
ΣΤΑΔΙΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΗΣ (τεχνική του David Perkins, 1994 

Learning to Think by Looking at art) 

1ο Στάδιο: Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 Τι είναι αυτό; Τι βλέπετε; 

 Τι σας κινεί το ενδιαφέρον; 

 Τι σας κάνει να αναρωτιέστε; 

 Σας θυμίζει  κάτι το έργο; 

 Κλείστε τα μάτια για λίγα δευτερόλεπτα. 

 Ανοίχτε τα και παρατηρείστε εκ νέου το γλυπτό. 

 Υπάρχει κάτι που δεν είδατε; 

 

 

 

 

 

 

Ο τίτλος του έργου δεν 

αποκαλύπτεται στους μαθητές 

παρά μόνο στο τέλος  της  2ης 

φάσης.  
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ΤΕΧΝΗΣ (τεχνική του David Perkins) 

 

 

 

2ο Στάδιο: Ευρεία Παρατήρηση 

Υπάρχει κάτι που θα ήθελες να συζητήσεις 

(εξετάσεις) περισσότερο; 

Υπάρχουν εκπλήξεις στο έργο; 

Υπάρχει κάτι παράξενο; 

Υπάρχει κάποιο  σενάριο που διακρίνεις; 

Υπάρχουν συμβολισμοί; 

Ποια συναισθήματα , αλλά και αίσθηση σου 

προκαλεί; 

Ποιος είναι ο ρόλος του μεγέθους, των υλικών, του 

σχήματος;  (Δίνονται οι πρώτες πληροφορίες) 

Ας εστιάσουμε μόνο στα πόδια. 

Ας εστιάσουμε μόνο στο σώμα. 

Ας εστιάσουμε στη δεξιά πλευρά μόνο. 

Ας εστιάσουμε στην αριστερή πλευρά μόνο. 

Ας εστιάσουμε  στο πάνω και κάτω μέρος.  

ανεξάρτητα. 

 

 

Επιπλέον, 

Δίνονται ορισμένες πληροφορίες για το έργο,  

τον καλλιτέχνη, την εποχή του 

ΜΟΜΑΝ, 1999 
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ΤΕΧΝΗΣ (τεχνική του David Perkins) 

3ο Στάδιο: Λεπτομερής και σε Βάθος Παρατήρηση 
 

 Γύρνα στα ενδιαφέροντα σημεία του έργου. Με ποιον τρόπο η 

καλλιτέχνιδα τα έκανε ενδιαφέροντα;  (π.χ. μαρμάρινα αυγά) 

 Ποια στοιχεία δίνουν στο έργο ένταση και δύναμη και ποια το αντίθετο; 

 Γιατί η καλλιτέχνης δημιούργησε τις εκπλήξεις ;  (π.χ. το σχήμα των 

ποδιών διαφέρει από το  αυτό της πραγματικής αράχνης) 

 Ψάξε και ερμήνευσε  το ρόλο  του όγκου, 

 των υλικών, των διαστάσεων 

 Αν το έργο είχε άλλες διαστάσεις θα είχε το ίδιο συναισθηματικό 

αποτέλεσμα; 

 Αν το έργο ήταν φτιαγμένο από άλλα υλικά θα μου προκαλούσε τις 

ίδιες σκέψεις; 

 Αφαίρεσε κάποια από τα στοιχεία του γλυπτού (π.χ. ένα πόδι) , για να 

εντοπίσεις τη σημαντικότητά του. 

 Ποια στοιχεία της αράχνης τονίζονται και γιατί; (το σώμα, τα πόδια ή και 

τα δύο;) 

 Σύγκρινε το έργο με άλλα, του ίδιου καλλιτέχνη 

 Τελικά: Ποιο είναι το μήνυμά του; Τι θέλει να μας ‘πει’;  

 Τελικά ποιοι είναι οι συμβολισμοί του έργου;  

 Ποια συμπεράσματα βγάζετε για το έργο;  

 

 

 

Moman, 1999  

Σταθερή υποβοηθητική ερώτηση: 

Τι βλέπεις που σε κάνει να το λες αυτό; 






