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ΥΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2016-17 



ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ 

ΔΘΞ/ΘΝ 
ΓΚΟΣΟΠΟΤΛΟΤ  ΕΛΕΝΗ 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΦΗΙΝΙΝΓΝΠ (ΞΔ02) 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ 

ΔΘΞ/ΘΝ 
ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΘΖΓΖΡΟΗΑ  ΑΓΓΙΗΘΖΠ ΓΙΥΠΠΑΠ (ΞΔ06) 

ΘΔΚΑΡΗΘΖ ΝΚΗΙΝ Ο  Μαγικός  Κόσμος  της  Τέχνης  

(Εσγξαθηθή, Γιππηηθή, Κνπζηθή, Φσηνγξαθία, Θηλεκαηνγξάθνο, Θόκηθο, 

Σνξόο, Animation, Comics, Θνιιάδ, Αθίζα, θηι.) 

ΡΑΜΔΗΠ Α΄,Β΄ & Γ΄ ΙΘΔΗΝ 

ΑΟΗΘΚΝΠ 

ΚΑΘΖΡΥΛ 
11-20 

ΠΡΝΣΝΗ Γλσζηηθνί:  

Νη καζεηέο… 

 Λα γλσξίζνπλ ζύγρξνλεο κνξθέο  ηερλώλ  

 Λα εμεξεπλήζνπλ πιηθά, εξγαιεία θαη ηερληθέο αλαπαξάζηαζεο 

ηνπο 

 Λα έξζνπλ ζε επαθή κε εηθαζηηθά έξγα ζεκαληηθώλ Διιήλσλ θαη 

μέλσλ θαιιηηερλώλ  

 Λα εληνπίζνπλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ, κέζα από άκεζεο 

εκπεηξίεο, ηε  ζεκαζία  ηεο  ηέρλεο  ζηε  δσή  καο 

 Λα γλσξίζνπλ ηξόπνπο, κεζόδνπο ,ηερληθέο  θαηαζθεπώλ  (π.ρ.  

θνύθιαο, ζθεληθώλ ζε κηα παξάζηαζε, θηι.) 

 Ππλαηζζεκαηηθνί: 

Νη καζεηέο… 

 Λα  αλαδεηήζνπλ  θαη λα εθθξάζνπλ ηαιέληα  θαη  δεμηόηεηεο   πνπ  

δελ ηνπο  δόζεθε  ε  επθαηξία  λα  αλαδείμνπλ 

 Λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα, ηδέεο θαη εκπεηξίεο κε δεκηνπξγηθό 

ηξόπν  θαη  ζε όπνηα  κνξθή  ηέρλεο   επηζπκνύλ 

 Λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη πξνζσπηθή άπνςε γηα ηηο 

θαιιηηερληθέο ηνπο ελέξγεηεο 

 Λα εμειίμνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο αληίιεςε αιιειεπηδξώληαο κε 

εηθαζηηθά έξγα ζεκαληηθώλ ειιήλσλ θαη μέλσλ θαιιηηερλώλ 

 Λα θαιιηεξγήζνπλ ην ζεβαζκό θαη ηελ θαηαλόεζε πξνο ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο κέζσ ζπλεξγαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Λα ληώζνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη λα απνιαύζνπλ ηα 



απνηειέζκαηα απηήο 

 Λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη νη άλζξσπνη έρνπλ δηαθνξέο αιιά θαη 

νκνηόηεηεο πνπ ηνπο θάλνπλ κνλαδηθνύο. 

 Τπρνθηλεηηθνί: 

Νη καζεηέο… 

 Λα   επηρεηξήζνπλ  θαηλνηόκεο  ηερληθέο (ςεθηαθή  δσγξαθηθή,  

θσηνγξαθία, θιπ) 

 Λα εθαξκόζνπλ ηερληθέο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο 

 Λα δηνξγαλώζνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ  έθζεζε ησλ δεκηνπξγηώλ 

ηνπο     

 Λα εξγαζηνύλ πάλσ ζε  θαηαζθεπέο 

ΑΛΑΙΡΗΘΝ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 

ΓΗΓΑΠΘΑΙΗΑΠ/ΓΟΑΠ

ΔΥΛ 

Ρν πξόγξακκα ζα μεθηλήζεη ηνλ Νθηώβξην ηνπ 2016 θαη ζα δηαξθέζεη επηά 

κήλεο (Νθηώβξηνο – Απξίιηνο) πιαηζησκέλν από κηα νκάδα καζεηώλ.   

23 × 2 = 46 δηδαθηηθέο ώξεο 

Πε θάζε δηδαθηηθή ελόηεηα ζα αζρνιεζνύκε κε ζύγρξνλα θηλήκαηα (π.ρ. 

Pop Art, Θπβηζκό, Arte Povera, θιπ) θαη κε θαιιηηέρλεο νη νπνίνη κέζα από 

ηα έξγα ηνπο αλέδεημαλ ηελ αλζξώπηλε κνξθή. Ρα παξαπάλσ ζα 

απνηεινύλ  αθόξκεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πξνζσπηθώλ θαη νκαδηθώλ 

έξγσλ ησλ παηδηώλ.  

Νη ηερληθέο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ είλαη νη παξαθάησ: 

 δσγξαθηθή κε ηέκπεξεο θαη ιαδνπαζηέι 

 θηλνύκελα  ζρέδηα 

 θνιιάδ 

 γιππηηθή 

 κηθηή ηερληθή 

 θσηνγξαθία  

 αθίζα (γηα ηελ πξνώζεζε ηεο έθζεζεο) 

 αιιά θαη όπνηα άιιε κνξθή ηέρλεο ελδηαθέξεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

καζεηέο 

ΥΟΔΠ 

ΔΒΓΝΚΑΓΗΑΗΥΠ 

2 ώξεο ηελ εβδνκάδα (γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ 

ην δίσξν ζπλίζηαηαη λα είλαη ζπλερόκελν) 

ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΙΗΘΝ  Νκηιίεο  εηδηθώλ (εηθαζηηθώλ, ηζηνξηθώλ  ηέρλεο, θσηνγξάθσλ, 

θηι.) 

 Πύλδεζε  κε  αλάινγα  καζήκαηα επηινγήο  Α΄ θαη Γ ΄ Ιπθείνπ 

 Ξξνβνιή έξγσλ ηέρλεο θαιιηηερλώλ αληίζηνηρσλ κε ηε 

ζεκαηνινγία πνπ δηαπξαγκαηεπόκαζηε θάζε θνξά.   



 Φσηνγξαθίεο, θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, κνπζηθά έξγα, θηι. 

 Αλαθπθιώζηκα, άρξεζηα πιηθά, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, αθίζεο, 

ηέκπεξεο, ινδνπαζηέι, ραξηόληα θαλζόλ, θόιιεο (αηιαθόι θαη 

stick), πηλέια, θακβάδεο, θηι. 

ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ  Έθζεζε κε ηηο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ παηδηώλ  

 Ππκκεηνρή  ζε  εθζέζεηο, καζεηηθά  θεζηηβάι, δηαγσληζκνύο,  θιπ 

 Ππλζεηηθέο εξγαζίεο καζεηώλ 

 Ζκεξνιόγην ζπλαληήζεσλ Νκίινπ 

ΠΛΔΟΓΑΠΗΑ ΚΔ 

ΦΝΟΔΗΠ, θ.ιπ. 

1. Δπίζθεςε ζε εξγαζηήξηα δσγξαθηθήο, θαηαζθεπήο κνπζηθώλ  

νξγάλσλ, θηι. 

2. Δπίζθεςε ζε κνπζείν ζύγρξνλεο ηέρλεο 

3. Δπίζθεςε ζε θαιιηηερληθέο εθζέζεηο θαη θεζηηβάι 

4. Ππλεξγαζία  κε  ηνλ  όκηιν  εηθαζηηθώλ  ηνπ  ΞΔΗΟΑΚΑΡΗΘΝ 

ΓΚΛΑΠΗΝ ΞΑΡΟΑΠ 

5. Ππλεξγαζία  κε  ην  Γήκν Ξαηξέσλ θαη  ην  Θαιιηηερληθό  ηνπ  

εξγαζηήξη 

6. Ππλεξγαζία κε Δηδηθνύο όισλ ησλ κνξθώλ ηεο Ρέρλεολ 

ΑΙΙΝ Ρν πξόγξακκα ηνπ νκίινπ είλαη πηζαλό λα ηξνπνπνηεζεί αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ησλ ζπκκεηερόλησλ καζεηώλ θαη ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο Ρέρλεο. 

 

 


