη θέση η κατάκτηση
αισθητικών τεχνικών (ποσοστό 9,9%).
Αν λάβουμε υπόψη μας τις δύο αυτές ερωτήσεις
και συγκρίνουμε τις απαντήσεις που πήραμε, θα έχουμε
μια εικόνα για το ποιες είναι και το πώς θα ήθελαν οι
ίδιοι οι φοιτητές να είναι οι επιδιώξεις των αισθητικών
μαθημάτων. Οι διαφορές των απαντήσεων είναι
ξεκάθαρες, ειδικά για την πρώτη θέση, αφού ενώ στην
πρώτη θέση των επιδιώξεων που θα ήθελαν να ισχύουν
για τα αισθητικά μαθήματα έρχεται η προσωπική
αισθητική
ανάπτυξη
των
φοιτητών,
στην
πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν γίνεται και έρχεται στην
τρίτη θέση και με μικρό ποσοστό. Επίσης, όσον αφορά
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την απόκτηση θεωρητικής υποδομής σε σχέση με την
αισθητική και τις τέχνες, στα «θέλω» των φοιτητών αυτή
η απάντηση έρχεται στην τρίτη θέση των προτιμήσεών
τους, ενώ στη πραγματικότητα αυτό επιδιώκεται σε
μεγαλύτερο βαθμό και είναι στη δεύτερη θέση.
Υπάρχει επίσης μεγάλη διαφορά στις διδακτικές
μεθόδους που υιοθετούνται συνήθως από τους
διδάσκοντες για τα αισθητικά μαθήματα σε σχέση με τις
διδακτικές μεθόδους που θα προτιμούσαν οι ίδιοι οι
φοιτητές να παρακολουθήσουν. Πιο συγκεκριμένα, η
μέθοδος των θεωρητικών παραδόσεων είναι αυτή που
ισχύει στο μεγαλύτερο βαθμό και έχει συγκεντρώσει το
ποσοστό του 60,9%, ακολουθεί η μεικτή μέθοδος μόλις
με 22,9% και τελευταία μέθοδος είναι οι βιωματικές
προσεγγίσεις με ποσοστό 16,2%. Όταν απάντησαν οι
φοιτητές για τις μεθόδους που θα ήθελαν να
παρακολουθούν, πρώτη στην προτίμησή τους έρχεται η
μέθοδος των πρακτικών προσεγγίσεων με ποσοστό
52,7%, δεύτερη σε προτίμηση είναι οι μεικτές μέθοδοι
με ποσοστό 37% και τρίτη είναι οι θεωρητικές
παραδόσεις με 10,6%. Εδώ είναι φανερό ότι οι φοιτητές
δεν είναι ευχαριστημένοι με όσα γίνονται στην
πραγματικότητα και φαίνεται ξεκάθαρα ότι θα ήθελαν να
ισχύουν πιο βιωματικές μέθοδοι για τη διδσκαλία των
αισθητικών μαθημάτων και όχι τόση θεωρία.
Ακόμα, οι φοιτητές απάντησαν ότι οι αισθητικές
δραστηριότητες στο ελληνικό σχολείο αξιοποιούνται
συνήθως ως μέσο για την κάλυψη κενών μεταξύ των
μαθημάτων, και μάλιστα αυτή τους η απάντηση
συγκεντρώνει ποσοστό 35,1%. Στη δεύτερη θέση με
μεγάλη διαφορά έρχεται η ομαλή και ολόπλευρη
ανάπτυξη των παιδιών με ποσοστό 21%. Αυτή η άποψη
των φοιτητών είναι πολύ αποθαρρυντική για όσα
ισχύουν στα σχολεία σχετικά με τις αισθητικές
δραστηριότητες, καθώς φαίνεται ότι έχει υποτιμηθεί η
αξία τους και δεν υπάρχει το κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε
να αξιοποιούμε τις αισθητικές δραστηριότητες με τρόπο
δημιουργικό. Όταν απάντησαν τα ίδια άτομα για το πώς
πιστεύουν ότι θα έπρεπε να αξιοποιούνται οι αισθητικές
δραστηριότητες στο ελληνικό σχολείο, η εικόνα που
έχουμε είναι τελείως διαφορετική. Πρώτη σε προτίμηση
είναι η απάντηση ότι πρέπει να αξιοποιούνται οι
αισθητικές δραστηριότητες για την ομαλή και
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών με ποσοστό 67,2%,
ενώ όσον αφορά την κάλυψη κενών μεταξύ των
μαθημάτων οι φοιτητές δεν συμφωνούν καθόλου με
αυτό, αφού συγκεντρώνει μόλις το ποσοστό 3,3%. Για
ακόμα μια φορά φαίνεται, λοιπόν, ότι άλλα θέλουμε να
γίνονται και άλλα ισχύουν.
Όσον αφορά το σύνολο των αισθητικών
μαθημάτων που προσφέρονται ανά ακαδημαϊκό έτος για
το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, αυτό που φαίνεται
είναι ότι στο παρελθόν τα αισθητικά μαθήματα ήταν λίγο
περισσότερα, με αποκορύφωμα το έτος 2004-2005 με το
ποσοστό 22,90%, ενώ το 2009-2010 το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 16,67%. Μολονότι, λοιπόν, θα έπρεπε να
αυξηθούν τα αισθητικά μαθήματα με την πάροδο του
χρόνου, αφού ολοένα αυξάνονται οι έρευνες που μιλούν
για θετικές επιπτώσεις των αισθητικών μαθημάτων στην
εκπαιδευτική διαδικασία, δε βλέπουμε να γίνεται κάτι
τέτοιο στην πραγματικότητα. Για το Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης, τα ποσοστά των αισθητικών μαθημάτων
που προσφέρονται είναι ακόμα χαμηλότερα, καθώς το
χειμερινό εξάμηνο του 2009-2010 το ποσοστό είναι
8,77%, ενώ τα περισσότερα αισθητικά μαθήματα
προσφέρθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 με
ποσοστό 15,48%. Από αυτά φαίνεται ότι τα αισθητικά
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μαθήματα είναι περισσότερα στο Τμήμα Προσχολικής
Εκπαίδευσης.
Από τα τεκμήρια που συγκεντρώσαμε και
αναλύσαμε πιο πάνω, απαντάμε στη συνέχεια στα
ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε στο πρώτο μέρος της
εργασίας μας.
Κεντρικό ερώτημα της έρευνάς μας είναι, αν
είναι πλήρης η αισθητική ανάπτυξη και κατάρτιση των
εκπαιδευτικών και των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Στο
θεωρητικό μέρος της εργασίας μας, έγινε αναφορά στα
σύγχρονα δεδομένα της αισθητικής αγωγής που ορίζουν
την ποιοτική εφαρμογή της στην εκπαίδευση.
Διαβάζοντας
το
άρθρο
«Arts
integration»,
πληροφορούμαστε
για το «Critical links», στην
περιληπτική έκδοση του οποίου υπάρχουν 62 μελέτες
που αφορούν τη σχέση μεταξύ της εκμάθησης τεχνών,
της ακαδημαϊκής επιτυχίας και της κοινωνικής εξέλιξης
των μαθητών. Όπως φαίνεται λοιπόν, οι τέχνες στην
εκπαίδευση είναι πολύ σημαντικές και τα αποτελέσματά
τους πολύτιμα για τα παιδιά. Κυρίως στο εξωτερικό,
ολοένα και αυξάνονται οι έρευνες που αποδεικνύουν
κάτι τέτοιο και αναφέρονται στη σημασία που έχουν οι
τέχνες για την εκπαίδευση.
Στην Ελλάδα η σχολική αισθητική αγωγή δεν
έχει τη θέση που της αξίζει, γιατί οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί την «χρησιμοποιούν» ως μέσο χαλάρωσης
των παιδιών και όχι ως βοηθητικό μέσο διδασκαλίας.
Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές όποιος ακούει τον
όρο «αισθητική αγωγή», σκέφτεται τα μαθήματα της
μουσικής, της γυμναστικής και της ζωγραφικής όπου τα
παιδιά μαθαίνουν τα τραγουδούν, να γυμνάζονται και να
ζωγραφίζουν. Η νοοτροπία όμως αυτή δεν πρέπει να
εξακολουθήσει να υπάρχει για πολύ ακόμα, αφού οι
εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι ραγδαίες και δείχνουν
ότι η αισθητική αγωγή έχει τη θέση της σε όλα τα
μαθήματα που διδάσκονται και μάλιστα φαίνεται να
βοηθά τα παιδιά να κατανοούν καλύτερα τα άλλα
μαθήματα. Ιδανικό θα ήταν να χρησιμοποιούνται η
μουσική, η ζωγραφική, το δράμα, το θέατρο, ο χορός και
η λογοτεχνία στα σχολεία και συγκεκριμένα στα βασικά
μαθήματα. Πρόβλημα δημιουργεί το γεγονός ότι ο
αριθμός των σχετικών μαθημάτων είναι μικρός. Για να
ενταχθεί όμως η τέχνη στη ζωή μας, σημαντικό βήμα
είναι να ιδρυθούν τμήματα αισθητικής αγωγής, ώστε να
κατανοούνται καλύτερα οι τέχνες και η αξία τους.
Για το πώς αντιμετωπίζεται η αισθητική αγωγή
στην εκπαίδευση, ευθύνη έχουν και οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί με την εκάστοτε αξία που της αποδίδουν:
οι εκπαιδευτικοί δίνουν σημασία στις τέχνες ανάλογα με
τη σημασία που αυτές είχαν στη διάρκεια των
πανεπιστημιακών τους σπουδών. Είδαμε πιο πάνω ότι η
αισθητική αγωγή δεν πρέπει να στηρίζεται στην
πεποίθηση ότι πρέπει να πετυχαίνει κάποιους στόχους ή
ότι πρέπει να μεταδίδει τη γνώση μέσω μιας επίσημης
και συγκεκριμένης διδακτικής φόρμας. Στόχος της είναι
να αναπτύσσεται και να καλλιεργείται η προσωπικότητα
των μαθητών, μέσω των ίδιων των εμπειριών. Αντίθετα,
σύμφωνα με την έρευνα που έγινε, τα περισσότερα από
τα αισθητικά μαθήματα που υπάρχουν στο
Πανεπιστήμιο είναι θεωρητικής φύσεως και λιγότερο
βιωματικά. Ιδανικό θα ήταν να χρησιμοποιούνται
περισσότερο οι εικόνες για την απόκτηση γνώσεων και
όχι τα διαγράμματα. Εμπόδιο σε αυτό στέκεται το
οικονομικοτεχνικό περιβάλλον, για το οποίο το
διάγραμμα είναι πιο εύκολο σε σχέση με την εικόνα.
Ιδανικό στην αισθητική αγωγή είναι ο
παιδαγωγός να παίζει το ρόλο του εμψυχωτή, του
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καθοδηγητή στην ανακάλυψη της γνώσης και όχι να
είναι απλά ο αφηγητής του μαθήματος. Δυστυχώς ακόμα
και στις μέρες μας ο παιδαγωγός πολλές φορές θέλει να
πει το μάθημά του και να πάει στο σπίτι του: δεν ζει τη
κάθε στιγμή από τη διδασκαλία, δεν δημιουργεί το
κατάλληλο κλίμα για να γίνει η διδασκαλία αισθητική,
αλλά το μάθημα αποβαίνει δασκαλοκεντρικό.
Σύμφωνα με τον Halfield το μέλλον της
αισθητικής αγωγής εξαρτάται από την αναγνώριση της
ζωτικής σημασίας της στο σχολικό πρόγραμμα σπουδών
και από την κατανόηση της κινητικής-γνωστικής
ανάπτυξης αλλά και της δημιουργικότητας που αυτή
προσφέρει. Ωστόσο, αυτό που φαίνεται να ισχύει στα
προγράμματα σπουδών είναι ότι υπάρχουν τα αισθητικά
μαθήματα ως ξεχωριστό μέρος του προγράμματος, χωρίς
να εμπλέκονται με τα υπόλοιπα μαθήματα.
Ένα άλλο πρόβλημα είναι η έλλειψη χώρου και
υλικοτεχνικής υποδομής για τα αισθητικά μαθήματα,
κάτι που επίσης δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζεται με την
απαιτούμενη σοβαρότητα. Ακόμα και οι εκπαιδευτικοί
που διδάσκουν την αισθητική αγωγή στα Πανεπιστήμια
είναι στην πλειοψηφία τους με σύμβαση ή δεν έχουν την
κατάλληλη κατάρτιση, κάτι που επιβεβαιώνεται από
τους Οδηγούς Σπουδών.
Μια άλλη αντίληψη που αποτελεί εμπόδιο για
την αισθητική αγωγή, είναι η αίσθηση που έχει
επικρατήσει ότι αυτή η αγωγή στηρίζεται σε
προσωπικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα να μην
υπάρχει ακρίβεια και αντικειμενικότητα στη γνώση.
Αυτό όμως είναι λάθος. Οι έρευνες δείχνουν ότι ένα από
τα θετικά στην αισθητική αγωγή είναι ότι κάθε
άνθρωπος που καλλιεργείται αισθητικά μπορεί να έχει
τους δικούς του ρυθμούς, το προσωπικό του «στίγμα»,
και αυτό να συμβαδίσει με την αντικειμενική γνώση.
Σίγουρα η εκπαίδευση μέσω τεχνών είναι δύσκολη και
μη προβλέψιμη, όμως τίποτα στη ζωή δεν είναι
προβλέψιμο, άρα αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει.
Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίζεται στα
Πανεπιστήμια και αφορά τα αισθητικά μαθήματα, είναι
ότι η σχέση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης δεν είναι
υγιής και συνυφασμένη με την πραγματικότητα. Στη
θεωρία λέγονται πολλά πράγματα που μπορούν να
γίνονται, αλλά στην πράξη δεν γίνονται όλα. Επίσης, στα
περισσότερα αισθητικά μαθήματα δεν γίνονται
δραστηριότητες και βιωματικές ασκήσεις, αλλά
θεωρητικές παραδόσεις, γεγονός που κουράζει τους
φοιτητές και δεν τους αφήνει να γνωρίσουν την
πραγματική αξία των αισθητικών μαθημάτων.
Ιδανικό θα ήταν να γίνεται το μάθημα σε μορφή
διαλόγου μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών και όχι
σαν ένα αρχείο που θα πρέπει απλά να μεταδοθεί στους
μαθητές. Δυστυχώς στις μέρες μας πολλές φορές τα
μαθήματα γίνονται σε μορφή μονολόγου, με αποτέλεσμα
να αποβαίνουν κουραστικά.
Προκειμένου να μειωθεί η απόσταση ανάμεσα
στην ιδεώδη αισθητική αγωγή και στην πραγματικότητα,
θα αναφέρουμε κάποιες προτάσεις βελτίωσης που
προκύπτουν από την παρούσα εργασία.
Αρχικά πρέπει να ειπωθεί ότι σημαντικό θα ήταν
να δημιουργηθούν περισσότερα Τμήματα Αισθητικής
Αγωγής στην εκπαίδευση, για να φοιτήσουν εκεί
περισσότεροι νέοι και να αποκτήσουν τις κατάλληλες
γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να διδάσκουν με αυτή τη
μέθοδο διδασκαλίας. Επίσης, στα ήδη υπάρχοντα
Τμήματα πρέπει να αυξηθεί και να βελτιωθεί το
διδακτικό προσωπικό. Ένα ακόμα πρόβλημα που
εντοπίζεται στα Παιδαγωγικά Τμήματα και αφορά στον
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τομέα της αισθητικής αγωγής είναι η έλλειψη της
κατάλληλης
υλικοτεχνικής
υποδομής
και
ο
περιορισμένος χώρος που παραχωρείται για τα
συγκεκριμένα μαθήματα. Επομένως, καλό θα ήταν να
έδιναν οι αρμόδιοι παράγοντες περισσότερα χρήματα για
την αισθητική αγωγή.
Ακόμα, θα μπορούσαν να οργανώνονται τακτικά
σεμινάρια με το ίδιο θέμα, για να γνωρίσουν όλο και
περισσότεροι το νέο αυτό αντικείμενο που εξελίσσεται
ραγδαία. Θα μπορούσαν, επίσης, να διδάσκονται
εικαστικές τέχνες στα σχολεία, με αποτέλεσμα τα παιδιά
από νωρίς να έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο και
να εκτιμούν την αισθητική αγωγή.
Όπως ειπώθηκε παραπάνω, προβληματικός είναι
και ο τρόπος με τον οποίο διδάσκονται τα αισθητικά
μαθήματα, άρα μια πρόταση βελτίωσης μπορεί να είναι
η αλλαγή στον τρόπο διδασκαλίας τους, με
περισσότερες βιωματικές πρακτικές και λιγότερη
θεωρία.
2.5.3. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών –
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
(από Καλλιόπη Λαβούτα)
Αναλύοντας τα στοιχεία των ερωτηματολογίων
διαπιστώνουμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα ή σεμινάρια αισθητικής
αγωγής και τα μεγαλύτερα ποσοστά παρακολούθησης
είχαν η λογοτεχνία, η μουσική, η ποίηση και το θέατρο,
ο αριθμός των οποίων ήταν ακόμα και μεγαλύτερος από
τον αριθμό των υπολοίπων μαθημάτων. Μερικοί
φοιτητές δήλωσαν, μάλιστα, ότι συμμετείχαν σε κάποια
αισθητική δράση στα πλαίσια του Πανεπιστημίου, ήταν
όμως λίγοι αν τους συγκρίνουμε με το συνολικό αριθμό
των φοιτητών.
Οι περισσότεροι θεωρούν ότι τα αισθητικά
μαθήματα επιδιώκουν ως πρώτο στόχο την απόκτηση
θεωρητικής υποδομής σε σχέση με την αισθητική αγωγή
και τις τέχνες, και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι
τα περισσότερα μαθήματα περιέχουν πολλά θεωρητικά
στοιχεία. Ως δεύτερος στόχος θεωρούν ότι τίθεται η
απόκτηση της μεθοδολογίας εφαρμογής αισθητικών
δραστηριοτήτων στο σχολείο, καθώς προσφέρονται και
κάποια μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας ή
εργαστήρια και σεμινάρια που σχετίζονται με εφαρμογές
αισθητικών θεμάτων. Σε τρίτη προτεραιότητα θεωρούν
οι φοιτητές ότι τίθεται η προσωπική τους αισθητική
ανάπτυξη, και αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι δεν
προσφέρονται πολλά μαθήματα που να τους δίνουν
ευκαιρίες να εμπλακούν ολόπλευρα στις τέχνες, αλλά
και σε αυτά που υπάρχουν είναι περιορισμένος ο
αριθμός
φοιτητών
που
μπορούν
να
τα
παρακολουθήσουν και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός δεν
επαρκεί. Οι περισσότεροι φοιτητές θέτουν σε πρώτη
προτεραιότητα την προσωπική τους αισθητική
ανάπτυξη, σε δεύτερη την απόκτηση μεθοδολογίας και
σε τρίτη την απόκτηση θεωρητικής υποδομής σε σχέση
με την αισθητική αγωγή και τις τέχνες. Αυτή η μεγάλη
αντίθεση του τι ισχύει και τι θα έπρεπε να ισχύει
φαίνεται και από τα αρνητικά αποτελέσματα: πολλοί
φοιτητές χρησιμοποιούν αρκετά τις αισθητικές
δραστηριότητες στις πρακτικές και νιώθουν ότι έχουν
αρκετές σχετικές δεξιότητες, μολονότι δηλώνουν ότι τα
μαθήματά τους δεν ενδιαφέρονται για την προσωπική
τους αισθητική ανάπτυξη, και οι ίδιοι επιζητούν
περισσότερες ευκαιρίες να αναπτυχθούν αισθητικά. Το
ίδιο ισχύει και για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται
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στα μαθήματα αισθητικής και τεχνών: οι φοιτητές
δηλώνουν
ότι
στα
περισσότερα
μαθήματα
χρησιμοποιούνται θεωρητικές μέθοδοι και πολύ λιγότερο
πρακτικές ή συνθετικές, ενώ θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται περισσότερο οι συνθετικές και οι πρακτικές και
λιγότερο οι θεωρητικές. Πάλι όμως αυτό έρχεται σε
αντίθεση με το γεγονός ότι χρησιμοποιούν αρκετά την
αισθητική στις πρακτικές τους και ότι έχουν αποκτήσει
αρκετές σχετικές δεξιότητες.
Η αισθητική αγωγή θεωρείται από τους φοιτητές
εύκολος τομέας και πιστεύεται ότι δεν χρειάζεται πολλές
γνώσεις ή διδασκαλία για την εφαρμογή του στην πράξη,
με λίγα λόγια υποτιμάται, μολονότι είναι πολύ
δημοφιλής. Ο μεγαλύτερος αριθμός των φοιτητών
εφαρμόζει λίγο την αισθητική στις πρακτικές του και
αυτό σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα στοιχεία μπορεί να
αποκαλύπτει το χαμηλό κύρος της αισθητικής αγωγής,
τις λίγες ευκαιρίες χρήσης της από τους φοιτητές, την
ανεπαρκή τους κατάρτιση κ.ά.
Ένα ακόμα στοιχείο που αποδεικνύει ότι η
αισθητική αγωγή είναι υποτιμημένη, είναι ότι οι
φοιτητές την περιγράφουν σε πρώτη προτεραιότητα για
την κάλυψη κενών στα σχολικά μαθήματα,
δευτερευόντως για την ολόπλευρη ανάπτυξη των
παιδιών και λιγότερο για την κινητική χαλάρωση ή για
άλλους λόγους. Βέβαια, οι φοιτητές δήλωσαν ότι θα
έπρεπε να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα η
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, σε δεύτερη η βίωση
αισθητικών εμπειριών και λιγότερο σημαντική είναι η
κινητική χαλάρωση και η μάθηση γνώσεων. Το γεγονός
ότι η αισθητική αγωγή χρησιμοποιείται για
δευτερεύοντες στόχους δείχνει τη χαμηλή θέση που
καταλαμβάνει στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.
Πολύ χαρακτηριστικό για την υποτίμηση της
αισθητικής αγωγής είναι ότι ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός
είναι ανεπαρκής όπως και οι χώροι. Αυτό δείχνει ότι η
αισθητική αγωγή δεν θεωρείται σημαντική από τους
ίδιους τους φορείς που αποφασίζουν σε ποιους τομείς θα
επενδύσουν χρηματικά ποσά. Χωρίς υλικά και χώρους
για τη διεξαγωγή των αισθητικών δραστηριοτήτων δεν
μπορούν να καλλιεργηθούν στους φοιτητές ούτε οι
σωστές μέθοδοι, ούτε η προσωπική τους ανάπτυξη, ούτε
η κατάκτηση αισθητικών τεχνικών κτλ. Αλλά ακόμα και
αν υπήρχαν όλα αυτά, θα ήταν πολύ δύσκολο να
πραγματοποιηθούν
οι
στόχοι
της
αισθητικής
εκπαίδευσης όταν δεν υπάρχουν πολλά υποχρεωτικά
μαθήματα. Από όσα προκύπτουν από τα τεκμήρια, τα
ελάχιστα υποχρεωτικά αισθητικά μαθήματα, σεμινάρια
και εργαστήρια δεν επαρκούν για την εκπαίδευση και
καλλιέργεια των φοιτητών. Ο αριθμός των φοιτητών στα
τμήματα είναι πολύ μεγάλος και δε βοηθά στην
πραγματοποίηση των μαθημάτων. Τα αισθητικά
μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια θα έπρεπε να είναι
πολύ περισσότερα σε αριθμό, να περιλαμβάνουν
υποχρεωτικές παρακολουθήσεις, να είναι τα ίδια
υποχρεωτικά, να προσαρμόζονται στον αριθμό των
φοιτητών και να διδάσκονται από καλά εκπαιδευμένους
και εξειδικευμένους καθηγητές.
Ένας ακόμα παράγοντας που δε βοηθά είναι ότι
στα περισσότερα αισθητικά μαθήματα οι διδάσκοντες
προέρχονται από πολύ χαμηλές βαθμίδες στην ιεραρχία
των διδασκόντων σε σχέση όχι μόνο με τα υποχρεωτικά
μαθήματα αισθητικής αλλά και με τα υπόλοιπα
μαθήματα. Σε κάποιες περιπτώσεις αισθητικών
μαθημάτων φαίνεται να αυξάνεται ο αριθμός τους από
παλαιότερα έτη προς τα νεότερα. Αυτό είναι αισιόδοξο,
γιατί φαίνεται ότι γίνονται προσπάθειες για την κάλυψη
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των αναγκών των φοιτητών και αυξάνεται το κύρος της
αισθητικής αγωγής. Ελάχιστα είναι τα μαθήματα που
διδάσκονται σε περισσότερες από τρεις εβδομαδιαίες
ώρες και τα περισσότερα δεν αναπτύσσουν τη διδακτική
ετοιμότητα των φοιτητών. Τα αισθητικά μαθήματα που
προσφέρονται δεν βοηθούν όσο θα έπρεπε (ή όσο θα
μπορούσαν) στην προσωπική αισθητική ανάπτυξη των
φοιτητών και δεν αναπτύσσουν τη διδακτική
ετοιμότητα, αφού δεν περιλαμβάνουν πολλή ή καθόλου
μεθοδολογία και δεν εφαρμόζονται στην πράξη τα
θεωρητικά στοιχεία που περιέχονται σε πολύ μεγάλο
βαθμό σ’ αυτά. Σε κάποια μαθήματα είναι αυξημένος ο
αριθμός των στοιχείων διδακτικής μεθοδολογίας και οι
αισθητικές εφαρμογές τους, ενώ σε πολλά μαθήματα οι
διδάσκοντες αλλάζουν και τους διαδέχονται διδάσκοντες
χαμηλότερης βαθμίδας στην ιεραρχία. Αυτό φανερώνει
τις ανάγκες που προκύπτουν από τις ανεπαρκείς
διδασκαλίες, αλλά και τις προσπάθειες που γίνονται να
καλυφθούν οι ανάγκες αυτές. Προκύπτει όμως έτσι ένα
ακόμα πρόβλημα, ότι οι πολλές ανάγκες που υπάρχουν
δεν μπορούν να καλυφθούν με απλές αλλαγές, γιατί
αυτές δημιουργούν ακόμα περισσότερα κενά. Αυτό που
χρειάζεται είναι ποιοτικές αλλαγές και αναδιάρθρωση
οποιουδήποτε συστήματος έχει να κάνει με τον
προγραμματισμό, τις επιλογές, τις εφαρμογές κτλ. της
αισθητικής αγωγής. Η μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στα
μαθήματα του θεάτρου και της λογοτεχνίας και αυτό
φαίνεται από τον πολύ μεγαλύτερο αριθμό αυτών των
μαθημάτων σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά και από το
γεγονός ότι περιλαμβάνουν περισσότερα στοιχεία
διδακτικής μεθοδολογίας και εφαρμογές από άλλα. Έτσι
δικαιολογείται και ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που
έχουν επιλέξει και παρακολουθήσει τα μαθήματα αυτά
σε σχέση με τα υπόλοιπα.
Εδώ είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε κάθε
έτος υπάρχουν πολύ λίγα μαθήματα (ένα ή δύο)
μουσειακής
αγωγής,
χρήσης
φωτογραφίας
ή
υπολογιστών και γενικότερα σύγχρονων μεθόδων και
μέσων εφαρμογής και επεξεργασίας της γνώσης.
Θα παρουσιάσουμε τώρα τις προτάσεις των
φοιτητών για τη βελτίωση της αισθητικής αγωγής στα
πλαίσια του Πανεπιστημίου. Οι περισσότεροι φοιτητές
πρότειναν να αυξηθούν οι ώρες των μαθημάτων και τα
μαθήματα αισθητικής αγωγής και τεχνών. Αυτό ενισχύει
το γεγονός ότι τα μαθήματα και ο αριθμός των
διδακτικών ωρών δεν επαρκούν για την κάλυψη των
αναγκών τους. Πολλοί επίσης φοιτητές ζήτησαν
περισσότερες ώρες και μαθήματα για την εξάσκησή
τους στις εφαρμογές αισθητικής στη σχολική τάξη, που
όπως φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία τα ήδη
υπάρχοντα μαθήματα και οι εφαρμογές τους δεν
αναπτύσσουν τη διδακτική ετοιμότητα όσο θα έπρεπε.
Από τα στοιχεία των τεκμηρίων προέκυψε ότι οι
διδάσκοντες των αισθητικών μαθημάτων είναι χαμηλών
βαθμίδων στην ιεραρχία τους. Αυτό το αναγνωρίζουν οι
φοιτητές και καθώς δεν είναι ικανοποιημένοι, επιζητούν
τη βελτίωση και αύξηση του διδακτικού προσωπικού.
Επίσης, οι φοιτητές που ενδιαφέρονται και
αναγνωρίζουν την αξία της αισθητικής αγωγής
προτείνουν την αύξηση του αριθμού υποχρεωτικών
αισθητικών μαθημάτων. Οι ανάγκες των φοιτητών σε
πρακτικό επίπεδο τους οδήγησαν να ζητήσουν τη
συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων κατά τη διάρκεια
των πρακτικών τους. Κάποιοι φοιτητές που
συνειδητοποιούν την ανεπαρκή κατάρτιση που τους
προσφέρει η σπουδή τους αναζητούν την ενίσχυση της
προσωπικής τους αισθητικής ανάπτυξης, και κάποιοι
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άλλοι επιθυμούν την ενίσχυση του κύρους της
αισθητικής αγωγής και των μαθημάτων της. Παρόλα
αυτά ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών επιζητά τη
βελτίωση και αύξηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και
των χώρων εφαρμογής των μαθημάτων, έτσι ώστε να
είναι δυνατή η πραγματοποίηση των ήδη υπαρχόντων
(μη θεωρητικών) μαθημάτων.
Από τις απαντήσεις και τις προτάσεις των
φοιτητών για βελτίωση της αισθητικής αγωγής
προκύπτει ένας μεγάλος αριθμός προβλημάτων που
καλούνται να θεραπεύσουν οι ειδήμονες που
ασχολούνται με την αισθητική αγωγή και τις τέχνες στην
εκπαίδευση. Το κύριο μέλημα και ο στόχος όσων
ασχολούνται με την αισθητική αγωγή, πρέπει να γίνει η
«ανύψωσή» της, όχι μόνο στα μάτια των εκπαιδευτικών
και των φοιτητών αλλά και σε κάθε επίπεδο, ώστε να
εμπλακούν οι τέχνες σε όλες τις δυνατές πτυχές της
καθημερινής ζωής του παιδιού.
Τέλος, θα ήθελα να παρουσιάσω κάποιες
προτάσεις για τη βελτίωση της αισθητικής αγωγής σε
επίπεδο όχι μόνο πανεπιστημιακό αλλά και σχολικό,
όπως τις εμπνεύστηκα από τις ανάγκες που διαπίστωσα
ότι υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.
Αρχικά, για την πραγματοποίηση των μαθημάτων
αισθητικής αγωγής είναι απαραίτητη η ύπαρξη
κατάλληλων υποδομών, χώρων και υλικών και η
ύπαρξη εξειδικευμένων και σωστά εκπαιδευμένων
καθηγητών. Επίσης, είναι σημαντικό να προσφέρονται
αισθητικά μαθήματα από όλα τα αισθητικά πεδία, τα
οποία θα περιέχουν μεθοδολογία, αισθητικές εφαρμογές,
λιγότερα θεωρητικά στοιχεία, θα αναπτύσσουν τη
διδακτική ετοιμότητα αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο. Τα
υποχρεωτικά μαθήματα, τα σεμινάρια και τα εργαστήρια
πρέπει να αυξηθούν σε αριθμό, ενώ ταυτόχρονα πρέπει
να μειωθεί ο αριθμός των φοιτητών σε κάθε τμήμα. Θα
πρότεινα ακόμα την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
όλων των βαθμίδων, την εμπλοκή τους σε προγράμματα
συνεργασίας ανάμεσα σε Πανεπιστήμια, σχολεία κ.ά., τη
χρήση όλων των δυνατών πολυμέσων, του διαδικτύου,
επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς χώρους, κάλεσμα
καλλιτεχνών στην τάξη, αναδιάρθρωση της οργάνωσης
σχετικά με τα αισθητικά μαθήματα, αύξηση της
χρηματοδότησης και, φυσικά, ανεξάρτητα από τα
αισθητικά μαθήματα θα πρότεινα την εμπλοκή των
τεχνών σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, καθώς αυτό
αυτόματα καθιστά κάθε θέμα πιο ενδιαφέρον και
προϋποθέτει την ενεργητικότητα των διδασκομένων και
το μειωμένο ρόλο του διδάσκοντος.
Θα ήθελα τέλος να προτρέψω όλους όσους
ασχολούνται με την αισθητική αγωγή να επιδοθούν στην
πραγματοποίηση περαιτέρω ερευνών στο αισθητικό
πεδίο. Αυτό θα βοηθήσει στην αύξηση του κύρους της
αισθητικής αγωγής αλλά και στη δημιουργία ενός
θεωρητικού υποβάθρου που θα τη στηρίζει, ώστε να μην
υπάρχει η ανάγκη να αποδεικνύεται η αξία της μέσω της
χρήσης της για την επίτευξη των στόχων άλλων
μαθημάτων.
2.5.4. Συμπεράσματα από το
Θεσσαλίας (από Αναστασία Πολίζου)

Πανεπιστήμιο

Ένα γενικό συμπέρασμα όλων των παραπάνω
κατά την προσωπική μου γνώμη είναι ότι το ιδανικό
απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Αυτό το έδειξαν
τα αποτελέσματα της μικρής αυτής έρευνας.
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Στο Πανεπιστήμιο Βόλου ο αριθμός ωρών
διδασκαλίας κάθε αισθητικού μαθήματος-σεμιναρίου
δεν ξεπερνά τις τρεις ώρες εβδομαδιαίως. Εάν κάποιο
μάθημα ξεπερνά το τρίωρο δεν είναι γιατί διδάσκεται
περισσότερες ώρες, αλλά γιατί ο αριθμός των φοιτητών
είναι μεγάλος και δεν χωράνε όλοι στην ίδια αίθουσα,
οπότε πρέπει να χωριστούν σε ομάδες. Το θέμα είναι όχι
τόσο, πόση ώρα διδάσκεται ένα μάθημα, όσο το τι
γίνεται κατά την διάρκειά του. Εάν για παράδειγμα το
μάθημα είναι θεωρητικό και μόνο, σαφώς οι σπουδαστές
θα βαρεθούν και θα εισπράξουν λιγότερα από το αν
συνδύαζε θεωρία και πράξη.
Όσον αφορά τους διδάσκοντες: Οι φοιτητές
απάντησαν στα ερωτηματολόγια ότι το προσωπικό
αισθητικής αγωγής δεν είναι επαρκές. Από αυτό
προκύπτει μια σημαντική ανάγκη του Πανεπιστημίου.
Ένα θετικό που διέκρινα στους πίνακες προσφερόμενων
αισθητικών μαθημάτων, είναι ότι οι περισσότεροι
καθηγητές είναι επίκουροι, πράγμα που σημαίνει λογικά
ότι ξέρουν κάτι παραπάνω ή είναι περισσότερο
καταρτισμένοι από άλλους. Αυτό δεν ξέρω αν είναι
αρκετό για να μπορέσουν να εισαγάγουν την αισθητική
αγωγή στο μάθημά τους όχι με την έννοια των
κατασκευών, της ζωγραφικής κτλ., αλλά με την έννοια
ότι μπορεί να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη κάθε
νέου. Αυτό όμως θα το κρίνουν οι ίδιοι οι φοιτητές κάθε
Πανεπιστημίου και όχι εγώ.
Σε μια περαιτέρω ερώτηση οι φοιτητές έκριναν
ως ελάχιστα ικανοποιητική την υποδομή του
Πανεπιστημίου Βόλου. Οι περισσότεροι στις προτάσεις
για βελτίωση ζήτησαν καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή.
Πράγμα που σημαίνει ότι ούτε οι χώροι ούτε ο
εξοπλισμός τους καλύπτει. Το ιδανικό θα ήταν να
υπήρχαν ευρύχωρες αίθουσες άκρως εξοπλισμένες για
κάθε μάθημα, κάτι που φαίνεται ότι δεν ισχύει.
Εκτός αυτών, τα μαθήματα αισθητικής αγωγής
που προσφέρονται καταλαμβάνουν μετά βίας το ένα
τρίτο όλων των μαθημάτων και δεν προσφέρουν στους
σπουδαστές, όπως οι ίδιοι απάντησαν, επαρκή αισθητική
κατάρτιση. Γι' αυτό και δεν μπορούν να
πραγματοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό αισθητικές
δραστηριότητες στο πλαίσιο της πρακτικής τους
άσκησης και δεν διαθέτουν πολλές σχετικές δεξιότητες.
Άρα δεν καλύπτεται μεγάλο εύρος του αισθητικού
πεδίου και κατά πάσα πιθανότητα δεν καλύπτονται
πολύπλευρα ούτε οι στόχοι της αισθητικής αγωγής ούτε
τα γνωστικά της αντικείμενα.
Όσο για το αν θεωρείται βασικός τομέας της
εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού από την πλευρά των
φοιτητών, η απάντηση είναι ένα σαφές ‘ναι’. Όλοι οι
φοιτητές μέσα από τα ερωτηματολόγια διατύπωσαν
αυτή την γνώμη. Ως σημαντικότερη επιδίωξη των
αισθητικών μαθημάτων επέλεξαν τη δική τους,
προσωπική
αισθητική
ανάπτυξη,
δηλαδή
τη
διαμόρφωση αισθητικών κριτηρίων, τη μύηση σε
διάφορα αισθητικά είδη έκφρασης και τη βίωση
αισθητικών εμπειριών, προκειμένου να μεταφέρουν
αργότερα τις γνώσεις τους στους δικούς τους μαθητές.
Επιπλέον, οι φοιτητές πιστεύουν ότι δεν τους
προσφέρεται σχεδόν καθόλου διδακτική ετοιμότητα
μέσα από τα αισθητικά μαθήματα που παρακολουθούν,
κάτι που θα προτιμούσαν να συμβαίνει.
Οι φοιτητές επιλέγουν τα αισθητικά μαθήματα
τις περισσότερες φορές, επειδή πιστεύουν ότι είναι η
εύκολη λύση. Στοχεύουν σε ένα καλό βαθμό και ξέρουν
ότι η μουσική και τα εικαστικά, για παράδειγμα,
μπορούν να τους τον δώσουν. Στη διάρκεια του
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εξαμήνου ανακαλύπτουν ότι αυτά τα μαθήματα τους
προσφέρουν και κάτι παραπάνω. Αυτό εξαρτάται όμως
και από τον τρόπο που θα τους τα διδάξουν. Το γεγονός
ότι τα περισσότερα είναι επιλεγόμενα και όχι
υποχρεωτικά, οδηγεί τους φοιτητές να βάζουν σε πρώτη
μοίρα τα δεύτερα, που θεωρούνται ίσως και πιο δύσκολα
και είναι αναγκασμένοι να τα πάρουν· και στην συνέχεια
συμπληρώνουν όσα λίγα τους απομένουν με κάποιο
επιλεγόμενο που συνήθως είναι αισθητικό. Από τα
επιλεγόμενα προτιμούν να παίρνουν αισθητικά
μαθήματα και επειδή τους αρέσουν και όχι μόνο επειδή
τα θεωρούν πιο εύκολα. Τι θα γινόταν αν υπήρχαν
περισσότερα υποχρεωτικά αισθητικά μαθήματα και αυτά
που τώρα θεωρούνται υποχρεωτικά ήταν επιλεγόμενα;
Μήπως αυτό θα ήταν καλύτερο; Κατά την γνώμη μου θα
έπρεπε όλα τα μαθήματα να διδάσκονται μέσω της
αισθητικής αγωγής. Έτσι θα γινόντουσαν λιγότερο
ανιαρά και βαρετά για τους σπουδαστές και θα υπήρχε
κίνητρο να τα παρακολουθήσουν με περισσότερη
προθυμία.
Γενικότερα, αυτό που εισέπραξα μέσα από αυτή
την έρευνα στα πλαίσια της πτυχιακής μου εργασίας
είναι ότι οι σπουδαστές του Πανεπιστημίου Βόλου
κρίνουν ανεπαρκή την αισθητική εκπαίδευση-κατάρτιση
που τους προσφέρει η σπουδή τους και αυτό δεν τους
ικανοποιεί. Αν οι ίδιοι οι άνθρωποι: καθηγητές, γονείς,
φοιτητές, το ίδιο το κράτος κτλ. δεν πιστέψουμε στη
θετική επίδραση της αισθητικής αγωγής στη ζωή μας,
δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Η θεωρία μας δίδαξε ότι
η αισθητική αγωγή είναι η πιο ευεργετική από όλες.
Άλλες χώρες, π.χ. η Σουηδία, το έχουν ήδη εφαρμόσει
και δεν το άλλαξαν. Γιατί να μην μπορούμε και εμείς; Οι
νέοι έχουν διάθεση για κάτι τέτοιο.
Αυτό που φάνηκε ως γενική εικόνα της
σημερινής πραγματικότητας μέσα από αυτή τη έρευνα,
είναι η απουσία ουσιαστικής αισθητικής αγωγής από το
Πανεπιστήμιο Βόλου. Οι εκπαιδευτικοί ίσως νιώθουν
συμβιβασμένοι. Δεν είναι καλλιτέχνες στο έργο τους.
Ίσως τα πράγματα θα ήταν καλύτερα, αν
αποδεχόντουσαν τον μηχανισμό της τέχνης που δεν έχει
μελετηθεί ακόμα αρκετά: αν του έκαναν τη δική τους
κριτική, αν προσπαθούσαν να τον ανακαλύψουν, αν
δημιουργούσαν οι ίδιοι τους χώρους όπου θα γινόταν η
ανταλλαγή ιδεών με τους μαθητές τους, αν ευνοούσαν
την «διενεκτική μάθηση» (= μέσω της αντιπαράθεσης με
τον άλλο και την άποψή του) και τέλος αν έδειχναν τη
δική τους οπτική, χωρίς να χρησιμοποιούν την τέχνη ως
εγγυητή μιας αλήθειας (Boal, 2003).
Η ακαδημαϊκή ζωή θα πρέπει να προσδιοριστεί
ξανά δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον ρόλο της
αισθητικής αγωγής σε αυτήν. Οι μαθητές και οι φοιτητές
έχουν ανάγκη την αισθητική διδασκαλία. Έχουν ανάγκη
«να βγουν από το καβούκι τους», να δράσουν, να
αισθανθούν, να επικοινωνήσουν, να συμμετέχουν, να
φύγουν από την παπαγαλία και την αποστήθιση, να
μάθουν πράγματα που θα τους μένουν στη συνέχεια της
ζωής τους και δεν θα ξεχνάνε σύντομα.
Στο Πανεπιστήμιο Βόλου η έρευνα έδειξε
έλλειψη εξοπλισμού, χώρων, υποχρεωτικών μαθημάτων,
προσωπικού, βιωματικών ή μεικτών μεθόδων
διδασκαλίας, ελλιπή επένδυση του Πανεπιστημίου στην
αισθητική αγωγή, ανεπαρκή κατάρτιση των σπουδαστών
κ.ά. Όλα αυτά πολύ φοβάμαι ότι αποτελούν τη σημερινή
πραγματικότητα και άλλων Πανεπιστημίων.
Για να αλλάξουν όλα αυτά, είναι γνωστό ότι είναι
δύσκολο. Αν όμως προσπαθούσαμε να βάλουμε την
αισθητική αγωγή σιγά-σιγά στη ζωή μας και βλέπαμε ότι
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έχει θετικές επιδράσεις, θα μπορούσαμε να το
προσπαθήσουμε. Σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν
γίνει κατά καιρούς, ο αθλητισμός π.χ. δεν ερευνήθηκε
για να αποφασίσουμε, αν θα τον αποδεχτούμε ή όχι.
Γιατί να γίνει λοιπόν αυτό με την αισθητική αγωγή;
Για μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται να
πιστέψουμε όλοι στην αισθητική αγωγή – και πρώτο από
όλα το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί να
δουν μέσα από τέτοιες διαδικασίες την καταξίωση της
δράσης τους. Η ηγεσία να καταλάβει ότι χρειαζόμαστε
σκεπτόμενους και συνειδητοποιημένους πολίτες. Όσον
αφορά τους μαθητές και σπουδαστές, είναι έτοιμοι να
δεχθούν και να ανταποκριθούν σε μια τέτοια πρόκληση,
γιατί σε τελική ανάλυση αυτοί είναι που υφίστανται τα
αποτελέσματα της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Το
νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το Πανεπιστήμιο θα πρέπει
να είναι ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας.
Με την αισθητική διδασκαλία μπορούν «να
ανθήσουν χιλιάδες λουλούδια» στο περιβόλι του
εκπαιδευτικού μας συστήματος. Λουλούδια που θα
φέρουν σημαντικούς καρπούς και δεν θα χαθούν μέσα
στην αδιαφορία, την αδράνεια, την παθητικότητα και
την τυποποίηση.
2.5.5. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών –
Τμήμα Δημοτικής (και Προσχολικής) Εκπαίδευσης
(από Αφροδίτη Προϊστάκη)
Εδώ θα σχολιαστούν τα αποτελέσματα της
έρευνας και παράλληλα θα απαντηθούν τα ερευνητικά
ερωτήματα που θέσαμε.
Ξεκινώντας
από
τους
πίνακες
των
ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι φοιτητές, δεν
βλέπουμε τα αποτελέσματα να είναι και πολύ θετικά.
Αρχικά βλέπουμε ότι οι περισσότεροι φοιτητές που
φοιτούν στα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα είναι γυναίκες
(94,6%). Εκτός τούτου, ενώ το 71,85% δήλωσε ότι έχει
παρακολουθήσει αισθητικά μαθήματα ή σεμινάρια κατά
τη διάρκεια των σπουδών του, τα αποτελέσματα
δείχνουν τα αντίθετα.
Συγκεκριμένα, το 67,8% δεν έχει παρακολουθήσει
κάτι σχετικό με μουσική. Αυτό ισχύει και για τη
μουσική αγωγή, τη μουσικοκινητική αγωγή, την
εκμάθηση μουσικών οργάνων, το τραγούδι και τη
χορωδία. Τα ποσοστά είναι από 65% έως 87,2%. Τα
ποσοστά αυτά είναι πολύ αυξημένα για αυτούς που δεν
έχουν παρακολουθήσει κάτι σχετικό με μουσική. Αυτό
μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν προσφέρονται
πολλά σχετικά μαθήματα. Στο Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης τα αισθητικά μαθήματα
σχετικά με την μουσική είναι πολύ λίγα ανά έτος. Ούτε
υπάρχουν μαθήματα σχετικά με το τραγούδι ή την
χορωδία. Υπάρχει έλλειψη πάνω σε αυτό κυρίως στο
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αντίθετα στο Τμήμα
Προσχολικής Εκπαίδευσης υπάρχει ποικιλία. Άρα θα
ήταν καλό να δοθεί προσοχή στο να αυξηθούν τα
μαθήματα αυτά.
Στον τομέα της φυσικής αγωγής τα ποσοστά
είναι πιο αρνητικά. Αναλυτικότερα, το 94,0% των
φοιτητών δεν έχει παρακολουθήσει ως μάθημα την
φυσική αγωγή, το 94,6% δεν έχει σχέση με τη σωματική
έκφραση, το 93,3% με την ψυχοκινητική αγωγή και το
97,3% με τον χορό. Σχεδόν όλοι οι φοιτητές δεν έχουν
διδαχθεί κάτι σχετικό με τον τομέα της φυσικής αγωγής.
Και αυτό μπορεί πάλι να οφείλεται στα προσφερόμενα
αισθητικά μαθήματα, αλλά ίσως και στο γεγονός ότι δεν
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δίνεται βαρύτητα στην αισθητική αγωγή. Γενικά οι
φοιτητές υστερούν πολύ σε γνώση πάνω στον τομέα της
αισθητικής αγωγής.
Στον τομέα του θεάτρου τα ποσοστά δεν είναι
ικανοποιητικά. Ένα ποσοστό 81,2% δεν έχει
παρακολουθήσει δραματική έκφραση, το 72,5% δεν έχει
διδαχθεί θέατρο, το 74,5% δεν γνωρίζει δραματοποίηση.
Ακόμα, για το θεατρικό παιχνίδι που είναι αρκετά
σημαντικό για το νηπιαγωγείο το ποσοστό όσων δεν
έχουν παρακολουθήσει είναι 67,8%. Πολύ λίγοι φοιτητές
παρακολουθούν αισθητικά μαθήματα. Αυτό το
αποτέλεσμα δείχνει ότι δεν έχει δοθεί έμφαση στα
αισθητικά μαθήματα και στη σπουδαιότητά τους. Πολλά
μαθήματα θεάτρου και μουσικής δεν είναι υποχρεωτικά
σύμφωνα με τους πίνακες των προσφερόμενων
αισθητικών μαθημάτων.
Αντίθετα, τα ποσοστά είναι τελείως διαφορετικά
για τη λογοτεχνία. Το 48,3% των φοιτητών έχει
παρακολουθήσει λογοτεχνία. Επιπλέον, έχει ασχοληθεί
με την παιδική λογοτεχνία το 67,1%. Η διδακτική της
λογοτεχνίας έχει περίπου ίδια αποτελέσματα: Το 43,6%
έχει διδαχθεί τη διδακτική της λογοτεχνίας. Στην ποίηση
το ποσοστό είναι πιο χαμηλό: 69,1%. Για τον τομέα της
λογοτεχνίας μπορούμε να πούμε ότι τα μαθήματα που
προσφέρονται σ’ αυτό τον τομέα είναι πολλά και
ποικίλα, ιδιαίτερα στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Τα περισσότερα μαθήματα της
λογοτεχνίας είναι υποχρεωτικά. Αυτό βοηθάει αρκετά.
Οι πίνακες που μας δείχνουν τα ποσοστά των
φοιτητών που μαθαίνουν φωτογραφία, video, animation
και εκφραστική χρήση των υπολογιστών είναι χαμηλά.
Συγκεκριμένα, τα αρνητικά ποσοστά είναι από 60,4% με
91,3%. Στους πίνακες με τα προσφερόμενα αισθητικά
μαθήματα δεν υπάρχουν σεμινάρια ή μαθήματα σχετικά
με animation και video, κυρίως στο Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης. Επομένως είναι αναμενόμενο να υπάρχουν
τέτοια ποσοστά.
Στη ζωγραφική, που προωθείται περισσότερο, το
71,8% δεν έχει παρακολουθήσει μάθημα ή σεμινάριο
σχετικό με την ζωγραφική. Στη γλυπτική, στη
χαρακτική, στη διακοσμητική, στην ενδυματολογία, στη
σκηνογραφία, στην αρχιτεκτονική, στη μουσειακή
αγωγή, στον λαϊκό πολιτισμό τα ποσοστά όσων δεν
έχουν παρακολουθήσει τέτοια αισθητικά αντικείμενα
είναι πάνω από 90,0%.
Συμπεραίνουμε ότι τα μαθήματα αισθητικής
αγωγής δεν είναι από τα σημαντικότερα. Αυτό ισχύει και
για τα δύο Παιδαγωγικά Τμήματα του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Χρειάζεται βελτίωση πάνω σε αυτό. Μόνο στα
μαθήματα της λογοτεχνίας τα ποσοστά είναι
ικανοποιητικά. Πάνω από τους μισούς έχουν διδαχθεί
την λογοτεχνία, και αυτό επειδή υπάρχει ποικιλία
μαθημάτων και αυτά είναι υποχρεωτικά. Στο ερώτημα,
λοιπόν, πόσα αισθητικά μαθήματα επιλέγουν οι φοιτητές
στο πλαίσιο των σπουδών τους, μπορούμε να πούμε ότι
επιλέγουν πολύ λίγα αισθητικά μαθήματα.
Στο ερώτημα: ποιες είναι οι επιδιώξεις των
αισθητικών μαθημάτων/σεμιναρίων στο πλαίσιο του
σπουδών, το 12,7% των φοιτητών έβαλε ως πρώτη
προτεραιότητα την προσωπική τους ανάπτυξη. (Ένα
πολύ μικρό ποσοστό φοιτητών!). Το 41,6%, αντίθετα,
των φοιτητών έβαλε ως πρώτη προτεραιότητα την
κατάκτηση μεθοδολογίας εφαρμογής αισθητικών
δραστηριοτήτων, το 33,6% έβαλε πρώτη προτεραιότητα
την απόκτηση θεωρητικής υποδομής σε σχέση με την
τέχνη και μόνο το 12,1% την κατάκτηση αισθητικών
τεχνικών. Αφετέρου στο ερώτημα, ποιες θα έπρεπε να
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είναι
οι
επιδιώξεις
των
αισθητικών
μαθημάτων/σεμιναρίων είναι τελείως διαφορετικά. Το
ποσοστό 34,2% έβαλε πρώτη προτεραιότητα την
προσωπική ανάπτυξη. (Αρκετά μεγάλο ποσοστό
φοιτητών σε σχέση με το αντίστοιχο προηγούμενο
ερώτημα!). Το 27,5% έβαλε πρώτη προτεραιότητα την
κατάκτηση μεθοδολογίας εφαρμογής αισθητικών
δραστηριοτήτων και το 28,2% την απόκτηση
θεωρητικής υποδομής σε σχέση με τις τέχνες και την
αισθητική. Το 10,1% έβαλε την κατάκτηση αισθητικών
τεχνικών (δηλ. το ίδιο με το αντίστοιχο προηγούμενο
ερώτημα).
Στο ερώτημα: ποιες μέθοδοι υιοθετούνται από
τους διδάσκοντες, ένα ποσοστό 69,8% των φοιτητών
δηλώνει ότι οι διδάσκοντες υιοθετούν θεωρητικές
παραδόσεις. Αντίθετα, το 14,1% δηλώνει ότι ακολουθεί
βιωματικές-πρακτικές προσεγγίσεις, ενώ το 16,1%
αναφέρει ότι οι διδάσκοντες ακολουθούν μεικτές
προσεγγίσεις (θεωρία-πράξη). Φαίνεται ξεκάθαρα ότι οι
διδάσκοντες ακολουθούν περισσότερο τη θεωρία
σχετικά με την αισθητική και την τέχνη παρά θεωρία και
πράξη.
Στο ερώτημα: ποιες θα έπρεπε να είναι οι
μέθοδοι διδασκαλίας, ένα ποσοστό 14,8% των φοιτητών
δήλωσε τις θεωρητικές προσεγγίσεις. (Μεγάλη διαφορά
σε σχέση με τις πραγματικές μεθόδους!). Ένα ποσοστό
45,6% έβαλε πρώτη προτεραιότητα την βιωματική
προσέγγιση, ενώ ένα 39,6% την θεωρία σε συνδυασμό
με πράξη. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ξεκάθαρα, πώς θα
έπρεπε να είναι οι διδακτικές μέθοδοι. Οι μεικτές
προσεγγίσεις θα πρέπει να θεωρούνται οι πιο
σημαντικές. Γι’ αυτό και οι φοιτητές τις έβαλαν πρώτες.
Στο ερώτημα: αν οι αισθητικές δραστηριότητες
αξιοποιούνται στο σημερινό σχολείο ως μέσο για την
κάλυψη κενών μεταξύ μαθημάτων, το 40,9% των
φοιτητών δήλωσε «ναι». Για την κινητική χαλάρωση και
εκτόνωση το 28,2% δήλωσε «ναι». Τα ποσοστά αυτά
είναι ιδιαίτερα απογοητευτικά, γιατί η αισθητική αγωγή
χρησιμοποιείται με εσφαλμένο τρόπο. Το 5,4% έβαλε
πρώτη προτεραιότητα τη μάθηση γνώσεων και το 9,4%
τη βίωση αισθητικών εμπειριών. Αρκετά χαμηλά
ποσοστά!
Στο ερώτημα: με ποιο μέσο θα έπρεπε να
αξιοποιούνται οι αισθητικές δραστηριότητες στο
σημερινό σχολείο, το 1,3% των φοιτητών δήλωσε «για
την κάλυψη κενών μεταξύ των μαθημάτων». Συγκριτικά
με το προηγούμενο ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλό.
Χαμηλό είναι και το ποσοστό για την κινητική
χαλάρωση και εκτόνωση των παιδιών: μόνο το 11,4%.
Αντίθετα το 61,7% έβαλε πρώτη προτεραιότητα την
ομαλή και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, το 3,4%
τη μάθηση γνώσεων και το 20,8% τη βίωση αισθητικών
εμπειριών. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το 61,7% έβαλε
πρώτη προτεραιότητα την ομαλή και ολόπλευρη
ανάπτυξη των παιδιών με αισθητικές δραστηριότητες.
Στο ερώτημα: σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν
κατάλληλες
δραστηριότητες
οι
φοιτητές,
οι
περισσότεροι από αυτούς, το 49,7% των φοιτητών,
δηλώνει «αρκετά» ενώ το 32,2% «λίγο». (Ικανοποιητικά
ποσοστά!). Στο ερώτημα: σε ποιο βαθμό εφαρμόζουν
αισθητικές δραστηριότητες στην πρακτική τους άσκηση,
το 34,2% δηλώνει «αρκετά», ενώ το 27,5% «λίγο».
«Πάρα πολύ» δηλώνει μόνο το 0,6% των φοιτητών.
Όσον αφορά τον εξοπλισμό του Πανεπιστημίου
για την υλοποίηση αισθητικών δραστηριοτήτων, το
48,3% των φοιτητών τον κρίνει ως λίγο ικανοποιητικό,
ενώ το 32,2% τον κρίνει ως καθόλου ικανοποιητικό. Τα
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ποσοστά αυτά δεν είναι θετικά. Είναι πολύ σημαντικό να
διαθέτει το Πανεπιστήμιο εξοπλισμό κατάλληλο για την
αισθητική αγωγή. Όσον αφορά τους χώρους του
Πανεπιστημίου, ένα ποσοστό 47,0% τους θεωρεί
«καθόλου ικανοποιητικούς». (Μεγάλο ποσοστό!).
Η επένδυση σε διδακτικό προσωπικό θεωρείται
λίγο ικανοποιητική από το 55%, ενώ το 28% τη θεωρεί
αρκετά ικανοποιητική. Αντίθετα, για την προσωπική
τους σχέση με την αισθητική δραστηριοποίηση το 40,9%
δήλωσε ότι είναι αρκετή, ενώ το 34,2 «λίγη». Η
αισθητική κατάρτιση των φοιτητών είναι λίγη σύμφωνα
με το 48,3%, ενώ «αρκετή» δηλώνει το 28,2%.
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι δεν δίνεται
μεγάλη σημασία στην αισθητική αγωγή. Αυτό φαίνεται
και από τα λίγα αισθητικά αντικείμενα που επιλέγουν οι
φοιτητές αλλά και από τις θεωρητικές προσεγγίσεις που
χρησιμοποιούν κυρίως οι διδάσκοντες. Οι χώροι και ο
εξοπλισμός είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στο
Πανεπιστήμιο, για να δίνεται έτσι κύρος στην αισθητική
αγωγή.
Με βάση όλα τα παραπάνω φάνηκε η εικόνα της
σημερινής πραγματικότητας. Μέσα από αυτή την έρευνα
είναι αισθητή η απουσία της Αισθητικής Αγωγής από το
Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η έρευνα έδειξε
μεγάλη έλλειψη στους εξοπλισμούς, στους χώρους, στα
υποχρεωτικά μαθήματα, στο διδακτικό προσωπικό της
αισθητικής αγωγής, στις βιωματικές-μεικτές μεθόδους
διδασκαλίας και στην κατάρτιση των σπουδαστών.
Χρειάζεται μεγάλη βελτίωση σε αυτούς τους τομείς,
γιατί έτσι δεν παίρνεται στα σοβαρά από την πλευρά των
φοιτητών η αισθητική αγωγή.
Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές.
Κυρίως να υπάρξουν περισσότερα αισθητικά μαθήματα
στο πρόγραμμα των φοιτητών. Να δοθεί έμφαση σε
αυτά, για να μπορούν οι φοιτητές να αποκτούν γνώση
και πείρα, έτσι ώστε να την εφαρμόζουν και στην πράξη.
Ακόμη, προτείνω τα αισθητικά μαθήματα να
συνδυάζουν θεωρία και πράξη, γιατί μόνο έτσι μπορεί να
κατανοηθεί από τους φοιτητές το αντικείμενο της
αισθητικής αγωγής και ο ρόλος της στο σημερινό
σχολείο. Βλέποντάς την στην πράξη οι φοιτητές θα είναι
σε θέση να την εφαρμόσουν και στη διδασκαλία τους.
Αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Η αισθητική
εκπαίδευση των φοιτητών είναι αρκετά χαμηλή.
Χρειάζεται αγώνας.
2.5.6. Συμπεράσματα από το Πανεπιστήμιο Δυτικής
Μακεδονίας (από Κατερίνα Σπανουδάκη)
Στο Πανεπιστήμιο Φλώρινας, όπου διεξήχθη η
έρευνα, τα συμπεράσματα όσον αφορά τον τομέα της
αισθητικής αγωγής δεν είναι τόσο ικανοποιητικά όσο θα
θέλαμε. Οι ίδιοι οι φοιτητές θεωρούν ότι το
Πανεπιστήμιό τους δεν τους προσφέρει σε ικανοποιητικό
βαθμό όλα όσα θα ήθελαν όσον αφορά την κατάρτισή
τους στον αισθητικό τομέα.
Τα αποτελέσματα από την έρευνά μας έδειξαν ότι
υπάρχει ένα μικρό ποσοστό σπουδαστών που δεν έχει
παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της πανεπιστημιακής
του εκπαίδευσης μαθήματα αισθητικής αγωγής, ενώ το
μεγαλύτερο ποσοστό που έχει απαντήσει θετικά ως προς
τη παρακολούθηση αισθητικών μαθημάτων δηλώνει ότι
η αισθητική κατάρτιση που προσφέρει η σπουδή τους
είναι σε χαμηλό βαθμό ικανοποιητική. Η κατάσταση
αυτή μας προβλημάτισε, γιατί συμπεραίνουμε ότι
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υπάρχουν παιδαγωγοί που θα τελειώσουν τα Τμήματα
Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης και θα
κληθούν να διαπαιδαγωγήσουν παιδιά, χωρίς να έχουν
αισθητική κατάρτιση. Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα
λυπηρό.
Ένα άλλο σημείο που μας προβλημάτισε, είναι
το αντιφατικό στοιχείο που υπάρχει στις απαντήσεις των
σπουδαστών. Ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά ότι
διαθέτει σε αρκετό βαθμό τις κατάλληλες δεξιότητες,
ώστε να εφαρμόζει αισθητικές δραστηριότητες στις
διδασκαλίες, κι ενώ επίσης μεγάλο ποσοστό απάντησε
ότι εφαρμόζει αρκετές αισθητικές δραστηριότητες στο
πλαίσιο της πρακτικής άσκησης και χαρακτηρίζει
αρκετά ικανοποιητική την σχέση του με την αισθητική
δραστηριοποίηση, εντούτοις το μεγαλύτερο ποσοστό
απαντά ότι η αισθητική κατάρτιση που προσφέρει το
Πανεπιστήμιο Φλώρινας είναι σε χαμηλό βαθμό
ικανοποιητική. Η αντίφαση σε αυτό το σημείο είναι
φανερή και μας δημιουργείται η σύγχυση, κατά πόσο οι
σπουδαστές έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά την
ορθή εφαρμογή της αισθητικής αγωγής.
Οι φοιτητές δήλωσαν ότι το διδακτικό
προσωπικό, οι χώροι και τα υλικά που σχετίζονται με
την αισθητική αγωγή είναι σε χαμηλό βαθμό
ικανοποιητικά, ενώ αυτοί θα ήθελαν και οι τρεις αυτοί
τομείς να είναι πλήρως εξοπλισμένοι, ώστε να
συντελούνται τα αισθητικά μαθήματα με ποιότητα και
όχι επιφανειακά.
Από τα αποτελέσματα της ερευνάς μας κρίνω ότι
δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η αισθητική
αγωγή έχει υψηλή θέση στο πρόγραμμα σπουδών των
Τμημάτων Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Φλώρινας. Η αισθητική αγωγή δεν
έχει την αρμόζουσα θέση στο πρόγραμμα σπουδών των
φοιτητών, αφού τα περισσότερα αισθητικά μαθήματα
στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν είναι υποχρεωτικά
αλλά επιλεγόμενα, μια κατηγορία που υποβαθμίζει τη
σπουδαιότητά τους, καθώς δεν θεωρείται υποχρεωτική
για
τους
μελλοντικούς
εκπαιδευτικούς
η
παρακολούθησή τους. Όποιος θέλει, λοιπόν, επιλέγει
αισθητικά μαθήματα κι έτσι υπάρχουν φοιτητές που δεν
έχουν παρακολουθήσει κανένα κατά τη διάρκεια της
πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης. Αυτή η κατάσταση
είναι θλιβερή, αφού δεν δίνεται η παρότρυνση στους
φοιτητές να παρακολουθήσουν αισθητικά μαθήματα που
θα διευρύνουν τους ορίζοντές τους με ένα διαφορετικό
και αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας
τους.
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την
ποιοτική εφαρμογή της αισθητικής αγωγής και στον
οποίο υστερεί το Πανεπιστήμιο Φλώρινας είναι το
διδακτικό προσωπικό: δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί
επαρκώς στις απαιτήσεις που έχει η διδασκαλία τέτοιων
μαθημάτων. Επιπλέον το υλικό και οι χώροι, όπου
συντελούνται
αισθητικές
δραστηριότητες,
δεν
ικανοποιούν τους σπουδαστές. Οι ίδιοι μέσω των
ερωτηματολογίων κάνουν πρόταση για βελτίωση, ώστε
να τους δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιούν μεγάλη
γκάμα υλικού για τις αισθητικές δραστηριότητες που
οργανώνουν, όπως επίσης και ο κατάλληλος χώρος που
θα τους εξυπηρετεί στη διεκπεραίωσή τους.
Για να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να
ενεργοποιηθούν οι πρόεδροι των Παιδαγωγικών
Τμημάτων, ώστε να απαιτήσουν από το Υπουργείο
Παιδείας κονδύλια για τον υλικό εξοπλισμό και τη
δημιουργία κατάλληλων χώρων, όπως επίσης να
ζητήσουν τον διορισμό καθηγητών που θα είναι ικανοί
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να στελεχώσουν μια ομάδα ειδικά καταρτισμένη σε
θέματα αισθητικής αγωγής. Αυτές οι αλλαγές
χρειάζονται την υποστήριξη τόσο των καθηγητών των
Τμημάτων όσο και των ίδιων των σπουδαστών, οι οποίοι
οφείλουν να κινητοποιηθούν και να απαιτήσουν μια
καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης, κάτι που ανήκει στα
δικαιώματά τους.
2.5.7. Συμπεράσματα από το
Ιωαννίνων (από Ευγενία Φιλοΐτη)

Πανεπιστήμιο

Η πλειονότητα των φοιτητών που απάντησαν το
ερωτηματολόγιο είναι φοιτητές του Παιδαγωγικού
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης σε ένα ποσοστό
77,2%. Οι υπόλοιποι είναι φοιτητές του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης σε ποσοστό 22,8%.
Αυτό συνέβη, επειδή τις μέρες κατά τις οποίες είχαμε
επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Τμήμα
των δασκάλων οι καθηγητές είχαν απεργία κι έτσι δεν
μπορέσαμε να βρούμε αρκετούς φοιτητές. Οι
περισσότεροι
φοιτητές
που
απάντησαν
στο
ερωτηματολόγιο βρίσκονται στο τέταρτο και τελευταίο
έτος σπουδών και καταλαμβάνουν ποσοστό 61,1%
έναντι 38,9% των τριτοετών. Γίνεται φανερό ότι το
97,3%
των
φοιτητών
που
απάντησαν
στο
ερωτηματολόγιο είναι γυναίκες, ενώ το 2,7% είναι
άνδρες. Αυτό είναι κάτι φυσιολογικό σε αυτά τα
Τμήματα, διότι η πλειοψηφία είναι κορίτσια, λόγω της
φύσης των επαγγελμάτων.
Οι περισσότεροι φοιτητές, σε ποσοστό 69,1%,
απάντησαν ότι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα ή
σεμινάρια σχετικά με την αισθητική αγωγή, στο πλαίσιο
των πανεπιστημιακών τους σπουδών. Ενώ εκείνοι που
δεν παρακολούθησαν ποτέ τέτοια μαθήματα στο πλαίσιο
των πανεπιστημιακών τους σπουδών ανήκουν στο 30,9%
του συνόλου των φοιτητών. Αυτό βέβαια είναι σχετικό,
διότι η ερώτηση αυτή είναι γενική: δε μιλάει για
υποχρεωτικά, επιλεγόμενα ή μαθήματα πρακτικής
άσκησης.
Οι φοιτητές καταγράφουν στο ερωτηματολόγιο τα
αντικείμενα
αισθητικής
αγωγής
που
έχουν
παρακολουθήσει. Από τα ποσοστά που προκύπτουν
συμπεραίνουμε ότι το 59,7% έχει κάνει μουσική, το 43%
έχει κάνει μουσειακή αγωγή, φυσική αγωγή μόλις το
1,3% και σωματική έκφραση μόλις το 6%. Μαθήματα
χορού, θεάτρου, παντομίμας και δραματικής έκφρασης
έχει παρακολουθήσει ποσοστό μικρότερο από το 10%
του συνόλου των φοιτητών.
Τα ποσοστά ανεβαίνουν όταν έχουμε να κάνουμε
με
θεωρητικά
μαθήματα:
λογοτεχνία
έχει
παρακολουθήσει το 53% του συνόλου των φοιτητών,
όπως και παιδική λογοτεχνία (57,7%). Στα μαθήματα
φωτογραφίας, video, animation, έχουμε πολύ μικρότερα
ποσοστά, μάλλον διότι δεν υπάρχουν τέτοια μαθήματα
(ποσοστά μικρότερα του 10%) σύμφωνα και με τους
οδηγούς σπουδών.
Το ποσοστό των φοιτητών που έχουν
παρακολουθήσει ζωγραφική είναι 49,7%. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αρκετά μικρό ποσοστό,
δεδομένου ότι η ζωγραφική και τα εικαστικά είναι
βασικά σε αυτά τα Τμήματα και είναι περίεργο, ένας
φοιτητής του 3ου έτους να μην έχει παρακολουθήσει
τέτοιο μάθημα.
Στα
αντικείμενα:
Γλυπτική,
Χαρακτική,
Διακοσμητική, Σκηνογραφία, Αρχιτεκτονική, Λαϊκός
πολιτισμός, Μουσειακή αγωγή έχουμε πολύ μικρότερα
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ποσοστά (11,4%, 15,4%...). Παρατηρούμε ότι δεν
υπάρχουν τέτοιου είδους μαθήματα, τα οποία αυξάνουν
τη δημιουργικότητα του φοιτητή ως μελλοντικού
εκπαιδευτικού και τον μυούν σε τεχνικές και
δημιουργίες.
Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι στην ερώτηση,
αν οι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει κάποια μαθήματα
γενικότερα αισθητικής αγωγής, βλέπουμε ότι απαντά
θετικά μόνο το 6% των φοιτητών που απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο. Σε αυτό το σημείο τίθενται δυο
ζητήματα. Αφενός, οι φοιτητές χρειάζονται περισσότερα
μαθήματα, αφετέρου, δεν ξέρουν ποια λέγονται
μαθήματα αισθητικής αγωγής.
Παράδοξα είναι τα ποσοστά των απαντήσεων
στις ερωτήσεις: αν έχουν συμμετάσχει σε αισθητική
δράση και σε τι είδους αισθητική δράση έχουν
συμμετάσχει. Μολονότι μόνο το 2,7% απάντησε ότι έχει
συμμετάσχει στα πλαίσια του Πανεπιστημίου σε κάποια
αισθητική δράση, στην επόμενη ερώτηση, όπου τους
ρωτάμε για το είδος της αισθητικής δράσης που
συμμετείχαν, απάντησε το 34,2%. Αυτό είναι αρκετά
παράξενο, γιατί φαίνεται ότι είτε οι περισσότεροι
φοιτητές έχουν συμμετάσχει σε αισθητική δράση, είτε δε
γνωρίζουν αν είναι αισθητικές οι δράσεις όπου
συμμετείχαν.
Οι φοιτητές σε ποσοστό 15,4% έβαλαν σε πρώτη
προτεραιότητα την απάντηση ότι στο Πανεπιστήμιο
επιδιώκεται η προσωπική αισθητική ανάπτυξη του κάθε
φοιτητή. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι αρκετά τα αισθητικά
μαθήματα και θα ήθελαν περισσότερη επαφή με το
αντικείμενο. Το 43% βάζει σε πρώτη προτεραιότητα ότι
επιδιώκεται η κατάκτηση της μεθοδολογίας εφαρμογής
αισθητικών δραστηριοτήτων στο σχολείο. Οι φοιτητές
ειδικά σε αυτά τα έτη που εξετάζουμε ασχολούνται με
την πρακτική τους άσκηση, οπότε γίνεται σχεδιασμός
δραστηριοτήτων και λογικά περισσότερη βιωματική
ενασχόληση. Επίσης, το 33,6% πιστεύει ότι επιδιώκεται
πρώτα η απόκτηση αισθητικής υποδομής σε σχέση με
την αισθητική, ενώ μόλις το 7,4% πιστεύει ότι στο
Πανεπιστήμιο επιδιώκεται η επαφή με αισθητικά
ερεθίσματα. Αυτό μάλλον επειδή τα θεωρητικά
μαθήματα είναι περισσότερα από τα πρακτικά.
Οι φοιτητές ρωτήθηκαν επίσης, πώς θα έπρεπε
να διαβαθμίζονται η προσωπική αισθητική ανάπτυξη, η
κατάκτηση μεθοδολογίας εφαρμογής αισθητικών
δραστηριοτήτων, η απόκτηση θεωρητικής υποδομής σε
σχέση με την αισθητική και η επαφή με τα αισθητικά
ερεθίσματα. Σε ποσοστό 32,2%, πιστεύουν ότι το
Πανεπιστήμιο οφείλει να ασχολείται πρώτιστα με την
προσωπική αισθητική ανάπτυξη του κάθε φοιτητή. Την
κατάκτηση της μεθοδολογίας εφαρμογής αισθητικών
δραστηριοτήτων στο σχολείο σε πρώτη προτεραιότητα
την βάζει το 40,9% των φοιτητών, ποσοστό μεγαλύτερο
από το πρώτο, κάτι που σημαίνει ότι οι φοιτητές
χρειάζονται περισσότερα πρακτικά μαθήματα για την
οργάνωση αισθητικών δραστηριοτήτων. Την απόκτηση
θεωρητικής υποδομής σε σχέση με την αισθητική, σε
πρώτη προτεραιότητα την βάζει το 13,4%, που σημαίνει
ότι υπάρχουν ήδη αρκετά θεωρητικά μαθήματα, και δεν
το θεωρούν αυτό πρώτη ανάγκη.
Το 71,8% των φοιτητών απαντά ότι υιοθετούνται
πρώτιστα θεωρητικές προσεγγίσεις στο Πανεπιστήμιο.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των
φοιτητών. Αυτό συμβαίνει επειδή τα θεωρητικά
μαθήματα είναι πολλά και μόλις το 12,1% πιστεύει ότι
υιοθετούνται βιωματικές ή πρακτικές προσεγγίσεις.
Χρειάζονται λοιπόν περισσότερα βιωματικά μαθήματα.
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Επιπλέον φαίνεται ότι μόνο το 18,8% των φοιτητών θα
ήθελαν να επιδιώκονται πρώτιστα οι θεωρητικές
προσεγγίσεις, το 40,9% των φοιτητών θεωρεί ότι πρώτα
πρέπει να επιδιώκονται οι βιωματικές ή πρακτικές
εφαρμογές και το 40,9% των φοιτητών θεωρεί ότι
πρώτιστα πρέπει να επιδιώκονται οι συνθετικές μέθοδοι.
Το 32,9% του συνόλου των φοιτητών που
απάντησαν στο ερωτηματολόγιο πιστεύουν ότι οι
αισθητικές δραστηριότητες χρησιμεύουν για την κάλυψη
κενών μεταξύ των μαθημάτων. Αυτό φυσικά δεν είναι
καθόλου σωστό, γιατί κάθε άλλο παρά για την κάλυψη
κενών πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αισθητικές
δραστηριότητες. Οι φοιτητές στον τομέα αυτό έχουν
εσφαλμένη εντύπωση. Επιπλέον, μόνο το 18,1% βάζει σε
πρώτη προτεραιότητα την απάντηση ότι οι αισθητικές
δραστηριότητες χρησιμεύουν στην κινητική χαλάρωση
και εκτόνωση των παιδιών. Το 20,8% των φοιτητών
βάζει ως πρώτη προτεραιότητα ότι οι αισθητικές
δραστηριότητες χρησιμεύουν στην ομαλή και ολόπλευρη
ανάπτυξη των παιδιών. Τέλος, μόνο το 1,3% των
φοιτητών πιστεύουν ότι οι αισθητικές δραστηριότητες
χρησιμεύουν στη βίωση αισθητικών εμπειριών και
βάζουν αυτή την απάντηση ως πρώτη προτεραιότητα.
Αυτό δηλώνει ότι οι τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές
στις πρακτικές τους ασκήσεις δεν κάνουν τις αισθητικές
δραστηριότητες για να μυήσουν τα παιδιά και να
γνωρίσουν την αισθητική αγωγή, αλλά μάλλον για
κάποιο άλλο λόγο.
Οι περισσότεροι φοιτητές πιστεύουν ότι οι
αισθητικές δραστηριότητες θα έπρεπε να αξιοποιούνται
ως μέσο για την ομαλή και ολόπλευρη ανάπτυξη των
παιδιών. Οι φοιτητές που βάζουν την επιλογή αυτή ως
πρώτη προτεραιότητα είναι αρκετοί (60%), κάτι που
δηλώνει ότι έχουν αντιληφθεί αυτόν τον σημαντικό λόγο
και πόσο μπορούν οι αισθητικές δραστηριότητες να
χρησιμεύσουν σε αυτόν τον τομέα για το καλό των
παιδιών.
Παραπάνω από τους μισούς φοιτητές (52,3%)
πιστεύουν ότι διαθέτουν την ικανότητα να εφαρμόζουν
αισθητικές δραστηριότητες στο σχολείο αρκετά καλά,
ενώ το 23,5% απάντησε ότι διαθέτει «λίγο» τις
κατάλληλες δεξιότητες, ώστε να εφαρμόζει αισθητικές
δραστηριότητες στην πρακτική του άσκηση.
Επίσης, οι περισσότεροι φοιτητές πιστεύουν ότι
εφαρμόζουν «αρκετές» αισθητικές δραστηριότητες στην
πρακτική τους άσκηση (36,2%), κάτι που δείχνει ότι
εξασκούνται σε αυτό στα πλαίσια του Πανεπιστημίου
και ότι οι βοηθοί τους – αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί –
τους συμβουλεύουν να εφαρμόζουν τέτοιου είδους
δραστηριότητες.
Το 10,1% των φοιτητών απάντησε ότι ο
πανεπιστημιακός εξοπλισμός δεν είναι καθόλου
ικανοποιητικός. Το 45,3% απάντησε ότι είναι «λίγο»
ικανοποιητικός και το 34,5% ότι είναι «αρκετά»
ικανοποιητικός. «Πολύ» ικανοποιητικός απάντησε ότι
είναι το 8,8%, ενώ «πάρα πολύ» ικανοποιητικός
απάντησε το 1,4%. Από αυτά συμπεραίνουμε: οι
περισσότεροι φοιτητές πιστεύουν ότι ο εξοπλισμός είναι
λίγο ικανοποιητικός (45,3%) και πολύ λίγο ποσοστό
(1,4%) απάντησε ότι είναι «πάρα πολύ» ικανοποιητικός
ο εξοπλισμός. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης στο κομμάτι αυτό και καλό θα ήταν να
δίδονται στους φοιτητές περισσότερα υλικά και
εξοπλισμοί γενικότερα, για να διεξάγουν τις αισθητικές
δραστηριότητες με άνεση.
Το 12,8% του συνόλου των φοιτητών δε βρίσκει
καθόλου
ικανοποιητικούς
τους
χώρους
του
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Πανεπιστημίου, ενώ το 52,3% των φοιτητών θεωρεί ότι
είναι «λίγο» ικανοποιητικοί. Οι χώροι είναι βασικοί για
τις αισθητικές δραστηριότητες, γιατί αυτές δεν μπορούν
να γίνουν σε αμφιθέατρο ούτε σε γραφείο, αλλά
χρειάζονται ειδικούς χώρους, μεγάλους, φωτεινούς, με
τον απαραίτητο εξοπλισμό μέσα σε αυτούς. Ακόμα, οι
περισσότεροι φοιτητές (45%) θεωρούν «λίγο
ικανοποιητικό» το διδακτικό προσωπικό, κάτι που
σημαίνει ότι δεν εκτιμούν τους καθηγητές τους ως
γνώστες της αισθητικής αγωγής. Από αυτό το ποσοστό
είναι αναμενόμενο ότι και στην απάντηση για το αν
κρίνουν επαρκή την αισθητική κατάρτιση που τους
προσφέρει η σπουδή τους, τα ποσοστά είναι
περισσότερα στην απάντηση «λίγο» (43,6%). Οι
περισσότεροι φοιτητές ζητούν παραπάνω πράγματα και
γνώσεις στον τομέα της αισθητικής αγωγής.
Το θέμα που εξετάσαμε, κατά πόσο δηλαδή οι
μελλοντικοί νηπιαγωγοί και δάσκαλοι είναι αισθητικά
καταρτισμένοι, αναπτύχθηκε αρκετά παραπάνω και τα
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ως χώρα
είμαστε ακόμα πολύ πίσω στον τομέα της αισθητικής
αγωγής, μολονότι τα τελευταία χρόνια η ενασχόληση με
τις τέχνες είναι αυξημένη.
Κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητο σε αυτά τα
Τμήματα, τα περισσότερα μαθήματα να είναι
βιωματικού χαρακτήρα και όχι θεωρητικού. Οι
καθηγητές πρέπει να πιστεύουν στη δύναμη που ασκεί η
τέχνη πάνω στον άνθρωπο και να μυούν τους φοιτητές
σωστά στον τομέα της αισθητικής αγωγής. Ακόμα δεν
έχουν καταλάβει ότι κάθε γνωστικό αντικείμενο μπορεί
να διδαχθεί με αισθητική δραστηριότητα και έτσι θα είναι
καλύτερα για κάθε παιδί, η διδασκαλία θα γίνει ένα
παιχνίδι για το παιδί και αρκετά πιο ενδιαφέρουσα για
τον εκπαιδευτικό. Αν στο Πανεπιστήμιο οι καθηγητές
δεν είναι σε θέση να διδάξουν και να επιμορφωθούν
στον τομέα της αισθητικής αγωγής, τότε κρίνεται
απαραίτητη η πρόσληψη καινούριων διδασκόντων, οι
οποίοι θα έχουν αισθητική κατάρτιση και θα πιστεύουν
στην δύναμη των τεχνών.
Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, στην οποία
πάσχουμε από σωστή και πλήρη παιδεία, χρειαζόμαστε
ανθρώπους που θα βοηθήσουν και θα προσπαθήσουν να
αλλάξει η κατάσταση στη χώρα μας, γιατί όλα ξεκινούν
από την παιδεία κάθε ανθρώπου.
Ως μελλοντική νηπιαγωγός, εγώ προσωπικά
έμαθα τη σημαντικότητα της ενσωμάτωσης των τεχνών
στην εκπαίδευση και ανακάλυψα πόσο σπουδαίο είναι
για ένα παιδί να του προσφέρουν νέους τρόπους
μάθησης του μορφωτικού αγαθού και να του ανοίγουν
νέους δρόμους στο να δημιουργήσει και να εκφραστεί
ελεύθερα μέσα στη σχολική τάξη.
3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ (από Δανάη Βαρδάκη)
Tο μέλλον της αισθητικής αγωγής εξαρτάται από
την αναγνώριση της ζωτικής σημασίας της στο σχολικό
πρόγραμμα σπουδών. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως,
είναι να διευρυνθούν τα όρια της αγωγής, για να
περιλαμβάνονται εντός της οι πολύπλευρες συνιστώσες
της αισθητικής, και όχι να περιορίζεται η αισθητική
όταν
εντάσσεται
στο
πλαίσιο
της
αγωγής
(Σωτηροπούλου, 2007). Στο σημείο αυτό συμφωνώ
απόλυτα με την άποψη που κατατίθεται στο άρθρο «Arts
Education and Student’s Perception» (NderuBoddington, 2008), ότι η αισθητική αγωγή πρέπει να
υποστηρίζεται από τους φοιτητές και τους καθηγητές, οι
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οποίοι οφείλουν να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις
τέχνες στην εκπαίδευση. Οι φοιτητές μπορούν να
συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων σε θέματα
αισθητικής αγωγής σε συνεργασία με τους καθηγητές.
Κλείνοντας την παρούσα μελέτη, θα ήθελα να
τονίσω ότι εκείνο που οφείλουν να έχουν υπόψη όλοι
όσοι ασχολούνται με μικρά παιδιά, είναι ότι:
Το παιδί έχει εκατό γλώσσες,
εκατό χέρια, εκατό σκέψεις, …
εκατό χαρές να τραγουδά και να καταλαβαίνει,
εκατό κόσμους να ανακαλύπτει,
εκατό κόσμους να ονειρεύεται…
Το παιδί έχει εκατό γλώσσες …
αλλά του αποστερούν τις ενενήντα εννιά.
Loris Malaguzzi
(από Σωτηροπούλου, 2007, σ. 21)

Επιλογή Βιβλιογραφίας
Arts Integration (n.d.): Retrieved 2009 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Arts_integration.
Arts Integration Theory. (n.d.): Retrieved 2009
from
http://www.neiu.edu/~middle/Modules/science%20mo
ds/amazon%20components/AmazonComponents3.htm
l#arts.
Boal, J. (2003): «Ερωτήματα και αντιφάσεις
των ορισμών της τέχνης». International Journal of
Education & the Arts, No. 4, 1-4.
Brandt, R. (1987): “On Assessment In the Arts:
A Conversation with Howard Gardner”. In
Educational Frames of Mind: A Theory of Multiple
Intelligences.
Catterall, J. (1998): “Does Experience in the
Arts Boost Academic Achievement? A Response to
Eisner”. Art Education. 51, 4, 6-11.
Efland, Α. (2004): “The Arts and the Creation
of Mind: Eisner's Contributions to the Arts in
Education”. The Journal of Aesthetic Education, 38, 4,
71-80.
Eisner, E. (1999): “Does experience in the arts
boost academic achievement?” Clearing House, Vol.
72, No. 3, 143-149.
Gardner, H. (1999): “All kinds of Smarts”.
National Education Association. 1, 42.
Getzels, J.W. & Jackson, P.W. (1962):
Creativity and Intelligence. New York: Wiley.
Lim, Β. (2004): “Aesthetic discourses in early
childhood settings: Dewey, Steiner, and Vygotsky”.
Early Child Development and Care. 174, 5, 473-486.
Pike, M. (2004): “Aesthetic Teaching”. The
Journal of Aesthetic Education, Vol. 38, No. 2, 20-37.
Smith, R. (2005): “On Reviewing: A Response
to Mary Ann Stankiewicz”. The Journal of Aesthetic
Education. 39, 1, 93-99.
Σταματοπούλου,
Δ.
(1998):
Αισθητική
Καλλιέργεια και Μορφές Έκφρασης των Νηπίων.
Αθήνα: Καστανιώτη.
Stevenson, L. (2006): “The Arts: New
Possibilities for Teaching and Learning”. Research
Principal’s Review, Vol. I, No. 2, 1-6.
Σωτηροπούλου-Ζορμπαλά, Μ. (2007): Κάθε
μέρα πρεμιέρα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Τρούλης, Γ.Μ. (1986): Η Αισθητική Αγωγή του
παιδιού. Αθήνα: Δίπτυχο.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Τεύχος 18ο
___________________________________________________________________________________
Winner, E. & Hetland, L. (2000): “The Arts
and Academic Achievement: What the Evidence
Shows”. The Journal of Aesthetic Education. 34.

_______________________

Ευθυμία Μακριδάκη
Λειτουργεί η τέχνη ως αυτοσκοπός ή υπηρετεί
την κοινωνία; Η ποιητική απάντηση
του K. Μπωντλαίρ και του Φ. Γ. Λόρκα
Πρόλογος
Το γενικό θέμα της παρούσας εργασίας είναι η
τέχνη και ο ρόλος της. Η τέχνη καλύπτει ένα πολύ
σημαντικό μέρος της ζωής του ανθρώπου, με
αποτέλεσμα να έχει γίνει αντικείμενο μελέτης για το
σκοπό της και τον τρόπο που επηρεάζει τον άνθρωπο.
Κάπως έτσι δημιουργήθηκε μια αντίληψη, ένα δόγμα
που ονομάστηκε «η τέχνη για την τέχνη», μια ακραία
αντίληψη - όπως έχει χαρακτηριστεί - όπου αναιρείται
οποιοσδήποτε άλλος σκοπός της τέχνης πέρα από την
ίδια την τέχνη. Μπορεί κάποιοι να θεωρούν αυτή την
αντίληψη ακραία, παράδοξη και ανέφικτη, υπήρξαν
όμως και πολλοί καλλιτέχνες που προσπάθησαν να την
υλοποιήσουν. Αυτό το εγχείρημα λοιπόν μου κέντρισε
το ενδιαφέρον και γι’ αυτό ακριβώς επέλεξα να
ασχοληθώ με το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι, θα
επιχειρήσω να παρουσιάσω απόψεις και από τις δύο
πλευρές, όπως έχουν διατυπωθεί από καλλιτέχνες και
θεωρητικούς. Στη συνέχεια της εργασίας, μάλιστα, θα
αναφερθώ σε δυο μεγάλους ποιητές, τον Μπωντλαίρ και
το Λόρκα, δυο αρκετά διαφορετικούς καλλιτέχνες, για
να εξετάσω πώς βλέπουν εκείνοι το θέμα μέσα από το
είδος της τέχνης τους.
Εισαγωγή
 Το δόγμα «η τέχνη για την τέχνη»
Η αντίληψη αυτή έκανε την εμφάνισή της στα
τέλη του 18ου αιώνα κοντά στον ρομαντισμό και τον
ρεαλισμό και τελικά διατυπώθηκε ως «l’ art pour l’ art»
από τον Benjamin Constant το 19ο αιώνα. Γεννήθηκε
κυρίως από τους ρομαντικούς, οι οποίοι πίστευαν ότι
εκπλήρωναν μια θεία αποστολή και ήταν προικισμένοι
με ειδικά χαρίσματα, ότι ήταν ανώτεροι από τους
άλλους
ανθρώπους.
Χαρακτηρίζονταν
από
υπερευαισθησία και μια γρηγορότερη και πιο
εκλεπτυσμένη αντίδραση στην ομορφιά και την ασχήμια
των πραγμάτων. Αυτό ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να
αισθάνεται κανείς περήφανος, αν και έκανε τους άλλους
να τον φθονούν και να τον εχθρεύονται, ενώ από την
άλλη μεριά καταδίκαζε τον καλλιτέχνη να νιώθει οδύνες
που οι άλλοι δεν μπορούν να νιώσουν και να υποφέρει
εντονότερα. Εξύψωναν το έργο τους σε λειτούργημα
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και, όπως υποστήριζε και ο Μαλλαρμέ, «ο καλλιτέχνης
τελεί ένα μυστήριο που δεν μπορεί να αποκαλυφθεί στις
μάζες, οι οποίες δεν είναι μυημένες στις ιεροπραξίες
του» (Μ. Beardsley, 1989, σελ. 272-273).
Η τέχνη δημιουργείται για να παραδίδεται
στην τέχνη, γιατί είναι αυτόνομη και ανεξάρτητη και δεν
εξυπηρετεί καμία άλλη σκοπιμότητα. Το έργο τέχνης
αποτελεί εντελέχεια, δηλαδή είναι κάτι που έχει σκοπό
μέσα του, που είναι σκοπός του εαυτού του. Οι οπαδοί
του δόγματος αυτού βγάζουν από την τέχνη κάθε
στοιχείο μορφωτικό, ιδεολογικό και ηθικό και σηκώνουν
τη σημαία της «καθαρής» τέχνης, μιας τέχνης κλειστής,
αινιγματικής και φορμαλιστικής. Με αυτό τον τρόπο
προσπαθούν να αναδείξουν το ωραίο, την απόλυτη
ομορφιά και τελειότητα και να προκαλέσουν αισθητική
απόλαυση. Έτσι, η τέχνη παραμένει γνήσια ως προς τη
συγκίνηση, τη γνησιότητα της έμπνευσης, την
πνευματική ελευθερία.
Είναι φανερό ότι οι καλλιτέχνες, προσπαθώντας να
δημιουργήσουν έργα διαχρονικής αξίας, δεν λάμβαναν
υπ’ όψη την εποχή τους και δεν τους ενδιέφερε να την
εκφράσουν. Ένιωθαν ότι δεν άνηκαν σ’ αυτό το πολιτικό
και οικονομικό σύστημα, που διέπεται από αλλοτρίωση
και διαφθορά, με αποτέλεσμα να απαρνηθούν τις
κοινωνικές υποχρεώσεις για χάρη του αισθητικού
μοναχισμού. Επέλεγαν να απομονωθούν στο κοινωνικό
περιθώριο, στον φιλντισένιο πύργο τους, που
αποτελούσε για εκείνους ένα ιερό, στο οποίο, μακριά
από αστυνομία, πολιτικούς και ανθρώπους που
διψούσαν για χρήμα, ο καλλιτέχνης μπορούσε να
λαξεύει το στίχο του και να ζυγίζει κάθε συλλαβή για να
δημιουργήσει το δικό του, τέλειο έργο τέχνης. Γιατί όταν
ασχολείται με τα κοινωνικά θέματα, ξεφεύγει από την
καθαρότητα της στοχαστικής μοναξιάς και το βασικό
του προορισμό να δημιουργεί ομορφιά.
Το δόγμα αυτό, όμως, έχει καταδικαστεί, γιατί
όποιος κάνοντας τέχνη δεν φρονηματίζει, όποιος δεν
δημιουργεί για τους πολλούς αλλά για τους λίγους, ή για
κανέναν, όποιος δεν μιλάει για καυτά και συγκεκριμένα
προβλήματα του ανθρώπου, αυτός δεν υπηρετεί μια
αδέσμευτη τέχνη, αλλά μια τέχνη αδιάφορη,
απροβλημάτιστη και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο έμμεσα
κι αθέλητα δεσμευμένη και συχνά δουλική προς την ίδια
πάντα κατεύθυνση. Οι ωφελιμιστές λένε πάντα: «Τι
καλό βγαίνει από αυτό το βιβλίο; Με ποιον τρόπο μπορεί
να βοηθήσει στην ηθική και φυσική βελτίωση της
πολυαριθμότερης και της φτωχότερης τάξης μας; Δεν
υπάρχει σ’ αυτό ούτε λέξη για τις ανάγκες της
κοινωνίας, τίποτα το εκπολιτιστικό, τίποτα το
προοδευτικό». Ο Γκωτιέ απαντάει σ’ αυτούς ότι «τα
ποιήματα δεν είναι πιο απαραίτητα από τα λουλούδια,
αλλά θα προτιμούσα να ζω χωρίς πατάτες παρά χωρίς
τριαντάφυλλα. Η ομορφιά είναι κάτι διαφορετικό και πολύ
ανώτερο από την απλή χρησιμότητα, όπως ξέρουν όσοι
μπορούν να τη δουν» (M. Beardsley, 1989, σελ. 275).
 Κύριοι εκπρόσωποι του δόγματος
Το 19ο αιώνα, τότε που εμφανίστηκε αυτή η
αντίληψη, επηρέασε ένα μεγάλο μέρος των καλλιτεχνών,
οι οποίοι την εισήγαγαν στον τρόπο της ζωής τους.
Πολλοί ήταν εκείνοι που την υποστήριξαν, αλλά
δύσκολα θα βρούμε κάποιον υποδειγματικό θεωρητικό
του δόγματος «η τέχνη για την τέχνη» που να
εκπροσωπεί το σύνολο αυτών των ιδεών. Μάλιστα,
ελάχιστοι καλλιτέχνες κατάφεραν να την υλοποιήσουν κι
αυτοί σε ένα μόνο μέρος του έργου τους. Κάποιοι από
αυτούς που τάχθηκαν υπέρ αυτού του δόγματος είναι ο
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γάλλος ποιητής Κάρολος Μπωντλαίρ, ο ποιητής,
κριτικός και συγγραφέας Στέφανος Μαλλαρμέ, ο
συγγραφέας
Benjamin
Constant,
ο
ποιητής,
δραματουργός, μυθιστοριογράφος, δημοσιογράφος και
κριτικός της λογοτεχνίας Θεόφιλος Γκωτιέ, ο ποιητής,
λογοτέχνης, κριτικός και θεατρικός συγγραφέας Oscar
Wilde, o κριτικός τέχνης και συγγραφέας Walter Pater,
ο ζωγράφος James A. McNeil Whistler, o λογοτέχνης
Γουστάβος Φλωμπέρ, κλπ.
Κεφάλαιο 1ο
 Η ποιητική απάντηση του Κάρολου Μπωντλαίρ
Ο Κάρολος Πέτρος Μπωντλαίρ είναι ένας από
τους σημαντικότερους ποιητές, όχι μόνο της γαλλικής
αλλά και της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γεννήθηκε στο
Παρίσι στις 9 Απρίλη του 1821, την περίοδο που
ξεσπούσε στην Ελλάδα η επανάσταση. Καταγόταν από
αριστοκρατική και πλούσια οικογένεια και είχε έτσι τη
δυνατότητα να φοιτήσει στα καλύτερα σχολεία και
κολέγια. Έχασε όμως τον πατέρα του σε ηλικία 6 ετών
και λίγο καιρό μετά η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε,
πράγμα που του στοίχισε πολύ. Τον πατριό του τον
αντιπαθούσε και πίστευε πως ενσάρκωνε το εμπόδιο σε
όλα όσα είχε αγαπήσει: τη μητέρα του, την ποίηση, το
όνειρο και γενικά μια ζωή χωρίς δυστυχία. Αργότερα
έγραψε: «Αντιπάθησα αμέσως αυτόν τον υπέροχο ηλίθιο
που με το ύφος του προσπαθούσε να μου εμφυσήσει όλο
το γαλλικό πνεύμα».
Ο πατέρας του, μορφωμένος, αφοσιωμένος στα
ιδανικά του Διαφωτισμού και ερασιτέχνης ζωγράφος,
είχε καταφέρει, παρόλο που πέθανε νωρίς, να του
αφήσει πλούσια πνευματική κληρονομιά, πράγμα που
επέδρασε καταλυτικά στον ψυχισμό του. Έτσι, μολονότι
η μητέρα του και ο πατριός του τον προτιμούσαν
πρεσβευτή, εκείνος ήθελε να γίνει ποιητής, κάνοντας
μια ζωή που το πατρικό του σπίτι χαρακτήριζε
«σκανδαλώδη», θέλοντας να στραφεί εναντίον τους.
Σχεδόν πάντα γυρνούσε σπίτι μεθυσμένος ή, αργότερα,
ποτισμένος με ουσίες που τον έκαναν να δραπετεύει από
την ανυπόφορη γι’ αυτόν πραγματικότητα.
«Η παιδική μου ηλικία σημαδεύτηκε από
ακατάπαυστη θύελλα, που τη σπάζανε μικρά διαλείμματα
ηλιοφάνειας. Αλλά στον κήπο της ψυχής μου, η θύελλα
δεν άφησε παρά ελάχιστα φρούτα. Αχ! Δυστυχία… Ο
χρόνος τρώει τη ζωή μας. Είναι ο σκοτεινός εχθρός που
μας ρουφά το αίμα…»
Αργότερα πιέστηκε από την οικογένειά του ν’
αλλάξει ζωή και να μπαρκάρει στα καράβια, πράγμα
που δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Την περίοδο εκείνη άρχισαν
να μπαίνουν στη ζωή του οι γυναίκες, από τις οποίες
μυήθηκε στις ηδονές και στις πληγές του πάθους.
Μπορεί να πληγώθηκε αρκετά, του δόθηκε, όμως, η
αφορμή να εμπνευστεί και να γράψει πολλούς στίχους.
Γενικότερα ήταν ανυπότακτος και έγραφε μονάχα όταν
το επιθυμούσε και μόνο για πράγματα που του
ταίριαζαν. Αδιαφορούσε για τα χρήματα και αγαπούσε
την ποίηση γι’ αυτό που ήταν, προτιμούσε δηλαδή το
ωραίο από το χρήσιμο. Χρειαζόταν τα χρήματα μόνο για
να ικανοποιήσει τα γούστα του και να ζήσει μεγάλη
ζωή, με αποτέλεσμα να κατασπαταλήσει τη γονική
περιουσία, ξοδεύοντάς τη σε αλκοόλ, σε εφήμερους
έρωτες και στην τέχνη. Παρόλο που κατέληξε να διάγει
ένα άθλιο βίο, δανδής και καταχρεωμένος, διατήρησε
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την κοινωνική του θέση, τους τρόπους του και τον
αυτοσεβασμό του. Ο ίδιος περηφανευόταν ότι
διατηρούσε τις πιο αυστηρές ευπρέπειες και η υπέρμετρη
ευγένειά του θεωρήθηκε πολλές φορές επιτηδευμένη.
Περιφρονούσε ως χυδαίο καθετί χοντροειδές και
κακοφτιαγμένο, δεν αρνιόταν όμως το παράδοξο και την
υπερβολή. Τον διέκρινε μια καταχθόνια κομψότητα, που
τον έκανε να τρίβει τα ρούχα του με γυαλόχαρτο, για να
χάσουν τη λάμψη τους, καθώς επίσης και μια
αποστροφή για καθετί ολοκαίνουριο, που όσο πολύτιμο
είναι στον αμόρφωτο άνθρωπο, άλλο τόσο είναι
ενοχλητικό για τον αληθινά καλλιεργημένο.
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ο Μπωντλαίρ ήταν ένας
ιδιόρρυθμος άνθρωπος, πράγμα που φαίνεται και από το
έργο του. Έτσι, γύρω στο 1850 υποστηρίζει ότι η τέχνη
δεν μπορεί να ξεχωριστεί από την ωφελιμότητα, ενώ
λίγα χρόνια αργότερα υποστηρίζει το «l’ art pour l’ art»
(Walter Benjamin, 1994). Την περίοδο εκείνη το
σύνθημα «η τέχνη για την τέχνη» ήταν δόγμα. Τη
φροντίδα που κατέβαλε για τα ποιήματά του και το
γεγονός ότι, αντίθετα από την παραγωγικότητα της
εποχής του, τόσο στη Γαλλία όσο και στην Αγγλία,
περιορίστηκε σε ένα μόνο τόμο ποιημάτων, ενίσχυσε τη
γνώμη ότι ο Μπωντλαίρ ήταν ένας καλλιτέχνης
αποκλειστικά αφιερωμένος στην τέχνη (Νέα Εστία,
Χριστούγεννα 1967). Το ίδιο αναφέρει και ο Έρνεστ
Φίσερ για τον Μπωντλαίρ, υποστηρίζοντας ότι αυτός
τάχθηκε υπέρ του δόγματος «η τέχνη για την τέχνη».
Λέει χαρακτηριστικά: «Και αυτή η στάση, που την πήρε
ένας τόσο μεγάλος και κατά βάση ρεαλιστής ποιητής,
όπως ο Μπωντλαίρ, είναι μια διαμαρτυρία ενάντια στον
ωμό ωφελιμισμό, ενάντια στην άχαρη εμπορική
δραστηριότητα της αστικής τάξης. Ήταν η απόφαση: Σ’
ένα κόσμο που μεταβάλλει τα πάντα σε εμπόρευμα, ο
καλλιτέχνης δεν πρέπει να παράγει για την αγορά»
(Έρνεστ Φίσερ, 1972, σελ. 89). Ένας ακόμα θεωρητικός
που κατατάσσει τον Μπωντλαίρ στους οπαδούς του
δόγματος, είναι και ο Beardsley, αναφέροντας: «Ο
Μπωντλαίρ μπορεί να καταταχθεί από μερικές απόψεις
στην ομάδα των οπαδών της τέχνης για την τέχνη. Έγραψε
ότι η ιδέα της χρηστικότητας είναι ‘η πιο εχθρική που
υπάρχει για την ιδέα της ομορφιάς’. Υπεραμύνθηκε της
σπουδαιότητας της καθαρής τέχνης, που είναι
απαλλαγμένη από κάθε ηθικό φραγμό, και ‘Τα άνθη του
κακού’ συμβολίζουν την ανεξαρτησία και την υπεροχή της
ομορφιάς απέναντι σε κάθε άλλο παράγοντα. Ωστόσο
επέκρινε τον ‘παιδαριώδη ουτοπισμό της σχολής της
τέχνης για την τέχνη, ο οποίος αποκλείει την ηθική’.
Όπως φαίνεται, όμως, εννοούσε εδώ όχι τόσο το ότι η
τέχνη, σε τελευταία ανάλυση, υπόκειται στον συνηθισμένο
κώδικα, όσο το ότι έχει το δικό της κώδικα ηθικής, με τον
οποίο έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται» (M.
Beardsley, 1989, σελ. 274).
Είναι φανερό ότι ο Μπωντλαίρ έβλεπε την
ομορφιά στην τέχνη με ένα δικό του τρόπο, καθώς είχε
κατηγορηθεί πολλές φορές από την «καλή κοινωνία» της
εποχής για ανηθικότητα, και μάλιστα είχε δικαστεί για
«προσβολή των δημοσίων και των καλών ηθών». Ο
Φίσερ έχει γράψει: «Ο Μπωντλαίρ έστησε απέναντι στον,
ευχαριστημένο με τον εαυτό του, αστικό κόσμο τη θεϊκή
εικόνα της ομορφιάς. Για τον ψευδολόγο μικροαστό, για
τον αναιμικό εστέτ, η ομορφιά είναι η φυγή από την
πραγματικότητα, μια γλυκερή θαυματουργή εικόνα, ένα
φτηνό καταπραϋντικό – η ομορφιά όμως που βγαίνει από
την ποίηση του Μπωντλαίρ είναι ένας πέτρινος κολοσσός,
μια αυστηρή, άτεγκτη θεά της μοίρας. Είναι σαν τον
οργισμένο άγγελο με την πύρινη ρομφαία. Το μάτι της
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ξεγυμνώνει και καταδικάζει ένα κόσμο όπου θριαμβεύουν
η ασχήμια, η χυδαιότητα και η απανθρωπιά. Μπρος στην
αστραφτερή γύμνια της αποκαλύπτεται η καλυμμένη
ανάγκη, η κρυμμένη αρρώστια, η κρυφή διαφθορά. Είναι
σαν ο καπιταλιστικός πολιτισμός να στέκεται μπρος σ’
ένα παράξενο επαναστατικό δικαστήριο: η ομορφιά
δικάζει και απαγγέλλει τη θανατική καταδίκη σε
ατσάλινους τοίχους» (Έρνεστ Φίσερ, 1972, σελ. 89-90).
Αυτός ο ποιητής, που κάποιοι προσπαθούν να τον
πλασάρουν σαν μια σατανική φύση, κυριευμένη από το
κακό και τη διαφθορά (με τη λογοτεχνική έννοια
αναμφίβολα), ένιωθε τον έρωτα και το θαυμασμό στον
υπέρτατο βαθμό τους. Είναι ένας διανοητικός ποιητής
που δεν αποβλέπει στο ύψος αλλά μας οδηγεί σε κάποια
βάθη της ψυχής. Είναι ανθρωποκεντρικός. Ενδιαφέρεται
για τον άνθρωπο και τα πάθη του, όχι για την αισθητική
αποτίμηση του ανθρώπινου φαινομένου μέσα στη φύση,
έτσι όπως το βλέπουμε σε ένα ωραίο σονέτο του, τις
«Ανταποκρίσεις». Ήταν ένας μεγάλος ηδυπαθής της
τέχνης και κανείς δεν απολάμβανε τα κάθε λογής
αριστουργήματα με περισσότερη λεπτότητα, πάθος και
αισθησιασμό από αυτόν. Ένιωθε τόσο βαθιά τον
θαυμασμό του ωραίου, ώστε πίστευε ταυτόχρονα ότι το
εξέφραζε κιόλας.
Πράγματι, τις σκέψεις και τα συναισθήματά
του, τα βίωνε και τα εξέφραζε σε υπερβολικό βαθμό,
πόσο μάλιστα αφού τον θεωρούσαν διαταραγμένη
προσωπικότητα και αμφέβαλλαν για την ψυχική του
υγεία. Πίστευε ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να τον
καταλάβουν και ότι δεν ανήκει ανάμεσά τους.
Θεωρούσε τον εαυτό του αποκομμένο από το σύνολο
των ανθρώπινων υπάρξεων: η δράση σταματάει μέσα
του και παύει να ζει. Ο ίδιος γίνεται θεατής της ζωής.
Κάθε αίσθηση γι’ αυτόν είναι αιτία ανάλυσης. Άθελά
του διχάζεται και γίνεται κατάσκοπος του εαυτού του.
Νιώθει ότι δεν μπορεί να επιβιώσει σ’ αυτή την
κοινωνία, όπου επικρατεί η σήψη και η διαφθορά, και
βρίσκει καταφύγιο μόνο στην τέχνη του. Μιλάει για την
«αηδία του από το πραγματικό» και ταυτόχρονα για την
«αριστοκρατική ευχαρίστηση να δυσαρεστεί», δηλαδή
για οπισθοχώρηση σε ένα «l’ art pour l’art» και
ταυτόχρονα για την επιθυμία να τρομοκρατεί ψυχικά τον
περιφρονημένο αστό, με μια ομορφιά γεμάτη τρόμο, με
αστραφτερά όργανα βασανισμού (Έρνεστ Φίσερ, 1972,
σελ. 91). Στα ποιήματά του παρουσίαζε τόσο ρεαλιστικά
τις ασχήμιες της ζωής, ώστε να προκαλεί στον
αναγνώστη μια υπέρτατη αποστροφή, μια αγανάκτηση
περιφρονητική και μια παλινδρόμηση προς το ιδανικό.
Μέσα από τις ουσίες και το αλκοόλ, κυριευόταν από
ευχαρίστηση και ευθυμία, οξυνόταν η αντίληψή του και
τα πιο απλά πράγματα στον κόσμο φαίνονταν
διαφορετικά, πιο όμορφα, πιο αγνά, πιο ήρεμα. Έβρισκε
τη δύναμη να ξεφύγει από την ανυπόφορη
πραγματικότητα και να φτάσει στην τελειότητα
(τεχνητοί παράδεισοι). «Αν δε βουλιάξεις στο ζόφο, δεν
μπορείς να ποθήσεις το φως. Ο Μπωντλαίρ μας έδειξε
την καταθλιπτική εικόνα του κόσμου μας, το άδειο, τη
διάλυση και το πένθος της ανθρώπινης ψυχής των
μοντέρνων καιρών, μας έδειξε το βούρκο που ένιωσε να
κυλιέται, μα χωρίς ούτε στιγμή να πάψει να έχει
στραμμένο το βλέμμα του στον ουρανό, για να βρει ένα
σημείο λύτρωσης» (Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1967, σελ.
18).
Όσον αφορά τη μορφή των ποιημάτων του θα
λέγαμε ότι δεν έγραφε τίποτα τυχαία, πριν δουλέψει και
την παραμικρή λεπτομέρεια. Ο Μπωντλαίρ ήταν
προικισμένος με κριτικό πνεύμα, πάντα περίεργο, πάντα
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ξύπνιο. Το κριτικό του πνεύμα τον απομάκρυνε και τον
ξεχώριζε από τους ρομαντικούς, τον οδήγησε να
απορρίψει τη ρητορεία και την περιττολογία των
ρομαντικών. Από αυτή την πλευρά ιδωμένος ο
Μπωντλαίρ φαντάζει σαν ένας κλασικός. Έχει το
αίσθημα του μέτρου και αυστηρότητα στη διάρθρωση
και τη συνθετική περιεκτικότητα του ποιήματος.
Προχώρησε στην κατασκευή ενός νέου λεκτικού, εφεύρε
δικούς του τρόπους συνδυασμού των λέξεων, για να
δώσει νέες εικόνες, νέες μεταφορές και νέο χρώμα. Έτσι,
συναντούμε στο έργο του ζωντανές εικόνες, πλούσια
συναισθήματα που απορρέουν συνήθως από τον έρωτα
και την απογοήτευση, και πολλούς συμβολισμούς.
Ασχολείται πολύ με την τεχνική των στίχων,
χρησιμοποιεί ομοιοκαταληξία, στέρεο και ακριβή ρυθμό,
ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική,
προσωπικούς
τύπους,
αναγνωρίσιμη δομή, κι επαγγελματικά μυστικά.
Ο Μπωντλαίρ δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που
πέρασε απαρατήρητος από την ιστορία της λογοτεχνίας,
αλλά άφησε το στίγμα του είτε με το έργο του είτε με
τον έκλυτο βίο του. Βέβαια όλη του η ζωή και ο τρόπος
που την αντιμετώπιζε αντανακλώνται στα ποιήματά του.
Ήταν ένας από τους λεγόμενους «καταραμένους
ποιητές», τους ποιητές της παρακμής, και συγκεντρώνει
τα χαρακτηριστικά του οπαδού της «τέχνης για την
τέχνη». Σήμερα αναγνωρίζεται ως μέγας ποιητής της
γαλλικής και της παγκόσμιας λογοτεχνίας.Ο Μπαρμπέ
ντ’ Ωρεβιγί τον αποκάλεσε «Δάντη μιας παρηκμασμένης
εποχής». Προσπάθησε να συνυφάνει την ομορφιά με την
κακία, τη βία με την ηδονή, καθώς και να δείξει τη
σχέση μεταξύ τους. Παράλληλα με τη δημιουργία
σοβαρών αλλά και σκανδαλιστικών για την εποχή
ποιημάτων, κατόρθωσε επίσης να εκφράσει τη
μελαγχολία και τη νοσταλγία.
Ενδεικτικό ποίημα
Το εδώ εκτιθέμενο «Albatros» θεωρείται ένα από
τα πιο αντιπροσωπευτικά ποιήματα του Μπωντλαίρ
σχετικά με το δόγμα «η τέχνη για την τέχνη».
Παρατίθεται σε μετάφραση του Αλέξανδρου Μπάρα
(1906-1990).
Albatros
Συχνά για να περάσουνε την ώρα οι ναυτικοί,
άλμπατρος πιάνουνε, πουλιά μεγάλα της θαλάσσης,
που ακολουθούνε σύντροφοι, το πλοίο, νωχελικοί
καθώς γλιστράει στου ωκεανού τις αχανείς εκτάσεις.
Και μόλις στο κατάστρωμα του καραβιού βρεθούν
αυτοί οι ρηγάδες τ' ουρανού, αδέξιοι, ντροπιασμένοι,
τ' αποσταμένα τους φτερά στα πλάγια παρατούν
να σέρνονται σαν τα κουπιά που η βάρκα τα πηγαίνει.
Πώς κείτεται έτσι ο φτερωτός ταξιδευτής δειλός!
Το ωραίο πουλί τι κωμικό κι αδέξιο που απομένει!
Ένας τους με την πίπα του το ράμφος του χτυπά
κι άλλος, χωλαίνοντας, το πώς πετούσε παρασταίνει.
Ίδιος με τούτο ο Ποιητής τ' αγέρωχο πουλί
που ζει στη μπόρα κι αψηφά το βέλος του θανάτου,
σαν έρθει εξόριστος στη γη και στην οχλοβοή
μέσ' στα γιγάντια του φτερά χάνει τα βήματά του.
Σ’ αυτό το ποίημα ο Μπωντλαίρ παρομοιάζει τον
εαυτό του με το πουλί άλμπατρος. Τα «γιγάντια φτερά
του», που το εμποδίζουν να βαδίσει στο έδαφος,
υποδηλώνουν το φορτίο του καλλιτέχνη και την κατάρα
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που τον βαραίνει. Πραγματικά, έτσι που υποφέρει ο
Μπωντλαίρ, γίνεται ένα είδος παρουσίας του
υπερφυσικού και του υπεράνθρωπου. Αποκρούει το
φυσικό και το ανθρώπινο. Με άλλα λόγια, ούτε
«φυσιολάτρης» είναι ούτε «ανθρωπιστής», είτε επειδή
δεν μπορεί να προσαρμοστεί στον πραγματικό κόσμο,
είτε επειδή διαβλέποντας τον ουρανό και την κόλαση
αποκρούει τον παρόντα κόσμο – και οι δύο απόψεις
ευσταθούν (Νέα Εστία, Χριστούγεννα 1967).
Κεφάλαιο 2ο
Η ποιητική απάντηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα θεωρείται ο
σπουδαιότερος συγγραφέας της Ισπανίας αλλά και ένας
από τους μεγαλύτερους ποιητές και δραματουργούς σε
παγκόσμια κλίμακα. Γεννήθηκε στο Φουέντε Βακέρος,
στη νότια επαρχία της Γρανάδα, στις 5 Ιουνίου του
1898. Η οικογένειά του δεν ήταν ιδιαίτερα εύπορη· ο
πατέρας του ήταν αγρότης και η μητέρα του δασκάλα
πιάνου. Φοίτησε σε σχολείο Ιησουιτών στη Γρανάδα και
μετά από πιέσεις του πατέρα του γράφτηκε στη νομική
σχολή του πανεπιστημίου, την οποία όμως εγκατέλειψε
σύντομα για να ασχοληθεί με τη λογοτεχνία, τη μουσική
και τη ζωγραφική. Το 1919 εγκαταστάθηκε στη
φοιτητική κατοικία του πανεπιστημίου της Μαδρίτης
που τότε λειτουργούσε σαν ανοιχτό πανεπιστήμιο, ένα
πραγματικό πολιτιστικό κέντρο της ισπανικής
πρωτεύουσας. Εκεί ήρθε σε επαφή με κορυφαίους
καλλιτέχνες και ξεκίνησε να γράφει τα πρώτα του έργα,
αλλά και να ασχολείται πολύ με τη μουσική, επειδή
ήταν εξαιρετικός συνθέτης και πιανίστας. Τα ποιητικά,
κυρίως όμως τα θεατρικά του έργα ήταν πράγματι
αξιόλογα. Λίγα χρόνια αργότερα και μετά από μια
ερωτική απογοήτευση, έκανε ταξίδια για ν’ αλλάξει
παραστάσεις, να ξεφύγει από τη μικρή κοινωνία της
Γρανάδας στην οποία ένιωθε καταπιεσμένος, επειδή
ήταν ομοφυλόφιλος, πράγμα που μάταια προσπαθούσε
να κρύψει από την οικογένεια και τους φίλους του. Όσο
πιο διάσημος γινόταν ο συγγραφέας, τόσο πιο οδυνηρή
γινόταν η αντίφαση της ζωής του: ένας διάσημος,
επιτυχημένος συγγραφέας και όμως ένα βασανισμένο
άτομο, που μπορούσε να αποκαλυφθεί μόνο στην
ιδιωτική του ζωή. Έτσι, ταξίδεψε στην Κούβα και στη
Νέα Υόρκη αναζητώντας νέες πηγές έμπνευσης.
Πράγματι το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε,
όπως είπε και ο ίδιος, «μια από τις πιο χρήσιμες
εμπειρίες της ζωής του». Εκεί άλλαξε η οπτική του για
τον εαυτό του, για το έργο του και για τον ίδιο τον
κόσμο. Κατάφερε να μπει στο χώρο του θεάτρου της
πόλης και είδε τη Νέα Υόρκη σαν την ευκαιρία να
απομακρυνθεί ψυχολογικά από το ισπανικό θέατρο της
εποχής του. «Κάποιος πρέπει να σκεφτεί για το θέατρο
του μέλλοντος», έγραφε στην οικογένειά του. «Ό,τι
υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ισπανία είναι νεκρό. Είτε το
θέατρο θα αλλάξει ριζικά, είτε θα πεθάνει. Δεν υπάρχει
άλλη λύση».
Το ποιητικό έργο του Λόρκα, που γράφτηκε
κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη, αποτελεί
σημείο καμπής στην πορεία του. Ο ποιητής του
«πνεύματος της γης» ήρθε αντιμέτωπος με τα «δαιμόνια
της πόλης». Τα προσδιόρισε, τα κατήγγειλε και τα
αφόρισε. Η προσωπική εσωτερική του κρίση, που άγγιζε
τα όρια της κατάρρευσης και της αυτοκαταστροφής, το
βαθύτατο θρησκευτικό συναίσθημα και η αυξημένη
κοινωνική ευαισθησία του είναι παράγοντες που
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διαμόρφωσαν το ψυχικό του υπόστρωμα. Αυτό δέχτηκε
ένα πολιτιστικό σοκ μέσα από την επαφή της αθωότητας
του ποιητή με τον γιγάντιο αμοραλιστικό μηχανισμό της
πόλης. Ο Λόρκα καταδίκαζε την καπιταλιστική κοινωνία
της Νέας Υόρκης και όλα όσα είχε σαν συνέπειες – την
αδιαφορία για τη δυστυχία, την αποξένωση, τη φτώχεια
και το ρατσισμό. Απεχθανόταν ιδιαίτερα τον τρόπο που
ο υλιστικός καπιταλισμός διαφθείρει όλα όσα είναι
πολύτιμα και ανθρώπινα. Εξοργιζόταν με τον
εξευτελισμό των μαύρων αμερικανών στη Νέα Υόρκη
και έγραψε ποιήματα για να διαμαρτυρηθεί. Καταδίκαζε
τον λευκό αστικό πολιτισμό, επειδή αντιπροσώπευε την
πιο άμεση και ισχυρή εικόνα της πνευματικής φτώχειας
του 20ού αιώνα. Η «πόλη που δεν κοιμάται ποτέ» με τα
λαμπερά της φώτα έγινε τόπος αναζήτησης του
μοντέρνου ανθρώπου μέσα σ’ ένα κόσμο γεμάτο
δυστυχία. Είναι μια πόλη που τη χαρακτηρίζει η
αδιαφορία του ανθρώπου για τον άνθρωπο, η υλιστική
διαφθορά του έρωτα και της θρησκείας, ο αλαζονικός
ανθρωποκεντρισμός, η υποβάθμιση της φύσης και η
αποξένωση των διακριτών κοινωνικών ομάδων. Είναι
μια πόλη που δημιουργεί το αίσθημα της πνευματικής
κενότητας και της μεταφυσικής μοναξιάς, παρά το
πολυάνθρωπο του πληθυσμού της ή ίσως λόγω ακριβώς
αυτού. Είναι μια πόλη της οποίας οι ταπεινοί και
καταφρονημένοι βρίσκουν αλληλέγγυο και υποστηρικτή
τους τον ποιητή, που σαν Χριστός ξεχασμένος,
απόβλητος ή προδομένος, προσφέρει μέσα από τα
ποιήματά του το σώμα του ως θυσία στα πλαίσια μιας
«θείας κοινωνίας» για τη διάσωσή της. Η λυτρωτική
προσφορά του ποιητή (που ονειρεύεται) στην πόλη (την
χωρίς όνειρα), είναι η υπενθύμιση της παρουσίας της
«ζώσας γης» κάτω από τις υλικές υποδομές, τα κτίρια,
τα δίκτυα και τα πεζοδρόμιά της. Είναι το άλλο, που
υπάρχει και περιμένει να πάρει την εκδίκησή του. Γιατί
στο τέλος αυτής της διαδρομής, το φυσικό και το
στοιχειώδες θα καταστρέψει το τεχνητό και το μηχανικό,
και τα σύμβολα αυτού του υποτιθέμενου πολιτισμού θα
καταπέσουν κάτω από τα χτυπήματα των αδυνάτων. Θα
είναι η εκδίκηση της μητρικής γης του Λόρκα, μιας
μητέρας που ποτέ δεν μπόρεσε να αποχωριστεί ο
ποιητής. Έτσι, προφήτευσε για τη Νέα Υόρκη αυτά που
έμελλε να συμβούν στις μέρες μας, ίσως και αυτά που
πρόκειται να συμβούν στο μέλλον. Κατά μια ειρωνική
σύμπτωση τα σουρεαλιστικά και ακατανόητα ποιήματα
του Λόρκα εκείνης της εποχής, με τη διεύρυνση των
νοημάτων που έφεραν τα χρόνια, αποδείχτηκαν τα πιο
ρεαλιστικά και τα πιο προφητικά ποιήματα του καιρού
μας.
Με την ποιητική συλλογή της Νέας Υόρκης, η
μοναδική φωνή του Λόρκα άρχισε να διακρίνεται. Ήταν
ένας συγγραφέας που παρατηρούσε πίσω από τα
φαινόμενα. Έβλεπε πέρα από τις περιστάσεις, στο χείλος
του αγνώστου, αναζητώντας μια εξήγηση, με το φόβο
μήπως η δυστυχία γύρω του δεν έχει καμία κοινωνική ή
ηθική εξήγηση. Είναι φανερό ότι ο Λόρκα ενδιαφερόταν
πολύ για το θέατρο και είχε πολλές φιλοδοξίες για την
ανάπτυξη του θεάτρου στη χώρα του. Στη Νέα Υόρκη
ανακάλυψε στο θέατρο ένα ισχυρό μέσο, για να
συνδέεται με το κοινό και να το προκαλεί. Το θέατρο,
έγραφε, «είναι ποίηση που σηκώνεται από το βιβλίο και
γίνεται ανθρώπινη. Κι όσο γίνεται ανθρώπινη, μιλάει και
φωνάζει, κλαίει και απελπίζεται. Οι θεατρικοί χαρακτήρες
πρέπει να εμφανίζονται στη σκηνή με μια ποιητική στολή,
αλλά τα κόκαλα και το αίμα τους πρέπει να φαίνονται από
μέσα». Τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απέκτησε εκεί,
προσπάθησε να τις διοχετεύσει στο έργο του, ώστε μέσα
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από αυτό να διαπαιδαγωγήσει και να θέσει
προβληματισμούς στο λαό.
Η επιστροφή του από τη Νέα Υόρκη στην
Ισπανία συνέπεσε με την πτώση της δικτατορίας του
Πρίμο ντε Ριβέρα και με την εγκαθίδρυση της ισπανικής
δημοκρατίας από αριστερές δυνάμεις. Το 1931
διορίστηκε διευθυντής της θεατρικής εταιρείας του
πανεπιστημίου, γνωστής ως «η Παράγκα», και
οργάνωσε
μια
θεατρική
ομάδα,
που
θα
χρηματοδοτούνταν από το Υπουργείο Παιδείας. Η
ομάδα αυτή είχε την ευθύνη να εξαπλώσει το θέατρο
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ισπανίας και να
ανεβάσει παραστάσεις κλασσικών έργων σε χώρους
εργατών και σε αγροτικές περιοχές. Λίγα χρόνια
αργότερα, το 1936, ο Λόρκα συνέταξε μια διακήρυξη
συγγραφέων κατά του φασισμού και ξεκίνησε να γράφει
μια σειρά θεατρικών σκηνών σε μορφή επιθεώρησης.
Ωστόσο τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς ξέσπασε ο
ισπανικός εμφύλιος πόλεμος. Εκείνος είχε δημοκρατικό
φρόνημα και αριστερές πεποιθήσεις. Χωρίς μισόλογα
και υπαινιγμούς, τόλμησε να αρθρώσει καθαρό λόγο,
καταδικάζοντας τον φασισμό και τον εθνικισμό. Από
την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό των
δημοκρατικών και του αγωνιζόμενου λαού: «Πολλές
φορές, όταν βλέπω τι συμβαίνει στον κόσμο,
αναρωτιέμαι: Γιατί γράφω; Κι όμως χρειάζεται,
χρειάζεται η δουλειά. Να δουλεύουμε και να βοηθάμε.
Έστω κι αν στοχαζόμαστε πως η δουλειά μας είναι
μάταιη. Να δουλεύουμε για διαμαρτυρία. Γιατί η
εσωτερική μας παρόρμηση είναι να κραυγάζουμε κάθε
μέρα στον κόσμο πως είναι γεμάτος αδικίες και κάθε
είδους αθλιότητες. Διαμαρτύρομαι».
(http://www.haravgi.com.cy/site-article-27147-gr.php)
Μην κοιμόσαστε! Αγρυπνάτε! έλεγε ο Λόρκα,
όταν η ισπανική αντίδραση οδηγούσε το στρατιωτικό
πραξικόπημα των εθνικιστών υπό τον στρατηγό
Φράνκο. Ένα μήνα μετά, ο ποιητής εκτελέστηκε από τη
φασιστική πολιτοφυλακή, ο ποιητής που μέχρι το
θάνατό του αγωνιζόταν μέσα από την τέχνη του να
ξεσηκώσει το λαό και να προβάλει τα ιδανικά της
ελευθερίας και της δημοκρατίας. Αλλά αφού, όπως είναι
γνωστό, ένας ποιητής ποτέ δεν πεθαίνει, ο φασισμός
πέραν της φυσικής του εξόντωσης επιχείρησε να
αφανίσει και το έργο του. Το φασιστικό καθεστώς του
Φράνκο απαγόρευσε πλήρως την κυκλοφορία των
έργων του με μόνη εξαίρεση την κυκλοφορία των
Απάντων του το 1953, αφού πέρασαν από εντονότατη
λογοκρισία.
Ένα έργο που ανήκε στο 2ο τόμο των Απάντων,
είναι το «Άτιτλο έργο». Το φιλολογικά σημαντικό αυτό
κείμενο του Λόρκα φαίνεται ότι αποτελεί την
ακατέργαστη, ακόμη, Πρώτη Πράξη ενός φιλόδοξου,
πρωτοποριακού για την εποχή του, αλλά ασφαλώς
ατελείωτου θεατρικού δράματος, που πρέπει να
γράφτηκε στις αρχές του 1935 ή του 1936, σε μια
περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη ιστορικά, αλλά ιδιαίτερα
παραγωγική για το Λόρκα. Το χειρόγραφο του έργου
έμεινε φυλαγμένο στα χέρια των συγγενών του έως το
1976, τη χρονιά που πέθανε ο Φράνκο, οπότε το
δημοσίευσε στη Γαλλία η Marie Laffranque. Σύμφωνα
με μαρτυρίες φίλων του και, κυρίως, της διάσημης
Καταλανής ηθοποιού και πρωταγωνίστριας του Λόρκα,
Μαργαρίτας Xirgu, η οποία διηγείται ότι ο ποιητής της
διάβασε την αρχή ενός έργου που τον απασχολούσε
εκείνο τον καιρό, η δράση της Πρώτης Πράξης
διαδραματιζόταν σε θέατρο της Μαδρίτης, όπου έπαιζαν
το Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Σαίξπηρ. Η
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παράσταση διακόπτεται απότομα και οι ηθοποιοί
φεύγουν, χωρίς όμως να πέσει η αυλαία. Έκπληξη στο
κοινό, ψίθυροι. Βγαίνει στο προσκήνιο ο Ποιητής και
πληροφορεί τον κόσμο ότι έχει ξεσπάσει επανάσταση.
Οι θεατές σηκώνονται να φύγουν. Αλλά ο Ποιητής τους
προειδοποιεί ότι οι δρόμοι θα είναι επικίνδυνοι, ενώ το
θέατρο ασφαλές. Οι θεατές πείθονται να μείνουν στις
θέσεις τους και, από δω και πέρα, μεταμορφώνονται σε
ηθοποιούς. Κάποια κυρία βάζει τις φωνές: «Τα παιδιά
μου! Τα παιδιά μου! Τι θα γίνουν τα παιδιά μου
ολομόναχα στο σπίτι;». Ο Ποιητής της απαντά ότι όλο
και κάποια υπηρέτρια θα ασχολείται μαζί τους και, σε
αντιπαράθεση, της διαβάζει ένα απόκομμα εφημερίδας
που γράφει ότι την παραμονή των Χριστουγέννων
βρέθηκε μια γυναίκα πεθαμένη από την πείνα με ένα
μωρό νεκρό στο στήθος της, ενώ το μεγαλύτερο
κοριτσάκι της επέζησε γλύφοντας ένα κουτί βερνίκι
παπουτσιών. Στο μεταξύ, καθώς μιλάει ο Ποιητής,
βγαίνει από τα παρασκήνια η Τιτάνια, με το κοστούμι
της βασίλισσας των ξωτικών και πλησιάζοντας σιγάσιγά, δείχνει ενδιαφέρον για το διάλογο του Ποιητή με
το κοινό. Ο κόσμος έχει αρχίσει να εξάπτεται.
Χωρίζονται σε δυο παρατάξεις, αρχίζουν βίαιες
αντιδράσεις, κάποιος σκοτώνεται. Εκείνη την ώρα το
πλήθος απέξω σπάει την πόρτα του θεάτρου και
εισβάλλει στην αίθουσα. Ο Ποιητής θέλει να ενωθεί με
το πλήθος και η Τιτάνια θέλει να τον ακολουθήσει… Το
υπόλοιπο έργο έμεινε στα σχέδια, ή ίσως γράφτηκε ένα
μέρος μόνο της δεύτερης πράξης.
Τα γεγονότα του Οκτωβρίου του 1934
επηρέασαν βαθιά τη γενιά του Λόρκα και η επί σκηνής
μεταμόρφωση του συγγραφέα, από άνθρωπο που τον
απασχολεί μονάχα η τέχνη του σε κάποιον που τάσσεται
ανοιχτά στο πλευρό της επανάστασης, απηχεί το τι
συνέβη σε πολλούς καλλιτέχνες της γενιάς αυτής. Η
οκτωβριανή επανάσταση του 1934 θεωρήθηκε από
ολόκληρο σχεδόν τον κόσμο σαν μια ιστορική στιγμή,
όπου ο καλλιτέχνης όφειλε να ξεχάσει το σύνθημα «η
τέχνη για την τέχνη», όφειλε να πάρει θέση και να
συμπαρασταθεί στο λαό. Μολονότι η επανάσταση αυτή
αποτελεί το υπόστρωμα του έργου και οι συμπάθειες του
Λόρκα είναι προφανείς, το έργο δεν είναι πολιτική
μπροσούρα στο πλευρό της επανάστασης, αλλά
στοχασμός πάνω στο ρόλο του καλλιτέχνη μέσα στην
κοινωνία, πάνω στο θέατρο, και αφορά τη σχέση του με
το τι συμβαίνει έξω από τις πόρτες του, στο δρόμο, στη
ζωή – καθώς και τι θα έπρεπε να είναι το θέατρο: «το
σχολείο του λαού».
Μέσα από το «Άτιτλο έργο» ο Λόρκα ήθελε να
δείξει ότι το θέατρο και γενικότερα η τέχνη δεν πρέπει
να μένει εγκλωβισμένη σε στενά πλαίσια, όπου μόνο
λίγοι διανοούμενοι θα έχουν πρόσβαση, αλλά πρέπει να
έχει ένα κοινωνικό σκοπό. Αυτό δεν αναιρεί την
ομορφιά της τέχνης, πράγμα που έχει αποδείξει ο Λόρκα
μέσα από το έργο του. Γιατί πέρα από τη δημιουργία
ομορφιάς, αυτός κατάφερε να φέρει τον απλό λαό σε
επαφή με την τέχνη, να τον ψυχαγωγήσει, να τον
διδάξει, να τον αφυπνίσει, να τον προβληματίσει. Έτσι, ο
καλλιτέχνης δεν μένει απομονωμένος στο περιθώριο της
κοινωνίας, αλλά παίρνει θέση στα κοινωνικά δρώμενα,
γίνεται ο «σεισμογράφος» κάθε κοινωνικής δόνησης και
μεταβολής.
Γενικότερα, ο Λόρκα αφιέρωσε στην τέχνη όλη
του ζωή, την οποία και θυσίασε μαχόμενος για τα
ιδανικά που πρέσβευε. Αυτό δείχνει την αγάπη και την
αφοσίωσή του στην ποίηση και στο θέατρο, αλλά κυρίως
στο λαό, στον οποίο ένιωθε ότι ανήκε. Ενέπνευσε με την
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τέχνη του τον συνεχή αγώνα για τη ζωή και τη βελτίωσή
της, και όχι τη μοιρολατρική αποδοχή της,
ονειροπολώντας πάντα μια ανέφικτη τελειότητα.
Επίλογος
Πότε λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για τέχνη, όταν
διαδραματίζει ένα κοινωνικό ρόλο, ή όταν αποτελεί
αυτοσκοπό; Ο Μπωντλαίρ και ο Λόρκα έδωσαν τη δική
τους απάντηση, μέσα από τη ζωή τους, για το πώς
αντιμετωπίζουν την τέχνη. Ήταν δύο αρκετά
διαφορετικοί ποιητές, που έζησαν σε διαφορετικούς
τόπους, με άλλες συνθήκες και με διαφορετικές
επιρροές. Το μόνο κοινό τους, ήταν ότι αγαπούσαν και
οι δύο πολύ την τέχνη τους και δεν ανέχονταν τη
διαφθορά της κοινωνίας. Μόνο που ο Μπωντλαίρ
επέλεξε να μείνει στο κοινωνικό περιθώριο και
προσπάθησε να δει την ομορφιά, φτιάχνοντάς την μέσα
από την ποίηση ή καταφεύγοντας σε ουσίες και αλκοόλ,
ενώ ο Λόρκα αναμείχθηκε με το λαό, αφουγκράστηκε
τον παλμό του και μέσα από τη θεατρική του ποίηση
προσπάθησε να δώσει το έναυσμα για συνεχή αγώνα
ενάντια στη διαφθορά της κοινωνίας. Ο Μπωντλαίρ
διαμόρφωσε την αντίληψή του για τον καλλιτέχνη
σύμφωνα με την εικόνα του μυστηριώδη και
καταραμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι ανώτερος και
ξεχωριστός από τους άλλους. Ο Λόρκα αφετέρου μπορεί
να χαρακτηριστεί ήρωας, αφού έδωσε και τη ζωή του
υπερασπιζόμενος τις αξίες και τα ιδανικά του και πολύ
περισσότερο την πατρίδα του. Παρατηρούμε ότι ο
τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την τέχνη ο κάθε
καλλιτέχνης και ο σκοπός που έχει, διαφέρουν ανάλογα
με τα βιώματά του και τις επιρροές του. Το δόγμα,
όμως, «η τέχνη για την τέχνη», ακόμα και αν είναι
εφικτό, ακόμα και αν το υποστήριξαν σθεναρά οι οπαδοί
του, δεν κατάφερε να υλοποιηθεί και να πετύχει το
σκοπό του, να δημιουργηθούν, δηλαδή, πραγματικά
έργα τέχνης που δεν έχουν καμία άλλη χρησιμότητα.
Δείγμα στρατευμένου θεατρικού έργου:
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα:
Άτιτλο έργο (Η Εισαγωγή)
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:
Κυρίες και κύριοι,
Δεν πρόκειται να σηκωθεί η αυλαία για να
διασκεδάσει το κοινό με λογοπαίγνια, ούτε με κάποιο
σκηνικό που θα δείχνει ένα σπίτι όπου δε συμβαίνει
τίποτα αλλά είναι στραμμένοι απάνω του οι προβολείς
του θεάτρου για να σας προσελκύσει και να σας κάνει να
πιστέψετε πως η ζωή είναι αυτή. Όχι. Ο ποιητής, και με
τις πέντε του αισθήσεις σε απόλυτη εγρήγορση, θα έχει όχι
την ευχαρίστηση αλλά τη δυσαρέσκεια, να σας
παρουσιάσει απόψε μία τόση δα γωνίτσα της
πραγματικότητας.
Πρέπει, με κάθε μετριοφροσύνη, να σας επιστήσω
την προσοχή στο ότι τίποτα δεν είναι επινοημένο.
Άγγελοι, ίσκιοι, φωνές, λύρες από χιόνι και όνειρα
υπάρχουν και πεταρίζουν ανάμεσά σας, αληθινά όσο κι ο
πόθος, τα κέρματα που έχετε στην τσέπη ή ο καρκίνος που
κρυφοτρώει το όμορφο στήθος της γυναίκας ή το
αποκαμωμένο χείλι του εμπόρου.
Ερχόσαστε στο θέατρο με μόνη έγνοια να
διασκεδάσετε, κι έχετε συγγραφείς που τους πληρώνετε,
και καλά κάνετε. Σήμερα όμως ο ποιητής σας έστησε
παγίδα, επειδή θέλει και σκοπεύει να ταρακουνήσει τις
καρδιές σας, δείχνοντας εκείνα που δεν θέλετε να δείτε,
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φωνάζοντας εκείνες τις απλούστατες αλήθειες που δεν
θέλετε ν’ ακούσετε.
Γιατί; Αν πιστεύετε σε Θεό - κι εγώ πιστεύω - γιατί
φοβόσαστε τον θάνατο; Κι αν πιστεύετε στον θάνατο, τότε
γιατί όλη αυτή η σκληρότητα, αυτή η αδιαφορία για τον
αβάσταχτο πόνο του διπλανού σας;
Χα Χα Χα Χα! Θα μου πείτε πως κάνω κήρυγμα. Ε
και; Κακό είναι το κήρυγμα; Όλοι σχεδόν όσοι με ακούνε,
κάποτε τα έχουν βροντήξει κι έχουν φύγει από το σπίτι
παρατώντας τον πατέρα ή τη μάνα τους κάποια στιγμή
που τους γκρίνιαξαν για το καλό τους, και τη στιγμή αυτή
θα έδιναν ό, τι έχουν και δεν έχουν, ακόμα και τα ίδια
τους τα μάτια, για να ξανακούσουν εκείνες τις γλυκές,
χαμένες φωνές. Το ίδιο και τώρα. Μα το να δεις την
πραγματικότητα είναι δύσκολο. Και πόσο μάλλον να τη
δείξεις. Είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμω. Μα δεν
πειράζει.
Ειδικά εσείς, οι άνθρωποι της πόλης, που ζείτε
στην πιο κακορίζικη και θλιβερή ψευδαίσθηση. Το μόνο
που κάνετε, είναι να ψάχνετε τρόπους για να μείνετε
ανενόχλητοι. Όταν σφυρίζει ο άνεμος, βάζετε μουσική για
να μην ακούτε τα λόγια του. Για να μη βλέπετε τον
τεράστιο χείμαρρο των δακρύων που μας περικυκλώνει,
σκεπάζετε με δαντέλες τα παράθυρα. Για να μπορείτε να
κοιμάστε ήσυχοι και για να σωπάσετε το επίμονο τριζόνι
της συνείδησης, επινοείτε τα φιλανθρωπικά ιδρύματα.
Κήρυγμα! Μάλιστα, κήρυγμα! Γιατί θα πρέπει
τάχα να πηγαίνουμε πάντα στο θέατρο για να δούμε τι
συμβαίνει εκεί και όχι τι συμβαίνει μ’ εμάς; Ο θεατής
είναι ήσυχος, γιατί ξέρει ότι το έργο δεν θα τον θίξει. Τι
ωραία που θα ήταν όμως, αν τον φώναζαν στο σανίδι και
τον έβαζαν να μιλήσει, και ο ήλιος της σκηνής του έκαιγε
το χλωμό παγιδευμένο του πρόσωπο!
Η πραγματικότητα αρχίζει επειδή ο συγγραφέας
δεν σας θέλει καθισμένους στο θέατρο, αλλά στη μέση του
δρόμου. Γι’ αυτό και δεν θέλει να κάνει ποίηση, ρυθμό,
λογοτεχνία, θέλει να δώσει ένα μαθηματάκι στις καρδιές
σας. Γι’ αυτό είναι ποιητής, έστω πολύ σεμνά. Θα
μπορούσε να το κάνει ο καθένας. Ο συγγραφέας ξέρει να
φτιάχνει στίχους. Τους είχε φτιάξει μάλιστα, κατά τη
γνώμη μου, αρκετά καλούς, κι έχει και κάποιο όνομα στο
θέατρο, χτες όμως μου έλεγε πως κάθε τέχνη είναι η μισή
τέχνασμα που για την ώρα τον ενοχλούσε, και πως δεν
είχε όρεξη να φέρει εδώ μέσα το άρωμα των άσπρων
κρίνων ή τη στριφτή κολόνα που γύρω της στροβιλίζονται
χρυσαφένια περιστέρια. (Χτυπάει τα χέρια του.) Μπορώ
να έχω ένα φλιτζάνι καφέ;
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