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Η ψηφιακή τεχνολογία έχει δηµιουργήσει µια από τις σηµαντικότερες αλλαγές στην
εκπαίδευση από την εφεύρεση του Τύπου: οι σπουδαστές πρέπει για να σκεφτούν και
να επικοινωνήσουν ως σχεδιαστές και καλλιτέχνες προκειµένου να δηµιουργήσουν
ιστοχώρους και άλλα προϊόντα πολυµέσων που απαιτούνται τώρα για τα
προγράµµατα εργασίας. Η τέχνη έχει γίνει η επόµενη βασική εκπαίδευση, ή “4ο R,”
και είναι τόσο σηµαντική όπως τα άλλα 3 R* (ανάγνωση, γραφή και
αριθµιτική(reading, ‘riting and ‘rithmetic)).
Η τέχνη έχει γίνει τόσο σηµαντική στο σχολείο επειδή είναι τόσο σηµαντική στον
κόσµο της εργασίας. Οι επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο έχουν αγκαλιάσει τα
πολυµέσα ως αρχική µορφή επικοινωνίας καθώς επίσης και τη διεθνή γλώσσα του
∆ιαδικτύου. Επιπλέον, τα εκατοµµύρια των καναλιών της τηλεόρασης, τα CD και τα
DVD και οι ιστοχώροι - όπως και άλλα νέα µέσα που δεν είναι ακόµα στον ορίζοντα
της φαντασίας- απαιτούν µουσικούς, χορευτές, αφηγητές, χορογράφους,
βιντεογράφους, σχεδιαστές γραφικών, δηµιουργικούς συµβούλους, και πολλούς
άλλους «καλλιτεχνικούς» επαγγελµατίες.
∆εν πρέπει πλέον να συζητήσουµε εάν η τέχνη είναι σηµαντική στα σχολικά
συστήµατά µας. Σαφώς είναι. Αλλά πρέπει να µεταχειριστούµε την τέχνη ως βασική
εκπαίδευση παρά σαν µια θεµατική περιοχή. Είναι µια βασική µορφή επικοινωνίας
και πρέπει να εµποτιστεί σε όλες τις θεµατικές περιοχές, ακριβώς όπως άλλες
βασικές εκπαιδεύσεις είναι. Για τους σπουδαστές για να είναι επιτυχείς στο σχολείο
και στην εργασία τους, καθώς επίσης και στις κοινότητες και τις προσωπικές ζωές
τους, θα χρειαστούν την τέχνη και σχεδιαστικές δεξιότητες που η ψηφιακή εποχή
απαιτεί.
Σηµειώσεις άρθρου
* Στην αγγλόφωνη εκπαίδευση στις Ηνωµένες Πολιτείες, τα βασικά της εκπαίδευσης
αναφέροµαι ως “3 Rs: Reading, ‘Riting, and ‘Rithmetic. Η χρήση του γράµµατος R
είναι ένα λογοπαίγνιο που λειτουργεί καλά στα αγγλικά, αλλά όχι στα Ελληνικά. Είτε
το λογοπαίγνιο λειτουργεί καλά ή όχι, το σηµείο παραµένει το ίδιο: η τέχνη πρέπει να
αντιµετωπιστεί ως βασική εκπαίδευση, όχι σαν µια θεµατική περιοχή.
Αυτό είναι ένα απόσπασµα από το ολόκληρο άρθρο. Για να διαβάσετε το ολόκληρο
άρθρο σε διάφορες γλώσσες, επισκεφτείτε το : www.jasonohler.com/fourthr.

