∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
1. Σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών
Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο είναι να γνωρίσει ο µαθητής τις
Εικαστικές Τέχνες, να εµβαθύνει σ΄ αυτές και να τις απολαύσει µέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και
δηµιουργίας έργων, αλλά και µέσα από τη γνώση και την κατανόηση του φαινοµένου της τέχνης, ώστε να καλλιεργηθεί
ως δηµιουργός και ως φιλότεχνος θεατής.
Ειδικότερα µε το µάθηµα των Εικαστικών επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:
Η δηµιουργικότητα του µαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, η συµµετοχή του στις εικαστικές τέχνες.
Η γνώση και η χρήση των υλικών, των µέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές µορφές.
Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του
φαινοµένου της Τέχνης γενικότερα.
Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και η συµβολή των τεχνών στον πολιτισµό διαχρονικά και συγχρονικά.
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης
I. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

Τάξη

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου
Εξοικείωση µε απλά
υλικά, µέσα –
Τεχνικές
Απλά µορφικά
στοιχεία
Μορφές εικαστικών
τεχνών

Α-Β

Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)
Επιδιώκεται ο µαθητής:
Να ερευνά και να πειραµατίζεται µε διάφορα υλικά
δηµιουργώντας εικαστικά έργα.
Να εκφράζει ιδέες, εµπειρίες και συναισθήµατα µέσα από
τα έργα του.
Να αποκτά γνώσεις και πληροφορίες για τις εικαστικές
τέχνες.

Έργα τέχνης

Να ανακαλύπτει ότι η τέχνη είναι σπουδαίος τρόπος
έκφρασης.

Εισαγωγή στην
καλαισθησία

Να χρησιµοποιεί ορολογία, για να εκφράσει τις σκέψεις,
τις απόψεις και τα συναισθήµατά του για τα έργα της
τέχνης.

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις έννοιες
∆ιαθεµατικής
προσέγγισης
Ύλη,
Χρώµα,
Μορφή,
Ισορροπία,
Ιδέα,
Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χώρος,
Χρόνος,
Επικοινωνία,
Οµοιότητα – ∆ιαφορά

Να χρησιµοποιεί την τέχνη, για να συµπληρώνει άλλα
µαθήµατα.
Να αναπτύσσει εκτίµηση και ενδιαφέρον για την Τέχνη
και επιθυµία να συµµετέχει
σε καλλιτεχνικές
δραστηριότητες.
Να αναγνωρίζει βασικά εικαστικά επαγγέλµατα.
Εξοικείωση µε απλά
υλικά, µέσα –
Τεχνικές

Να ερευνά και να χρησιµοποιεί υλικά, τεχνικές και
τρόπους για τη δηµιουργία έργων και να αποκτά
δεξιότητες.

Μορφικά στοιχεία

Να αναπτύσσει ιδέες και να εκφράζει συναισθήµατα
µέσα από την πορεία της καλλιτεχνικής δηµιουργίας του.

Θέµα – Περιεχόµενο

Γ-∆

Μορφές εικαστικών
τεχνών
Εισαγωγή στις
αισθητικές αξίες

Να κατανοεί ότι τα έργα τέχνης εκφράζουν απόψεις,
αξίες και ιδέες του πολιτισµού µας και άλλων
πολιτισµών.
Να χρησιµοποιεί πηγές και πληροφορίες για απλές και
αργότερα για πιο σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες.
Να αναγνωρίζει το περιεχόµενο, τη µορφή και τον τρόπο
παρουσίασης του έργου τέχνης.
Να χρησιµοποιεί τις εικαστικές τέχνες διαθεµατικά µε τα
άλλα µαθήµατα.

Ύλη,
Χρώµα,
Μορφή,
∆οµή,
Κίνηση,
Όγκος – Χώρος,
Σύνθεση – ισορροπία,
Ρυθµός,
Ιδέα,
Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χρόνος,
Μεταβολή,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση,
Οµοιότητα – ∆ιαφορά

Να αναγνωρίζει ορισµένα µορφικά στοιχεία σε έργα
τέχνης και αργότερα να ερµηνεύει απλά.
Να επιδεικνύει τις ικανότητές του σε ατοµικές και σε
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οµαδικές καλλιτεχνικές εργασίες.
Να αναγνωρίζει διάφορα εικαστικά επαγγέλµατα και
αργότερα τις ικανότητες των ανθρώπων που
ασχολούνται µε αυτά.
Εξοικείωση µε απλά
υλικά, µέσα –
Τεχνικές
Μορφικά στοιχεία

Να κάνει επιτυχηµένη χρήση υλικών και τεχνικών στα
έργα του.
Να χρησιµοποιεί και να δηµιουργεί εικόνες δύο και τριών
διαστάσεων, για να εκφράσει ιδέες, συναισθήµατα και
εµπειρίες και αργότερα να χρησιµοποιεί σύµβολα.

Θέµα - Περιεχόµενο
– Νόηµα

Να αναγνωρίζει µορφές και µορφικά στοιχεία, που
εκφράζουν ιδέες, αξίες, απόψεις, σε έργα διαφορετικών
πολιτισµών.

Μορφές εικαστικών
τεχνών

Να δέχεται τις νέες πληροφορίες και να τις µετουσιώνει,
για να εµπλουτίζει τα έργα του.

Ιστορία Τέχνης –
Καλλιτέχνες

Να συζητά για τις προθέσεις του καλλιτέχνη, για
µεθόδους και για έννοιες τέχνης.

Απλά στοιχεία
αισθητικής, κριτικής
και ανάλυσης έργου

Να εκφράζει, να ερµηνεύει και να αξιολογεί τις
καλλιτεχνικές επιλογές σχετικά µε το περιεχόµενο, τη
δοµή και τον τρόπο παρουσίασης τους.
Να χρησιµοποιεί τις γνώσεις του για τις εικαστικές τέχνες
στα άλλα µαθήµατα.
Να συµµετέχει σε σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες
δραστηριότητες.

Ύλη,
Χρώµα,
Μορφή,
∆οµή,
Κίνηση – ∆υναµική,
Όγκος – Χώρος –
Βάθος,
Σύνθεση – ισορροπία,
Ρυθµός,
Ιδέα,
Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χρόνος,
Μεταβολή,
Εξέλιξη,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση,
Εξάρτηση,
Μήνυµα,
Σύµβολο,
Οµοιότητα – ∆ιαφορά

Να χρησιµοποιεί τους τρόπους λύσης προβληµάτων από
το χώρο των εικαστικών σε άλλες γνωστικές περιοχές.

Ε–ΣΤ

Να κατανοεί διάφορα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα
συγκρίνοντας µεθόδους, µέσα και έργα, και αργότερα να
αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των ικανοτήτων που
απαιτούνται γι΄ αυτά.
Επιπλέον στην ΣΤ΄ τάξη επιδιώκεται ο µαθητής:
Να κατανοεί τις ιστορικές παραµέτρους των τεχνών.
Να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για ένα
καλλιτεχνικό θέµα και ότι µπορούν να δοθούν
διαφορετικές λύσεις.
Να αξιολογεί τις ιδέες, τις ικανότητες και τις εργασίες του
και αργότερα να αξιολογεί προσιτά έργα τέχνης.
Να χρησιµοποιεί πληροφορίες για καλλιτέχνες, για τις
προθέσεις των καλλιτεχνών και για το κοινωνικό
περιεχόµενο προσιτών έργων τέχνης.
Να αναγνωρίζει τη σηµασία και τη σπουδαιότητα της
τέχνης σε διάφορους πολιτισµούς.
Να αναγνωρίζει ορισµένες χαρακτηριστικές τεχνοτροπίες
στην Ιστορία της Τέχνης.
Να γνωρίζει βασικά στοιχεία των εικαστικών
επαγγελµάτων µέσα από προσωπική επικοινωνία µε
καλλιτέχνες.
II. ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Τάξη

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου
Εξοικείωση µε απλά
υλικά, µέσα –
Τεχνικές
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Γενικοί στόχοι
(γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και αξίες)
Επιδιώκεται ο µαθητής:
Να βελτιώνει συνεχώς την ικανότητά του στη χρήση
µέσων και τεχνικών.

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις
έννοιες
διαθεµατικής
προσέγγισης
Ύλη,
Χρώµα,
Μορφή,

Α

Μορφικά στοιχεία

Να κατανοεί τις ιστορικές και τις κοινωνικές παραµέτρους
της τέχνης.

Θέµα - Περιεχόµενο
–Νόηµα

Να αναπτύσσει οπτικές και αντιληπτικές ικανότητες για το
χώρο, τη δοµή, την κίνηση, τα χρώµατα και το φως µέσα
στα έργα τέχνης.

Μορφές Εικαστικών
Τεχνών

Να χρησιµοποιεί σύµβολα, για να εκφράσει ιδέες,
συναισθήµατα και αξίες,

Ιστορία Τέχνης –
Καλλιτέχνες

Να κατανοεί την επίδραση διαφόρων πολιτιστικών
στοιχείων και να χρησιµοποιεί τέτοια στοιχεία στα έργα
του.

Αισθητική - Κριτική Ανάλυση έργου

Να βελτιώνει τα έργα του επηρεασµένος από έργα
τέχνης, εκθέσεις, καλλιτέχνες.
Να χρησιµοποιεί τις γνώσεις του σχετικά µε την ιστορία
της Τέχνης και άλλες πηγές στις επιλογές και στα έργα
του.
Να αναπτύσσει εκτίµηση και κρίση για τις τέχνες, και για
τις αισθητικές και τις κοινωνικές επιδράσεις τους.
Να κατανοεί ότι ο καλλιτέχνης εκφράζει απόψεις και αξίες.
Να αναλύει διαφορετικές τεχνοτροπίες έργων τέχνης
αλλά και παιδικών έργων.
Να συνδέει την τέχνη
µαθηµάτων.

µε το περιεχόµενο

∆οµή,
Κίνηση – ∆υναµική,
Όγκος – Χώρος –
Βάθος,
Σύνθεση – ισορροπία
– Οργάνωση,
Ρυθµός,
Ιδέα,
Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χρόνος,
Μεταβολή,
Εξέλιξη,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση,
Εξάρτηση,
Κώδικας,
Μήνυµα,
Σύµβολο,
Οµοιότητα – ∆ιαφορά,
∆ιαπολιτισµικότητα,
Αισθητική.

άλλων

Να αντιλαµβάνεται το ρόλο της καλαισθησίας στα
αντικείµενα και στο δοµηµένο περιβάλλον.
Να επινοεί εναλλακτικές λύσεις σ΄ ένα καλλιτεχνικό
πρόβληµα.
Να αξιολογεί την κοινωνική και την πολιτιστική ευθύνη
των καλλιτεχνών.
Υλικά - Μέσα –
Τεχνικές

Να βελτιώνει συνεχώς την ικανότητά του στη χρήση
µέσων και τεχνικών.

Μορφικά στοιχεία

Να αντιλαµβάνεται και να χρησιµοποιεί αρκετά µορφικά
στοιχεία.

Θέµα - Περιεχόµενο
– Νόηµα

Να χρησιµοποιεί γνώσεις από την ιστορία της τέχνης και
στοιχεία από έργα τέχνης στο δικό του έργο.

Μορφές εικαστικών
και εφαρµοσµένων
τεχνών
Β

Ιστορία τέχνης Τεχνοτροπίες –
Καλλιτέχνες
Αισθητική - Κριτική Ανάλυση έργου

Να κατανοεί σε βάθος την επίδραση που έχουν διάφοροι
πολιτισµοί στην τέχνη.
Να χρησιµοποιεί στα έργα του στοιχεία από διάφορες
πηγές (µουσεία, εκθέσεις).
Να κατανοεί ότι η τέχνη ικανοποιεί αισθητικές ανάγκες.
Να αναλύει και να κρίνει διαφορετικές τεχνοτροπίες
χρησιµοποιώντας κοινωνικά, πολιτικά, ψυχολογικά και
ιστορικά στοιχεία.
Να αναγνωρίζει τις ικανότητες που απαιτούνται για τα
διάφορα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα και τα επαγγέλµατα
εφαρµογών της τέχνης.

Ύλη, Χρώµα,
Μορφή, ∆οµή,
Κίνηση – ∆υναµική –
Ένταση,
Όγκος – Χώρος –
Βάθος, Σύνθεση –
ισορροπία –
Οργάνωση, Ρυθµός,
Ιδέα, Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χρόνος, Μεταβολή,
Εξέλιξη,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση,
Εξάρτηση,
Κώδικας, Μήνυµα,
Σύµβολο,
Οµοιότητα – ∆ιαφορά,
∆ιαπολιτισµικότητα,
Αισθητική.

Να εφευρίσκει ποικίλες λύσεις σε ένα καλλιτεχνικό
πρόβληµα.
Να αναγνωρίζει την πολύπλευρη συµβολή του καλλιτέχνη
στην κοινωνία.
Σύνθετα υλικά και
µέσα – Τεχνικές

Να µεθοδεύει δηµιουργικές έρευνες, για να µορφοποιήσει
τις ιδέες του.

Μορφικά στοιχεία

Να χρησιµοποιεί ποικιλία τεχνικών.

Θέµα - Περιεχόµενο
– Νόηµα

Να εκφράζει ιδέες και συναισθήµατα σε ποικίλες µορφές
εικαστικών τεχνών.
Να συζητά για την αισθητική διάσταση των εικαστικών

Ύλη,
Χρώµα,
Μορφή,
∆οµή,
Κίνηση – ∆υναµική –
Ένταση,
Όγκος – Χώρος –
Βάθ
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τεχνών.
Μορφές εικαστικών
και εφαρµοσµένων
τεχνών
Γ

Ιστορία Τέχνης και
Πολιτισµού,
Τεχνοτροπίες –
Καλλιτέχνες
Αισθητική - Κριτική,
Θεωρία τέχνης Ανάλυση έργου

Να αναπτύσσει σειρές από έργα µε κοινό θέµα και
προβληµατισµό.
Να συγκρίνει έργα διαφορετικών τεχνοτροπιών.
Να κατανοεί το ιστορικό περιεχόµενο των έργων.
Να χρησιµοποιεί ειδική ορολογία για έργα δύο και τριών
διαστάσεων.
Να επιχειρηµατολογεί σε συζητήσεις γύρω από την τέχνη.
Να εκθέτει τα έργα του και να οργανώνει εκθέσεις.
Να έχει εµπειρία από έργα διαφορετικών πολιτισµών και
να διακρίνει τα ιδιαίτερα στοιχεία τους.
Να κατανοεί τις κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις
που έχει δεχτεί ένα έργο τέχνης και τους τρόπους µε τους
οποίους τις απεικονίζει.
Να κατανοεί τη διαφορά των Καλών Τεχνών από τα
προϊόντα των εφαρµοσµένων τεχνών.
Να χρησιµοποιεί και να αναλύει τα εµπορικά προϊόντα, το
λαϊκό πολιτισµό, την τεχνολογία των Μ.Μ.Ε. και τις
διάφορες εικόνες και να τα χρησιµοποιεί ως πηγές
άντλησης ιδεών.

Βάθος,
Σύνθεση – ισορροπία
– Οργάνωση,
Ρυθµός,
Ιδέα,
Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χρόνος,
Μεταβολή,
Εξέλιξη,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση,
Εξάρτηση,
Κώδικας,
Μήνυµα,
Σύµβολο,
Οµοιότητα – ∆ιαφορά,
∆ιαπολιτισµικότητα,
Αισθητική,
Ύφος.

Να αναλύει, να ερµηνεύει και να αξιολογεί διάφορα έργα
µορφολογικά και νοηµατικά, χρησιµοποιώντας την
κατάλληλη ορολογία.
Να συνειδητοποιεί τη διαθεµατικότητα όλων των Καλών
Τεχνών.
Να κατανοεί τις τεχνικές και τις µεθόδους στις κυριότερες
εικαστικές τέχνες.
Να αναγνωρίζει την αξία της τέχνης ως σηµαντικής και
απαραίτητης ανθρώπινης εµπειρίας.
Να κάνει την τέχνη αδιάσπαστο µέρος της καθηµερινής
ζωής του.
Να συνειδητοποιεί ότι η γνώση της Τέχνης χαρακτηρίζει
τα καλλιεργηµένα άτοµα.
Να εξοικειωθεί µε τα µουσεία και τις πινακοθήκες.
Να διερευνά τα διάφορα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα.

AΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
1. Ειδικοί Σκοποί
Με το µάθηµα των Εικαστικών επιδιώκεται οι µαθητές:
Να παρατηρούν, να ερευνούν, να πειραµατίζονται και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο χειρισµό απλών
υλικών και µέσων δηµιουργώντας εικαστικά έργα.
Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές και τρόπους, για να εκφράζονται µε δηµιουργικό τρόπο και να µεταβιβάζουν
απόψεις, συναισθήµατα και βιώµατα.
Να γνωρίσουν την ορολογία, τα σύµβολα, τα µορφικά στοιχεία και τις µορφές που χρησιµοποιούν οι εικαστικοί
καλλιτέχνες και να εξοικειωθούν µε αυτά.
Να προσεγγίζουν, να κατανοούν και να απολαµβάνουν το φαινόµενο της Τέχνης και να έχουν θετική στάση και
συµπεριφορά απέναντι στα έργα τέχνης.
Να γνωρίσουν τα ποικίλων µορφών εικαστικά έργα τέχνης, να τα κατανοήσουν, να τα αναλύσουν, να τα
ερµηνεύσουν, να τα κρίνουν και να εκτιµήσουν την ελληνική και την παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά.
2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας
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ΤΑΞΗ Α΄ - Β΄

Στόχοι

Ενδεικτικές

Θεµατικές Ενότητες

∆ραστηριότητες-οδηγίες1

1ος άξονας: "Εξοικείωση µε απλά υλικά, µέσα, τεχνικές"
∆αχτυλοµπογιές,
νεροµπογιές, κραγιόνια,
κάρβουνα, µαρκαδόροι

Οι µαθητές επιδιώκεται να:
Χρησιµοποιούν
µε
αυξανόµενη
ευχέρεια δύο – τρία διαφορετικά υλικά,
για να σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν.

Χαρτί, χαρτόνια, κουτιά
Πηλός,
πλαστελίνη

Κόβουν µε ψαλίδι ευθείες και
καµπύλες µε ακρίβεια, ακολουθώντας
σχέδιο σε χαρτί.

Φυσικά
υλικά
ανακυκλώσιµα υλικά

Κολλάνε χαρτιά και χαρτόνια.
Πλάθουν
µε
µορφοποιούν.

ευχέρεια

ζυµάρι,
–

Απλές
τεχνικές,
κατάλληλες για µικρά
παιδιά – πειραµατισµοί

και

Χρησιµοποιούν µε φαντασία διάφορα
υλικά,
για
να
κατασκευάσουν
µικροαντικείµενα.

∗ Επιλογή των κατάλληλων υλικών κ.τ.λ.
∗ Επιλογή ασφαλών εργαλείων , κατάλληλων
για παιδιά.
∗ Η εκµάθηση της χρήσης των υλικών, µέσων,
εργαλείων, τεχνικών κ.τ.λ. γίνεται κατά τη
δηµιουργία συγκεκριµένων θεµάτων (άξονες
1+3+4).
∗ Χρήση πινέλων διαφόρων
µαρκαδόροι και χρώµατα µη τοξικά.

µεγεθών,

∗ χρήση χαρτιών λευκών, χρωµατιστών, από
περιοδικά κ.τ.λ., χαρτόνια από χαρτόκουτες
κ.ά.

Μαθαίνουν απλές τεχνικές και να τις
εφαρµόζουν.

∗ χρήση χαρτιών για σχέδιο ζωγραφικής κ.τ.λ.
και ως µέσο για καρτεπικόλληση (κολάζ),
κατασκευές κ.τ.λ.

∆οκιµάζουν διάφορες τεχνικές.

** πλάσιµο µε προσθετική µέθοδο.
∗χρήση απλών εργαλείων πλαστικής.
** µετατροπή της πραγµατικής χρήσης
διαφόρων αντικειµένων π.χ. 2 πλαστικά
πώµατα µπορούν να γίνουν «φώτα», «µάτια»,
«ρόδες» κ.τ.λ.
∗ συλλογή και αποθήκευση
«άχρηστων» υλικών (χάρτινοι
κουτιά, µπουκάλια κ.ά.).

διάφορων
κύλινδροι,

∗ χρήση φυσικών υλικών όπως: κοχύλια,
κλαδάκια, βότσαλα, φασόλια κ.ά.
∗ παρότρυνση για δοκιµές και πειραµατισµούς.
ος

2
Εκφράζουν
αποδίδουν
γραµµών.

συναισθήµατα
κίνηση
µε

και να
ποικιλία

άξονας: "Απλά µορφικά στοιχεία"
Γραµµή
Χρώµα
Σχήµατα

Ορίζουν περιγράµµατα.
Γεµίζουν χρωµατικά κενές επιφάνειες,
αργότερα
να
τυποποιούν
το
χρωµατισµό
συγκεκριµένων
αντικειµένων.
Αναγνωρίζουν τα χρώµατα
περιβάλλον και στα έργα τέχνης.

Μορφές
Υφή

µορφές

µε

∗ γραµµές όπως ατέρµονες, καµπύλες ευθείες
‘‘µονοκονδυλιές’’, περιγράµµατα κ.τ.λ.
∗ παρότρυνση των παιδιών να παίξουν µε τα
χρώµατα και να δοκιµάσουν ποικίλους
τρόπους χρωµατισµού.
∗ τα απλά γεωµετρικά σχήµατα και οι µορφές
(ανθρώπων, σπιτιών
κ.λ.π.) σχεδιάζονται
ατελώς, αργότερα αποκτούν ευκρίνεια.

στο

Συνθέτουν διάφορα σχήµατα.
Συνθέτουν
ισορροπία.

∗ κυριαρχία γραµµών στην εικαστική έκφραση
των µαθητών.

** παιχνίδια για την διάκριση και ονοµασία της
υφής διαφόρων επιφανειών.

κεντρική

∗ υφή, όπως χνουδωτό, απαλό,
µεταξένιο, γλιστερό, λεπτό, τραχύ κ.λπ.

∆ιακρίνουν και ονοµάζουν την υφή
ορισµένων επιφανειών.

άγριο

3ος άξονας: "Θέµα"
1

Η στήλη αυτή περιλαµβάνει οδηγίες και δραστηριότητες. Με το σύµβολο * σηµειώνονται οι οδηγίες, ενώ µε το σύµβολο **
σηµειώνονται οι δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις
ης
προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3 στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.
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Παρατηρούν το φυσικό και το
δοµηµένο περιβάλλον και να τα
ερµηνεύουν µε απλά στερεότυπα στα
έργα τους, αργότερα µε αυξάνουσες
λεπτοµέρειες
και
περιγραφική
ακρίβεια.

Θέµατα
από
παρατήρηση,
µνήµη,
φαντασία, συναισθήµατα,
περιβάλλον, ζώα, φυτά,
οικογένεια,
γιορτές,
εποχές, επαγγέλµατα

Αποδίδουν
διάφορα
θέµατα
χρησιµοποιώντας απλά στερεότυπα.

Θέµατα
από
άλλες
σχολικές δραστηριότητες

Αντλούν θέµατα για τη ζωγραφική τους
από άλλες σχολικές δραστηριότητες.

Συλλογές

Συλλέγουν σειρές εικόνων, καρτών,
φωτογραφιών µικροαντικειµένων.

Παραλλαγές,
επεξεργασίες,
αφηρηµένες εικόνες

∆ιακοσµούν µε χειροτεχνίες τους το
περιβάλλον τους.
Επεξεργάζονται
διάφορες
επεµβαίνοντας δηµιουργικά.

εικόνες

∆ιακοσµήσεις

Παιχνίδια µε χρώµατα και
άλλα υλικά

Συµµετέχουν, να προτείνουν ή να
δηµιουργούν παιχνίδια µε έργα τέχνης,
εικόνες κτλ.

Σχολικές γιορτές π.χ. ΄΄Χριστούγεννα΄΄
(Θρησκευτικά,
Μουσική,
Περιβάλλοντος, Λογοτεχνία κ.ά.).

Μελέτη

∗ κάθε θέµα που προκαλεί το ενδιαφέρον του
παιδιού και µπορεί να αποδοθεί µε τις
σχεδιαστικές
του
ικανότητες
θεωρείται
κατάλληλο.
∗ στερεότυπα όπως ''κύκλος'' για ήλιο,
πρόσωπο, λουλούδι κ. α., το ''τετράγωνο'' για
σπίτι, κουτί κ.α., το κόκκινο για στέγη, φωτιά
κ.ά.
** σχολικές δραστηριότητες όπως περίπατος,
επισκέψεις συζητήσεις κ.τ.λ.
** συλλογές όπως καρτ-ποστάλ, εικόνες έργων
τέχνης, εικόνες ζώων κ.τ.λ., οι οποίες
χρησιµοποιούνται
στα
εικαστικά
ποικιλοτρόπως.
** διακόσµηση περιβάλλοντος για σχολικές
εορτές, επετείους, εκδηλώσεις κ.ά.
** επιζωγράφιση εικόνων, κόψιµο
διαφορετική επανασύνδεση εικόνων κ.ά.

και

** παιχνίδια µε χρώµατα και άλλα υλικά.
** παιχνίδια ερωτήσεων κ.τ.λ.
ος

4

Σχεδιάζουν
συγκεντρωµένοι
µε
αυξανόµενη
χρονική
διάρκεια
απασχόλησης νοηµατικά σχέδια.
Σχεδιάζουν
µε
περιγράµµατα
ανθρώπους, ζώα, φυτά, σπίτια κ.ά. και
αργότερα να προσθέτουν µε σταθερές
γραµµές
ουρανό,
έδαφος
και
περιβάλλον σε δισδιάστατο χώρο.
Χρωµατίζουν
µε
καθαρότητα,
αυξανόµενη προσοχή και ακρίβεια
επίπεδες επιφάνειες.
Ζωγραφίζουν µε παραστατικότητα και
αφηγηµατικότητα.

άξονας: "Μορφές εικαστικών τεχνών"
Σχέδιο

∗ ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση.

Ζωγραφική

∗ αποδοχή της διαφορετικότητας στα έργα των
παιδιών.

Πηλοπλαστική
Υφαντική
Μικροκατασκευές
Εµπεριχάραξη (στένσιλ)
Καρτεπικόλληση (Κολάζ)
Αιωρούµενα
(µόµπιλς)

αντικείµενα

Τυπώµατα (στάµπες)

Πλάθουν απλές µορφές.

** σχέδιο και ζωγραφική σε διάφορα µεγέθη
χαρτιού.
** ατοµικά και οµαδικά έργα.
** πλάσιµο µε προσθετική µέθοδο.
** ύφανση χωρίς τελάρο ή σε µικρό τελάρο
10x15cm περίπου, µε λουρίδες χαρτιού,
υφάσµατος, χόρτο, µαλλί κ.τ.λ.
** µικροκατασκευές από χαρτόνι, κοµµάτια
ξύλου, «άχρηστα» υλικά, πλαστικά κ.τ.λ.

µεγέθους

∗ ο εµπεριχάρακας (στένσιλ) είναι απλό όργανο
σχεδίασης έτοιµων σχηµάτων.

απλές

** Καρτεπικόλληση (κολάζ) µε διάφορα επίπεδα
υλικά, µε διακοσµητικό αποτέλεσµα

Χρησιµοποιούν
µε
αυξανόµενη
ευχέρεια εµπεριχάρακες (στένσιλ)
διάφορων σχεδίων.

∗ τα αιωρούµενα αντικείµενα (µόµπιλ είναι
κρεµαστά , κινητά µικροαντικείµενα από σύρµα
και σπάγγο όπως χάρτινα ψάρια, πουλιά,
λουλούδια κ.τ.λ.

Κολλάνε
διάφορα
δηµιουργώντας εικόνες.

** στάµπες έτοιµες ή από πατάτες, φύλλα,
σπάγκους κ.τ.λ.

Υφαίνουν
υφαντό.

ένα

µικρού

Κατασκευάζουν
διάφορες
µικροκατασκευές.

Κατασκευάζουν απλά
αντικείµενα (µόµπιλς).

υλικά
αιωρούµενα

** έργα δύο και τριών διαστάσεων

Τυπώνουν απλές στάµπες.
5ος άξονας: "Έργα τέχνης"
Γνωρίζουν και να ονοµάζουν ορισµένα
είδη ελληνικής παραδοσιακής τέχνης.
Γνωρίζουν και να ονοµάζουν ορισµένα
είδη της τοπικής τους παραδοσιακής
τέχνης.
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Έργα τέχνης από:
Ελληνική
τέχνη

παραδοσιακή

Τοπική τέχνη
Μοντέρνα τέχνη

Προφορική περιγραφή ενός έργου τέχνης,
εύστοχη χρησιµοποίηση απλών όρων και όρων
από τα µαθηµατικά (µήκος, συµµετρία ως προς
άξονα, σηµείο, ευθύγραµµο τµήµα, παράλληλες
και κάθετες ευθείες,σχήµατα) συζήτηση,
έκφραση προτιµήσεων (Γλώσσα, Μαθηµατικά).

Αναγνωρίζουν ως µοντέρνα
ορισµένα χαρακτηριστικά έργα.

τέχνη

Σύνδεση της τέχνης µε
παραµύθια,
διηγήσεις
κ.ά.

∗ Σύνδεση των έργων τέχνης µε ευχάριστες
δραστηριότητες και παιγνίδια.
∗ π.χ. στάµνες, τσεβρέδες, δαντέλες κ.τ.λ.
∗ π.χ. στη Σάµο τα πήλινα λαβοµάνα, στο
Πήλιο τα ξυλόγλυπτα κ.α.
∗ ένα – δύο έργα του Φ. Λεζέ, του Παρθένη,
του Μόραλη.

6ος άξονας: "Εισαγωγή στην καλαισθησία"
Χρησιµοποιούν ορθά στον προφορικό
τους λόγο ορισµένους απλούς όρους
τέχνης.
Εκφράζουν
σύντοµα
προτιµήσεις και απόψεις.

σκέψεις,

∆είχνουν ενδιαφέρον για έργα τέχνης.
Περιγράφουν απλά ό,τι παρατηρούν
σε ένα έργο τέχνης.

όρων

∗ όροι όπως ονόµατα χρωµάτων, σχέδιο,
ζωγραφιά, µοντέρνο, στολίδι.

έκφραση
σκέψεων,

∗ βιωµατική προσέγγιση όρων ή µε απλές
εξηγήσεις και παραδείγµατα.

έργων

∗ παρότρυνση µε κατάλληλες ερωτήσεις να
εκφραστούν προφορικά τα παιδιά για τα έργα
τους και για τα έργα τέχνης.

Απλή περιγραφή έργων
τέχνης

∗ παρουσίαση έργων τέχνης από τους
διδάσκοντες µε ευχάριστους τρόπους και
παιγνίδια.

Χρήση
τέχνης

απλών

Προφορική
προτιµήσεων,
απόψεων
Συναισθηµατική
προσέγγιση
τέχνης

∗ παρότρυνση µε κατάλληλες ερωτήσεις για να
µάθουν τα παιδιά να περιγράφουν.

Απαιτούµενος χρόνος
Ο δάσκαλος σε κάθε ωριαίο µάθηµα ή σε κάθε ενότητα µαθηµάτων επιλέγει κατά την κρίση του και συνδυάζει
διάφορους άξονες περιεχοµένων και στόχους. Στην ετήσια κατανοµή του χρόνου του µαθήµατος θα πρέπει να υπάρχει
τελικώς µια σχετική ισορροπία στην επιλογή των αξόνων περιεχοµένων και των στόχων.
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας2
Θέµα: Εικονογράφηση παραµυθιού ή θρύλου ή κειµένου παιδικής λογοτεχνίας. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών
µε ανάγνωση, συζήτηση – ερµηνεία, σύνθεση κειµένων, εικονογράφηση, παρουσίαση, δηµιουργία βιβλίου.
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μελέτη
του Περιβάλλοντος.
Θέµα: Ο χώρος του σχολείου – της τάξης. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε εικαστική αποτύπωση, κατασκευή
απλών µακετών, εικαστικές παρεµβάσεις στο χώρο, συζήτηση, σύνθεση κειµένων, συλλογές εικόνων,
συγκρίσεις. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος, Οµοιότητα – ∆ιαφορά, Συνεργασία. Προεκτάσεις στη
Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μελέτη του Περιβάλλοντος.
∆ιαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµενα
Γλώσσα: Προφορική περιγραφή ενός έργου τέχνης, εύστοχη χρησιµοποίηση απλών όρων, συζήτηση, έκφραση
προτιµήσεων.
Λογοτεχνία: Παραµύθι και εικονογράφηση, ελληνική λαϊκή παράδοση.
Μαθηµατικά: (Α΄ ταξη) µήκος, βάρος, χρήση αριθµών, συµµετρία ως προς άξονα, (Β΄ τάξη) σηµείο, ευθύγραµµο
τµήµα, παράλληλες και κάθετες ευθείες,σχήµατα.
Μελέτη Περιβάλλοντος: Αισθητική χώρου, σχολείο, οικογένεια, καιρός, ήλιος, νερό, ζώα, φυτά, πηλός, υφαντική.
Μουσική: Σχέση εικόνας και µουσικής.
Άλλες σχολικές δραστηριότητες: Σχολικές εορτές, πολιτιστικές δραστηριότητες.
ΤΑΞΗ Γ΄ - ∆΄

Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες
ος

1
Οι µαθητές επιδιώκεται να:

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες-οδηγίες

άξονας: "Εξοικείωση µε απλά υλικά, µέσα, τεχνικές"
Νεροµπογιές,

∗ Επιλογή των κατάλληλων υλικών, µέσων και

2
Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «ενδεικτικές διαθεµατικές
δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη
στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ Εικαστικών.
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Χρησιµοποιούν
µε
ευχέρεια
νεροµπογιές,
µαρκαδόρους
και
παστέλ.
Κόβουν και να µορφοποιούν χαρτιά
και χαρτόνια.
Κόβουν και να µορφοποιούν κόντρα
πλακέ ή άλλα µαλακά ξύλα.

µαρκαδόροι
παστέλ
Χαρτιά, χαρτόνια
Κόντρα πλακέ

∗ Ενδείκνυνται
ζωγραφική.

Πηλός, πλαστελίνη

∗ Λεπτά ή χοντρά πινέλα, σκληρά και µαλακά.

Εργαλεία

∗ Χαρτιά κατάλληλα για ζωγραφική και σχέδιο,
χρωµατιστά χαρτιά και διάφορα χαρτόνια για
κόψιµο.

Πλάθουν απλά αντικείµενα µε δύο
διαφορετικές τεχνικές.

Γεωµετρικά όργανα

Χρησιµοποιούν
ορισµένα
απαραίτητα εργαλεία και όργανα.

Στοιχειώδης οργάνωση
της
πορείας
της
κατασκευής

Μαθαίνουν ορισµένες τεχνικές και
να τις εφαρµόζουν επιτυχώς.

εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τις
προτεινόµενες, στον τέταρτο άξονα µορφές των
εικαστικών τεχνών.

Απλές τεχνικές

όλες

οι

νεροµπογιές

για

∗ Χρησιµοποιούνται κόντρα πλακέ ή άλλα µαλακά
ξύλα και καλούνται ή καρφώνονται.
- Πλάσιµο µε τη βοήθεια πλάστη. Με τον πλάστη
δηµιουργούνται επίπεδα τεµάχια, κόβονται και
κολλούνται.
- πλάσιµο µε ‘’µακαρόνι’’.
∗ Το µακαρόνι είναι κατάλληλο για αντικείµενα µε
κυλινδρικό σχήµα
∗ Χρησιµοποιούνται εύχρηστα και κατάλληλα για
την ηλικία των παιδιών εργαλεία για τον πηλό και
το κόψιµο και τη διαµόρφωση του ξύλου (λίµες,
γυαλόχαρτα, κόλλες κ.τ.λ.) υπό την επίβλεψη και
τη βοήθεια του διδάσκοντος.
** Τεχνικές πηλού, ξυλοκοπτικής, διαµόρφωσης
ξύλινων µικροαντικειµένων κ.τ.λ.

2ος άξονας: " Μορφικά στοιχεία"
Χρησιµοποιούν
και
να
συµπεριλαµβάνουν στα έργα τους
το σηµείο ως µικρότερο εικαστικό
στοιχείο.

Σηµείο

Εκφράζουν συναισθήµατα και να
αποδίδουν την κίνηση µε ποικιλία
γραµµών.

Ρυθµικές επαναλήψεις

∆ηµιουργούν
διάφορες
χρησιµοποιώντας
µε
γραµµές.
Αποδίδουν
µε
χρώµατα τη φύση.

µορφές
ευχέρεια

** Ποικιλία διατάξεων σηµείων, πυκνότητες και
αραιώσεις, πινελιές, κ.τ.λ.

Γραµµές
Χρώµα
Σχήµατα
Υφή

∗ Παρότρυνση των παιδιών να «παίξουν» µε τα
χρώµατα και να δοκιµάσουν ελεύθερα ποικίλους
τρόπους χρωµατισµού.
** ∆ηµιουργία και χρήση ποικίλων αποχρώσεων
µε
αναµίξεις
κατάλληλων
χρωµάτων
(νεροχρώµατα, δαχτυλοµπογιές κτλ).

νατουραλιστικά

** Σχήµατα γεωµετρικά αφηρηµένα ή απλά φυτικά
µοτίβα.

Αναµειγνύουν χρώµατα.
Επαναλαµβάνουν
σχήµατα
ρυθµικούς τρόπους.

∗ Γραµµές όπως ατέρµονες, καµπύλες , ευθείες,
''µονοκοντυλιές'', περιγράµµατα κ.τ.λ.

** Τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραµµο,
πυραµίδα κ.τ.λ.) µε χρήση γεωµετρικών οργάνων.

µε

∗ Υφή όπως: χνουδωτό, απαλό, άγριο, µεταξένιο,
γλιστερό, λείο, τραχύ, αγκαθωτό, τριχωτό, κ.τ.λ.

Συνθέτουν διάφορα σχήµατα.
Περιγράφουν την υφή διαφορετικών
επιφανειών.

3ος άξονας: "Θέµα - Περιεχόµενο"
Παρατηρούν το φυσικό και το
δοµηµένο
περιβάλλον
και
αποδίδουν στοιχεία από αυτό στα
έργα τους.

Θέµατα από:
Παρατήρηση του φυσικού
και
του
δοµηµένου
περιβάλλοντος

Βελτιώνουν τα έργα τους µετά από
παρατήρηση.

Σχολικές εορτές

∆ηµιουργούν έργα που σχετίζονται
µε σχολικές γιορτές και επετείους.

Άλλα µαθήµατα

∆ραστηριότητες

∆ηµιουργούν έργα µε θέµατα που
σχετίζονται µε άλλα µαθήµατα.

Ιστορίες,
παροιµίες

∆ηµιουργούν έργα µε αφορµή µια
ιστορία, ένα παραµύθι ή µια
παροιµία

Αντιθέσεις
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παραµύθια,

Εργασίες που αφορούν την αλληλεπίδραση, τις
διαφορές, την εξέλιξη ή τα προβλήµατα της
σχέσης του φυσικού και του δοµηµένου
περιβάλλοντος (Μελέτη περιβάλλοντος).
** Από µνήµη, από µελέτη, από εικόνες ή εκ του
φυσικού.
η
** Χριστούγεννα, 25 Μαρτίου κ.τ.λ.

** ∆ιακοσµήσεις, κάρτες.
∗ Ατοµικά ή οµαδικά ή και µε τη βοήθεια και
συνεργασία διδάσκοντος και γονέων π.χ. για
σκηνικά παραστάσεων.
∗

Απλές

εικονογραφήσεις

ή

περαιτέρω

διαθεµατική επεξεργασία.

παροιµία.
Αποδίδουν
περιγράφουν
αντιθέσεις.

** Ιστορίες από το µάθηµα της Ιστορίας ή άλλες.

θέµατα
που
ή
περιέχουν

** Αντίθεση περιεχοµένου (µέρα ** Νύχτα, παιδιά
– γονείς κ.τ.λ.).
** Αντιθέσεις µορφικές (µεγάλο – µικρό, σκούρο –
φωτεινό κ.τ.λ.).

4ος άξονας: "Μορφές εικαστικών τεχνών"
Σχεδιάζουν µε περιγράµµατα και
αυξανόµενη ακρίβεια ανθρώπους,
ποικίλα πράγµατα και στοιχεία του
περιβάλλοντος
σε
χώρο
µε
διάφορες οπτικές γωνίες.
Χρωµατίζουν τα σχέδιά τους και
ζωγραφίζουν
µε
αυξανόµενη
ευχέρεια και χρωµατική ποικιλία.
Ζωγραφίζουν
παραστατικότητα
αφηγηµατικότητα.

µε

έντονη
και

Σχέδιο
Ζωγραφική

** Πολύχρωµα
κραγιόνια.

Καρτεπικόλληση (κολάζ)

** Ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση.

Πηλοπλαστική

** Αποδοχή της διαφορετικότητας στα έργα των
παιδιών.

Εικονογραφήσεις

µε

µαρκαδόρους

ή

** Καρτεπικόλληση (κολάζ) µε χαρτιά και κόλα ή
άλλα υλικά: πανιά, κοµµάτια εικόνων κ.τ.λ.

Χαλκοπλαστική
Τυπώµατα

** Απλές µορφές
αντικείµενα κ.α.

Υφαντική
Μακέτες

∆ηµιουργούν έργα καρτεπικόλλησης
(κολάζ).

σχέδια

Μικροκατασκευές
χειροτεχνίες

–

όπως

άνθρωποι,

ζώα,

** Απλά χρηστικά αντικείµενα όπως µικρό δοχείο,
τάσι κ.α.
** Αφόρµηση από ποίηµα ή άλλο κείµενο.

Πλάθουν απλές µορφές και απλά
χρηστικά αντικείµενα.

** Ελαφρά πίεση µε κατάλληλο εργαλείο ή στυλό
σε λεπτό φύλλο χαλκού 10x10cm περίπου.

Συνδυάζουν
λόγο.

** Μορφοποίηση συγκεκριµένου σχεδίου.

εικόνα

και

γραπτό

** Τύπωµα µε στάµπες από σφουγγάρι, πατάτα ή
φύλλα δέντρου κ.α.

Αποδίδουν ένα σχέδιό τους σε
φύλλο χαλκού.

** Σύνθεση διακοσµητικών µοτίβων.

Τυπώνουν µε στάµπες.

** Ύφανση σε µικρό τελάρο 20x15cm περίπου µε
λουρίδες χαρτιού, υφάσµατος, χόρτο, σπάγκους
κ.τ.λ.

Υφαίνουν ένα µικρό υφαντό.
Κατασκευάζουν
µια
τρισδιάστατη µακέτα.

απλή

** Μακέτες από χαρτόνια ή «άχρηστα υλικά»
όπως κουτιά, κλαδάκια, πλαστικά κ.α.

Κατασκευάζουν
διάφορες
τρισδιάστατες µικροκατασκευές και
χειροτεχνίες από εύχρηστα υλικά.

** Μακέτα σπιτιού (κουκλόσπιτο) από χαρτόνι κ.α.
** Στεφάνι από χάρτινα λουλούδια.
5ος άξονας: "Έργα τέχνης - Καλλιτέχνες"

Αναγνωρίζουν ορισµένα φηµισµένα
έργα της κλασσικής περιόδου της
Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης.
Αναγνωρίζουν
τις
διάφορες
περιόδους της τέχνης στα έργα
τέχνης (π.χ. Βυζαντινή, Μοντέρνα
τέχνη).
Κατηγοριοποιούν τα έργα ανάλογα
µε το συγκεκριµένο ή όχι της
µορφής τους.
Γνωρίζουν
ορισµένες
επαγγελµατικές δραστηριότητες του
ζωγράφου, του γλύπτη και του
αγιογράφου.

Έργα τέχνης από:
Αρχαία Ελληνική τέχνη
Βυζαντινή τέχνη
Σύγχρονη τέχνη

** Η ενασχόληση µε τα έργα τέχνης µπορεί να
περιλαµβάνει ερωτήσεις, παιγνίδια κ.α.
** Παρουσιάζονται και σχολιάζονται σύντοµα σε
εικόνες, κάρτες ή slides ένα ή δύο χαρακτηριστικά
και φηµισµένα έργα, όπως ο «Ερµής» του
Πραξιτέλη κ.α.

Παραστατική τέχνη- Μη
παραστατική τέχνη από
ευρωπαϊκούς
και
εξωευρωπαϊκούς
πολιτισµούς

** Ένα ψηφιδωτό, µια εκκλησία, και µια φορητή
εικόνα της βυζαντινής περιόδου

Καλλιτεχνικά
επαγγέλµατα: ζωγράφος,
γλύπτης, αγιογράφος

** Ένα έργο παραστατικό π.χ. του Μονέ και ένα
έργο µη παραστατικό (αφηρηµένο) π.χ. του
Καντίνσκυ ή µια γιαπωνέζικη λιθογραφία και ένα
αραβούργηµα.

Σύνδεση των έργων µε
δραστηριότητες
και
παιγνίδια

** Ένα έργο του Πικάσο, ένα έργο του Μαγκρίτ.

** ∆ιοργάνωση
καλλιτεχνών.

επισκέψεων

σε

εργαστήρια

6ος άξονας: "Εισαγωγή στις αισθητικές αξίες"
Χρησιµοποιούν σωστά ορισµένους
καλλιτεχνικούς
όρους
στον
προφορικό τους λόγο.
Εκφράζουν τη γνώµη τους, την
προτίµησή τους, τις σκέψεις τους για

Χρήση
τέχνης

απλών

Προφορική
προτιµήσεων,
απόψεων

όρων

έκφραση
σκέψεων,

Συνθετική εργασία µε κεντρικό θέµα το αρχαίο
θέατρο γενικά ή µια συγκεκριµένη παράσταση
(Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος, Ιστορία).
** Όροι όπως: καρτεπικόλλληση (κολάζ), γλυπτό,
κεραµικό, σκούρο.
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έργα τέχνης.
Εκφράζουν αυτό που νιώθουν
παρατηρώντας ένα έργο τέχνης.
Συζητούν
µε
προθυµία
και
ενδιαφέρον για θέµατα σχετικά µε
έργα τέχνης.

Συναισθηµατική
προσέγγιση
τέχνης

** Πολύχρωµο, σχήµα, αίσθηση κ.α.
έργων

** Προτροπή µε τη βοήθεια ερωτήσεων προς τα
παιδιά.

Συζήτηση για έργα τέχνης

** Θέαση κατάλληλων έργων τέχνης π.χ. «τα
ελάφια», «µητέρα και παιδί» κ.τ.λ.

Απλή περιγραφή έργων
τέχνης

Περιγράφουν διάφορα στοιχεία ενός
έργου που βλέπουν ή θυµούνται.

** Ενθάρρυνση και πρόκληση συζητήσεων είτε
αυθόρµητων είτε οργανωµένων γύρω από τα
παιδικά έργα ή έργα τέχνης.
** Περιγραφή µε τη βοήθεια
ερωτήσεων προς τα παιδιά.

κατάλληλων

Απαιτούµενος χρόνος
Ο δάσκαλος σε κάθε ωριαίο µάθηµα ή σε κάθε ενότητα µαθηµάτων επιλέγει κατά την κρίση του και συνδυάζει
διάφορους άξονες περιεχοµένων και στόχους. Στην ετήσια κατανοµή του χρόνου του µαθήµατος θα πρέπει να
επιτυγχάνεται σχετική ισορροπία στην επιλογή των αξόνων περιεχοµένων και των στόχων.
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Πήλινες κατασκευές µε θέµατα από τα γνωστικά αντικείµενα της τάξης. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε
συζήτηση – επιλογή θεµάτων από την Ιστορία, τη Μελέτη του Περιβάλλοντος, συλλογή φωτογραφιών πήλινων
αντικειµένων από διάφορες ιστορικές περιόδους, επίσκεψη σε εργαστήριο αγγειοπλαστικής, δηµιουργία
κατασκευών µε τη χρήση τεχνικών επεξεργασίας του πηλού, χρωµατισµό – διακόσµηση, σύνθεση κειµένων,
παρουσίαση, δηµιουργία ντοσιέ. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση, Εξέλιξη κλπ.
Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία.
Θέµα: Οι Θεοί του Ολύµπου. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε εικαστική αποτύπωση – απόδοση χαρακτηριστικών,
παρουσίαση σχετικών µύθων, δηµιουργία ζωγραφικών συνθέσεων ή καρτεπικόλληση (κολάζ), σύνθεση
κειµένων, συλλογές φωτογραφιών αγαλµάτων ή πινάκων µε θέµατα από τη σχετική µυθολογία. Θεµελιώδεις
διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία.
∆ιαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµενα
Ιστορία:( Γ’ τάξη) θεοί Ολύµπου, Μινωική, Μυκηναϊκή τέχνη, τοιχογραφίες Θήρας, (∆’ τάξη) Ο Μέγας Αλέξανδρος,
αρχαίο θέατρο.
Μαθηµατικά: (Γ’ τάξη ) χρήση αριθµών, κατασκευή γεωµετρικών σχηµάτων και στερεών, συµµετρία ως προς
άξονα, ( ∆΄ τάξη ) διατύπωση προβλήµατος, χρήση αριθµών.
Μελέτη Περιβάλλοντος: Μεταφορικά µέσα, ποδήλατα, ανεµόµυλοι, η ζωή στο νερό, φυσικό περιβάλλον, δοµηµένο
περιβάλλον.
Γλώσσα: Έκφραση σκέψεων, εντυπώσεων, αισθηµάτων, προφορική περιγραφή, αφήγηση.
Λογοτεχνία: Ελληνικά λογοτεχνικά κείµενα.
Μουσική : Ρυθµός.

ΤΑΞΗ Ε΄ - ΣΤ΄

Θεµατικές Ενότητες

Στόχοι

Ενδεικτικές
δραστηριότητες-οδηγίες

1ος Άξονας : “Εξοικείωση µε απλά υλικά, µέσα, τεχνικές”
Μολύβια-ξυλοµπογιές

Οι µαθητές επιδιώκεται να:
Εκτελούν σχέδια
λεπτοµέρεια.

µε

κίνηση

και

Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια µία ή δύο
τεχνικές νεροχρωµάτων.

Νεροµπογιές
Χαρτόνια,
πηλός

Γεωµετρικά όργανα

Μορφοποιούν χαρτόνια, σύρµα και
πηλό αποκτώντας δεξιότητες.

Εργαλεία

Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια τα βασικά
γεωµετρικά όργανα.

Πειραµατισµοί

Χρησιµοποιούν µε ασφάλεια και
ευχέρεια τα απαραίτητα κατάλληλα
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σύρµα,

Η/Υπολογιστής

∗ Επιλογή των κατάλληλων υλικών, µέσων και
εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για τις
προτεινόµενες, στον τέταρτο άξονα, µορφές των
εικαστικών τεχνών.
∗ Χρησιµοποίηση
επιφάνειας.

οποιασδήποτε

κατάλληλης

∗ Ενδείκνυνται όλες οι νεροµπογιές, το γκουάς και
οι σκόνες µε κόλλα.
** Χρησιµοποιείται η τεχνική του πηλού µε
µακαρόνι, µε πλάστη, ή η προσθετική τεχνική µε
φυσικό ή αυτοσκληρηνώµενο πηλό ή ζυµάρι.

εργαλεία.

** Χρήση κόλας ή συρραπτικού και χαρτόνια
(χαρτοκούτες κ.ά.).

Χειρίζονται τον υπολογιστή σε απλά
λογισµικά εικαστικών.
∆οκιµάζουν µε
τεχνικές
και
αποτελέσµατα.

** Με χάρακα, τρίγωνο και διαβήτη δηµιουργία
απλών γεωµετρικών και διακοσµητικών σχεδίων.

ενδιαφέρον νέες
αξιολογούν
τα

∗ Επιλογή βασικών εργαλείων που είναι ασφαλή
για τους µαθητές.
** Λογισµικά για παιδιά, για νέους χρήστες πρώτα επίπεδα εικαστικών προγραµµάτων.
∗ Λογικοί και παρορµητικοί τρόποι εργασίας µε
ποικιλία τεχνικών.
2ος Άξονας: "Μορφικά στοιχεία"

Αντιλαµβάνονται την αξία του σηµείου
και να χρησιµοποιούν
αυτό το
µικρότερο εικαστικό στοιχείο.

Σηµεία
Γραµµές

** Πυκνότητες και αραιώσεις σηµείων, πινελιές,
πουαντιγισµός κ.ά.
** Σχέδια µε ατέρµονες, καµπύλες, ευθείες,
µεικτές και άλλες γραµµές.

Εκφράζουν συναισθήµατα και να
αποδίδουν κίνηση
µε διάφορες
ποιότητες και εντάσεις γραµµών.
Ορίζουν σαφή περιγράµµατα.
Αναγνωρίζουν
σε
διάφορες γραµµές.

έργα

τέχνης
µε

Χρώµα

νατουραλιστικά

΄Ογκος

Εκφράζουν
συναισθήµατα
προσωπικές επιλογές χρωµάτων.
Αποδίδουν
µε
χρώµατα τη φύση.
Αποδίδουν
αποχρώσεων.
Συνθέτουν
σύνολα.

µικρή

σχήµατα

Απλές συνθέσεις

ποικιλία
σε

Επίπεδα, χώρος

αρµονικά

** Χρωµατικές ασκήσεις (όπως αναµείξεις) και
εφαρµογές τους σε έργα των µαθητών.
** Αντιγραφή, µελέτη και ελεύθερη απόδοση
απλών έργων εικαστικών καλλιτεχνών.
** Κατασκευή παζλ, συνθέσεις διακοσµητικές,
δυσδιάστατες και τρισδιάστατες φρίζες µε
γεωµετρικά ή φυσικά σχήµατα.
** Έργα µε χρήση τεχνικών, όπως είναι η
πλαστική ή
το ασαµπλάζ (συναρµογή
αντικειµένων).

∆ηµιουργούν τρισδιάστατα έργα.
Αντιλαµβάνονται το εσωτερικό και το
εξωτερικό, καθώς και το κενό και το
γεµάτο.

** Μεταφορά ενός ζωγραφικού έργου σε σκηνικό
µε την τεχνική των επιπέδων.
** Απλές µακέτες δισδιάστατες και τρισδιάστατες.

Αποσαφηνίζουν τα διάφορα επίπεδα
µιας µορφής, ενός στερεού σχήµατος
και ενός χώρου.
Συνειδητοποιούν και να αποδίδουν
χώρο σε έργα δύο και τριών
διαστάσεων.
Αντιλαµβάνονται το χώρο στο σπίτι
τους, στη γειτονιά τους και σ΄ ένα
τοπίο.
ος

3

Άξονας: "Θέµα – Περιεχόµενο - Νόηµα"
Θέµατα από τη φύση,
το χωριό και την πόλη

Συνθετική εργασία για τα τοπικά αυτοφυή φυτά.

Θέµατα από έργα
τέχνης

** Τα παιδιά δανείζονται, επεξεργάζονται ή
παραλλάσσουν στοιχεία από έργα τέχνης.

∆ηµιουργούν έργα επηρεασµένα από
τη θεµατολογία έργων τέχνης.

Θέµατα από άλλα
µαθήµατα

Εµπλουτίζουν τα έργα τους µε θέµατα
από άλλα µαθήµατα.

Θέµατα από γιορτές,
εµπειρίες, ιδέες,
ιδανικά

** ∆ιαθεµατική προσέγγιση µε µαθήµατα, όπως
Μουσική,
Λογοτεχνία,
Χορός,
Φυσική,
Γεωγραφία, Μαθηµατικά κ.ά.

Οι µαθητές να είναι ικανοί να:
Παρατηρούν το φυσικό
δοµηµένο περιβάλλον και
αποδίδουν στα έργα τους.

και το
να το

Περιγράφουν
και
σχολιάζουν
εµπειρίες από το περιβάλλον τους.
Αξιοποιούν τη φαντασία
εικαστικό τρόπο.

τους

µε

Εµπνέονται από ποικίλα ερεθίσµατα,
να επιλέγουν µόνο του το θέµα και να

Ελεύθερα θέµατα

** Μελέτη από εικόνες ή εκ του φυσικού.

** Εικαστικά έργα ή εικαστικές εφαρµογές, µε την
ευκαιρία εθνικών, θρησκευτικών ή τοπικών
εορτών.
** Σχολιασµός γεγονότων από Μ.Μ.Ε.
** Εικαστική απόδοση ιδανικών, όπως της φιλίας,
της
επικοινωνίας,
της
αυτοθυσίας,
του
καθήκοντος κ.ά.
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δίνουν µορφή στις ιδέες τους.

∗ Κατά
θέµατα.

διαστήµατα

προτείνονται

ελεύθερα

4ος Άξονας: “Μορφές εικαστικών τεχνών”
Αντιλαµβάνονται τις εκφραστικές και
επικοινωνιακές
δυνατότητες
του
σχεδίου και της ζωγραφικής.
Εκφράζουν συναισθήµατα,
εµπειρίες
και
αργότερα
χρησιµοποιούν σύµβολα.

ιδέες
να

Σχέδιο
Ζωγραφική
Καρτεπικόλληση
(κολάζ)

∗ Αναλόγως του θέµατος και των στόχων είτε
δίνονται οδηγίες και δείγµατα στα παιδιά είτε
αφήνονται ελεύθερα στην οργάνωση και απόδοση
του θέµατος.

Ξυλοκοπτική

∗ Σε πρώτο στάδιο ενθαρρύνεται η εµβάθυνση σε
µία ή δύο τεχνικές.

Εµπλουτίζουν τα έργα τους µε
παρατηρήσεις και πληροφορίες από το
περιβάλλον.

Ξύλινες
µικροκατασκευές

** Σκίτσα και σχέδια ως ασκήσεις σχεδιασµένα µε
γρήγορες κινήσεις.

Πλαστική - γλυπτική

∆ηµιουργούν
εικόνες
νατουραλιστική προσέγγιση.

- οµαδική ζωγραφική σε χαρτί του µέτρου.

Κατασκευές

* Παζλ, ξύλινα πρωτότυπα παιχνίδια από υλικά,
όπως κοντραπλακέ, αλλά και φύλλα φελιζόλ ή
χοντρά χαρτόνια.

Συµµετέχουν
ζωγραφική.

σε

µια

µε
οµαδική

Αντιλαµβάνονται την κατασκευαστική
δυνατότητα του ξύλου.
Κατασκευάζουν απλές τρισδιάστατες
µακέτες µε χαρτόνια, µε
µαλακό
σύρµα φτιάχνουν σχέδια και µορφές
στο χώρο και απλές περίοπτες µορφές
και απλά χρηστικά αντικείµενα µε τον
πηλό.

Ασαµπλάζ
Μακέτες
Γελοιογραφία
Κόµικς
Εικονογράφηση
Φωτογραφία
Ψηφιακή εικόνα

∗ Μορφές, όπως άνθρωποι, ζώα, αφηρηµένοι
όγκοι.
∗ Αντικείµενα, όπως διάφορα µικρά δοχεία.
** Γλυπτική σε µαλακό υλικό (πηλός, σαπούνι,
φελιζόλ).
** ∆ιακοσµητικά
συνδυασµός
µε
παιγνίδια.

αναπτύγµατα στο χώρο,
κίνηση,
µικροαντικείµενα,

Προσδίδουν
αισθητική
και
κατασκευαστική αξία σε άχρηστα
αντικείµενα και υλικά.

** Σατιρικά σκίτσα προσώπων ή καταστάσεων.

Προσεγγίζουν στοιχειωδώς την υπό
κλίµακα κατασκευή.

** Συνδυασµοί κοντινών ή µακρινών πλάνων και
αργότερα αλλαγή οπτικής γωνίας.

Παραµορφώνουν ή αλλάζουν κλίµακες
ηθεληµένα.

** Εικονογράφηση παραµυθιών,
ποιηµάτων ή άλλων µαθηµάτων.

Αφηγούνται ιστορίες µε αλληλουχία
σχεδίων.

** Φωτογράφηση, φωτόγραµµα, φωτοεπικόλληση
(φωτοκολάζ), φωτοϊστορία, έκθεση, συλλογή.

Συνδυάζουν εικόνα και γραπτό λόγο
µε ποικίλους τρόπους.

**
Χειρισµός
εύχρηστων
προγραµµάτων
(λογισµικό ζωγραφικής) µε ψηφιοποίηση και
επεξεργασία εικόνας σχετικών µε έργα τέχνης,
αφίσες, εικονογραφήσεις, εξώφυλλα.

** Απλά προπλάσµατα και µακέτες σκηνικών
σπιτιών ή χώρων.

∆ηµιουργούν σειρές φωτογραφιών µε
κοινό θέµα τις οποίες παίρνουν οι ίδιοι.
∆ηµιουργούν και να επεξεργάζονται
απλές εικόνες µε χρήση κατάλληλου
λογισµικού υπολογιστή.

ιστοριών,

** Συσχετισµός µε άλλα µαθήµατα.

5ος Άξονας: “Ιστορία τέχνης - Καλλιτέχνες”
Έχουν θετική στάση απέναντι στη
µοντέρνα τέχνη.

Ιµπρεσιονισµός

Αναγνωρίζουν
χαρακτηριστικά
τεχνοτροπιών.

ορισµένα
αυτών των

Εξπρεσιονισµός

ορισµένα
αυτών των

Αφαίρεση

έργα

Αναγνωρίζουν
χαρακτηριστικά έργα
κατηγοριοποιήσεων.

Συγκρίνουν έργα και να ανακαλύπτουν
απλές οµοιότητες και διαφορές.
Γνωρίζουν ορισµένα βασικά στοιχεία
του
επαγγελµατικού
ρόλου
του
φωτογράφου, του σχεδιαστή, του
αρχιτέκτονα και του γελοιογράφου.
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Ποπ-αρτ
Ρεαλισµός
Συµβολισµός
Γνωριµία µε το
επάγγελµα του
γελοιογράφου
αρχιτέκτονα
σχεδιαστή
φωτογράφου

Συνθετικές εργασίες µε άξονα την αντίληψη
της έννοιας του χρόνου.
∗ ι παρουσιάσεις είναι σύντοµες, εστιάζονται
γύρω από ένα δύο έργα και συνδυάζονται µε
λίγες
πληροφορίες,
µε
ανέκδοτα,
µε
ενδιαφέροντα βιογραφικά στοιχεία, µε συζητήσεις,
παιχνίδια, κουίζ, ερωτήσεις.
∗
παρουσιάσεις
και
κατηγοριοποιήσεις
βασισµένες
σε
τρόπους
αναπαράστασης
χαρακτηριστικών έργων τέχνης.
∗ οι πληροφορίες αφορούν τη θεµατολογία, την
τεχνική και την ιστορία για το έργο, τον καλλιτέχνη
ή το θέµα του.
** Ποικίλες δραστηριότητες που συνδέονται
άµεσα ή έµµεσα µε το εξεταζόµενο έργο ή µε την
τεχνοτροπία, όπως καταγραφή εντυπώσεων από
έκθεση, συλλογή πληροφοριών, δραµατοποίηση,

σύνδεση µε µουσική.
** Εξοικείωση µε βιβλία σχετικά µε έργα τέχνης.
** Επισκέψεις των παιδιών σε χώρους εργασίας
και
παρουσίαση
επαγγελµάτων
από
επαγγελµατίες.
** Επισκέψεις επαγγελµατιών στην τάξη.
** Συνοπτική παρουσίαση κατάλληλου υλικού είτε
από τον διδάσκοντα είτε από οµάδες παιδιών που
έχουν πάρει συνεντεύξεις.
6ος Άξονας: “ Απλά στοιχεία αισθητικής, κριτικής και ανάλυσης έργου”
Χρησιµοποιούν στον προφορικό λόγο
τους απαραίτητους όρους για τις
καλλιτεχνικές δραστηριότητες τους.

Εµπλουτισµός
λεξιλογίου µε
όρους

του
νέους

** Βιωµατική προσέγγιση όρων και εννοιών µέσα
από σχετικές εµπειρίες και παραδείγµατα.

Εκφράζουν την άποψή τους για έργα
τέχνης µε σχετική άνεση και ακρίβεια.

Προτιµήσεις,
απλές
κρίσεις, γνώµες

** Συζητήσεις γύρω από την Τέχνη και παιχνίδια,
όπως: ένα παιδί περιγράφει ένα έργο και τα
υπόλοιπα βρίσκουν για ποιο πρόκειται.

Συµµετέχουν
ευχαρίστως
σε
συζητήσεις γύρω από έργα τέχνης.

Συζήτηση για έργα
τέχνης και για παιδικά
έργα

Κρίνουν οι ίδιοι τα έργα τους
εντοπίζοντας θετικά στοιχεία και
αδυναµίες και να τα συζητούν µε τους
άλλους.

Αυτοαξιολόγηση
Περιγραφή
και
περιεχόµενο έργου

Περιγράφουν προφορικά αυτό που
βλέπουν σ΄ ένα έργο.
Κατανοούν “τι θέλει να µας πει” ο
καλλιτέχνης µέσα από ένα εύγλωττο
έργο.
Περιγράφουν απλά πώς νιώθουν και τι
σκέπτονται, όταν βλέπουν ένα έργο.
∆ίνουν τίτλο σε ένα έργο.

∗ Ενθάρρυνση στη διατύπωση οποιασδήποτε
προσωπικής γνώµης και κρίσης.
** Οργάνωση συζητήσεων και ανταλλαγή
απόψεων µε την ευκαιρία εκθέσεων ή
δηµιουργίας έργων.
∗ Ενθάρρυνση της αυτοαξιολόγησης.
** Νοηµατική και συναισθηµατική προσέγγιση
περιγραφής και περιεχοµένου
∗ ∆ιευκολύνονται οι µαθητές µε κατάλληλες
ερωτήσεις, να περιγράψουν αυτό που βλέπουν
και να κατανοήσουν το περιεχόµενο ή το µήνυµα
του έργου.
∗ ∆ίνουµε στους µαθητές πολλαπλές απαντήσεις
για τις µορφικές ποιότητες ενός έργου και εκείνα
βρίσκουν την κατάλληλη.

Απαιτούµενος χρόνος
Ο εκπαιδευτικός σε κάθε ωριαίο µάθηµα ή σε κάθε ενότητα µαθηµάτων επιλέγει κατά την κρίση του και συνδυάζει
διάφορους άξονες περιεχοµένων και στόχους. Στην ετήσια κατανοµή του χρόνου του µαθήµατος θα πρέπει να επιτύχει
ισορροπία στην επιλογή των αξόνων περιεχοµένων και των στόχων.
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Ανάλυση έργου. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε αφορµή ένα µουσικό, ένα εικαστικό, ένα λογοτεχνικό και ένα
θεατρικό έργο µε κοινό θέµα π.χ. ελευθερία, αγάπη κ.ά., που αφορούν την περιγραφή, την απλή µορφική ανάλυση
και τη νοηµατική επεξεργασία, συλλογή πληροφοριακού υλικού, µελέτη κειµένων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές
έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση, Εξέλιξη, Οµοιότητα - διαφορά κλπ. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία,
Μουσική, Θέατρο, Ιστορία.
Θέµα: Αγιογραφία. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε δηµιουργία αγιογραφικών θεµάτων, συλλογή ιστορικών
πληροφοριών, συλλογή πληροφοριών για την θρησκευτική τέχνη γενικά και ειδικότερα στο Βυζάντιο, εξοικείωση µε
σχετικές τεχνικές, σύνθεση κειµένων, συλλογές φωτογραφιών. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός,
Οµοιότητα – διαφορά, Σύµβολο. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Θρησκευτικά, Ιστορία.
∆ιαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµενα
Ιστορία: (Ε’ τάξη) Βυζαντινή τέχνη, (ΣΤ΄ τάξη) η επανάσταση του 21, η κατοχή στην Ελλάδα.
Πληροφορική: Λογισµικό ζωγραφικής, ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνας.
Μαθηµατικά: (Ε΄ τάξη) Γραφική παράσταση, επίπεδο, χρόνος. (ΣΤ΄ τάξη) κατασκευή ευθυγράµµων σχηµάτων,
χρήση χάρακα, διαβήτη κ.α.
Θρησκευτικά: Αγάπη, ζωή, Χριστός, Ανάσταση, εορτές.
Φυσικά: (Ε΄ τάξη) Ο φούρνος της γιαγιάς, ενέργεια, σταφύλι. (ΣΤ΄ τάξη) οικοσύστηµα, όξινη βροχή, τηλεσκόπιο,
τεχνικές.
Γεωγραφία: (Ε΄ τάξη) Ζώα, φυτά, σεισµοί. (ΣΤ’ τάξη) πολιτιστικά χαρακτηριστικά ηπείρων(τέχνη).
Γλώσσα: Περιγραφή, διατύπωση προτιµήσεων, επιχειρηµατολογία, συζήτηση, διατύπωση ερωτηµάτων.
Λογοτεχνία: Κείµενα κυριότερων εκφραστών της ελληνικής λογοτεχνίας.
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Μουσική: Σχέση εικόνας και ήχου, ανάλυση έργου.
Θέατρο: ∆ραµατοποίηση, σκηνικά.
3. ∆ιδακτική µεθοδολογία
Στο µάθηµα των Εικαστικών οι µαθητές θα πρέπει να αντλούν γνώσεις και εµπειρίες από διάφορες πηγές και µε
διάφορους τρόπους. Παρατηρήσεις, πειραµατισµοί, αναζήτηση πληροφοριών από δασκάλους, γονείς, καλλιτέχνες,
επαγγελµατίες αλλά και από έργα τέχνης, βιβλία, µουσεία, MME, εµπλουτίζουν το µάθηµα και το µετατρέπουν σε
εµπειρία ζωής. Για την κατάκτηση της ολιστικότητας (γνώσης, εµπειρίας, κοσµοθεωρίας) πρέπει:
Να γίνεται συνειδητή προσπάθεια, όπου αυτό είναι δυνατόν, για να παρουσιάζεται η εικόνα του κόσµου ενιαία και
όχι κατακερµατισµένη, ανάλογα µε το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Να συνδέει ο εκπαιδευτικός, µε κατάλληλα παραδείγµατα, ερεθίσµατα, κίνητρα και µεθόδους των Εικαστικών
Τεχνών µε αντίστοιχα των άλλων Τεχνών, µε άλλα µαθήµατα του σχολείου και µε τη γύρω πραγµατικότητα
Να µεθοδεύεται αναγωγή της εµπειρίας σε γνώση. Να αποτελούν βάση για δηµιουργία εικαστικού έργου, για
ανάλυση, για αισθητική προσέγγιση και για κατανόηση του φαινοµένου της Τέχνης οι γνώσεις που αποκτώνται από
επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς χώρους, από παρουσιάσεις έργων τέχνης ή από επισκέψεις σε χώρους φυσικού κάλλους.
Να λαµβάνει υπόψη ο εκπαιδευτικός τη σταδιακή ωρίµαση των παιδιών και τη διαφορετικότητά τους. Να αρχίζει µε
δραστηριότητες απλές και οικείες σ΄ αυτά και µε την πάροδο του χρόνου να προχωρεί σε δραστηριότητες περισσότερο
σύνθετες.
Να στηρίζεται η διδασκαλία στην επικοινωνία των παιδιών µε τον δάσκαλο και στην οµαδική και στην
εξατοµικευµένη διδασκαλία.
Να έχει δηµιουργικό και όχι γνωσιολογικό χαρακτήρα η αισθητική προσέγγιση των έργων της τέχνης και η
θεωρητική ενασχόληση µε αυτά. Να συνδέεται δηλαδή µε την καλλιτεχνική δηµιουργία.
Να κατανοηθεί η βιωµατική προσέγγιση της Τέχνης ως η σηµαντικότερη µέθοδος Εικαστικής Αγωγής στο ∆ηµοτικό
σχολείο.
Να οργανώνονται εξωσχολικές δραστηριότητες για όλες τις τάξεις (επισκέψεις σε µουσεία, γκαλερί, χώρους
δηµιουργίας).
Να διοργανώνονται εκθέσεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις που θα ανεβάζουν το επίπεδο του µαθήµατος και θα
ενισχύουν το ενδιαφέρον των παιδιών.
Να ανατίθενται στους µαθητές εργασίες στο σπίτι ως συνέχεια της εργασίας στο σχολείο, οι οποίες βελτιώνουν την
ποιότητα της διδασκόµενης ύλης.
Να επιτρέπεται στο µαθητή ο αυτοσχεδιασµός.
Να προτρέπονται οι µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων να συζητούν και να επιλέγουν θέµατα για συνθετικές
εργασίες (projects). Οι συνθετικές εργασίες βασίζονται στην αυτενέργεια και στην ενεργό συµµετοχή των παιδιών. Τα
παιδιά, αφού επιλέξουν το θέµα και διατυπώσουν τις ιδέες τους, διαµορφώνουν ένα γενικό σχέδιο εργασίας, χωρίζονται
σε οµάδες, αναζητούν, συλλέγουν και αξιοποιούν απλές πληροφορίες και υλικό, υλοποιούν το πρόγραµµά τους,
συζητούν και προσαρµόζουν αναλόγως την πορεία τους και ολοκληρώνουν αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσµα. Ο
διδάσκων βοηθά και συµβουλεύει όπου είναι απαραίτητο.
Γενικά, η Τέχνη είναι πρόσφορο µέσο διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. Ειδικότερα όµως η διαθεµατικότητα
ως επεξεργασία κοινών θεµάτων µάθησης και διδασκαλίας των Εικαστικών σε συνδυασµό µε άλλα µαθήµατα του
σχολείου περιλαµβάνεται οπωσδήποτε στον ετήσιο προγραµµατισµό του µαθήµατος των Εικαστικών σε µια έκταση
10% περίπου του ετήσιου Προγράµµατος Σπουδών. Οι µαθητές οργανώνουν τις διαθεµατικές εργασίες τους µε τη
βοήθεια του εκπαιδευτικού ή και των άλλων εκπαιδευτικών που εµπλέκονται στο υπό επεξεργασία διαθεµατικό
αντικείµενο. Η διαθεµατικότητα µπορεί να συµπεριλάβει δύο ή περισσότερα γνωστικά αντικείµενα. Οι διδάσκοντες αυτά
τα γνωστικά αντικείµενα είναι καλό να συνεργάζονται, όταν πρόκειται για συνθετότερη επεξεργασία διαθεµατικών
εννοιών. Σε κάθε ενότητα µαθηµάτων, και όχι απαραίτητα σε µία διδακτική ώρα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να
προσεγγίζει το θέµα της ενότητας από πολλές πλευρές, ιστορική, αισθητική, θεωρητική, πρακτική και τα λοιπά, ώστε να
επιτυγχάνεται σφαιρικότητα και ισορροπία.
Η έκταση και η ποικιλία της προσφερόµενης διδακτέας ύλης και της διαθεµατικότητας στο παρόν ΑΠΣ είναι µεγάλη
για ένα µονόωρο µάθηµα. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει, από την παρούσα ύλη και µε κριτήριο το εφικτό, τα προς
επεξεργασία θέµατα, τα οποία στα πλαίσια του ΑΠΣ, µπορούν να ποικίλουν από τάξη σε τάξη, από χρονιά σε χρονιά
και από σχολείο σε σχολείο.
Το παρόν ΑΠΣ δεν προτείνει στενά καθορισµένη ύλη χωρισµένη σε ωριαία µαθήµατα. Προσφέρει άξονες
περιεχοµένων που συνδυάζει κατά την κρίση του ο διδάσκων. Οι άξονες είναι ταξινοµηµένοι ενδεικτικά από το ειδικό
στο γενικό και από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο. Αυτοί όµως δε διδάσκονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Σε
κάθε θέµα διδασκαλίας διαπλέκονται πολλά από τα περιεχόµενα και τους στόχους άλλων αξόνων.
Παράδειγµα διαθεµατικού σχεδίου εργασίας (project) µε άξονα την Αισθητική Αγωγή στο ∆ηµοτικό µε τίτλο
«Πηλός»: Συνδυάζονται τα «Εικαστικά» µε τη «Γλώσσα», την «Ιστορία» και τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Στο ΑΠΣ
Εικαστικών για την Γ΄ ∆ηµοτικού προβλέπεται η ενασχόληση µε τον πηλό. Η επιλογή του πηλού ως κεντρικού
αντικειµένου έχει ως επιδίωξη :
α) Για τους εκπαιδευτικούς: να αποκτήσουν διδακτική ικανότητα στην πηλοπλαστική και ικανότητα στη διαθεµατική
µεθοδολογία.
β) Για τους µαθητές: να γνωρίσουν αυτό το υλικό και κατάλληλες τεχνικές, να συνδέσουν τον πηλό µε αρχαία
ελληνική, βυζαντινή και σύγχρονη τέχνη, να γνωρίσουν το επάγγελµα του κεραµίστα, να αναπτύξουν διάφορες ιδέες
χρησιµοποιώντας τον πηλό.
∆ιαθεµατικά συνδέεται µε τα άλλα αντικείµενα ως εξής :
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α) Από το βιβλίο µαθητή Γ΄ τάξης ''Η Γλώσσα µου'' γίνεται γλωσσική επεξεργασία των κειµένων ''Τα θαύµατα του
πηλού'', ''Το παλιό κάστρο'' και '' Η υφάντρα στο χωριό''
β) Από το βιβλίο Ιστορίας γίνεται σύνδεση, επεξεργασία και ταξινόµηση των κεραµικών όλων των περιόδων που
εξετάζονται (Μινωική, Μυκηναϊκή κτλ.).
γ) Πραγµατοποιείται οργανωµένη και προετοιµασµένη επίσκεψη σε εργαστήρι κεραµικής.
4. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή είναι αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής διαδικασίας και πρέπει να
αποτελεί για το παιδί αφετηρία για την επίτευξη των στόχων και µέσο ενθάρρυνσης στη µαθησιακή πορεία του.
Αξιολογούµε µε πρόσφορες και ποικίλες µεθόδους (συζήτηση, σχόλια και τα λοιπά) τόσο την καθηµερινή
προσπάθειά του, την απόδοση, το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή του µαθητή αλλά και τη συνολική του επίδοση σε
σχέση µε τη διδαχθείσα ύλη, ώστε η αξιολόγηση να έχει εγκυρότητα και αξιοπιστία.
Ενθαρρύνουµε το παιδί στην αυτοαξιολόγηση όχι µόνο των αποτελεσµάτων των έργων του αλλά κυρίως της
προσπάθειάς του.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει ακόµη να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διδασκαλίας του, το βαθµό
επίτευξης των στόχων του, την καταλληλότητα του διδακτικού και του εποπτικού υλικού και τη αποτελεσµατικότητα της
εφαρµογής των προγραµµάτων σπουδών.
5. Εργαστήρια Εικαστικών για το ∆ηµοτικό.
Το µάθηµα της Εικαστικής Αγωγής πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο µε κατάλληλη υποδοµή για τη
χρήση ποικίλων υλικών, αποθηκευτικό χώρο, βιβλιοθήκη, δυνατότητα προβολών, συσκότισης και πρόσβασης σε
συστήµατα πληροφορικής. Όταν δεν υπάρχει µόνιµο εργαστήριο, δηµιουργούµε συνθήκες εργαστηρίου στις κοινές µε
τα άλλα µαθήµατα αίθουσες µεταφέροντας, στο µέτρο του δυνατού, τα απαραίτητα υλικά και µέσα.
Το εργαστήριο Εικαστικών πρέπει να έχει ως ελάχιστες προϋποθέσεις:
Ευρυχωρία, καλό φωτισµό, παροχή νερού µε κατάλληλη αποχέτευση, σωστό αερισµό του χώρου.
Ράφια, ντουλάπια και ιδιαίτερο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη έργων, υλικών και εργαλείων.
Τα απαραίτητα µέσα, για να εξυπηρετούνται οι πολλαπλές ανάγκες εργασίας των παιδιών, όπως µεγάλα τραπέζια
για εργασία ατοµική ή κατά οµάδες, καβαλέτα, επίπεδες επιφάνειες έκθεσης έργων.
∆υνατότητες προβολής (προβολέα σλάιντς, οθόνη, κουρτίνες συσκότισης και άλλα) τηλεόραση, βίντεο και
µαγνητόφωνο.
Υλικά και εργαλεία ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών.
Βιβλιοθήκη, αρχείο εποπτικού υλικού και βιντεοθήκη.
Πλήρη ειδικό εξοπλισµό για διάφορα είδη εικαστικών τεχνών µε συνθετότερες δυνατότητες και µεγαλύτερες
απαιτήσεις, δηµιουργία επιµέρους εργαστηρίων - γωνιών για τα αντικείµενα που προτείνει το πρόγραµµα σπουδών.
6. Προτεινόµενο διδακτικό υλικό για το µάθηµα των Εικαστικών όλων των βαθµίδων
Βιβλία µαθητή:
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 80-100.
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Γ΄ και ΄∆ του ∆ηµοτικού, σελίδες 80-100.
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 80-100.
Τετράδια εργασιών και ασκήσεων
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 50.
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 50.
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 50.
Βιβλία δασκάλου:
Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 100-120.
Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 100-120.
Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 100-120.
Ένα βιβλίο καθηγητή για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ του Γυµνασίου, σελίδες 120 περίπου.
Εποπτικό υλικό:
Μία σειρά 30-50 διαφανειών που θα συνοδεύουν τα τρία βιβλία δασκάλου (3 βιβλία Χ 1 σειρά = 3 σειρές).
Μία βιντεοκασέτα διάρκειας 1 ώρας που θα συνοδεύει τα 3 βιβλία δασκάλου (συνολικά 3 βιντεοκασέτες).
Μία σειρά από 30 αφίσες µε έργα τέχνης και φυλλάδιο οδηγιών για το ∆ηµοτικό.
Ένα CD - ROM (διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισµικό).
ΙΙ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Ειδικοί Σκοποί
Με τη διδασκαλία των Εικαστικών στο Γυµνάσιο επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:
Η δηµιουργικότητα και η δράση του µαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από µέρους του, η συµµετοχή του
στις εικαστικές τέχνες.
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Η γνώση και η χρήση των υλικών, των µέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές µορφές.
Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του
φαινοµένου της Τέχνης γενικότερα.
Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και της συµβολής της τέχνης στην εξέλιξη της κοινωνίας διαχρονικά και
συγχρονικά.
Ειδικότερα, µε το µάθηµα της Εικαστικής Αγωγής οι µαθητές πρέπει να είναι σε θέση:
Να αντλούν ιδέες από την άµεση οπτική και απτική εµπειρία, τη µνήµη και τη φαντασία.
Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες έκφρασης που προκύπτουν από τον πειραµατισµό µε κάθε είδους υλικά,
τεχνικές και µέσα, σε όλες τις διαστάσεις (επίπεδο, όγκος, χώρος, χρόνος).
Να πειραµατίζονται και να εκφράζονται µε κάθε είδους οπτικό και εποπτικό υλικό (βιβλία, φωτογραφίες, διαφάνειες,
φωτοτυπίες, αφίσες και άλλα) από διαφορετικές πηγές (µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αίθουσες τέχνης, σύγχρονη
τεχνολογία και άλλού), ώστε να καταλήγουν σε ιδέες που να ωθούν στην παραγωγή προσωπικού έργου.
Να βελτιώνουν µέσα από την παρατήρηση τις δεξιότητες, καθώς και τις ικανότητες καταγραφής, επιλογής και
ανάλυσης ερεθισµάτων πράγµα που θα βοηθήσει στην οργάνωση και την παραγωγή του έργου τους.
Να κατανοούν τη σηµασία της εκ νέου επεξεργασίας και της εξέλιξης ενός έργου τους - κάτω από το πρίσµα της
τροποποίησης της αρχικής ιδέας τους είτε από τους ίδιους είτε από τους άλλους - ως αποτέλεσµα συζήτησης, κριτικής
και επιρροής.
Να µεταφέρουν και να προσαρµόζουν την εµπειρία και τη γνώση από τα έργα καλλιτεχνών στην παραγωγή
προσωπικών έργων.
Να προσεγγίζουν αισθητικά τα έργα της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της παγκόσµιας τέχνης διαφορετικών
εποχών, ανακαλύπτοντας και αναγνωρίζοντας τις σχέσεις ανάµεσά τους.
Να αναγνωρίζουν τις διαφορετικές µεθόδους προσέγγισης και επεξεργασίας µιας ιδέας από τους διάφορους
καλλιτέχνες και να τις συσχετίζουν µε το νόηµα του έργου, κατανοώντας ότι οι αντιλήψεις που είναι διαφορετικές σε
κάθε εποχή επιδρούν στη µορφή, στο περιεχόµενο και στον επικοινωνιακό χαρακτήρα κάθε έργου.
Να αναγνωρίζουν τις αισθητικές αξίες του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος, να αναπτύσσουν κριτική
στάση απέναντι στις ενέργειες που τους επηρεάζουν αλλά και να προσδιορίζουν τη µεταξύ τους σχέση.
Να επικοινωνούν µε έργα των εικαστικών τεχνών αλλά και µε κάθε εικόνα, ώστε να αισθανθούν και να
αξιολογήσουν την εντύπωση και την επίδραση που αυτά ασκούν στην προσωπικότητά τους.
Να εκφράζονται και να επικοινωνούν λεκτικά χρησιµοποιώντας την κατάλληλη ορολογία πάνω σε θέµατα Τέχνης.
Να αντιλαµβάνονται ότι οι τέχνες και οι εφαρµογές τους σχετίζονται µε πολλά επαγγέλµατα.
Να προσεγγίζουν το πολύπλοκο φαινόµενο της Τέχνης σφαιρικά και να αντιλαµβάνονται την αµφίδροµη σχέση και
αλληλεπίδραση θεωρίας και πράξης.
Να εντοπίζουν τις σχέσεις ανάµεσα στα εικαστικά έργα και στα έργα των υπόλοιπων τεχνών και των επιστηµών,
και ευρύτερα στα θέµατα και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τον άνθρωπο, την κοινωνία και τη φύση.
2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας
ΤΑΞΗ Α΄

Θεµατικές Ενότητες

Στόχοι

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες - 0δηγίες3

1ος Άξονας: “Εξοικείωση µε υλικά, µέσα, τεχνικές”
Μολύβια και χρώµατα
Ξυλοµπογιές
µαρκαδόροι τέµπερες

** Εκµάθηση της χρήσης των υλικών, των µέσων και
των τεχνικών για την επεξεργασία των προτεινόµενων,
στον τέταρτο άξονα µορφών των εικαστικών τεχνών.

Αποδίδουν χρωµατικές ποιότητες
µε δύο ή τρία διαφορετικά υλικά.

Γεωµετρικά όργανα

∗ Οργάνωση εργαστηρίου

Φύλλο χαλκού

Αποδίδουν
χρωµατικούς
αποχρώσεις.

Λινόλεουµ

∗ Ενδείκνυνται όλα τα νεροχρώµατα, τα µαλακά
µολύβια, οι λεπτοί ή χοντροί µαρκαδόροι.

Οι µαθητές επιδιώκεται να:
Σχεδιάζουν νατουραλιστικά
αυξάνουσα ευχέρεια.

µε

στοιχειωδώς
τόνους
και

Χρησιµοποιούν
γεωµετρικά όργανα.

βασικά

∆ηµιουργούν ελαφρά ανάγλυφες
εικόνες
πιέζοντας
ή
σφυρηλατώντας φύλλο χαλκού.
Χαράσσουν
απλά κατάλληλα
σχέδια στο λινόλεουµ και τα

Πηλός
Πειραµατισµοί
Οργάνωση
Μέθοδος
Πηγές

** Χρήση χάρακα τριγώνου και διαβήτη για τη
δηµιουργία γεωµετρικών και διακοσµητικών σχεδίων.
** Χρήση µαλακού φύλλου χαλκού µικρών
διαστάσεων,
2-3 βασικών
εργαλείων και
ολοκλήρωση µε οξείδωση ή µε επιχρωµατισµό.
∗ Προστασία από τις ακµές του χαλκού µε επικόλληση
µονωτικής ταινίας σ΄ αυτές.
∗ ∆ίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των κοπιδιών,
για να αποφεύγονται µικροατυχήµατα. Το χέρι που

3
Η στήλη αυτή περιλαµβάνει οδηγίες και δραστηριότητες. Με το σύµβολο * σηµειώνονται οι οδηγίες, ενώ µε το σύµβολο **
σηµειώνονται οι δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις
ης
προτεινόµενες διαθεµατικές έννοιες της 3 στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.
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πηλό
µία-δύο

για να αποφεύγονται µικροατυχήµατα. Το χέρι που
χαράσσει είναι πάντα µπροστά από το άλλο, που
συγκρατεί το λινόλεουµ.

Πειραµατίζονται ευχαρίστως µε
νέα υλικά και µέσα.

** Βελτίωση της τεχνικής του πηλού µε µακαρόνι ή της
προσθετικής τεχνικής. Αφαιρετική ή συνδυαστική
τεχνική µε µαλακά υλικά, όπως πηλό, σαπούνι.

τυπώνουν.
Πλάθουν
µε
τον
χρησιµοποιώντας
διαφορετικές τεχνικές.

Οργανώνουν στοιχειωδώς
πορεία του έργου του.

∗ Παροχή και χρήση ποικίλων υλικών και µέσων,
όπως είναι διάφορα άχρηστα αντικείµενα, κοµµάτια
υφασµάτων, ξύλων ή πλαστικών, φυσικά υλικά για
χρώµατα, όπως κάρβουνο, κεραµίδι, κιµωλία ,κτλ.,
αλλά και χρήση σύγχρονων υλικών από καταστήµατα
ειδών ζωγραφικής.

την

Βρίσκουν νέες τεχνικές από
διάφορες πηγές και επιχειρούν να
τις εφαρµόσουν σε έργα τους.
Μαθαίνουν
τον
τρόπο
χρησιµοποιούν τεχνικές.

να

∗ Βιβλία τέχνης, κατάλογοι, αφίσες, εργαστήρια λαϊκής
τέχνης, και εκθέσεις µοντέρνας τέχνης, είναι πηγές
πληροφοριών και κίνητρα για χρήση νέων υλικών,
µέσων και τεχνικών.
2ος Άξονας: «Μορφικά στοιχεία»

∆ιακρίνουν και να ονοµάζουν
απλές κατηγορίες και κλίµακες
των χρωµάτων στη φύση και στην
τέχνη.

∗ Στη διδασκαλία όλων των µορφικών στοιχείων
γίνεται παρουσίαση παραδειγµάτων από έργα τέχνης
(π.χ. η χρήση του χρώµατος στη σύγχρονη τέχνη).

Χρώµα

** Χρωµατικές ασκήσεις µε θερµά- ψυχρά, µε
συµπληρωµατικά, βασικά, µε τονικές και χρωµατικές
κλίµακες.

Εφαρµόζουν στα έργα τους
γνώσεις από τις χρωµατικές
ασκήσεις.

** Μελέτη της αλληλεπίδρασης των χρωµάτων σε έργα
τέχνης.
** ∆ηµιουργία έργων βασισµένα σε χρωµατικές
ασκήσεις.

∆ιακρίνουν και διαφοροποιούν τις
µορφές σε ένα έργο τέχνης.

Μορφή - σχήµα

Αντιλαµβάνονται
µορφοποίηση.

Σύνθεση,
κλίσεις

το

έργο

ως

∆ιακρίνουν
τη
ρυθµική
επανάληψη στοιχείων σε ένα έργο
τέχνης

** Ποικίλες ασκήσεις µε συγκεκριµένα ή αφηρηµένα
σχήµατα.

Ρυθµός
άξονες,

** Συζήτηση µε θέµα «µορφή: άµορφο - όµορφο».
** Παιχνίδι «τάνγκραµ».

Προοπτική

** Ασκήσεις µε επανάληψη µορφικών στοιχείων.
** Σύνδεση µε µουσικούς ρυθµούς και µε κίνηση.

Αναγνωρίζουν την ουσιαστική
συµβολή της σύνθεσης στην
οργάνωση και στο νόηµα ενός
έργου τέχνης

** Άσκηση κατά την οποία ο µαθητής καλύπτει την
εικόνα ενός έργου τέχνης µ΄ ένα διάφανο χαρτί και
σχεδιάζει πάνω σ΄ αυτό, τους άξονες της σύνθεσης
του έργου.

Χρησιµοποιούν διάφορα
σύνθεσης στα έργα τους.

** ∆ηµιουργία σχεδίου µε παρατήρηση από τη φύση.

είδη

** Παρουσίαση λίγων εισαγωγικών στοιχείων για είδη
σύνθεσης (δυναµική-στατική, συµµετρική-ασύµµετρη,
ανοιχτή- κλειστή) και για είδη δοµής (οργανική γεωµετρική) µε ασκήσεις σύνθεσης.

∆ιακρίνουν τα κύρια στοιχεία της
σύνθεσης και τους κύριους άξονες
σε χαρακτηριστικά έργα τέχνης.

** ∆ιδασκαλία προοπτικής ενός σηµείου φυγής µε
ελεύθερο ή γραµµικό σχέδιο µε θέµα εσωτερικό χώρο
(δωµάτιο) ή εξωτερικό δοµηµένο χώρο (δρόµος).

∆ιακρίνουν στη φύση ορισµένα
µεγέθη, άξονες και κλίσεις και τα
αποδίδουν στοιχειωδώς σε έργα
τους.
Αντιλαµβάνονται
τη
σχέση
µεγέθους και απόστασης στη
φύση.
Σχεδιάζουν (ένα απλό σχέδιο)
βασιζόµενοι σε κανόνες της
προοπτικής.

3ος Άξονας: “Θέµα – Περιεχόµενο - Νόηµα”
Αποδίδουν σε σχέδιο ένα απλό
αντικείµενο παρατηρώντας το εκ

Θέµατα
φυσικού”

“εκ

του

** Χρησιµοποίηση µολυβιών και αργότερα χρωµάτων.
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του φυσικού.
Μορφοποιούν
έργα.

τις ιδέες τους σε

Εκφράζουν αισθήµατα και να
µεταδίδουν µηνύµατα µε την
εικαστική γλώσσα.
Αντιλαµβάνονται τις εικαστικές
τέχνες ως οπτική επικοινωνία.
∆ιαµορφώνουν
ποικίλες
εναλλακτικές προτάσεις για την
απόδοση ενός θέµατος.
∆ηµιουργούν και να βελτιώνουν
τα έργα τους επηρεασµένοι από
τη θεµατολογία έργων τέχνης.

Θέµατα
από
το
περιβάλλον,
τις
καθηµερινές ασχολίες,
τα
ιδανικά,
τα
αισθήµατα,
διάφορα
µηνύµατα κ.ά.
Θέµατα
τέχνης

από

έργα

Θέµατα διακόσµησης
µε γεωµετρικά, φυτικά
και
παραδοσιακά
µοτίβα
Ελεύθερα θέµατα

** Ασκήσεις µε εύκολες συνθέσεις δύο ή τριών
γεωµετρικών όγκων ή απλών αντικειµένων.
** Άντληση θεµάτων από καθηµερινές ασχολίες, από
τη λαϊκή αγορά,
από το τσίρκο κτλ.. από το
περιβάλλον, όπως: εποχές, βυθός, περίπτερο, τοπίο,
χωριό κ.ά., από µηνύµατα, όπως: «προφυλάξτε το
δάσος από τη φωτιά», «όχι στα ναρκωτικά», «µη
ρυπαίνετε τη θάλασσα» κ.ά.
** Χρήση προσχεδίων για την καταγραφή ιδεών.
** Χρήση κάνναβου για µεταφορά ή για µεγέθυνση.
** Αντιγραφή , µελέτη, επεξεργασία απλών έργων
τέχνης.
** Άντληση θεµάτων από την Οδύσσεια.

τους

** Άντληση θεµάτων ή επιµέρους µορφικών και
συνθετικών λύσεων
από έργα τέχνης, εκθέσεις,
καλλιτέχνες.

∆ιακοσµούν ένα τρισδιάστατο
αντικείµενο µε παραδοσιακά ή µε
µοντέρνα µοτίβα.

** Σχέδια κεραµικών πιάτων ή µοντέρνων χαλιών,
διακόσµηση
υφασµάτων,
ενδυµάτων,
µικροαντικειµένων κ.ά.

Έχουν δική τους έµπνευση και να
επιλέγουν το δικό τους θέµα.

∗ Κατά διαστήµατα προτείνονται ελεύθερα θέµατα.
Ωστόσο, σε κάθε προτεινόµενο από το καθηγητή
συγκεκριµένο θέµα το παιδί µπορεί, εάν θέλει, να το
τροποποιήσει ή να επιλέξει άλλο.

∆ηµιουργούν
δικά
διακοσµητικά µοτίβα.

4ος Άξονας: “Μορφές εικαστικών τεχνών”
∆ηµιουργούν
εικόνες
νατουραλιστική προσέγγιση.

µε

Σχέδιο, σκίτσο
Ζωγραφική

Αποτυπώνουν απλά και χωρίς
λεπτοµέρειες διάφορες στάσεις
της ανθρώπινης φιγούρας.

Πλαστική

Φωτοσκιάζουν στοιχειωδώς.

χαλκοπλαστική

Χρωµατίζουν µε στοιχειώδεις
τονικές και χρωµατικές αντιθέσεις.

Στοιχεία
σχεδίου

Συνεργάζονται σε οµαδικά έργα ή
εργασίες.

Κινούµενο σχέδιο

Πλάθουν
µια
περίοπτη
ανθρώπινη
φιγούρα
χωρίς
λεπτοµέρειες
αλλά
µε
στοιχειώδεις ορθές αναλογίες.

Χαρακτική

Πλάθουν
αντικείµενα.

απλά

χρηστικά

Σχεδιάζουν απλές γεωµετρικές
κατασκευές
µε
τη
χρήση
γεωµετρικών οργάνων.

γλυπτική
γραµµικού

∆ιακοσµητική
Εικονογράφηση

** ∆ηµιουργία έργων όχι µόνο µε νατουραλισµό αλλά
και µε άλλους τρόπους αναπαράστασης ανάλογα µε
τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές κλίσεις των
παιδιών.
** Προσπάθεια σταδιακής εναρµόνισης των σχέσεων
µεγεθών στη ζωγραφική προς τη σχέση µεγεθών στη
φύση.
** Στοιχειώδης καταγραφή του φωτός και της σκιάς µε
δύο - τρεις τόνους.
** ∆ηµιουργίες
αντικειµένων.

µορφών

και

απλών

χρηστικών

** Κόψιµο ενός «προφίλ» και ενός «ανφάς» µιας
απλής µορφής σε έναν κύβο από µαλακό υλικό.
** ∆ηµιουργία ρηχού ανάγλυφου, µε κοινό θέµα, σε
πλάκα από πηλό ή σε λεπτό φύλλο χαλκού.
Αναρτώνται όλα µαζί ως σύνθεση σε τοίχο.
** Γεωµετρικές κατασκευές, όπως πολύγωνα, γωνίες,
τόξα.

των

** ∆ηµιουργία σειράς σχεδίων µε αλληλουχία στα
φύλλα ενός µικρού µπλοκ µε θέµα: «κίνηση» ή
«µεταµόρφωση». Γρήγορο ξεφύλλισµα του µπλοκ.

“Στιλιζάρουν” ένα φυσικό σχήµα
και να το χρησιµοποιούν ως
στολίδι.

** ∆ιακοσµητικές ταινίες (φρίζες) µε γεωµετρικά,
φυτικά, παραδοσιακά µοτίβα και ποικίλα διακοσµητικά
θέµατα στις προτεινόµενες εικαστικές µορφές.

Αντιλαµβάνονται
τη
λειτουργικότητα του πολλαπλού
έργου τέχνης.

** Χάραξη σε µαλακό υλικό, όπως το λινόλεουµ.
** ∆ηµιουργία ευχητήριων καρτών.

Συνδυάζουν εικόνα και λόγο µε
ποικίλους τρόπους.

**
Εικονογράφηση
τεχνοτροπίες.

Κατανοούν τη λειτουργία
κινούµενων σχεδίων.

** Εισαγωγή στην τυπογραφία.
ποιήµατος

µε

ποικίλες

** Εικονογράφηση θεµάτων από άλλα µαθήµατα.
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5ος Άξονας: “Ιστορία τέχνης - Καλλιτέχνες”
Προσδιορίζουν ορισµένα ιστορικά
και µορφολογικά στοιχεία ενός
έργου που τους είναι γνωστό.
∆ιακρίνουν σε ένα χαρακτηριστικό
έργο
τέχνης
τις
εµφανείς
επιδράσεις.
Κάνουν
αντιπαραθέτοντας
παρεµφερή έργα
εποχών.

συγκρίσεις
δύο
διαφορετικών

Κατανοούν τη συνέχεια των
εικαστικών Τεχνών από εποχή σε
εποχή.
Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα
της αρχαίας ελληνικής κλασικής
τέχνης και την αιτιολογούν.

Αρχαίοι πολιτισµοί
Αίγυπτος
Μεσοποταµία
Αρχαία ελληνική τέχνη
Κρητοµυκηναϊκή
Κλασική

Συνθετική εργασία για την Ελληνιστική Τέχνη µε
πολύπλευρη ενασχόληση: ιστορική και πολιτισµική
διάσταση, παρουσιάσεις και αναλύσεις των έργων,
απεικόνιση του θείου και των σχέσεων θρησκείας και
κοινωνίας, απλά στοιχεία γεωµετρίας και υπολογισµών
στα γλυπτά και τα αρχιτεκτονικά µνηµεία, επίσκεψη και
εργασία σε µουσείο.

Ελληνιστική

∗ ∆ιδασκαλία εισαγωγικών στοιχείων ιστορίας της
Τέχνης.

Αναφορές
στην
Αναγέννηση και στη
σύγχρονη τέχνη

∗ Έµφαση στα µορφολογικά στοιχεία του έργου
Τέχνης.

Θεµατική
Τέχνης

Ιστορία

χώρος
προσωπογραφία

** Επαφή των µαθητών µε βιβλία ιστορίας Τέχνης.
** Οι µαθητές µαθαίνουν να κρατούν γραπτές
σηµειώσεις µε ιστορικά στοιχεία, µε παρατηρήσεις και
µε σκέψεις τους για περιόδους της τέχνης, έργα και
καλλιτέχνες.

Έχουν θετική στάση απέναντι στη
σύγχρονη τέχνη.

** Αναγνώριση διαφόρων επιδράσεων: κοινωνικών,
θρησκευτικών κ.ά.

Γνωρίζουν το όνοµα ενός ή δύο
κορυφαίων καλλιτεχνών κάθε
εποχής και ένα αντιπροσωπευτικό
έργο τους.

** ∆ιδασκαλία της συνέχειας της τέχνης µε παράδειγµα
τη σχέση Αναγέννησης ↔Ελληνικής Αρχαιότητας π.χ.
«γέννηση της Αφροδίτης» του Μποτιτσέλι ή γλυπτά
του Μιχαήλ Αγγέλου.

Ενοποιούν και να συγκρίνουν
διάφορες περιόδους της τέχνης µε
αφορµή ένα συγκεκριµένο κοινό
θέµα.

** Επιλογή και παρουσίαση διάσηµων
ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής.

έργων

** Εµπλουτισµός της ιστορίας Τέχνης µε ασκήσεις,
όπως συναρµολόγηση σπασµένων αντιγράφων ή
συµπλήρωση σχεδίου σε κοµµάτια τοιχογραφίας.
** ∆ηµιουργία ενός µαθητικού έργου µε σύγχρονο
θέµα και µε ενσωµάτωση χαρακτηριστικών ιστορικών
στοιχείων, π.χ. από αιγυπτιακή τοιχογραφία.
∗ Σύντοµες αναφορές σε µερικά έργα από την
προϊστορική τέχνη.
∗ Σύντοµες αναφορές στην τέχνη της Αιγύπτου και της
Μεσοποταµίας.
** Σύγκριση αγαλµάτων της Αιγύπτου µε κούρους και
κόρες.
∗ ‘Εµφαση στην αρχαία ελληνική τέχνη και στους
κλασικούς χρόνους.
∗ Σύντοµες αναφορές στην Αναγέννηση και στη
σύγχρονη τέχνη κατάλληλα συνδεδεµένες µε τις
υπόλοιπες ενότητες της διδακτέας ύλης, όπως τις
«µορφές εικαστικών τεχνών» ή τα «µορφικά στοιχεία».
∗ Γνώση ονοµάτων και έργων καλλιτεχνών προφανώς
µόνο σε εποχές που γνωρίζουµε
κορυφαίους
επώνυµους καλλιτέχνες
** Προσέγγιση της διαφορετικής απόδοσης του χώρου
στις προϊστορικές σπηλαιογραφίες, στις αιγυπτιακές,
τις βυζαντινές ή τις αναγεννησιακές τοιχογραφίες, και
στη µοντέρνα τέχνη µε ένα-δύο έργα σε κάθε
αναφορά.
** Προσέγγιση της προσωπογραφίας στη ζωγραφική,
ή της προτοµής στη γλυπτική σε διάφορες ιστορικές
περιόδους της τέχνης.

6ος Άξονας: “Αισθητική – Κριτική – Ανάλυση έργου”
Χρησιµοποιούν στον προφορικό
και στο γραπτό λόγο τους
απαραίτητους όρους για τις

Ορολογία τέχνης
Ανάλυση έργου:

** Βιωµατική και νοηµατική εκµάθηση των όρων και
των εννοιών µέσα από σχετικές εµπειρίες,
παραδείγµατα και συζητήσεις.
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καλλιτεχνικές
τους.

δραστηριότητές

Περιγράφουν αυτό που βλέπουν
σ΄ ένα έργο.
Προσδιορίζουν τα κύρια και
εµφανή µορφικά στοιχεία ενός
έργου.
Περιγράφουν πώς οι γραµµές
φαίνονται να έχουν κίνηση, τα
χρώµατα
να
µεταφέρουν
συναισθήµατα και τα µεγέθη να
υποδηλώνουν απόσταση.
Κατανοούν και να σχολιάζουν
εµφανείς κοινωνικές επιδράσεις
σε ένα χαρακτηριστικό έργο.

µορφολογική

** Σύντοµες σηµειώσεις από µέρους των παιδιών για
ορολογία, ανάλυση κτλ.

περιεχοµένου,
νοήµατος

** Ανάλυση έργου, κυρίως στο φαινοµενολογικό
επίπεδο.

κοινωνικών
επιδράσεων

∗ ∆ιευκόλυνση της ανάλυσης δίνοντας στα παιδιά
πολλαπλές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Τα παιδιά
επιλέγουν αυτή που θεωρούν ορθή, όπως για
παράδειγµα, το φως του έργου είναι: φυσικό, τεχνητό,
ηµέρας, µετωπικό, πλάγιο, διάχυτο, από µια πηγή,
κτλ.

περιγραφική

προτιµήσεις, κρίσεις
Αυτοαξιολόγηση
Το ωραίο, οι αισθητικές
αξίες
Τέχνη και µίµηση
Τέχνη και σύµβολα

Κατανοούν το περιεχόµενο, το
νόηµα ή το µήνυµα ενός
χαρακτηριστικού έργου.
Εκφράζουν και να αιτιολογούν τη
γνώµη τους για έργα συµµαθητών
τους και για έργα τέχνης γενικά.
Κρίνουν
το
έργο
τους,
προσδιορίζοντας θετικά στοιχεία
αλλά και πιθανές αδυναµίες.
Συµµετέχουν
ευχαρίστως
σε
συζητήσεις γύρω από την τέχνη.

** Σχολιασµός των πολιτιστικών, των διαπολιτιστικών,
των κλιµατολογικών κ.ά. εµφανών επιδράσεων
ανάλογα µε το έργο τέχνης.
∗ ∆ίνουµε στα παιδιά αξιολογικές κλίµακες
µε
πολλαπλές απαντήσεις και επιλέγουν αυτή που
θεωρούν ορθή.
∗ ∆ιδασκαλία στοιχειώδους αισθητικής υπό µορφή
ελεύθερης συζήτησης, που διευκολύνεται µε
ερωτήσεις, για τα χαρακτηριστικά της τέχνης.
** Ανάλυση απλών ορισµών αισθητικών αξιών, όπως
τραγικό-κωµικό, υπέροχο-χαριτωµένο, αλλά και άλλων
χαρακτηρισµών και επιθέτων (δυναµικό, ήρεµο κτλ.)
µε κατάλληλα παραδείγµατα από έργα τέχνης.
** Αργότερα, συζήτηση γύρω από την έννοια του
«ωραίου» και τη σχετικότητά της.

Απαιτούµενος Χρόνος
Ο εκπαιδευτικός σε κάθε ωριαίο µάθηµα ή σε κάθε ενότητα µαθηµάτων επιλέγει κατά την κρίση του και συνδυάζει
διάφορους άξονες περιεχοµένων και στόχους. Στην ετήσια κατανοµή του χρόνου του µαθήµατος πρέπει να
επιτυγχάνεται µια σχετική ισορροπία στην επιλογή των αξόνων περιεχοµένων και των στόχων.
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Παραγωγή προϊόντος. Συνθετική εργασία για τη διαδικασία παραγωγής προϊόντος ως επίλυση ενός δεδοµένου
προβλήµατος π.χ. «σχεδιασµός καθίσµατος µε ποικίλες λειτουργίες και κατασκευή της µακέτας του», µε σχέδια,
κατασκευή υπό κλίµακα, αναζήτηση πληροφοριών και χρήση απλών σχεδιαστικών προγραµµάτων, παρουσίαση,
επίσκεψη και ενηµέρωση σε σχετικό εργοστάσιο ή επιπλοποιείο. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Σύστηµα,
οργάνωση. Προεκτάσεις στην Τεχνολογία, Εικαστικά, Πληροφορική, Μαθηµατικά.
Θέµα: Η αισθητική της κίνησης. Εκπόνηση συνθετικής εργασίας γύρω από την αισθητική διάσταση της κίνησης και
της έκφρασης, µε µέσο το ανθρώπινο σώµα µε θεωρητικό χαρακτήρα και µε πρακτική εφαρµογή. Στις
δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν περιλαµβάνονται ρυθµική γυµναστική, την ενόργανη γυµναστική και τη
συγχρονική κολύµβηση, σχέδια και αισθητική ανάλυση της εικόνας, µουσικοκινητική διάσταση, δηµιουργία των
σχετικών κειµένων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Σύστηµα, Οµοιότητα – ∆ιαφορά, Συνεργασία.
Προεκτάσεις στη Φυσική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική, Γλώσσα.
∆ιαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµενα
Ιστορία: Σπηλαιογραφίες, Μυκηναϊκή, Μινωϊκή, Κλασσική, Ελληνιστική Τέχνη.
Μαθηµατικά: Εµβαδά, παραλληλόγραµµο, τρίγωνο, τραπέζιο, καθετότητα, παραλληλία, συµµετρία.
Γεωγραφία: Το ποτάµι και οι άνθρωποι, χάρτες, καιρός.
Θρησκευτικά: Θεός, Παλαιά και Καινή ∆ιαθήκη.
Ξένες γλώσσες: Ξενόγλωσσοι όροι τέχνης και ξενόγλωσσα κείµενα για την τέχνη. Ευρωπαίοι εικαστικοί
καλλιτέχνες.
Μουσική: Ποπ αρτ, ροκ, λαϊκή µουσική. κίνηση, µουσικές κατασκευές.
Οικιακή οικονοµία: Οικογένεια, φιλία, κατοικία, αισθητική των χώρων.
Αρχαία ελληνική Γραµµατεία: Οδύσσεια, Ιλιάδα.
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία: Επιχειρηµατολογία, οργάνωση συζήτησης, ερωτήσεις, συλλογή
πληροφοριών.
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Λογοτεχνία: Ελύτης, Ρίτσος, Σολωµός. Ερµηνεία, νόηµα, αιτίες, συµβολισµοί, εικονογράφηση.
Πληροφορική: Λογισµικό Ιστορίας Τέχνης, λογισµικό Ζωγραφικής.
Τεχνολογία: Παραγωγή προϊόντος, έρευνα.
Φυσική αγωγή: Αισθητική της κίνησης- Ρυθµική.
ΤΑΞΗ Β΄

Οι µαθητές επιδιώκεται να:
Σχεδιάζουν
αυξάνουσα
ευχέρεια.

νατουραλιστικά µε
ευαισθησία
και

Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια δυο τρεις διαφορετικές τεχνικές.
Αποδίδουν απλές χρωµατικές
ποιότητες
µε
τόνους
και
αποχρώσεις.
Χρησιµοποιούν
µε
γεωµετρικά όργανα.

ευχέρεια

Οργανώνουν
την
πορεία
κατασκευής ενός ψηφιδωτού και
να φτιάχνουν ή να επιλέγουν
κατάλληλες ψηφίδες.
Πλάθουν
µε
τον
πηλό
γνωρίζοντας και εφαρµόζοντας
δύο διαφορετικές τεχνικές.

Χρησιµοποιούν το χαρτί
χρωµατική επιφάνεια και
κατασκευαστικό µέσο.

** Χρήση φυσικού ή τεχνητού πηλού.
** Ψήσιµο και διακόσµηση των αντικειµένων,
εφόσον υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας µε
εργαστήριο κεραµικής.

ως
ως

** Επίπεδες ή τρισδιάστατες
∆ιακοσµητικά σκαλίσµατα.

πορεία

κατασκευές.

** Κόψιµο, δίπλωµα, συγκόλληση, συρραφή,
χαρτιών
ή
χαρτονιών
σε
αναπτύγµατα
τρισδιάστατων κατασκευών.

Πειραµατίζονται µε νέα υλικά και
µέσα.
την

δραστηριότητες– οδηγίες

1ος Άξονας: “Υλικά, µέσα, τεχνικές”
Μολύβια και χρώµατα
∗ Επιλογή και εκµάθηση των υλικών, των µέσων
Παστέλ
και των τεχνικών που θα χρησιµοποιήσουν στις
Τέµπερες
προτεινόµενες στον τέταρτο άξονα, µορφές των
Αυγοτέµπερες
εικαστικών τεχνών.
Γεωµετρικά όργανα
∗
Οργάνωση εργαστηρίου.
Ψηφίδες
Υλικά για ψηφιδωτό
** Ενηµέρωση των παιδιών για διάφορα υλικά,
Πηλός
όπως µελάνια µε πενάκι ή πινέλο, αερογράφου,
Εργαλεία και χρώµατα
ακρυλικά, πλαστικά, σκόνες - κόλες, παστέλ, µε
κεραµικής
παραδείγµατα από έργα τέχνης, για να επιλέξουν
Ξύλο
ό,τι τους ενδιαφέρει.
Χαρτόνια, διάφορα χαρτιά
** Παραγωγή απλών γραµµικών σχεδίων ή
Πειραµατισµοί
µοντέρνων έργων µε γεωµετρικά σχήµατα, µε
Οργάνωση
χρήση
χάρακα,
τριγώνου,
διαβήτη
Μέθοδος
καµπυλόγραµµου και µοιρογνωµονίου.
Πηγές
** Χρήση ψηφίδων από χρωµατιστά χαρτιά, από
Τεχνικές
αυτοσκληρυνόµενο πηλό που κόβεται και
χρωµατίζεται, ή έτοιµων ψηφίδων.

Χρησιµοποιούν το ξύλο για απλές
κατασκευές ή για σκαλίσµατα.

Οργανώνουν
έργων τους.

Ενδεικτικές

Θεµατικές Ενότητες

Στόχοι

των

∗ Παροχή ποικίλων υλικών και µέσων, όπως
πρωτότυπων ή άχρηστων υλικών.

Ερευνούν διάφορες πηγές και να
βρίσκουν νέες τεχνικές τις οποίες
να εφαρµόζουν σε έργα τους.

∗ Βιβλία τέχνης, κατάλογοι, αφίσες, εργαστήρια
λαϊκής τέχνης, εργαστήρια καλλιτεχνών, εκθέσεις
είναι πηγές πληροφοριών και κίνητρα για χρήση
νέων µέσων και υλικών.
2ος Άξονας: “Μορφικά στοιχεία”

Χρησιµοποιούν µε αυξάνουσα
ικανότητα
ορισµένα
µορφικά
στοιχεία και αρχές σύνθεσης σε
έργα τους.

Υφή

∆ιακρίνουν την ψευδαίσθηση ή
την αίσθηση της υφής σε ένα
έργο τέχνης.

∆οµή, σύνθεση

∆ιακρίνουν τις σχέσεις µεγεθών
και τις αναλογίες µέσα σ΄ ένα
έργο τέχνης και να επιχειρούν
αρµονικές αναλογίες σε έργα
τους.
∆ιακρίνουν τη δοµή και τη
σύνθεση σ΄ ένα χαρακτηριστικό
έργο

Κλίµακες
Αναλογίες- µεγέθη
Όγκος
Χώρος

∗ Η διδασκαλία των µορφικών στοιχείων
συµπληρώνεται µε ασκήσεις κατανόησης και µε
κατάλληλα έργα τέχνης ως παραδείγµατα.
** Ασκήσεις υφής µε πηχτό χρώµα - περιγραφή
υλικών µε απτική επαφή.
**
Ανθρώπινη
κλίµακα
µεγεθύνσεις, κάνναβος.

και

σµικρύνσεις,

Προοπτική δύο σηµείων

** ∆ιάκριση δοµής: οργανική, γεωµετρική.

Σχεδιαστική, Χρωµατική,
Ατµοσφαιρική

** Αναφορά σε έννοιες και σε αρχές σύνθεσης,
όπως: ενότητα, ποικιλία.
** Ασκήσεις σύνθεσης προσχέδια.
** Φέρουσα και πίπτουσα σκιά στα αντικείµενα,
τονικές διαβαθµίσεις (κιαροσκούρο, σφουµάτο).
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έργο.

** ∆ιακρίσεις του χώρου: χώρος πραγµατικός,
χώρος εικαστικός, τρόποι αναπαράστασης του
χώρου.

Προσχεδιάζουν
ποικίλες
συνθετικές προτάσεις για ένα
έργο τους.

** Απλή άσκηση µε προοπτική δύο σηµείων
φυγής.

∆ίνουν την αίσθηση του όγκου σε
επίπεδο έργο, αλλά και να
διαµορφώνουν τον όγκο σε
τρισδιάστατες µορφές.

** Επικάλυψη, σµίκρυνση και χρωµατική
διαφοροποίηση στην απόδοση ενός τοπίου
χρησιµοποιώντας τέµπερες.

Αποδίδουν την έννοια του χώρου
σε δισδιάστατα έργα και το χώρο
σε τρισδιάστατα.
3ος Άξονας: “Θέµα – Περιεχόµενο - Νόηµα”
Εµπνέονται από ιστορικά και
κοινωνικά
θέµατα
και
να
δηµιουργούν ατοµικά ή οµαδικά
έργα.

Θέµατα από:

Αντλούν ιδέες από την ελληνική
παράδοση, από εξωευρωπαϊκούς
πολιτισµούς και από µοντέρνα
έργα, να επιλέγουν στοιχεία και
να τα ενσωµατώνουν σε έργα
τους.

Θέµατα από:

Εξοικειώνονται µε τους χώρους,
τα εκθέµατα και τη λειτουργία των
µουσείων.
 ντιλαµβάνονται ότι η
Α
χρησιµοποιεί σύµβολα.

τέχνη

Συνδυάζουν τις εικαστικές τέχνες
µε τα άλλα µαθήµατα του
σχολείου σε ποικίλα θέµατα και
εφαρµογές.

Ιστορία
κοινωνία
ελληνική παράδοση
εξωευρωπαϊκούς
πολιτισµούς
Θέµατα από επισκέψεις σε
µουσεία
Θέµατα µε συµβολισµούς –
αλληγορίες
∆ιαθεµατική προσέγγιση µε
άλλα µαθήµατα
Ελεύθερα θέµατα

** Άντληση θεµάτων - υλικού για δηµιουργία
ατοµικών ή οµαδικών έργων από: ιστορικά
θέµατα, όπως η 17η Νοεµβρίου κ.ά., κοινωνικά
θέµατα, όπως προβλήµατα, ανισότητες, αγώνες,
ιδανικά, σχέσεις, οικολογία κ.ά.
** Aντιγραφή - µελέτη παραδοσιακών ή
σύγχρονων θεµάτων και ενσωµάτωση στοιχείων,
µοτίβων και υλικών από αυτά σε έργα παιδιών.
** Αντιγραφή - µελέτη αγγείου, µικρογλυπτού ή
κοσµήµατος.
** Μεταφορά αρχαίου θέµατος στη σύγχρονη
εποχή.
** Επεξήγηση συµβόλων και συµβολισµών µε
κατάλληλα παραδείγµατα από κώδικες (π.χ.
σήµατα τροχαίας) ή από έργα τέχνης (π.χ. το
περιστέρι ως Άγιο Πνεύµα). Με το συµβολισµό
στην τέχνη άλλο παρουσιάζεται και άλλο εννοείται.
∆ηµιουργία κώδικα ή χρήση συµβόλων σε έργα
των παιδιών.
** Εικαστικές εφαρµογές σε σχολικές γιορτές,
εικονογράφηση θεµάτων άλλων µαθηµάτων (π.χ.
τοµή εδάφους).

Έχουν δικές τους ιδέες, σκέψεις,
απόψεις και εµπειρίες τις οποίες
να εκφράζουν στα δικά τους
εικαστικά έργα.

** Ελεύθερη επιλογή θέµατος από τους µαθητές
κατά διαστήµατα.

4ος Άξονας: “Μορφές εικαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών”
∆ηµιουργούν
νατουραλιστικά
ευχέρεια.

µε

εικόνες
αύξουσα

Ζωγραφίζουν από παρατήρηση
και από φαντασία µε λίγες τονικές
και χρωµατικές αντιθέσεις.
Συνεργάζονται µε τους άλλους για
την παραγωγή οµαδικών έργων.
µια

Ζωγραφική
Αγιογραφία

Φωτοσκιάζουν απλά.

Αντιγράφουν
αγιογραφία.

Σχέδιο

απλή

∆ηµιουργούν µια εικόνα µε την
τεχνική του ψηφιδωτού.
Πλάθουν περίοπτες φιγούρες µε
σωστές
αναλογίες
χωρίς
λεπτοµέρειες.

Ψηφιδωτό
Πλαστική
Κεραµική
Ξυλογλυπτική
Εξώφυλλα δίσκων
∆ιακόσµηση εσωτερικών
χώρων
Μακέτες σκηνικών

** ∆ηµιουργία έργων, µε ποικίλους τρόπους
αναπαράστασης και µε ποικίλες τεχνικές.
** ∆ηµιουργία σχεδίων ελεύθερα, σχέδια εκ του
φυσικού, µε χρήση οργάνων.
** Χρήση κάνναβου.
** ∆ηµιουργία οµαδικής τοιχογραφίας.
** Χρήση προσχεδίων και σηµειώσεων.
** Έκθεση των έργων.
** ∆ηµιουργία µιας αγιογραφίας µικρού µεγέθους
µε παραδοσιακή τεχνική.
** Αντιγραφή ενός απλού διακοσµητικού µοτίβου
από παραδοσιακό βοτσαλωτό ή του προσώπου
ενός αγίου από βυζαντινό ψηφιδωτό.
** ∆ηµιουργίες µορφών και απλών χρηστικών
αντικειµένων µε πηλό.

Σκαλίζουν σε µαλακό ξύλο απλά
ανάγλυφα και να αντιλαµβάνονται
τις ποικίλες δυνατότητες του
ξύλου ως πλαστικού µέσου.

** ∆ηµιουργία ρηχού εσωγλύφου σε µαλακό ξύλο
µε διακοσµητικό θέµα από την εκκλησιαστική
ξυλογλυπτική.

Σχεδιάζουν µια εµπορική εικόνα

** Επιλογή χρωµατισµών πάνω σε φωτοτυπία
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** ∆ηµιουργία εξωφύλλου δίσκου µουσικής ή CD.

χρησιµοποιώντας
µορφικά
στοιχεία και αρχές της τέχνης.

µιας εικόνας εσωτερικού χώρου (π.χ. παιδικό
δωµάτιο ή καθιστικό).

Εκφράζουν την άποψή τους για
αισθητικές επεµβάσεις στο χώρο
στον οποίο ζουν.

** Σχεδιασµός και διακόσµηση βιβλιοθήκης.
** Αισθητικές λύσεις και παρεµβάσεις µε σχέδια ή
µακέτες.

Συσχετίζουν τις εικαστικές τέχνες
µε το θέατρο.

** ∆ηµιουργία δισδιάστατης (από χαρτόκουτα)
µακέτας σκηνικού, αφού µελετηθεί η περιγραφή
του στην εισαγωγή θεατρικού κειµένου.

Σχεδιάζουν
τη
µακέτα
του
σκηνικού ενός θεατρικού έργου ή
ενός κοστουµιού ή µιας µάσκας
της παράστασης.

** Σχεδιασµός ή και κατασκευή της µάσκας.
** Επιλογή θεατρικού σκηνικού σε σχέση µε
σχολικές γιορτές ή µε άλλα µαθήµατα.

5ος Άξονας: “Ιστορία τέχνης – Τεχνοτροπίες - Καλλιτέχνες”
Προσδιορίζουν
την
ιστορική
περίοδο,
και
τον
τόπο
δηµιουργίας, καθώς και στοιχεία
τεχνοτροπίας
ενός
χαρακτηριστικού έργου που τους
είναι γνωστό.
∆ιακρίνουν
σε
ένα
χαρακτηριστικό έργο τέχνης τις
εµφανείς επιδράσεις που έχει
δεχτεί.
Συγκρίνουν έργα διαφορετικών
εποχών ή πολιτισµών.
Κατανοούν τη συνέχεια των
εικαστικών τεχνών από εποχή σε
εποχή.
Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα
της
βυζαντινής
τέχνης
ως
ελληνικής θρησκευτικής τέχνης.

Χαρακτηριστικά έργα τέχνης
διαφόρων ιστορικών
περιόδων, πολιτισµών,
τεχνοτροπιών
Βυζαντινή τέχνη

∗ ∆ιδασκαλία εισαγωγικών στοιχείων της ιστορίας
της Τέχνης µε έµφαση στα µορφολογικά στοιχεία
** Χρήση βιβλίων ιστορίας Τέχνης από τη σχολική
βιβλιοθήκη.

Ιαπωνική

** Τα παιδιά µαθαίνουν να κρατούν γραπτές
σηµειώσεις µε ιστορικά στοιχεία, µε παρατηρήσεις
και µε σκέψεις τους για περιόδους της τέχνης, για
έργα και για καλλιτέχνες και να γράφουν τις
εντυπώσεις τους από µια επίσκεψη σε µουσείο ή
σε πινακοθήκη.

Αναφορές στη Μοντέρνα
και Σύγχρονη τέχνη

** Αναγνώριση διαφόρων επιδράσεων όπως:
κοινωνικών, θρησκευτικών, πολιτικών κ.ά.

Θεµατική Ιστορία Τέχνης

** ∆ηµιουργία έργου µε σύγχρονο θέµα µε την
ενσωµάτωση στοιχείων από διαφορετικούς
πολιτισµούς.

Αναγέννηση
Εξωευρωπαϊκή τέχνη
Προκολοµβιανή

Τοπίο
Ανθρώπινο σώµα
Νεκρές φύσεις

Αναγνωρίζουν λίγα έργα και το
όνοµα ορισµένων κορυφαίων
καλλιτεχνών
της
ιταλικής
Αναγέννησης.

∗ Ιδιαίτερη έµφαση στη µελέτη της βυζαντινής
θρησκευτικής
τέχνης
από
εκκλησίες,
τοιχογραφίες, εικόνες, ψηφιδωτά, σκεύη.
** Σύγκριση µιας σταυρόσχηµης
βασιλικής εκκλησίας.

και

** Σύντοµες αναφορές σ΄ ένα-δύο
ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής.

Αναγνωρίζουν
λίγα
εξωευρωπαϊκά έργα τέχνης και
να σέβονται την τέχνη κάθε
πολιτισµού.

µιας
έργα

** Σύντοµες αναφορές σ΄ ένα-δύο έργα διάφορων
πολιτισµών και εποχών µε παρουσίαση των
κύριων γνωρισµάτων τους.
** Σύντοµες αναφορές σε λίγα έργα µοντέρνων
και σύγχρονων καλλιτεχνών (δίνεται έµφαση στην
κατανόησή τους).

Αναγνωρίζουν το όνοµα και ένα
αντιπροσωπευτικό έργο λίγων
κορυφαίων
µοντέρνων
καλλιτεχνών.

** Προσέγγιση της απόδοσης του φυσικού και του
δοµηµένου τοπίου σε διάφορες εποχές ή
τεχνοτροπίες.

Αναγνωρίζουν, κατανοούν και
εκτιµούν ορισµένες εκδηλώσεις
της µοντέρνας τέχνης.

** Προσέγγιση της διαφορετικότητας στη
παρουσίαση και στη χρήση του ανθρώπινου
σώµατος σε διάφορες εποχές ή τεχνοτροπίες.

Ενοποιούν και να συγκρίνουν
διάφορες περιόδους της τέχνης
µε αφορµή ένα συγκεκριµένο
θέµα.

** Προσέγγιση του θέµατος της νεκρής φύσης
µέσα από διαφορετικά έργα.

6ος Άξονας: “Αισθητική – Κριτική – Ανάλυση έργου”
Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια στον
προφορικό και στο γραπτό λόγο
όλους τους απαραίτητους όρους
για
τις
καλλιτεχνικές
δραστηριότητές τους.
Περιγράφουν µε λεπτοµέρειες
αυτό που βλέπουν σε ένα έργο.

Ορολογία Τέχνης

** Οι µαθητές κρατούν ορισµένες σύντοµες
σηµειώσεις για ορολογία, ανάλυση, απόψεις,
ιδέες κτλ.
** Ανάλυση έργων που αφορούν τις άλλες
ενότητες, όπως ιστορία Τέχνης, µορφικά στοιχεία
κ.ά.

Ανάλυση έργου

** Ανάλυση µορφής και περιεχοµένου.

περιγραφική

** ∆ιευκόλυνση της ανάλυσης δίνοντας στα παιδιά
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Προσδιορίζουν
και
χαρακτηρίζουν µε επίθετα τα
κύρια µορφικά στοιχεία του.
Σχολιάζουν απλά το περιεχόµενο,
το νόηµα ή το µήνυµα ενός
χαρακτηριστικού έργου.
Εκφράζουν τη γνώµη τους για
έργα και επιχειρηµατολογούν για
την ορθότητα τους.
Κατανοούν απλά κείµενα για την
τέχνη.
Κρίνουν
το
έργο
τους
προσδιορίζοντας
τα
θετικά
στοιχεία και τις πιθανές αδυναµίες
του.
Αποδέχονται την κριτική των
άλλων για το έργο τους.
Συµµετέχουν
ευχαρίστως
σε
συζητήσεις γύρω από την τέχνη.
∆ιακρίνουν
ορισµένα
χαρακτηριστικά
που
προσδιορίζουν το έργο τέχνης.
Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα
και την αναγκαιότητα των τεχνών
για τον άνθρωπο και την
κοινωνία.

πολλαπλές απαντήσεις σε κάθε ερώτηση. Τα
παιδιά επιλέγουν αυτή που θεωρούν ορθή.

µορφολογική
περιεχοµένου, νοήµατος

∗ ∆ίνουµε στα παιδιά αξιολογικές κλίµακες µε
πολλαπλές απαντήσεις και επιλέγουν αυτή που
θεωρούν ορθή.

προτιµήσεις, κρίσεις
Κριτικά κείµενα
Αξιολόγηση
αυτοαξιολόγηση

και

Η σπουδαιότητα της τέχνης
Τέχνη και Θρησκεία
Τέχνη και Ηθική

** Μελέτη ορισµένων χαρακτηριστικών, απλών,
σύντοµων και κατανοητών κειµένων µε σχόλια για
έργα τέχνης ή για ζητήµατα τέχνης από
καλλιτέχνες ή από θεωρητικούς.
** Ανοιχτές συζητήσεις στην τάξη για το έργο του
κάθε παιδιού.
** ∆ιδασκαλία στοιχειώδους αισθητικής
υπό
µορφή
ελεύθερης
συζήτησης
για
τα
χαρακτηριστικά της τέχνης και την αναγκαιότητά
της.
Οι
συζητήσεις
γίνονται
είτε
προγραµµατισµένα είτε όχι, εφόσον δοθεί
ευκαιρία.
** ∆ιαχωρισµός θρησκευτικής - κοσµικής τέχνης,
πώς εκφράζονται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις σε
έργα τέχνης
διαφόρων εποχών (Ιστορία,
Θρησκευτικά, Μουσική, Θέατρο).
** Συζήτηση για την τέχνη: η τέχνη διαπνέεται από
το ωραίο, το καλό, το ηθικό, το θετικό.
** Σχόλια και αρνητικές
τηλεοπτικά έργα βίας.

παρατηρήσεις

για

Απαιτούµενος Χρόνος
Ο εκπαιδευτικός σε κάθε ωριαίο µάθηµα ή σε κάθε ενότητα µαθηµάτων επιλέγει κατά την κρίση του και συνδυάζει
διάφορους άξονες περιεχοµένων και στόχους. Στην ετήσια κατανοµή του χρόνου του µαθήµατος πρέπει να
επιτυγχάνεται µια σχετική ισορροπία στην επιλογή των αξόνων περιεχοµένων και των στόχων.
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Η πόλη µας. Συνθετική εργασία όπου εξετάζονται η σχέση του ανθρώπου µε το χώρο, χώροι που σχετίζονται
µε τον πολιτισµό όπως µνηµεία, µουσεία, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, λαϊκή τέχνη, ιστορικά στοιχεία και τοπική
ιστορία. Περιλαµβάνει ακόµα µελέτη και παρουσίαση σχετικών λογοτεχνικών έργων και δηµιουργία λογοτεχνικών
έργων σχετικών µε ναούς, θρησκευτικές παραδόσεις, τον πολιούχο άγιο, οικολογία και λαϊκή τέχνη. Θεµελιώδεις
διαθεµατικές έννοιες: Χώρος, Πολιτισµός. Προεκτάσεις στη Γεωγραφία, Ιστορία, Λογοτεχνία, Θρησκευτικά,
Οικιακή Οικονοµία.
Θέµα: Η αισθητική της κίνησης. Εκπόνηση συνθετικής εργασίας για την τέχνη και τους δηµιουργούς της δεκαετίας
του ΄30 στην Ελλάδα. Περιλαµβάνει τη µελέτη και παρουσίαση έργων του Ρίτσου, Σεφέρη, Ελύτη, Εγγονόπουλου
κ.ά., παρουσίαση ανάλογων έργων των Τσαρούχη, Γκίκα, Μόραλη κ.ά. και δηµιουργία µαθητικών έργων, ακρόαση
και µελέτη έργων συνθετών όπως ο Καλοµοίρης, ο Βάρβογλης κ.ά. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες:
Πολιτισµός, Αλληλεπίδραση. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Λογοτεχνία, Μουσική, Θέατρο.
Θέµα: Πολιτισµός και ∆ιατροφή. Συνθετική εργασία για τη σχέση των διαφόρων κοινωνικών οµάδων, πολιτισµών και
εποχών µε τη διατροφή ως κουλτούρα, τις διατροφικές συνήθειες και ανάγκες και τους παράγοντες που επιδρούν.
∆ιερεύνηση θεµάτων όπως: θρεπτικές ουσίες, λίπη, δίαιτες, κοινωνικές και πολιτικές επιδράσεις, διατροφή –
τρόφιµα, διαφήµιση, καταναλωτισµός, σχετικά ιστορικά έργα τέχνης, διατροφή και θρησκείες π.χ. νηστείες,
λογοτεχνικά κείµενα σχετικά µε το θέµα. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση, Επίδραση,
Εξάρτηση. Προεκτάσεις στη Χηµεία, Οικιακή Οικονοµία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Εικαστικά, Θρησκευτικά,
Γεωγραφία, Λογοτεχνία.
∆ιαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµενα
Ιστορία: Τέχνη των ψηφιδωτών, νωπογραφία, αγιογραφία, τέχνη του Ισλάµ, ανεικονική τέχνη.
Μαθηµατικά: Πυραµίδα, κύλινδρος, κώνος, σφαίρα.
Φυσική: Μέτρο, µέτρηση, ζυγός, ακτινοβολία, φως.
Χηµεία: Σύµβολα, τεχνολογία, Λαύριο, ρύπανση των νερών και του αέρα.
Γεωγραφία: Πόλεις της Ευρώπης, Μεσογειακοί λαοί, Βαλκάνια.
Θρησκευτικά: Ιησούς, Θαύµατα, Πάθη, Ανάσταση.
Αρχαία ελληνική Γραµµατεία: Ηρόδοτος, Πέρσες, Περσικοί πόλεµοι, Λαοί Ανατολής.
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία: Κριτική αποτίµηση, αξιολόγηση, καταλληλότητα λεξιλογίου, λογική
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αιτιολόγηση.
Λογοτεχνία: Επτανησιακή σχολή, Γενιά του ΄30.
Ξένες γλώσσες: Ξενόγλωσσοι όροι.
Μουσική: Μουσική από χώρες της Λατινικής και Κεντρικής Αµερικής, Ασίας, Ελλάδας, µορφή, µοτίβο.
Οικιακή οικονοµία: Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, κατανάλωση, τρόφιµα, οικολογία.
Φυσική αγωγή: Αισθητική της κίνησης, σύγχρονη κολύµβηση, χορός.

ΤΑΞΗ Γ΄

Ενδεικτικές

Θεµατικές Ενότητες

Στόχοι

∆ραστηριότητες-οδηγίες

1ος Άξονας: “ Σύνθετα υλικά, Μέσα, Τεχνικές”
Οι µαθητές επιδιώκεται να:
Σχεδιάζουν και να ζωγραφίζουν µε
αυξάνουσα ικανότητα και ευαισθησία.

Υλικά σχεδίου και
ζωγραφικής
Γεωµετρικά όργανα

Χρησιµοποιούν τρεις τουλάχιστον
διαφορετικές
τεχνικές
και
να
αποδίδουν
απλές
χρωµατικές
ποιότητες
µε
τόνους
και
µε
αποχρώσεις.

Χαρτόνια, χαρτιά
διάφορα

Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια όλα τα
απαραίτητα γεωµετρικά όργανα.

Η/Υπολογιστής

Χρησιµοποιούν το χαρτί ως χρωµατική
επιφάνεια και ως κατασκευαστικό
µέσο.

Οργάνωση, µέθοδος

Χρησιµοποιούν
σύγχρονα
παραγωγής εικόνας.

µέσα

Φωτογραφική µηχανή
Βίντεο
Πειραµατισµοί
Ποικίλα υλικά και
εργαλεία
Πηγές

Πειραµατίζονται µε νέα υλικά και µέσα.
Οργανώνουν την πορεία των έργων
τους.

∗ Επιλογή και εκµάθηση των υλικών, των
µέσων
και
των
τεχνικών
που
θα
χρησιµοποιηθούν για τις προτεινόµενες στον
τέταρτο άξονα, µορφές των εικαστικών τεχνών.
∗ Οργάνωση εργαστηρίου.∗ Εκτός από τα κοινά
για όλους τους µαθητές υλικά γίνεται
ενηµέρωση για ποικίλα άλλα υλικά σχεδίου και
ζωγραφικής, ώστε να µπορούν να επιλέγουν
ό,τι τυχόν τους ενδιαφέρει.
** Χρήση κατάλληλων γεωµετρικών οργάνων
ανάλογα µε το προτεινόµενο θέµα.
** Χαρτόνια και χαρτιά για σχέδια, µακέτες και
κατασκευές.
** Εκµάθηση της χρήσης της σύγχρονης
τεχνολογίας στην παραγωγή εικόνας µε
διάφορους τρόπους, και της χρήσης λογισµικού
για σχέδιο και ζωγραφική, εφόσον υπάρχουν
στη διάθεση των µαθητών.
** Παροχή και χρήση ποικίλων
πρωτότυπων υλικών και µέσων.

Επιλέγουν το κατάλληλο υλικό για τη
µορφοποίηση της ιδέας τους και
χρησιµοποιούν
µε
ευχέρεια
τα
κατάλληλα εργαλεία.

και

** Χρήση ποικίλων υλικών, όπως: σύρµατος,
ξύλου, γύψου, φύλλου χαλκού, φύλλου
αλουµινίου, χαντρών, κολλών, πλαστικών,
άχρηστων υλικών.

Ερευνούν διάφορες πηγές και να
επιλέγουν τεχνικές, τις οποίες να
δοκιµάζουν σε έργα τους.

** Ασκήσεις µε διάφορες τεχνικές.
2ος Άξονας: “Μορφικά στοιχεία”

Μορφοποιούν
τα
έργα
τους
χρησιµοποιώντας ποικίλα µορφικά
στοιχεία.
Επιχειρούν τον προσδιορισµό του
φωτός των έργων τους και τη
φωτοσκίαση µε λίγους τόνους.

Φως
Φωτοσκιάσεις
Σύνθεση – δοµή
Κίνηση
∆υναµική

∆ιακρίνουν τη δοµή και τη σύνθεση σ΄
ένα έργο τέχνης.

Ένταση

Προσέχουν τη σύνθεση του έργου
τους.

Χώρος

Χρησιµοποιούν στα έργα τους µορφικά
στοιχεία µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
δίνουν την ψευδαίσθηση της κίνησης,
της έντασης, της δυναµικής.
Προσθέτουν
πραγµατικής
έργα.

το
στοιχείο
της
κίνησης σε εικαστικά

Όγκος
Βάθος
Αναφορά σε λίγα µορφικά
στοιχεία
της
φωτογραφίας, του βίντεο,
του κινηµατογράφου

∗ Συµπλήρωση της διδασκαλίας των µορφικών
στοιχείων µε κατάλληλα παραδείγµατα από
έργα τέχνης, µε ασκήσεις και µε εφαρµογή σε
έργα των µαθητών.
δηµιουργία
φωτισµούς.

έργων

**
Χρησιµοποίηση
χρωµάτων στις σκιές.

µε
θερµών

διαφορετικούς
-

ψυχρών

* Οργάνωση της εικόνας.
∗ ∆ιδασκαλία και εφαρµογή στοιχείων
σύνθεσης, όπως: ισορροπίας χρώµατος,
σχήµατος, φωτός, υφής.
** Ασκήσεις µεταφοράς εννοιών του φυσικού
κόσµου σε εικαστικό έργο (Φυσική,
Χηµεία, Βιολογία ).
* πραγµατική κίνηση σε µοµπίλ, σε κατασκευές
ή σε βίντεο.
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** Ασκήσεις και έργα µε έµφαση στον όγκο,
στο χώρο, στο βάθος (Γεωµετρία).

Αποδίδουν ευκρινώς τον όγκο, το
χώρο και το βάθος µε ποικίλους
τρόπους.

* Πρώτη επαφή µε µορφικά στοιχεία: πλάνο,
χρόνος, (διάρκεια) µοντάζ, ήχος, οπτική γωνία,
κίνηση µηχανής, κίνηση εικόνας.

Κατανοούν ορισµένα χαρακτηριστικά
µορφικά στοιχεία της φωτογραφικής
και της κινηµατογραφικής γλώσσας.

3ος Άξονας: “Θέµα – Περιεχόµενο - Νόηµα”
Αντλούν
ιδέες
ερεθίσµατα.

από

ποικίλα

Προσδίδουν
στο
έργο
περιεχόµενο και νόηµα.

τους

Μεταδίδουν ένα µήνυµα µέσα από το
έργο τους.
Αντιλαµβάνονται ότι η δηµιουργία ενός
εντύπου µπορεί να έχει αισθητική
διάσταση.
Σχολιάζουν
και
να
προτείνουν
ορισµένους τρόπους ένδυσης.
Εµπνέονται από τις εκφραστικές και τις
επικοινωνιακές
δυνατότητες
των
σύγχρονων µέσων και να βρίσκουν
κατάλληλα
θέµατα
για
να
τα
αποδώσουν µε τη χρήση τους.
Αντλούν ιδέες από τη µοντέρνα τέχνη
και
να
δηµιουργούν
έργα
µε
συγκεκριµένη τεχνοτροπία.

Θέµατα από:
Συνθέσεις αντικειµένων,
τοπία,
φωτογραφίες,
γεγονότα,
αθλητισµό,
αυτοκίνητα
Θέµατα από γραφιστική
Θέµατα από µόδα
Θέµατα κατάλληλα για
φωτογραφίες, βίντεο ή
Η/Υ
Θέµατα:

∗ Πρόταση δηµιουργικής πορείας του
µαθητικού έργου: α) ιδέα, β) έρευνα σε έργα
καλλιτεχνών µε το ίδιο θέµα, γ) επιλογή µέσου,
δ) πραγµατοποίηση
** ∆ηµιουργία σειράς
αντικείµενο.

έργων µε το ίδιο

** Γραφιστική όπως: γράµµατα και αριθµοί,
στήσιµο σελίδας, εξώφυλλα, αφίσες εµπορικές
ή πολιτιστικές κ.ά.
** Σκαρίφηµα ενός πρωτότυπου ενδύµατος ή
υποδήµατος.
** Θέµατα όπως: ρεπορτάζ,
διηγήσεις, απλά σενάρια κ.ά.

ροµαντικά
ιµπρεσιονιστικά

στιγµιότυπα,

** Μελέτη µοντέρνων έργων, κατανόηση των
ιδιαίτερων στοιχείων που προσδιορίζουν την
τεχνοτροπία (ύφος) τους και εφαρµογή σε
έργα µαθητών.

υπερρεαλιστικά
ανεικονικά
ελεύθερα θέµατα

Επιλέγουν οι ίδιοι το θέµα τους.
4ος Άξονας: “Μορφές εικαστικών και εφαρµοσµένων τεχνών”
∆ηµιουργούν
ευχέρεια.

εικόνες

µε

αύξουσα

Σχεδιάζουν εκ του φυσικού µια
σύνθεση αντικειµένου µε πιστότητα.
Προσχεδιάζουν, να υλοποιούν, να
βελτιώνουν, ύστερα από συζητήσεις
και να εκθέτουν ένα έργο τους.
Ζωγραφίζουν
επιλέγοντας
από
διάφορες τεχνικές την καταλληλότερη
για την ιδέα τους.
Χρησιµοποιούν µια εικόνα, για να
προβάλουν ένα συγκεκριµένο µήνυµα.

Σχέδιο

** ∆ηµιουργία έργων δύο και τριών διαστάσεων
και έργων µε κίνηση.

Ζωγραφική

** ∆ηµιουργία έργων ποικίλων µορφών και
τεχνικών.

Σχέδιο γραφιστικής
Αφίσες
Βιοµηχανικό
(ντιζάιν)

σχέδιο

** Έκθεση των έργων.

Σχέδιο µόδας

** Στήσιµο εντύπων.

Κόσµηµα

** ∆ηµιουργία εικονογραφηµένου βιβλίου οµαδική εργασία.

Φωτογραφία
- βίντεο
- ψηφιακή εικόνα

Κατανοούν τις διαφορές και τις
οµοιότητες των Καλών και των
Εφαρµοσµένων Τεχνών.

Πολυµέσα

Προτείνουν ενδυµατολογικές ιδέες.

Παρεµβάσεις στο χώρο

∆ηµιουργούν µικροσυνθέσεις από
διάφορα υλικά οι οποίες µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως κόσµηµα.

Έντυπο

∆ηµιουργούν τέχνη χρησιµοποιώντας
σύγχρονα µέσα παραγωγής εικόνας.

∗ Χρήση προσχεδίων και σηµειώσεων.

Ασαµπλάζ

Σχεδιασµός ρούχων

** ∆ηµιουργία αφίσας µε πολιτιστικό ή µε
εµπορικό µήνυµα.
** Συνδυασµός εικόνας και γραµµάτων µε
αισθητικό αποτέλεσµα.
** Σχεδιασµός προτάσεων για την αισθητική
βελτίωση απλών εµπορικών προϊόντων π.χ.
(επέµβαση στη φωτοτυπία της εικόνας µιας
καρέκλας).
** Σκαρίφηµα ενός πρωτότυπου ενδύµατος ή
υποδήµατος (π.χ. µια αποκριάτικη στολή).
** Σχέδιο ή κατασκευή
µοντέρνου κοσµήµατος.

παραδοσιακού

ή

∆ηµιουργούν αισθητικές µορφές στο
χώρο
συνδυάζοντας
και
συναρµολογώντας
άχρηστα
αντικείµενα.

** Συνδυασµός φωτογραφιών, φωτοτυπιών,
ψηφιακών εικόνων, προβολών, κ.ά. σε ενιαίο
αισθητικό αποτέλεσµα.

Παρεµβαίνουν αισθητικά στο χώρο του
σχολείου ή της γειτονιάς.

** ∆ηµιουργία τοιχογραφιών, αναγλύφων,
κατασκευή ή συναρµογή µεγάλου µεγέθους,
διακοσµήσεις, δενδροφυτεύσεις.
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5ος Άξονας: “Ιστορία τέχνης και πολιτισµού, Τεχνοτροπίες - Καλλιτέχνες”
Προσδιορίζουν την ιστορική περίοδο
και τον τόπο δηµιουργίας, καθώς και
τα
στοιχεία
τεχνοτροπίας
ενός
χαρακτηριστικού έργου που του είναι
γνωστό και µε
βάση αυτό να
αναγνωρίζουν παρόµοια άγνωστα
έργα.
∆ιακρίνουν σε ένα έργο τέχνης
θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτικές και
διαπολιτισµικές
επιδράσεις
και
κλιµατολογικές επιρροές.
Κάνουν συγκρίσεις αντιπαραθέτοντας
έργα διαφορετικών εποχών και να
εντοπίζουν οµοιότητες και διαφορές.
Κατανοούν
τη
εικαστικών Τεχνών.

συνέχεια

των

Γνωρίζουν λίγα έργα και το όνοµα
ορισµένων κορυφαίων καλλιτεχνών
του 19ου και 20ού αιώνα.

18ος - 19ος αιώνας

∗ Έµφαση στα µορφολογικά στοιχεία του έργου
τέχνης.

Μπαρόκ

∗ Χρήση βιβλίων ιστορίας Τέχνης, άρθρων,
καταλόγων εκθέσεων (πηγές).

Νεοκλασικισµός
Ροµαντισµός

∗ Χρήση σηµειώσεων.

Ιµπρεσιονισµός

** Σύνδεση έργων µε µεγάλα ιστορικά γεγονότα,
εφόσον
αυτά
είναι
καθοριστικά
στην
τεχνοτροπία ή στη θεµατολογία.

20ός αιώνας(έως το
1930)
Κυβισµός

∗ Έµφαση στην τέχνη του 20ού αιώνα και σε
έργα ορισµένων κορυφαίων καλλιτεχνών.

Σουρεαλισµός
εξπρεσιονισµός
Αναφορές στη σύγχρονη
Τέχνη
Θεµατική Ιστορία Τέχνης
Το περιβάλλον

∗ Σύντοµες αναφορές σε έργα ζωγραφικής,
γλυπτικής και αρχιτεκτονικής.
∗ Σύντοµες αναφορές σε ένα-δύο σύγχρονα
έργα για την κατανόηση της συνέχειας του
µοντέρνου προβληµατισµού
∗ αναφορές στην ελληνική τέχνη της
αντίστοιχης περιόδου (σχολή Μονάχου κ.ά.).

Τα ανεικονικά έργα

** Συγγραφή από τους µαθητές ενός σύντοµου
άρθρου για ένα έργο, έναν καλλιτέχνη, µια
τεχνοτροπία ή µια Περίοδο.

Γνωρίζουν, να κατανοούν και να
εκτιµούν ορισµένες εκδηλώσεις της
µοντέρνας τέχνης.

∗ Αναφορά στην έννοια του περιβάλλοντος
χώρου στη ζωγραφική, στη γλυπτική, στην
αρχιτεκτονική µέχρι τα «περιβάλλοντα» ως
σύγχρονη εικαστική µορφή.

Γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά
ορισµένων µοντέρνων τεχνοτροπιών.
Εµβαθύνουν, να ενοποιούν και να
συγκρίνουν διάφορες περιόδους της
τέχνης µε αφορµή ένα συγκεκριµένο
θέµα.

** Ανεικονικά έργα από τα πρωτόγονα µέχρι
τον αφηρηµένο εξπρεσιονισµό και τις
κατασκευές, µε λίγα χαρακτηριστικά έργα παραδείγµατα.

6ος Άξονας: “Αισθητική – Κριτική, Θεωρία τέχνης – Ανάλυση έργου”
Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια στον
προφορικό και στο γραπτό λόγο όλους
τους απαραίτητους όρους για τις
καλλιτεχνικές δραστηριότητές τους, να
γνωρίζουν τη σηµασία τους.

Ορολογία τέχνης

** Χρήση σύντοµων σηµειώσεων.

Ανάλυση
και ερµηνεία
έργου τέχνης

** Ανάλυση έργων που σχετίζονται µε τις
υπόλοιπες ενότητες.

επιδράσεις

** Συστηµατική ανάλυση έργου.

Περιγράφουν µε λεπτοµέρειες ένα
έργο,
να
προσδιορίζουν
µε
χαρακτηρισµούς και µε επίθετα τα
µορφικά στοιχεία του.

συγκρίσεις

** Σύντοµη γραπτή ερµηνεία µετά από ανάλυση
ενός έργου στη τάξη.

Κατανοούν και να σχολιάζουν το
περιεχόµενο, το νόηµα, το µήνυµα
ενός έργου και να το ερµηνεύουν.
Κατανοούν και να σχολιάζουν απλά
κείµενα για την τέχνη.
Κρίνουν τα έργα τους, τα έργα των
συµµαθητών τους και έργα τέχνης
επιχειρηµατολογώντας.
Συµµετέχουν
ευχαρίστως
σε
συζητήσεις γύρω από την τέχνη, έχουν
απόψεις και τις υποστηρίζουν.
Εξηγούν πώς το ίδιο θέµα αποδίδεται
µε διαφορετικά µέσα στις διάφορες
τέχνες.
Εξηγούν απλά τον επικοινωνιακό
χαρακτήρα του έργου τέχνης.
Εξηγούν απλά τη σχέση της τέχνης µε
διάφορες εκδηλώσεις του ανθρώπου.

Κριτική-αξιολόγηση
και

** Συγκρίσεις έργων του ίδιου καλλιτέχνη ή του
ιδίου ύφους ή της ιδίας ή άλλης εποχής.

Οµοιότητες και διαφορές
των Καλών Τεχνών

** Κείµενα τέχνης, κατανοητές κριτικές, άρθρα,
παρουσιάσεις
έργων
ή
εκθέσεων
σε
εφηµερίδες, περιοδικά, καταλόγους.

Αισθητικές
ποιότητες

αξίες

Σχέση δηµιουργού, έργου
και θεατή
Σχέση
τέχνης
καθηµερινής ζωής

και

Σχέση
τέχνης
ιδεολογίας

και

** Συγγραφή από τους µαθητές ενός σύντοµου
άρθρου µε την εντύπωσή τους από µια έκθεση
έργων τέχνης.
** ∆ιδασκαλία στοιχειώδους αισθητικής υπό
µορφή ελεύθερων ή οργανωµένων συζητήσεων
για τα χαρακτηριστικά της τέχνης και αργότερα
για τις σχέσεις της µε άλλες εκδηλώσεις του
ανθρώπου.
* Απλοί ορισµοί αισθητικών αξιών, όπως το
ωραίο και το υψηλό, µε κατανοητά
παραδείγµατα από έργα τέχνης και από τη
φύση.
* Το κοινό και ο δηµιουργός επικοινωνούν µέσα
από το έργο τέχνης και την αισθητική εµπειρία.
** Ανάδειξη του ρόλου της τέχνης στη ζωή µέσα
από το τραγούδι, το χορό, τον κινηµατογράφο,
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την ποίηση.
* Το έργο τέχνης συχνά εκφράζει εµφανώς
συγκεκριµένη ιδεολογία.
Απαιτούµενος Χρόνος
Ο εκπαιδευτικός σε κάθε ωριαίο µάθηµα ή σε κάθε ενότητα µαθηµάτων επιλέγει κατά την κρίση του και συνδυάζει
διάφορους άξονες περιεχοµένων και στόχους. Στην ετήσια κατανοµή του χρόνου του µαθήµατος θα πρέπει να υπάρχει
τελικώς µια σχετική ισορροπία στην επιλογή των αξόνων περιεχοµένων και των στόχων.
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Μηχανές. Συνθετική εργασία για ενός είδους µηχανή ή µηχανισµό, για οµάδες µηχανών ή γενικώς για µηχανές
(συγκρίσεις, πλεονεκτήµατα, σχέσεις µε τον άνθρωπο και µε τη φύση, εργονοµία, κοινωνικές επιδράσεις,
επιπτώσεις κ.ά.) µε δραστηριότητες σχετικές µε τους νόµους στους οποίους βασίζεται η λειτουργία των µηχανών,
απλό σχεδιασµό και µελέτη κατασκευής και λειτουργίας, απλές µαθηµατικές επεξεργασίες – εφαρµογές, ιστορική
διάσταση και εξέλιξη, κοινωνικές µεταβολές, ντιζάϊν, κατασκευές, έργα τέχνης µε µηχανές, πληροφορίες,
επεξεργασία, µεταφράσεις, ξενόγλωσσους όρους. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, µεταβολή,
κοινωνία, οργάνωση, σύστηµα. Προεκτάσεις στη Φυσική, Μαθηµατικά, Ιστορία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή,
Ιστορία, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες.
Θέµα: Eικαστικά επαγγέλµατα. Συνθετική εργασία για επαγγέλµατα, όπως του γραφίστα, γλύπτη, αγιογράφου,
φωτογράφου κ.τ.λ. κάτω από κοινωνική, οικονοµική, ιστορική ή άλλη διάσταση. Η εργασία µπορεί να περιλαµβάνει
συνεντεύξεις, επισκέψεις, φωτογραφίσεις, διερευνήσεις, παραγωγή κειµένων, παρουσιάσεις, εκθέσεις κ.ά.
Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: άτοµο – κοινωνία, πολιτισµός, παράδοση, οργάνωση, εξάρτηση κλπ.
Προεκτάσεις στο ΣΕΠ, Πληροφορική, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή.
Θέµα: Μοντέλα και µοντελοποίηση. Σχεδιασµός και κατασκευή µοντέλων και εποπτικών υλικών για την προσέγγιση
διαφόρων θεµάτων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Αλληλεπίδραση, εξάρτηση, σύστηµα, νόµος κλπ.
Προεκτάσεις στη Φυσική, Βιολογία (διδασκαλία εννοιών που διευκολύνονται από µοντελοποίηση) και Καλλιτεχνικά
(Εικαστικά) (για το σχεδιασµό και την κατασκευή).
Θέµα: Σχέσεις τεχνών. Συνθετικές εργασίες µε πολύπλευρη επεξεργασία δύο ή περισσότερων µορφών τέχνης µε
κοινό θέµα – περιεχόµενο (π.χ. παραδοσιακός γάµος, αγάπη, ιδανικά, πόλεµος για την ελευθερία, σχολική γιορτή
κ.τ.λ.). Μορφές τέχνης είτε από µαθήµατα είτε από δραστηριότητες όπως «Λογοτεχνία», «Εικαστικά», «Μουσική»,
«Χορός», «Θέατρο», «Τραγούδι», «Κινηµατογράφος». Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός,
Αλληλεπίδραση, κλπ. Προεκτάσεις στη Λογοτεχνία, Μουσική, Θέατρο.
∆ιαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµενα
Ιστορία: Μπαρόκ, Κλασικισµός, Ροµαντισµός, 20ος αιώνας.
Μαθηµατικά: Συµµετρία, στροφή, αναλογία.
Βιολογία: Υγεία, κάπνισµα, αλκοόλ, νερό.
Φυσική: Μηχανές, κίνηση, δυνάµεις, βάρος.
Σ.Ε.Π.: Γραφίστας, φωτογράφος, γλύπτης.
Ξένες γλώσσες: Επεξεργασία ξενόγλωσσου κειµένου µε θέµα από τις Εικαστικές Τέχνες (επίσκεψη µουσείου,
πόλης κ.τ.λ.), ξενόγλωσσοι όροι (π.χ.impressionism).
Θρησκευτικά: Η Εκκλησία, το κάλλος.
Νεοελληνική γλώσσα και Γραµµατεία: Κατανόηση κειµένου, περιγραφή και ανάλυση έργου, προφορική έκφραση,
παραγωγή γραπτών κειµένων.
Πληροφορική: Λογισµικό για σχέδιο και ζωγραφική.
Μουσική: Ροµαντισµός, Ιµπρεσσιονισµός, ρυθµός, ηχόχρωµα.
Κοινωνική και πολιτική αγωγή: Περιβάλλον, κουλτούρα - υποκουλτούρα, κοινωνικές µεταβολές, κοινωνικά
προβλήµατα, Green Peace.
Φυσική αγωγή: Ρυθµική, ενόργανη, καλλιτεχνική γυµναστική.
3. ∆ιδακτική µεθοδολογία
Τα “Εικαστικά” είναι ένα πολύπλευρο και πολυδιάστατο µάθηµα, που απαιτεί δραστήριο και δηµιουργικό
εκπαιδευτικό, αλλά και µαθητές µε τα ίδια χαρακτηριστικά.
Ο εκπαιδευτικός Τέχνης οφείλει να προγραµµατίζει τις ετήσιες δραστηριότητες εντός και εκτός της τάξης, να
προγραµµατίζει εγκαίρως τις ενότητες µαθηµάτων µε κοινό θέµα και να προετοιµάζει κάθε µάθηµα. Επίσης, θα πρέπει
να έχει υπόψη του τα Προγράµµατα Σπουδών των προηγούµενων και των επόµενων τάξεων, ώστε να υπάρχει
συνέχεια και οργανική ενότητα από χρονιά σε χρονιά στη διδασκαλία του.
Η χρήση βιβλίου µαθητή και ποικίλων άλλων διδακτικών και εποπτικών υλικών σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να
καταστήσει το µάθηµα των Εικαστικών βιβλιοκεντρικό. Η οργάνωση του εργαστηρίου, µε τα απαραίτητα σε κάθε
διδακτική ώρα υλικά για τον εκπαιδευτικό και για τα παιδιά, και παράλληλα η οργάνωση παράλληλων δραστηριοτήτων
συµβάλλουν στην ολοκληρωµένη διεξαγωγή του µαθήµατος.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει να µεριµνά για τον εξοπλισµό του εργαστηρίου και για τον εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης
τέχνης και να ανανεώνει το διδακτικό και το εποπτικό υλικό.
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Επίσης, πρέπει να συνδέει ποικιλοτρόπως το σχολικό εργαστήριο µε επαγγελµατικά εργαστήρια Καλών και
Εφαρµοσµένων Τεχνών, όπως µε εργαστήρια κεραµικής, υφαντικής, αργυροχοΐας, ξυλογλυπτικής, µε βιοτεχνίες και µε
βιοµηχανίες ρούχων, επίπλων, χρηστικών αντικειµένων κ.ά., και να οργανώνει επισκέψεις, διαλέξεις, εργασίες και
έρευνες σχετικά µε το µάθηµά του.
Ακόµα, θα πρέπει να αξιοποιεί τις καθηµερινές δηµιουργίες έργων από τα παιδιά µε τη διοργάνωση εκθέσεων και
να επιβραβεύει τις προσπάθειές τους, ανατροφοδοτώντας θετικά τη δηµιουργική διαδικασία.
Ο περιορισµένος από το ωρολόγιο πρόγραµµα χρόνος του µαθήµατος οδηγεί στην επιλογή ορισµένων θεµάτων
από το πρόγραµµα σπουδών, στα οποία ο καθηγητής θα εµβαθύνει ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των παιδιών και το
προσωπικό πρόγραµµά του, ενώ άλλα θα τα διδάξει χωρίς να επεκταθεί ιδιαίτερα.
Μικρό µέρος του ΑΠΣ µπορεί να παραλειφθεί εντελώς και να αντικατασταθεί µε καλλιτεχνικά θέµατα τοπικού ή
άλλου χαρακτήρα.
Μία ή δύο ώρες εργασίας στο σπίτι και γενικά εκτός σχολείου την εβδοµάδα από τους µαθητές θα αυξήσουν την
έκταση, την ποιότητα και την ποσότητα των αποτελεσµάτων.
Η θεωρητική διδασκαλία και ενασχόληση δε θα πρέπει να έχει γνωσιολογικό χαρακτήρα, αλλά να ενισχύει την
κατανόηση θεµάτων τέχνης και να ολοκληρώνει τη δηµιουργική πράξη.
Η διαθεµατική προσέγγιση στο επίπεδο του ΑΠΣ σηµαίνει οριζόντια σύνδεση και οργάνωση, έτσι που η
επεξεργασία θεµάτων ή εννοιών που ανήκουν σε διαφορετικούς τοµείς να γίνεται µε τρόπο που να προσδιορίζονται οι
σχέσεις και να αναδεικνύονται τα σηµεία τοµής τους.
Στο πλαίσιο της διαθεµατικότητας κάθε µάθηµα του σχολείου που χρειάζεται την Εικόνα (φωτογραφία, σκίτσο,
σχέδια κ.λπ.) µπορεί να συνεργαστεί µε το µάθηµα των Εικαστικών (Καλλιτεχνικών).
Η Τέχνη από τη δική της πλευρά µπορεί να ενταχθεί µε πολλούς τρόπους στις δραστηριότητες των άλλων
µαθηµάτων. Το µάθηµα των Εικαστικών µπορεί να αντλήσει ιδέες, θέµατα και περιεχόµενο για δηµιουργία έργων
τέχνης, εργασιών ή projects από όλα τα µαθήµατα του σχολείου.
Για παράδειγµα: Με τα Θρησκευτικά:
πρακτική: Βυζαντινή τέχνη, Εκκλησιαστική τέχνη, αγιογραφία, τέµπλα, ξυλογλυπτική, Ευαγγελιοκαλύµµατα, Ιερή
τέχνη άλλων λαών κτλ.
θεωρία: Ηθική, καλό, ωραίο, ιδεολογία, θρησκευτικότητα, Ιστορία θρησκειών, θρησκευτική τέχνη, κοσµική τέχνη
κτλ.
Ορισµένοι από τους µαθητές µπορεί να ενδιαφερθούν για συνθετικές εργασίες, τις οποίες είτε προτείνει ο
καθηγητής είτε προτείνουν οι ίδιοι. Αυτοί οι µαθητές ακολουθούν σε γενικές γραµµές το κοινό µε τους άλλους ΑΠΣ και
εµβαθύνουν περισσότερο στο θέµα που τους ενδιαφέρει. Προτρέπουµε τα παιδιά να συζητούν και επιλέγουν θέµατα για
συνθετικές εργασίες (projects). Τα παιδιά, αφού επιλέξουν το θέµα και διατυπώσουν τις ιδέες τους, διαµορφώνουν ένα
γενικό σχέδιο εργασίας, χωρίζονται σε οµάδες, αναζητούν, συλλέγουν και αξιοποιούν απλές πληροφορίες και υλικό,
υλοποιούν το πρόγραµµά τους, συζητούν και προσαρµόζουν αναλόγως την πορεία τους και ολοκληρώνουν
αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσµα. Ο διδάσκων βοηθά και συµβουλεύει όπου είναι απαραίτητο.
Γενικά, η Τέχνη είναι πρόσφορο µέσο διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. Ειδικότερα όµως, η διαθεµατικότητα
ως επεξεργασία κοινών θεµάτων διδασκαλίας και µάθησης, των Εικαστικών µε άλλα αντικείµενα του σχολείου,
περιλαµβάνεται οπωσδήποτε στον ετήσιο προγραµµατισµό του µαθήµατος των Εικαστικών σε µια έκταση 10%
περίπου του ετήσιου Προγράµµατος Σπουδών. Οι µαθητές οργανώνουν τις διαθεµατικές εργασίες τους µε τη βοήθεια
του διδάσκοντος ή και των άλλων διδασκόντων που εµπλέκονται στο υπό επεξεργασία διαθεµατικό αντικείµενο.
Η διαθεµατικότητα µπορεί να συµπεριλάβει δύο ή περισσότερα γνωστικά αντικείµενα. Οι εκπαιδευτικοί που
διδάσκουν αυτά τα γνωστικά αντικείµενα είναι καλό να συνεργάζονται όταν πρόκειται για συνθετότερη επεξεργασία
διαθεµατικών θεµάτων.
Η έκταση και η ποικιλία της προσφερόµενης διδακτέας ύλης και της διαθεµατικότητας στο παρόν ΑΠΣ είναι µεγάλη
για ένα µονόωρο µάθηµα. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει, από την παρούσα ύλη και µε κριτήριο το εφικτό, τα προς
επεξεργασία θέµατα τα οποία στα πλαίσια του ΑΠΣ, µπορούν να ποικίλουν από τάξη σε τάξη, από χρονιά σε χρονιά και
από σχολείο σε σχολείο.
Σε κάθε ενότητα µαθηµάτων, και όχι απαραίτητα σε µία διδακτική ώρα, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσεγγίζει
το θέµα της ενότητας από πολλές πλευρές, ιστορική, αισθητική, θεωρητική, πρακτική και τα λοιπά, ώστε να
επιτυγχάνεται σφαιρικότητα και ισορροπία.
Το παρόν ΑΠΣ δεν προτείνει στενά καθορισµένη ύλη χωρισµένη σε ωριαία µαθήµατα. Προσφέρει άξονες
περιεχοµένων που συνδυάζει κατά την κρίση του ο εκπαιδευτικός. Οι άξονες είναι ταξινοµηµένοι ενδεικτικά από το
γενικό στο ειδικό και από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο. Αυτοί όµως δε διδάσκονται ανεξάρτητα ο ένας από τον
άλλο. Σε κάθε θέµα διδασκαλίας διαπλέκονται πολλά στοιχεία από τα περιεχόµενα και τους στόχους άλλων αξόνων,
πράγµα που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να διδάξει τους άξονες µε τη σειρά που εκείνος επιλέγει.
Σε κάθε ωριαίο µάθηµα η διδασκαλία πρέπει να είναι τόση, ώστε να αφήνει µεγάλο χρονικό περιθώριο στα παιδιά
για δραστηριότητες, για επεµβάσεις και συζητήσεις, για σχόλια, για οδηγίες, για κρίσεις έργων και εργασιών, καθώς και
για την παρακολούθηση της πορείας των µαθητών και τον προγραµµατισµό των επόµενων µαθηµάτων.
Η διδασκαλία, που είναι συνήθως οµαδική, θα πρέπει συχνά να εξατοµικεύεται, για να ενισχύει τους αδύνατους,
αλλά και να καθοδηγεί και να συµβουλεύει τους τυχόν ταλαντούχους.
Η ύπαρξη βιβλιοθήκης τέχνης και άλλων δηµιουργικών γωνιών - εργαστηρίων µέσα στην αίθουσα επιτρέπουν σε
οµάδες παιδιών να εργάζονται ταυτόχρονα µε την υπόλοιπη τάξη.
Η διδασκαλία πρέπει να βασίζεται στις προηγούµενες γνώσεις των µαθητών αλλά και στις πιθανώς λανθασµένες
αντιλήψεις τους για θέµατα Τέχνης να παίρνει αφορµή από τη διδασκαλία άλλων µαθηµάτων, από τα ενδιαφέροντα των
παιδιών, από σχέσεις, από γεγονότα, από συγκρούσεις, και γενικά από την Τέχνη και τη ζωή εντός και εκτός
σχολείου.
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Οι σχολικές γιορτές θα πρέπει να γίνουν αφορµή οµαδικής πολύπλευρης καλλιτεχνικής συνεργασίας, πρωτότυπων
εκδηλώσεων, υπεύθυνης προετοιµασίας και κυρίως καλαίσθητου αποτελέσµατος.
Παρά το γεγονός ότι το µάθηµα έχει έναν ελεύθερο χαρακτήρα, που αφήνει περιθώριο στο τυχαίο και στο
αυθόρµητο, πρέπει να κτίζεται σε µία επιστηµονικά προγραµµατισµένη διδακτική και µαθησιακή πορεία, για να έχουµε
τα καλύτερα αποτελέσµατα µε το µικρότερο κόπο.
Κάθε καλλιτέχνης εκπαιδευτικός, όποια εικαστική ειδίκευση και να έχει, θα πρέπει να διδάσκει επιµορφούµενος
όλες τις µορφές των Εικαστικών Τεχνών που προβλέπονται από το ΑΠΣ.
4. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή είναι αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής διαδικασίας και πρέπει να
αποτελεί για το µαθητή νέα αφετηρία και ενθάρρυνση. Αξιολογούµε συνεκτιµώντας όλα τα χαρακτηριστικά του µαθητή
και τη δράση του.
Ειδικότερα αξιολογούµε:
Τα έργα του (προσχέδια, σηµειώσεις, έργα δύο και τριών διαστάσεων) σε καθηµερινή βάση αλλά και ως σύνολο.
Τη συµµετοχή, το ενδιαφέρον, την προσπάθεια, τις πρωτοβουλίες του.
Το βαθµό απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων και γενικότερα την προσληπτική του ικανότητα.
Τις εργασίες, τις συνθετικές εργασίες, τις έρευνες, τις δραστηριότητές του.
Τα αποτελέσµατα της επίδοσης του στις γραπτές δοκιµασίες ή στα τεστ.
Έχουµε υπόψη µας ότι το µάθηµα προσεγγίζει την Τέχνη τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά και αξιολογούµε την
απόδοση του µαθητή και στις δύο αυτές παραµέτρους.
Αξιολογούµε επιλέγοντας ορισµένες από τις πρόσφορες µεθόδους, όπως συζητήσεις, σχόλια, κριτική,
ερωτηµατολόγια, ολιγόλεπτα γραπτά ή προφορικά τεστ, δηµιουργία έργου και ανάλυση έργων τέχνης, ώστε να έχουµε
αξιολόγηση έγκυρη και αντικειµενική.
Ενθαρρύνουµε την αυτοαξιολόγηση των παιδιών ως µέρος της δηµιουργικής τους πορείας.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει ακόµη να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διδασκαλίας του, την επίτευξη
των στόχων του, την καταλληλότητα των διδακτικών και των εποπτικών υλικών και την εφαρµογή του Αναλυτικού
Προγράµµατος Σπουδών.
5. Εργαστήρια εικαστικών για το Γυµνάσιο.
Το µάθηµα της Εικαστικής Αγωγής πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο µε κατάλληλη υποδοµή για τη
χρήση ποικίλων υλικών, αποθηκευτικό χώρο, βιβλιοθήκη, δυνατότητα προβολών, συσκότισης και πρόσβασης σε
συστήµατα πληροφορικής. Όταν δεν υπάρχει µόνιµο εργαστήριο δηµιουργούµε συνθήκες εργαστηρίου στις κοινές µε
τα άλλα µαθήµατα αίθουσες µεταφέροντας, στο µέτρο του δυνατού, τα απαραίτητα υλικά και µέσα.
Περιγραφή εργαστηρίου
Το εργαστήριο Εικαστικών πρέπει να έχει ως ελάχιστες προϋποθέσεις:
Ευρυχωρία, καλό φωτισµό, παροχή νερού µε κατάλληλη αποχέτευση, σωστό αερισµό του χώρου.
Ράφια, ντουλάπια και ιδιαίτερο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη έργων, υλικών και εργαλείων.
Τα απαραίτητα µέσα, για να εξυπηρετούνται οι πολλαπλές ανάγκες εργασίας των παιδιών, όπως µεγάλα τραπέζια
για εργασία ατοµική ή κατά οµάδες, καβαλέτα, επίπεδες επιφάνειες έκθεσης έργων.
∆υνατότητες προβολής (προβολέα σλάιντς, οθόνη, κουρτίνες συσκότισης και άλλα) τηλεόραση, βίντεο και
µαγνητόφωνο.
Υλικά και εργαλεία ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών.
Βιβλιοθήκη, αρχείο εποπτικού υλικού και βιντεοθήκη.
Πλήρη ειδικό εξοπλισµό για διάφορα είδη εικαστικών τεχνών µε συνθετότερες δυνατότητες και µεγαλύτερες
απαιτήσεις.
∆ηµιουργία επιµέρους εργαστηρίων - γωνιών για τα αντικείµενα που προτείνει το πρόγραµµα σπουδών.
6. Απαιτούµενο διδακτικό υλικό
Βιβλία µαθητή
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ του Γυµνασίου, σελίδες 300 ή τρία βιβλία (ένα για κάθε τάξη από 130
σελίδες).
Τετράδια Ασκήσεων
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων µαθητή για τις τάξεις Α΄, Β΄ Γ΄ Γυµνασίου, σελίδες 100 ή τρία τετράδια (ένα
για κάθε τάξη από 50 σελίδες).
Βιβλία Καθηγητή
Ένα βιβλίο καθηγητή για τις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ του Γυµνασίου, σελίδες 120 περίπου.
Εποπτικό υλικό
Μία σειρά 30-50 διαφανειών που θα συνοδεύει το βιβλίο του καθηγητή.
Μία βιντεοκασέτα διάρκειας 1 ώρας που θα συνοδεύει το βιβλίο του καθηγητή.
Μία σειρά από 30 αφίσες µε έργα τέχνης και φυλλάδιο οδηγιών.
Ένα CD - ROM (διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισµικό).
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