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To the egoistic and asocial being that has just been born, [society] must, as rapidly as 

possible, add another, capable of leading a moral and social life.  
Such is the work of education. 

 

Στο εγωιστικό και µη-κοινωνικό ον που µόλις έχει γεννηθεί, [η κοινωνία]πρέπει, το 
γρηγορότερο δυνατόν, να προσθέσει ένα άλλο, ικανό να διάγει ένα βίο ηθικό και κοινωνικό.  

Αυτό είναι το έργο της παιδείας1. 
 

--Emile Durkheim, 1911 
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1"Ελεύθερη"μετάφραση"από"το"συγγραφέα"
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ!

Το" νέο" Πρόγραμμα" Σπουδών" σχεδιάστηκε" με" σταθερό" προσανατολισμό" προς" " τη"
διδακτική" πράξη." Κατά" συνέπεια" ο" Οδηγός" για" τον" Εκπαιδευτικό" διαμορφώθηκε"
ταυτόχρονα" και" σύμφωνα" με" το" πνεύμα" του" Πρόγραμμα" Σπουδών," με" μια" διαλεκτική"
διαδικασία"προβολής,"δοκιμής"και"ελέγχου"της"καινούργιας"παιδαγωγικής"και"διδακτικής"
προσέγγισης"που"κομίζει"το"μάθημα.""
Το" διαφορετικό" στίγμα" του" νέου"προγράμματος" σπουδών" έγκειται" στο" ότι" σχεδιάστηκε"
έτσι" ώστε" να" απαντά" σε" δύο" εκ" πρώτης" όψεως" ανταγωνιστικά" μεταξύ" τους" αιτήματα:"
αφενός" στην" ανάγκη" να" προετοιμάζει" με" τον" καλύτερο" δυνατό" τρόπο" υποψήφιους"
σπουδαστές" των" ΑΕΙ" και" ΤΕΙ" και" αφετέρου" να" υπηρετεί" την" υπόθεση" της" Παιδείας"
συμβάλλοντας" στην" ανιδιοτελή" μάθηση" και" την" καλλιέργεια" ανεξάρτητα" από"
οποιαδήποτε"επαγγελματική"στοχοθεσία.""Επιπλέον"επιδιώκει"να"εξοπλίζει"με"ικανότητες"
και" να" ενσταλάζει" ιδεώδη" που" είναι" απαραίτητα" για" μια" ικανοποιητική" και" μεστή&
νοήματος"ζωή.""
Είναι" "αυτή"η"παράμετρος"που"προσδίδει"τον" ιδιαίτερο"χαρακτήρα"στο"νέο"μάθημα"του"
Γραμμικού" Σχεδίου" που" φιλοδοξεί" να" το" καταξιώσει" στο" περιβάλλον" του" σχολείου" ως"
σημαντικό"και"να"ενισχύσει"το"κύρος"της"προσφοράς"των"διδασκόντων.""
"
Από"αυτή" την"άποψη"ο"Οδηγός" για" τον"Εκπαιδευτικό" είναι" το"ουσιαστικό" εργαλείο"στα"
χέρια"της"διδάσκουσας"και"του"διδάσκοντα,"ώστε"να"διακρίνουν"και"να"αξιοποιήσουν"τις"
δυνατότητες"του"νέου"προγράμματος"σπουδών"θέτοντας"ταυτόχρονα"και"την"προσωπική"
τους"σφραγίδα"στη"διδασκαλία."
"
Θα"ήταν"μεγάλη"παράλειψη"αν"από"αυτή"τη"θέση"δεν"εξέφραζα"ευχαριστίες"και"εκτίμηση"
προς" την" κ." Ν." Μάρδα," Αν." Καθηγήτρια" της" Αρχιτεκτονικής" Σχολής" ΕΜΠ," για" την"
ανιδιοτελή"συμβολή"στην"προσπάθεια"σύλληψης"και"εκπόνησης"του"νέου"προγράμματος"
σπουδών" με" την" " προσφορά" του" ερευνητικού" κεφαλαίου" και" της" διδακτικής" εμπειρίας"
της.""
"
Καλωσορίζω" τους" συναδέλφους" διδάσκοντες" που" κρατούν" στα" χέρια" τους" αυτό" τον"
Οδηγό"με"την"ελπίδα"ότι"το"νέο"μάθημα"θα"ανανεώσει"το"περιεχόμενο"της"δουλειάς"τους."
"
"
Σταύρος"Μελισσινόπουλος"
Αθήνα,"Ιανουάριος"2015"
"
"
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Το!νέο!Πρόγραμμα!Σπουδών!για!το!Γραμμικό!Σχέδιο!
Α.!!Εισαγωγή!
!
Το"νέο"Πρόγραμμα"Σπουδών"βασίζεται"στις"σύγχρονες"παιδαγωγικές"θεωρίες,"θέτει"στην"
υπηρεσία" του" μαθήματος" καινοτόμα" διδακτικά" εργαλεία" και" εισάγει" μια" καινούργια"
μέθοδο"διδασκαλίας"και"εκμάθησης"για"το"Γραμμικό"Σχέδιο."
Σύμφωνα"με" τη" μέχρι" τώρα"παιδαγωγική"αντιμετώπιση," οι" μαθητές" εκπαιδεύονταν" στη"
σχεδιαστική"γλώσσα"αγνοώντας"τα"νοήματα"των"οποίων"αυτή"είναι"φορέας,"εστιάζοντας"
στη" μετα]γλώσσα" του" σχεδίου" (δηλ." στην" ορθογραφία," στη" γραμματική" και" στο"
συντακτικό" της)" και" προχωρώντας" γραμμικά," από" τα" απλά" στα" σύνθετα" και" από" τα"
εύκολα"στα"δύσκολα.""
Το"νέο"Α.Π.Σ."προκρίνει"το"αντίστοιχο"μιας"επικοινωνιακής"προσέγγισης"όπου"οι"μαθητές"
μαθαίνουν"τη"γλώσσα"διαχειριζόμενοι"πλήρη"νοήματα"ευθύς"εξ"αρχής."Μεθοδικά,"μέσα"
από"την"αρχική"έκθεσή"τους"σε"ένα"«ολικό"ερέθισμα»"ανακαλύπτουν"τη"λειτουργία"του"
σχεδίου,"αποκωδικοποιούν"τους"κανόνες"και"τις"συμβάσεις"του"και"οικειοποιούνται"τους"
μηχανισμούς"του."Στην"πραγματικότητα"μαθαίνουν"δια&του&πράττειν"(learning&by&doing)."
Σε" αυτό" το" πρώτο" μέρος" του" μαθήματος" η" έννοια" του" «χώρου»" τίθεται" ως" κεντρικό"
αντικείμενο."Η"κατανόηση" του"«χώρου»"ως"εικόνας"που"αντικατοπτρίζει" τον" τρόπο"που"
σχετίζονται" οι" άνθρωποι" μεταξύ" τους," το" σύνολο" των" σχέσεών" τους," τη" δομή" και" την"
οργάνωση" της" ανθρώπινης" κοινωνίας" (κοινωνικός& χώρος)," τον" τρόπο" ζωής" και"
συμπεριφοράς,"τις"συνήθειες,"τα"ήθη,"τις"αξίες"(πολιτισμικός&χώρος),"παρέχει"το"«πλαίσιο"
νοήματος»"της"μαθησιακής"διαδικασίας."Στη"συνέχεια,"η"σχεδιαστική"δραστηριότητα"με"
αντικείμενο" το" χώρο" ενεργοποιείται" από" παιδαγωγικά" σκόπιμα" ερεθίσματα" όπως" η"
φωτογραφία,"ο"κινηματογράφος,"ο"γραπτός"λόγος"και"η"εικαστική"δημιουργία."
Εμπεδώνοντας" τη" γνώση"όχι"εν& κενώ," αλλά"μέσα"σε" ένα"πλαίσιο" νοήματος," οι" μαθητές"
αναπτύσσουν" κριτική" ικανότητα," διευρύνουν" το" πολιτισμικό" τους" κεφάλαιο" αντλώντας"
από" τα" ποικίλα" ερεθίσματα" που" παρέχει" το" μάθημα," και" καθίστανται" ικανοί" να"
αντιλαμβάνονται" μια" πληρέστερη" εικόνα" της" πραγματικότητας" υπερβαίνοντας" την"
αποσπασματική"πρόσληψή"της."
Στο" δεύτερο" μέρος" του" μαθήματος" οι" μαθητές" έχουν" την" ευκαιρία" να" εμβαθύνουν" τις"
γνώσεις" και" να" εμπεδώσουν" τις" δεξιότητές" τους" στο" γραμμικό" σχέδιο" με" περισσότερα"
θεωρητικά" στοιχεία," καθώς" και" να" ασκηθούν" πιο" συγκροτημένα" ολοκληρώνοντας" ένα"
εύρος"σχεδιαστικών"θεμάτων."
"
Το"νέο"Α.Π.Σ."στοχεύει"στη"βαθύτερη"κατανόηση"του"γνωστικού"αντικειμένου"και"γι’"αυτό"
προβλέπει"ώστε"η"βιωματική"προσέγγιση"του"μαθήματος"να"ισορροπεί"με"την"αναλυτική."
Επίσης" διασφαλίζει" το" διεπιστημονικό" και" διαθεματικό" χαρακτήρα" του" μαθήματος"
νοηματοδοτώντας" έτσι" τη" μάθηση." Τέλος," στοχεύοντας" στην" ενεργό" συμμετοχή" στη"
μάθηση" με" ομαδικές" και" ερευνητικά" προσανατολισμένες" δραστηριότητες," επιδιώκει" το"
άνοιγμα"της"εκπαιδευτικής"διαδικασίας"προς"το"ευρύτερο"περιβάλλον"του"σχολείου"και"
την" κοινότητα," είτε" αντλώντας" από" εκεί" θεματολογία," είτε" εντάσσοντας" εκπαιδευτικές"
επισκέψεις"και"εκδηλώσεις."
"
 
Β.!Για!μια!προσέγγιση!της!φιλοσοφίας!του!νέου!Προγράμματος!
Σπουδών!για!το!Γραμμικό!Σχέδιο!!
"
Όπως"κάθε"εκπαιδευτική"πρακτική,"έτσι"και"η"εκπαίδευση"των"σχεδιαστικών"μαθημάτων"
(Γραμμικού"και"Ελεύθερου"Σχεδίου)"συνδέεται,"είτε"ρητά"είτε"άρρητα,"με"μια"θεωρία."Τα"
προγράμματά" τους," όπως" και" κάθε" άλλος" εκπαιδευτικός" σχεδιασμός," στηρίζονται" σε"
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αξιακές" παραδοχές" και" τελικά" σε" επιλογές" σχετικά" με:" τη" φύση" των" ανθρώπων" (τα"

ενδιαφέροντα," τις" φιλοδοξίες" και" ανάγκες" τους," καθώς" και" το" όραμά" τους" για" το" τι"

αποτελεί"μια"καλή"ζωή),"την"αξία"συγκεκριμένων"μορφών"περιεχομένου"(δηλαδή"το"ποιές"

γνώσεις" και" ποιες" δεξιότητες" είναι" απαραίτητες)," τις" κατάλληλες" μορφές" διδασκαλίας"

(δηλαδή" το" ποιος" είναι" ο" καλύτερος" τρόπος" να" διδαχθεί" και" να" αφομοιωθεί" ένα"

περιεχόμενο,"σε"ποιό"περιβάλλον"και"με"ποια"μέσα),"και"τέλος"τις"ευκαιρίες"μάθησης"για"

τους" μαθητές" (την" ένταξη," την" παιδαγωγική" ίσων" ευκαιριών," τη" γνώση" που" έχουν" οι"

εκπαιδευτικοί"για"τους"μαθητές,"τα"μαθήματα"και"τη"διδασκαλία)."

Με" το" καινούργιο" πρόγραμμα" σπουδών" η" επιδιωκόμενη" διαφορά," συγκριτικά" με" την"

προηγούμενη"παιδαγωγική"προσέγγιση,"είναι"το"βάθος"της"κατανόησης"και"η"ικανότητα"

να" διαχειριστούν" οι" μαθητές" με" επιτυχία" πολυπλοκότερα" ζητήματα" σχεδίου" –" τελικά"

κατακτώντας"υψηλότερο"επίπεδο"γνώσης."Ζητούμενο"είναι"η"κατάκτηση"της" ικανότητας""

να" προβαίνουν" σε" δυσκολότερους" λογικούς" συσχετισμούς," μέσα" σε" αυθεντικές"

καταστάσεις," ώστε" να" καθίστανται" ικανοί" να" σχηματίζουν" συνολική" –" και" όχι"

αποσπασματική"–"εικόνα"της"πολύπλευρης"πραγματικότητας"γύρω"τους."Επίσης,"είναι"η"

ικανότητα"να"χρησιμοποιούν"με"επιτυχία""αναπλαισιώσεις"(μεταφορά"της"γνώσης"σε"νέα"

πλαίσια,"άλλων"γνωστικών"περιοχών"του"σχολικού"προγράμματος,"και"σύνδεσής"τους"σε"

ένα"κατανοητό"όλον)"ώστε"να"εμπεδώνει"τη"νέα"γνώση."
Παιδαγωγικά" υιοθετείται" η" βασική" αρχή"μαθαίνω& δια& του& πράττειν" (learning& by& doing)"
στο"πλαίσιο"ενός"εργαστηρίου"σχεδίου"που"έχει"καθιερωθεί"ως"η"κατάλληλη"μέθοδος"σε"

ανάλογες"σπουδές."Σύμφωνα"με"αυτήν"η"διδασκαλία"ασχολείται"κατά"κύριο"λόγο"με"το"

να" επηρεάζει" τον" τρόπο" που" οι" διδασκόμενοι" δρουν" σε" μια" κατάσταση" σχεδιασμού"

(design&situation)"αντί"να"τους"παρουσιάζει"ένα"αναλυτικό"σώμα"γνώσεων"ή"θεωρίας."
Ένα" σύνολο" θεωριών

2
," η" ανάπτυξη" των" οποίων" ξεφεύγει" από" τους" σκοπούς" αυτού" του"

Οδηγού,"αποτέλεσαν"τις"βάσεις"της"συγκεκριμένης"προσέγγισης"του"μαθήματος."

"

!

Γ.!Επιδιωκόμενοι!Στόχοι!
!
Η"εκπαιδευτική"διαδικασία"στο"σχεδιαστήριο"και"όπου"αλλού"προβλέπεται"να"διεξαχθεί"

θα"πρέπει"να"εξασφαλίζει"ότι"όλοι"οι"μαθητές:"

• Κάνουν" κτήμα" τους" ένα" εύρος" γνώσεων" και" δεξιοτήτων" που" τους" επιτρέπει" να"

αποκωδικοποιούν"και"να"κατανοούν"το"σχέδιο"και" τις"πληροφορίες" του,"καθώς"και"

τον"ιδιαίτερο"χαρακτήρα"και"τα"άρρητα"μηνύματα"που"περιέχει.""

• Έχουν"αποκτήσει"την"εμπειρία"να"ιεραρχούν"προτεραιότητες"και"να"παίρνουν"σωστές"

αποφάσεις" για" την" επιτυχή" οργάνωση" της" εκτέλεσης" ενός" σχεδίου." Επίσης" να"

διαχειρίζονται"αποτελεσματικά"το"χρόνο"που"τους"διατίθεται"(π.χ."στις"εξετάσεις).""

• Μπορούν" να" σχεδιάζουν" άρτια," μεταφέροντας" τις" πληροφορίες" και" ιδέες,"

χρησιμοποιώντας" τους" κανόνες" και" τις"συμβάσεις," και" εφαρμόζοντας" τις"αρχές" του"

αντίστοιχου"Σχεδίου."

• Είναι"σε"θέση"να"διερευνούν"πρωτότυπες" ιδέες,"να"αποδεικνύουν"δημιουργικότητα"

και"ικανότητες"καινοτομίας,"να"επιδεικνύουν"καλή"αίσθηση"του"αντικειμένου"και"της"

διαδικασίας"σχεδίασης."

• Είναι" σε" θέση" να" ελέγχουν," να" κρίνουν" και" να" αξιολογούν" το" σχεδιαστικό"

αποτέλεσμα"της"δουλειάς"τους"και"της"δουλειάς"των"άλλων."

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
2
"Ενδεικτικά"μπορούν"να"αναφερθούν"θεωρίες"μη]γνωσιακές"όπως"η"φαινομενολογία"της"αντίληψης,"και"

γνωσιακές"όπως"π.χ."του"Δομητισμού"(constructivism),"της"LLP"(legitimate"peripheral"participation)"και"

Situated"Learning."
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• Αναγνωρίζουν," κατανοούν" και" εμβαθύνουν" στους" συσχετισμούς" παραμέτρων" του"

σχεδίου" και" του" σχεδιασμού" με" ευρύτερα" πλαίσια" αναφοράς" στον" πραγματικό"

κόσμο"(ιστορικά,"τεχνολογικά,"πολιτισμικά,"κοινωνικά,"οικονομικά,"ηθικά"κ.ά.)."

• Γνωρίζουν"βασικά"χαρακτηριστικά"στοιχεία"για"τις"σπουδές"και"τα"επαγγέλματα"που"

έχουν"στον"πυρήνα"τους"τη"σχεδιαστική"δραστηριότητα."

• Μπορούν"να"διευρύνουν"τις" ικανότητες"και"να"εμπλουτίζουν"τα"ενδιαφέροντά"τους"

για" άλλα" γνωστικά" αντικείμενα" που" διδάσκονται" στο" σχολείο" και" με" άξονα" τα"

μαθήματα" των" Σχεδίων" να" κάνουν" με" αυτά" τις" συνδέσεις" που" (ιδιοσυγκρασιακά)"

τους"ταιριάζουν."

• Έχουν" την" ευχέρεια" να" παρακολουθούν" και" να" αξιοποιούν" δράσεις" στην" περιοχή"

τους"(εκθέσεις,"διαλέξεις,"κλπ.)"και"γενικά"να"επωφελούνται"από"τις"σχετικές"τοπικές"

υποδομές"και"τα"δρώμενα,"αλλά"και"από"το"διαδίκτυο."

"

 
Δ.!Η!ροή!του!Προγράμματος!Σπουδών!P!περιγραφή!
"

Μπορεί"να"δει"κανείς"το"συνολικό"πρόγραμμα"σπουδών"να"αναπτύσσεται"σε"δύο"φάσεις,"

αν"και"ουσιαστικά"και"λειτουργικά"είναι"συνεχές"και"αδιαίρετο.""

"

Στην"πρώτη"φάση," καταρχήν" επιβεβαιώνουμε" τη"θεωρητική"προϋπόθεση" της"αποδοχής"

των" μαθητών" με" το" πολιτισμικό" κεφάλαιο" που" ο" καθένας" φέρνει" στο" μάθημα," του"

σεβασμού"προς"αυτό"το"κεφάλαιο"και"της"ενθάρρυνσής"του/της.""

Κατά"δεύτερον,"η"προσπάθειά"μας"κατευθύνεται"στην"έκθεση"των"μαθητών"σε"ένα"“ολικό&
ερέθισμα”,"ώστε" να" τους" ενεργοποιήσουμε"μια"ανακαλυπτική"διαδικασία," με" βάση" την"
οποία"θα"να"αρχίσουν"σταδιακά"να"το"διαχειρίζονται"οι"ίδιοι.""

Ως" ολικό& ερέθισμα" εννοούμε" στοιχεία" του" γνωστικού" αντικειμένου" στην" πλήρη" τους"
μορφή,"δηλαδή"για"ένα"κτίριο"ή"αντικείμενο"τα"πλήρη"σχέδια"παρουσιάσεων"σε"διάφορες"

κλίμακες"και"σε"συνδυασμό"με"φωτογραφίες"και"μακέτες"–"οτιδήποτε"αποτελεί"στοιχείο"

επικοινωνίας" μεταξύ" ώριμων" χρηστών" του" γραμμικού" σχεδίου," και" όχι," όπως"

παραδοσιακά"θα"περίμενε" κανείς," σκόπιμα"απλουστευμένα"στοιχεία," " προορισμένα" για"

αρχάριους."

Η" διαχείριση" αυτού" του" ολικού& ερεθίσματος" από" τους" μαθητές" αρχικά" μπορεί" να"
συνίσταται"στην"αναγνώριση"και"αποκωδικοποίησή"του"χώρου"από"τους"ίδιους"χωρίς"την"
εκ" προοιμίου" συζήτηση" κανόνων" ή" τεχνικών" οδηγιών" του" γραμμικού" σχεδίου" –" οι"

συμβάσεις"και"οι"κανόνες"θα"συμπεραίνονται"λογικά"αργότερα,"από"τους"συσχετισμούς"

πληροφοριών,"στους"οποίους"θα"προβαίνουν"οι"μαθητές"προκειμένου" να" κατανοήσουν"

σε"λεπτομέρεια"το"χώρο"και"τις"απεικονίσεις"του."Η"παρέμβαση"του"διδάσκοντα"σε"αυτό"

το"στάδιο"μπορεί" να"έγκειται"στην"παροχή"ερεθισμάτων"για"σκέψη,"στην"πρόταση"μιας"

οπτικής" για" το" χώρο" διαφορετικής" από" τη" συνήθη" που" φέρουν" οι" μαθητές," στην"
ενθάρρυνση"της"προόδου"της"ανακάλυψης,"ή"ακόμα"και"στη"δημιουργία"δοκιμασιών"που"

θα"προκαλούν"την"περαιτέρω"κατανόηση"(π.χ."ασκήσεις"σχεδίασης,"συμπλήρωσης,"κλπ.)."

Με" κεντρική" έννοια" τον" χώρο," οι" μαθητές" προσεγγίζουν" το" θέμα" αρχικά" βιωματικά," σε"
επαφή" με" μια" πραγματικότητα" έξω" από" το" σχολείο," αλλά" με" την" καθοδήγηση" του"

διδάσκοντα" που" προετοιμάζει" τις" παιδαγωγικά" σκόπιμες" εμπειρίες." Στη" συνέχεια"

προχωρούν" σε" μια" αναλυτική" διαδικασία" που" στοχεύει" στην" ενεργοποίηση" της"

αυτενέργειας" και" της" δημιουργικότητας," ενώ" τροφοδοτεί" την" ανακαλυπτική" τους"

διάθεση.""

Ακολούθως" οι" μαθητές" καταπιάνονται" με" τη" σχεδίαση," χωρίς" θεωρητική" υποστήριξη,"

χρησιμοποιώντας" μόνο" το" γνωστικό" κεφάλαιο" που" άντλησαν" προηγουμένως" από" την"

επαφή" τους" με" τα" πλήρη" σχέδια" υφιστάμενων" έργων," ανακαλύπτοντας" έτσι"

συμβολισμούς"και"συμβάσεις,"και"σταδιακά,"στοιχεία"από"τη"θεωρία"του"σχεδίου."Τους"



10"
"

δίνεται"έτσι"η"ευκαιρία"να"είναι"επιτυχείς"και"να"πιστωθούν"με"αναγνώριση"και"αποδοχή"
της" εργασίας" τους," τις" οποίες" θα" κεφαλαιοποιήσουν" σε" αυτοπεποίθηση" για" να"
προχωρήσουν"στη"συνέχεια.""
"
Στη"δεύτερη"φάση,"οι"μαθητές" έρχονται"σε" επαφή"με" το"θεωρητικό"υπόβαθρο" (θεωρία"
σχεδίου" π.χ." στοιχεία" παραστατικής" γεωμετρίας," στοιχεία" γραμμικού" σχεδίου" κ.ά.)," το"
οποίο"και"αξιοποιούν"και"εφαρμόζουν"στη"διαδικασία"της"σχεδίασης,"εμβαθύνοντας"έτσι"
τις" γνώσεις" τους" και" εξελίσσοντας" την" ικανότητα" και" επάρκεια" στη" δεξιότητα" της"
σχεδίασης"σε"εμπειρία"και" τελικά"σε"ειδημοσύνη."Η"φάση"αυτή"καταλήγει" να"ετοιμάζει"
τους" μαθητές" στην" επεξεργασία" και" ολοκλήρωση" σχεδιαστικών" θεμάτων" με"
προδιαγραφές" εισαγωγικών" εξετάσεων," με" τρόπο" όχι" μηχανιστικό" αλλά" ουσιαστικά"
συνειδητό," χρησιμοποιώντας" την" κρίση" που" ανέπτυξαν" και" τις" γνώσεις" που" απέκτησαν"
στην"προηγούμενη"φάση"του"μαθήματος"(από"το"πώς"οργανώνουν"τον"πίνακα"σχεδίασης"
μέχρι" το" πώς" παράγουν" και" επεξεργάζονται" σχέδια" βασιζόμενοι" στα" δεδομένα" του"
θέματός"τους)."

"
"

Ε.!Βασικές!ενέργειες!προγραμματισμού!και!οργάνωσης!
"
Εκτός"από"τη"διδακτική"πράξη"δίπλα"στους"μαθητές,"η/ο"εκπαιδευτικός"θα"χρειαστεί"να"
δραστηριοποιηθεί"προετοιμάζοντας"το"μάθημα,"είτε"ενόψει"της"πρώτης"εφαρμογής"του"
νέου"Προγράμματος"Σπουδών,"είτε"ενόψει"της"αρχής"μιας"συνήθους"σχολικής"χρονιάς."

Στην"περίπτωση"που"δεν" υπάρχει" στο" σχολείο"αίθουσα"σχεδιαστηρίου" για" το" Γραμμικό"
Σχέδιο,"ο"εκπαιδευτικός"θα"χρειαστεί""να"προβεί"στις"απαραίτητες"υπηρεσιακές"ενέργειες"
ώστε" να" δημιουργηθεί" και" να" εξοπλιστεί" κατάλληλα" με" σχεδιαστήρια" ή" πινακίδες"
σχεδίασης," καθίσματα," επίτοιχες" επιφάνειες" ανάρτησης" σχεδίων," ράφια," χώρο"
αποθήκευσης" βασικών" εργαλείων" και" υλικών," φωτιστικά," δυνατότητα" χρήσης" του"
κοινόχρηστου" εξοπλισμού" προβολής" του" σχολείου" στην" αίθουσα" του" σχεδιαστηρίου,"
παροχή"σύνδεσης"στο"διαδίκτυο,"έναν"ή"περισσότερους"υπολογιστές"για"μαθητική"χρήση,"
κλπ."

Πριν"από"την"πρώτη"εφαρμογή"του"νέου"προγράμματος"σπουδών"θα"πρέπει"να"φροντίσει"
για"την"προμήθεια"και"ένταξη"στη"σχολική"βιβλιοθήκη"–"ή,"προτιμότερο,"σε"παράρτημά"
της" που" θα" δημιουργήσει" στην" αίθουσα" του" σχεδιαστηρίου" –" των" απαραίτητων" τίτλων"
βιβλίων,"όπως"ορίζονται"στη"στήλη"του"εκπαιδευτικού"υλικού"και"στα"αντίστοιχα"τμήματα"
αυτού"του"οδηγού."Τα"βιβλία"θα"είναι"στη"διάθεση"των"μαθητών"προς"χρήση,"σύμφωνα"
με"τον"κανονισμό"της"σχολικής"βιβλιοθήκης."

Πολύ" γρήγορα" στην" αρχή" της" σχολικής" χρονιάς" είναι" απαραίτητο" να" κάνει" χρονικό"
προγραμματισμό" κυρίως" εκείνων" των" δραστηριοτήτων" που" προβλέπονται" στο"
πρόγραμμα" σπουδών" να" διεξαχθούν" εκτός" σχολείου" [βλ." Ε1.4.1]." Θα" χρειαστεί" να"
συνδυάσει" το" πρόγραμμα" του" μαθήματος" με" το" πρόγραμμα" σχολικών" περιπάτων" και"
εκδρομών" του" σχολείου," ώστε" να" αξιοποιήσει" κάποιες" από" εκείνες" τις" ημέρες" για" τις"
εξωσχολικές" εκπαιδευτικές" δραστηριότητες" του" μαθήματος" που" προβλέπει" το"
πρόγραμμα" σπουδών" (από" τις" ασκήσεις" πεδίου," μέχρι" την" επίσκεψη" γνωριμίας" με" μια"
Αρχιτεκτονική," ή" άλλη," τριτοβάθμια" Σχολή," την" επίσκεψη" σε" αρχιτεκτονικό" γραφείο" με"
εκπαιδευτική" χρησιμότητα," τις" επισκέψεις" σε" εκθέσεις" και" άλλα" σημαντικά" σχετικά"
γεγονότα" που" θα" συμπληρώσουν" την" εκπαιδευτική" διαδικασία" εμπλουτίζοντας" τις"
προσλαμβάνουσες" παραστάσεις" των" μαθητών)." Σε" κάποιες" περιπτώσεις" η/ο"
εκπαιδευτικός"θα"βρει"εποικοδομητικό"να"προγραμματίσει"κάποιες"δραστηριότητες"από"
κοινού"με"το"μάθημα"του"Ελεύθερου"Σχεδίου"της"Γ΄"τάξης"λυκείου.""
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Η" διαδικασία" περιλαμβάνει" και" τις" τυπικές" ενέργειες" εγκρίσεων" μετακινήσεων," γονικής"
συναίνεσης," δέσμευσης" των" μαθητών" σε" ένα" κώδικα" συμπεριφοράς" σχετικό" με" την"
εξωσχολική" εκπαιδευτική" δραστηριότητα," διαδικασία" μαθητικής" αυτοαξιολόγησης" της"
χρησιμότητας" της" επίσκεψης," κλπ." Επίσης" περιλαμβάνει" και" τις" ουσιαστικές" επαφές" με"
φορείς"και"πρόσωπα"για"να"επιτευχθούν"οι"δραστηριότητες."

Τέλος,"συστήνεται"η"προετοιμασία"της"διδακτικής"δραστηριότητας"με"την"έγκαιρη"(νωρίς"
με"την"έναρξη"της"χρονιάς)"δημιουργία"σχεδίων"μαθήματος"για"κάθε"μάθημα,"για"όλη"τη"
διάρκεια"του"διδακτικού"έτους."Βασισμένοι"στα"παραδείγματα"που"αναπτύσσονται"στον"
Οδηγό" οι" διδάσκοντες" μπορούν" να" δημιουργήσουν" διδακτικά" σενάρια" και" να"
χρησιμοποιήσουν" αν" θέλουν" τα" έντυπα" Σχεδίου" Μαθήματος" που" υπάρχουν" στο" τέλος"
αυτού"του"Οδηγού."Η"οργάνωση"και"ο"προγραμματισμός"με"Σχέδια"Μαθήματος"βοηθάει"
στο" να" έχει" κανείς" τον" έλεγχο" της" πορείας" του" μαθήματος," στο" να" καταφεύγει" σε"
εναλλακτικές" λύσεις" ανάλογα" με" ανακύπτουσες" περιστάσεις" ή" ιδιοσυγκρασιακά"
χαρακτηριστικά," στο" να" καθιστά" τους" μαθητές" κοινωνούς" της" πορείας" εκπαιδευτικής"
διαδικασίας" τονώνοντας" το" ενδιαφέρον" τους" για" το"μάθημα,"στο" να" κάνει" το"διδακτικό"
του" έργο" εύκολα" αξιολογήσιμο" και" τέλος," στο" να" αποσείει" μεγάλο" μέρος" του"
καθημερινού"άγχους."

"
"
"
"
!
!
!
"
!

!
!
!
!
!
!
!
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ΕΝΟΤΗΤΑ!Ε1:!
Η!Ανάγνωση!και!Κατανόηση!του!Χώρου!!

ως!Πολιτιστικού!και!Πολιτισμικού!Φαινομένου!!

P Η!!Βιωματική!Προσέγγιση!
"

!
Ε1.1"" Διδακτικές"Ώρες"
Ε1.2"" Περιεχόμενο"
Ε1.3"" Διδακτικοί"Στόχοι"
Ε1.4" Διδακτικές"Ενέργειες"
Ε1.5! Αξιολόγηση"
Ε1.6" Διδακτικό"Υλικό"Εκπαιδευτικού"
Ε1.7" Διδακτικό"Υλικό"Μαθητών"
!
"

Ε1.1"" Διδακτικές!Ώρες:!!!!!2"Χ"4ωρα!
!
!

Ε1.2"" Περιεχόμενο!!
!
Ο"«χώρος»"αποτελεί"την"κεντρική"έννοια"σε"αυτή"τη"διδακτική"ενότητα,"στην"αρχή"
του" μαθήματος." Όμως," τι" είναι" «χώρος»," πώς" και" γιατί" επιδιώκουμε" να" τον"
αντιλαμβάνονται"οι"μαθητές"ως"πολιτιστικό"ή"πολιτισμικό"φαινόμενο;"
Το"χωριό"ή"η"πόλη"δεν"είναι"απλώς"ενότητες"δομημένου"χώρου"]"καθρεφτίζουν"τη"
δομή"της"ανθρώπινης"κοινωνίας,"τον"τρόπο"που"σχετίζονται"οι"άνθρωποι"μεταξύ"
τους," το" σύνολο" των" σχέσεών" τους," συνιστώντας" ό,τι" αποκαλούμε" κοινωνικό&
χώρο."
Ταυτόχρονα" ο" δομημένος" χώρος" αντανακλά" τον" τρόπο" ζωής" και" συμπεριφοράς"
των" ανθρώπων," τις" συνήθειες," τα" ήθη," τις" αξίες" τους," συνιστώντας" ό,τι"
αποκαλούμε" πολιτισμικό& χώρο." Άρα," ο" δομημένος" χώρος" είναι" το" πεδίο" όπου"
συμπλέκονται"από"τη"μια"το"σύνολο"των"σχέσεων"μεταξύ"των"ανθρώπων"και"από"
την" άλλη," ο" πολιτισμός" τους." Αυτά" αλληλοδιαμορφώνονται:" και" ο" χώρος" με" τη"
σειρά"του"επηρεάζει"και"διαμορφώνει"σε"κάποιο"βαθμό"τις"ανθρώπινες"σχέσεις,"
καθώς" και" τις" συνήθειες," τα" ήθη" και" τις" αξίες," καθώς" εκφράζει," αναπαράγει" ή"
διαμορφώνει"πρότυπα"–"ο"χώρος&ως&πολιτιστικό"φαινόμενο.""
Επομένως,"είναι"χρήσιμο"να"αποσαφηνιστεί"στους"μαθητές"σε"αυτό"το"στάδιο"το"
γιατί" μπορούμε" ]" και" επιδιώκουμε" ]" να" βλέπουμε" το" χώρο" ως" πολιτισμικό" και"
πολιτιστικό"φαινόμενο"[βλ."και"Ε1.4.2].""
Θα"πρέπει"να"σημειώσουμε"ότι"η"έννοια"του"χώρου"που"χρησιμοποιούμε"εδώ"δεν"
σχετίζεται"κατ΄ανάγκη"με"συγκεκριμένα"σημεία]κτίρια"π.χ.""χώρων"πολιτισμού""ή"
αποκλειστικά" με" επώνυμη" αρχιτεκτονική" δημιουργία." Ακόμα" και" η" πλατεία" του"
χωριού,"η"περιτοιχισμένη"αυλή"των"παλιών"σπιτιών,"ο"αδρανής"και"αδιεκδίκητος"
ακάλυπτος" χώρος" της" πολυκατοικίας," ο"αυθαίρετος" οικισμός"αυτοστέγασης" στις"
παρυφές" της" πόλης," ή" οι" λειτουργίες" ελεύθερου" χρόνου," " εκπαίδευσης," υγείας,"
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κλπ."]"όλα"αποτελούν"ενδιαφέρουσες"περιπτώσεις""χώρου"για"να"εντοπίσει"κανείς"
την"πολιτισμική"και"πολιτιστική"διάστασή"του."
Σε"κάθε"περίπτωση,"υπάρχει"ένα"πλαίσιο"νοήματος"που"αντιστοιχεί"στο"δεδομένο"
χώρο:" μια" λογική" σχέση" αιτιότητας" ]" το" γιατί" και" το" πώς" διαμορφώθηκε," η"
ιστορικότητά"του,"η"υλικότητά"του" (τα"ορατά"δομικά"υλικά,"οι"συνδυασμοί" τους"
και" η" αναγκαιότητα)," τα" είδη" των" λειτουργιών" που" εξυπηρετεί" (λειτουργικό"
πρόγραμμα)" κλπ."Ο" χώρος" τελικά" δεν" είναι" μόνο" τα" γεωμετρικά" ή"άλλα"φυσικά"
παρατηρήσιμα" χαρακτηριστικά" του," έξω" από" ένα" πλαίσιο" νοήματος." Ο/Η"
εκπαιδευτικός"θα"υποδείξει"στους"μαθητές"τη"σύνδεση"χώρου"και"ενός"πλαισίου"
νοήματος.""
[βλέπε"και"Ε1.4.3,"Ε1.6,"Ε1.7]"
!
Η"προσέγγιση"σε"αυτή"την"ενότητα"είναι"βιωματική"γιατί"στρέφουμε"τους"μαθητές"
προς" μια" άμεση" παρατήρηση" του" περιβάλλοντός" τους" έξω" από" το" σχολείο," στο"
ευρύτερο"αστικό"ή"αγροτικό"περιβάλλον.""
Πρόκειται"για"παρατή]
ρηση" πεδίου," με" τη"
χρήση" διάφορων" μέ]
σων" καταγραφής" ή"
αποτύπωσης," η" οποία"
συστήνεται" να" είναι"
καθοδηγούμενη" από"
το" διδάσκοντα," του]
λάχιστον" σε" έναν"
πρώτο" περίπατο" στη"
γειτονιά" του" σχολείου," αν" δεν" υπάρχει" άλλη" δυνατότητα." Μπορεί" όμως" να"
προβλεφθεί" και" να" προγραμματιστεί" μια" πιο" οργανωμένη" περιήγηση" σε"
επιλεγμένα" σημεία" μιας" διαδρομής" στην" ευρύτερη" περιοχή." Συμπληρωματικά,"
μπορούμε" να" κατευθύνουμε" τους" μαθητές" σε" αναζήτηση" "παρατηρήσιμου"
χώρου"" στον" ελεύθερο" χρόνο" τους" εάν" οι" συνθήκες" το" επιτρέπουν." [βλέπε" και"
Ε1.4.3,"Ε1.7]"

Επιστρέφοντας" πίσω" στο" σχεδιαστήριο" του" σχολείου," οι" μαθητές" θα" επιδοθούν"
στην" αναπαράσταση" του" χώρου," ή" αποσπάσματος" χώρου.& Σε" αυτή" τη" φάση," το"
σχέδιο"μπορεί"να"είναι"μια"μόνο"επιλογή"ανάμεσα"σε"άλλες.""

Η"γενική"παιδαγωγική"αντιμετώπιση"σε"αυτή"την"ενότητα"είναι"ο"περιορισμός"της"
παρέμβασης" του" διδάσκοντα" στο" ελάχιστο" απαραίτητο," πλησιέστερα" στο" ρόλο"
του"διευκολυντή"(facilitator)."Αναμένουμε"από"τους"μαθητές"να"αξιοποιήσουν"τις"
σκόπιμες" νύξεις" " του" διδάσκοντα" (είτε" στην" εισαγωγή" στο" μάθημα," είτε" στην"
καθοδήγηση" του" κατά" την" περιήγηση" έξω" από" το" σχολείο)" ώστε" να"
«ανακαλύψουν»" και" να" πραγματευτούν" δικά" τους" νοηματικά" πλαίσια" σε"
συνδυασμό"με"το"απόσπασμα"χώρου" (με"ειδικό"ενδιαφέρον"για"αυτούς)"που"θα"
επιλέξουν,"να"χρησιμοποιήσουν"μεθόδους"και"τεχνικές"αναπαράστασης.""""
"
"
"
"

4"σχήματα"
τοποθετημένα"τυχαία"
και"ο"αρνητικός"χώρος"
που""δημιουργείται"
ανάμεσά"τους"

Τα"ίδια"4"σχήματα"
σκόπιμα"τοποθετημένα"
ώστε"να""δημιουργούν""
θετικό"χώρο"–"τον"
τριγωνικό"

Τα"ίδια"4"σχήματα"σκόπιμα"
τοποθετημένα"ώστε"να""
δημιουργούν""θετικό"χώρο"
–"το"γράμμα"Α"

[Εικόνα"1."από:"101&Things&I&Learned&in&Architecture&
School""του"Matthew"Frederick."Κε."2.]"
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Ε1.3"" Διδακτικοί!Στόχοι"
"
Ε1.3.1!!
Αυτό" που" επιδιώκουμε" στη" διάρκεια" αυτής" της" ενότητας" είναι" οι" μαθητές" να"
αρχίσουν" να" αντιλαμβάνονται" και" να" οικειοποιούνται" την" αντιστοίχιση" του"
πραγματικού"χώρου"με"τις"ποικίλες"απεικονίσεις"του"σε"σχέδια.""
Ε1.3.2!!
Ο"απώτερος" σκοπός" είναι" να" είναι" σε" θέση" να" κατανοούν" τις" πληροφορίες" των"
σχεδίων"που"διαβάζουν"και"προοδευτικά"να"καθίστανται"ικανοί"να"ενσωματώνουν"
με"ακρίβεια"και"ευθυκρισία"πληροφορίες"στα"σχέδια"που"εκείνοι"θα"σχεδιάζουν.""
Ε1.3.3!!
Διδακτικά" δίνουμε" έμφαση" στην" απαραίτητη"
όξυνση" της" παρατηρητικότητας" προς" στοιχεία" του"
χώρου,"την"αντίληψη"των"οποίων"μας"στερεί"κυρίως"
η"συνήθεια"της"όρασης"(η"συνήθεια"του"βλέμματος"
τα"αφήνει"να"περνούν"απαρατήρητα).""
!
!
Ε1.3.4!!
Η" καλύτερη" αντίληψη" του" χώρου," και" συνεπώς" των" απεικονίσεών" του," θα"
βοηθήσει"τους"μαθητές"να"κατανοούν"τη"λειτουργία"του"σχεδίου"με"τρόπο"ώστε"
να" σχεδιάζουν" ενσυνείδητα," σκεπτόμενοι" και" προβληματιζόμενοι" πριν" λάβουν"
αποφάσεις" σχετικές" με" τη" σχεδίαση" (π.χ." πώς" και" γιατί" παράγεται" μια"
συγκεκριμένη" τομή" σε" δεδομένη" θέση" της" κάτοψης," ή" γιατί" είναι" καλύτερη" μια"
απεικόνιση" υλικού" από" μια" άλλη," ποιες" είναι" οι" καλύτερες" επιλογές" όταν" τους"
ζητείται"να"αποφασίζουν,"κλπ.)"και"όχι"μηχανιστικά.""
Ε1.3.5!!
Οι" ικανότητες"αυτές"θα"αναπτύσσονται" τόσο"περισσότερο"στους"μαθητές"όσο"η"
παρατήρηση" (και" η" επεξεργασία" της)" θα" συνδέεται" και" θα" εντάσσεται" σε" ένα"
σημαντικό" για" αυτούς" νοηματικό! πλαίσιο" (στην" περίπτωσή" μας" προσφορότερο"
κρίνεται"ένα"ερμηνευτικό"πλαίσιο"των"φαινομένων"του"χώρου)."[βλέπε"και"Ε1.4.3]"
Ε1.3.6"
Περιμένουμε"μέσα"από"αυτή" τη"διαδικασία"οι"μαθητές"να"αναπτύξουν"γρήγορα"
ένα" συνδυασμό! παρατηρητικότητας! και! κριτικής! θεώρησης" περισσότερο" του"
μυημένου" παρατηρητή]ερευνητή"
παρά"του"ανύποπτου"θεατή."
Μιλάμε" πάντα" για" το" δομημένο" χώρο"
και" τα" στοιχεία" που" τον" απαρτίζουν:"
κτίρια," αλλά" και" για" αντικείμενα"
σχεδιασμού" όπως" έπιπλα," χρηστικά"
αντικείμενα,"αστικό"εξοπλισμό."Επίσης"
για" θετικό" χώρο" (αυτός" που"
δημιουργήθηκε" με" πρόθεση)" και" για"
αρνητικό" χώρο" (αυτός" που" προκύπτει"
ανάμεσα"στους"θετικούς),"κλπ."
""
"
"

Αρνητικός"Χώρος""
"(κίνηση)"

Θετικός"Χώρος""
"(κατοίκηση)"

[Εικόνα"2."από:"101&Things&I&Learned&in&Architecture&
School"του"Matthew"Frederick."Κεφ."3.]"

Εικόνα" 3." Μια" πλατεία]αίθριο" είναι" συνήθως" ο" προτιμώμενος"
χώρος"σε"μια"πανεπιστημιούπολη"για"κοινωνική"συναναστροφή"
και" παρέες." [από:" 101& Things& I& Learned& in& Architecture& School"
Matthew"F."Κεφ."5.]"
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"""""""""""""""""""""""""""""""""""

"[Εικόνα"4.φωτό:"παρεμβάσεις"και"πρωτοβουλίες"ακτιβιστών"στο"
δημόσιο"χώρο"–"το"παράδειγμα"των"Atenistas."Ανακτήθηκε"από"Atenistas.org""24/12/2014]"

!
Ε1.3.7!
Πίσω" στο" σχεδιαστήριο," στο" σχολείο," οι" μαθητές" αναπαριστούν" με" συνδυασμό"
εκφραστικών" μέσων" της" επιλογής" τους" (σκίτσα," πρόχειρα" σχέδια," φωτογραφίες"
και"κολλάζ,"μακέτες"και"κείμενα)!αποσπάσματα"ή"σύνολα"χώρων,"σχέσεις," ιδέες,"
από"ό,τι"είδαν"στην"περιήγησή"τους."
Ε1.3.8!!
Οι" μαθητές" αναστοχάζονται" ομαδικά" πάνω" στη"
διαδικασία"της"παρατήρησης"και"της"επιλογής"“χώρου&με"
ενδιαφέρον" για" αυτούς”," στη" σχέση" του" επιλεγμένου"
χώρου"με"ένα"πλαίσιο"νοήματος,"και"τέλος"στους"τρόπους"
αναπαράστασης"της"επιλογής"τους.""
Αντιλαμβάνονται" ότι" η" αναγνώριση" και" κατανόηση" του"
χώρου" γύρω" μας" μέσω" του" γραμμικού" σχεδίου," είναι"
σημαντική"γιατί"εκεί"συγκροτείται"η"συλλογική"ταυτότητά"
μας," εκεί" αποτυπώνεται" η" συλλογική" μνήμη," εκεί"
διαμορφώνεται" η" ευαισθησία" μας," γιατί" ο" χώρος"
σημασιοδοτεί" την" κοινή" και" ιδιωτική" ζωή" μας," και"
συνδιαμορφώνει" το" αξιακό" μας" σύστημα." Κατά"
συνέπεια," η" κατανόησή" του" ενθαρρύνει" τους"
προβληματισμούς,"το"στοχασμό"κλπ.""
Μετά"από"αυτό"οι"μαθητές"αυτοαξιολογούνται."
"
"

Ε1.4" Διδακτικές!Ενέργειες"
!
Ε1.4.1!
Προγραμματισμός" εκπαιδευτικής" περιήγησης" και" διδακτικού" υλικού," με" βάση"
τους"διδακτικούς"στόχους."""
Στην" αρχή" του" σχολικού" έτους" ο" εκπαιδευτικός" θα" πρέπει" να" συγκροτήσει" ένα"
σενάριο" για" την" πρώτη" εκπαιδευτική" περιήγηση," δίωρης" το" πολύ" διάρκειας,"
λαμβάνοντας" υπόψη" τις" δυνατότητες" της" ευρύτερης" περιοχής" του" σχολείου" σε"
σημεία"ενδιαφέροντος,""με"βάση"τον"ιδιαίτερο"χαρακτήρα"της."Επίσης,"μπορεί"να"
οργανώσει"αντίστοιχη"περιήγηση"μεγαλύτερης"διάρκειας"και"κλίμακας,"αν"κρίνει"

5." Η" αίσθηση" του" τόπου:" Genius&
loci& στην" κυριολεξία" σημαίνει" το"
πνεύμα" του" τόπου:" ενός" που"
χαράζεται"βαθιά"στη"μνήμη"για"τις"
αρχιτεκτονικές" και" βιωματικές" του"
ποιότητες." [φωτ." του" συγγραφέα:"
26]12]14,"Μουσείο"της"Ακρόπολης]"
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απαραίτητη"μια"επίσκεψη"υπερτοπικά,"συγχρονίζοντας"ή"συνδυάζοντάς"τη"με"τον"
πρώτο"προγραμματισμένο"περίπατο"του"σχολείου.""
"
Ε1.4.2!!
Εισαγωγική"παρουσίαση"από"τον"διδάσκοντα"και"συζήτηση"στην"τάξη."
Είναι" απαραίτητο," πριν" από" την" εκπαιδευτική" έξοδο]άσκηση& αναγνώρισης& του&
χώρου" να" έχει" προηγηθεί" ένα" μάθημα" εισαγωγής" και" προετοιμασίας" των"
μαθητών:" ποιά" είναι" η" έννοια" του" χώρου" που" μας" αφορά" παιδαγωγικά" στο"
μάθημα" του" Γραμμικού" Σχεδίου," τι" θα" δουν" ως" χώρο," για" ποιό" σκοπό," με" ποιό"
τρόπο"(ποιά"οπτική),"πώς"θα"χρησιμοποιήσουν"την"εμπειρία"τους"στη"συνέχεια."""
Η" προεργασία" θα" περιλαμβάνει" προτεινόμενα" σχετικά" κείμενα" για" μελέτη" από"
τους" μαθητές" και" διοργάνωση" συζήτησης" με" αφορμές" από" αυτά," παρουσίαση"
παραδειγμάτων" επιτόπιας" παρατήρησης," επίδειξη" υλικού" που" παράγεται"
συνήθως" κατά" την" επιτόπια" παρατήρηση" (σημειώσεις," σκίτσα," φωτογραφίες,"
συλλογή"δειγμάτων"κλπ.,"παρακολούθηση"εκπαιδευτικών"βίντεο]ντοκιμαντέρ."
Ένα"άλλο"ζήτημα"για"προετοιμασία"στο"σχολείο"πριν"από"την"έξοδο"είναι"ο"τρόπος"
που"θα"καταγράψουν]αποτυπώσουν"το"χώρο"και"τα"χαρακτηριστικά"του."Σε"αυτό"
το"στάδιο"μπορούμε"να"τους"αφήσουμε"να"αυτοσχεδιάσουν,"ή"να"ανακυκλώσουν"
προηγούμενη"εμπειρία"που"μπορεί"να"έχουν"από"τρόπους"καταγραφής"με"σχέδιο"
που" έχουν" δει" (σε" σχολικά" βιβλία," π.χ." ιστορίας," σε" εμπορικά" έντυπα," στο"
διαδίκτυο,"κλπ.)."Τεχνικές"μπορεί"να"περιλαμβάνουν"ό,τι"ταιριάζει"ή"διευκολύνει"
τον"κάθε"μαθητή"(σκίτσο,"φωτογραφία,"κολλάζ,"ζωγραφική,"ή"συνδυασμός"τους)."
"
Ε1.4.3!!
Επίσκεψη"τοπικά,"στη"γειτονική"περιοχή"του"σχολείου"ή"και"πιο"μακριά."
Οι" παρατηρήσεις" του" χώρου" συνδέονται" με" το" νοηματικό" πλαίσιο," το" οποίο"
παρέχεται" από" το" διδάσκοντα" και" συνιστά" τη" συμβολή" του" στην" αρχική"
κατανόηση"του"χώρου"από"τους"μαθητές.""
Ένα"παράδειγμα!νοηματικής!πλαισίωσης"της"παρατήρησης"του"χώρου"μπορεί"να"
βασίζεται"σε"ένα"απλό"σενάριο"σαν"το"ακόλουθο:"
"

Όλοι& στο& καθημερινό& πέρασμά& μας& μέσα& από& την& πόλη& (ή& ακόμα& και& από& το& χωριό)&
βλέπουμε& τα& στενόμακρα& μπαλκόνια& των& πολυκατοικιών& και& ίσως& τις& αυλές& των& λίγων&
μονοκατοικιών&που&έχουν&απομείνει.&Η&εικόνα&τους&μας&φαίνεται&αυτονόητη,&όπως&επίσης&
και& η& λογική& της& ύπαρξής& τους,& η& διαμόρφωση& και& η& χρήση& τους.& Η& συνήθεια& μας&
αποτρέπει& από& το& να& τα& κοιτάζουμε& κριτικά& ως& χώρους& υπαίθριας& διαβίωσης& των&
ανθρώπων,&ώστε&να&μπορούμε&να&κάνουμε&συγκρίσεις&και&να&προβαίνουμε&σε&ανάλογες&
αξιολογήσεις.&&
Οι&κάτοικοι&έχουν&ανάγκη&να&επεκτείνουν&τις&δραστηριότητές&τους&προς&το&ύπαιθρο&όταν&
οι& καιρικές& συνθήκες& το& επιτρέπουν:& είτε& ανάπαυση& και& ενατένιση& είναι& η& ανάγκη,& είτε&
παρέα& με& φίλους,& φαγητό,& ή& δραστηριοποίηση& ελεύθερου& χρόνου,& μαστορέματα,&
κηπουρική,& ή& ακόμη& και& ύπνος& στο& ύπαιθρο,& κλπ.& κλπ.& Ποιές& διαφορές& υπάρχουν& όμως&
ανάμεσα&στις& δυνατότητες&που&προσφέρει& ένα&στενόμακρο&μπαλκόνι&πολυκατοικίας& και&
μια&κανονική&αυλή&σπιτιού;&Ποιά&διαφορά&έχει&η&εμπειρία&του&να&κάθονται&οι&άνθρωποι&
γύρω&από&ένα&τραπέζι,&εφόσον&ο&χώρος&μιας&αυλής&το&επιτρέπει,&έναντι&του&να&κάθονται&
σε& καθίσματα& παραταγμένα& το& ένα& δίπλα& στο& άλλο& σε& ευθεία& γραμμή& (όταν& και& αν& το&
αποφασίσουν),& όπως&αυτά& χωρούν&στο&μπαλκόνι;&Ποιες&συνέπειες& έχει&αυτή&η&διαφορά&
στον&τρόπο&που&κοινωνικοποιούνται,&που&σχετίζονται&και&που&επικοινωνούν&οι&άνθρωποι&
μεταξύ&τους;&Τι&θα&συνέβαινε&στην&κάθε&περίπτωση&αν&γινόταν&ταυτόχρονα&από&όλους&η&
χρήση&αυτών&των&υπαίθριων&(π.χ.&μια&ευχάριστη&καλοκαιρινή&νύχτα);&&
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Έχοντας&αναπτύξει&σχετική&ευαισθησία&στην&παρατήρηση&και& νέα&κριτήρια&αξιολόγησης,&
πόσο& διαφορετικά& ή& όμοια& θα& μπορούσαμε& να& δούμε& τα& διάφορα& μπαλκόνια&
πολυκατοικιών& με& τα& διαφορετικά& σχέδια& κιγκλιδωμάτων& (π.χ.& τα& συμπαγή& από&
ανεπίχριστο&σκυρόδεμα,&τα&συμπαγή&από&σοβατισμένη&και&χρωματισμένη&τοιχοποιία,&&τα&
μεταλλικά& με& κάγκελα& σε& παραδοσιακά& μοτίβα,& τα& μεταλλικά& από& αυστηρά& σιδερένια&
σχήματα,& τα& από& ανοξείδωτα& στοιχεία& που& παραπέμπουν& σε& αισθητική& υψηλής&
τεχνολογίας,&τα&κρυστάλλινα&νέας&μόδας,&κ.ο.κ.);&Η&απάντηση&θα&ερχόταν&πλέον&με&φυσικό&
τρόπο:&με&αυτά&τα&κριτήρια&θα&τα&βλέπαμε&όλα&ίδια,&και&μάλιστα&θα&ήμασταν&επικριτικοί&
για&την&παρεχόμενη&ποιότητα&του&χώρου.&
Με&ανάλογο&προβληματισμό,&θα& καταλήγαμε&ότι& η&αδιαφοροποίητη&μορφή&και&μέγεθος&
των& ανοιγμάτων& στις& προσόψεις& των& πολυκατοικιών,& αν& και& με& διαφορετικό&&
προσανατολισμόhηλιασμό,& διαφορετική& έκθεση& σε& θέα& ή& σε& αποκλεισμένο& ορίζοντα,&
διαφορετική& έκθεση& σε& επικρατούντα& άνεμο,& κλπ.& είναι& ένα& χαρακτηριστικό& ελλιπούς& ή&
κακού&σχεδιασμού,&ειδικά&αν&τα&συγκρίνει&κανείς&με&αντιπαραδείγματα.&&&
&Η&λεπτομερής&παρατήρηση&σε&συνδυασμό&με&την&κριτική&στάση&απέναντι&στα&φαινόμενα&
θα&μας&έχουν&διαμορφώσει&καινούργια&κριτήρια&βασισμένα&σε&λογικά&δεδομένα,&θέτοντας&
σε& ερωτηματικό& τις&άκριτα&υιοθετημένες&προηγούμενες&προσλαμβάνουσές&μας& για& το& τι&
είναι&ωραίο,&&χρήσιμο,&απαραίτητο&ή&φυσικό.&

"
Στη"συνέχεια," οι" μαθητές"θα"πρέπει" επιτόπου" να"προκληθούν" να" εντοπίσουν" (ή"
διερευνητικά" να" εικάσουν)" νοηματικά" πλαίσια" για" τα" δικά" τους" επιλεγμένα"
αποσπάσματα"χώρου"–"μέσα"στην"προγραμματισμένη"περιήγηση.""
[βλ." και" εικόνα" 4." Επίσης" για" ένα" παράδειγμα" περιήγησης" βλ." Ε1.7:"Μια& μέρα& γεμάτη&
ιστορία,& αρχιτεκτονική& και& πολιτισμό& στην& Πλατεία& Αμερικής" και" Ρ." Λεωνιδοπούλου]
Στυλιανού,"Μακρινίτσα,&η&εξέλιξη&ενός&οικισμού&μέσα&στο&χώρο&και&το&χρόνο.]"
"
E1.4.4!
Επεξεργασία" από" τους" μαθητές" των" δεδομένων" της" επίσκεψης" και"
ανατροφοδότηση,"πίσω""στο"σχεδιαστήριο."
Αναπαράσταση" του" χώρου" (συνόλου," συνδυασμού" χωρικών" στοιχείων" ή"
αποσπάσματος" χώρου)" στο" σχολικό" περιβάλλον" του" σχεδιαστηρίου" με"
εκφραστικά" μέσα" της" επιλογής" των" μαθητών." Προϋπόθεση" είναι" να" έχει"
προηγηθεί" σχετική" παρουσίαση" (σκίτσο," πρόχειρο" σχέδιο," φωτογραφία,"
κατασκευή"μακέτας,"κολλάζ,"κλπ.)"από"τον"εκπαιδευτικό."
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

6."Αναπαράσταση"του"χώρου"με"σκίτσα."Από:"Άρη"Κωνσταντινίδη,"
Για&την&Αρχιτεκτονική.&Σελ."319."Εσωτερικά"σπιτιών"Μυκόνου."
"
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7."Φωτογραφίες,"παρατήρηση"και"αναπαράσταση"του"χώρου"με"σκίτσα.""
Από:"Άρη"Κωνσταντινίδη,"Για&την&Αρχιτεκτονική.&Σελ."248]249.""
Φωτ." επάνω:" κατοικία"με"προαύλιο" και" δώμα"για"ύπνο"στον"προσφυγικό"οικισμό" της"Κοκκινιάς,"
1945."Φωτ." κάτω:" κατοικία" με" δώμα" για" ύπνο" στα" Αναφιώτικα," κάτω" από" την" Ακρόπολη," 1938."
Δεξιά:"σκίτσο"του"Άρη"Κωνσταντινίδη"για"την"πρόσοψη"της"φωτογραφίας"κάτω.""
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Ε1.5! Αξιολόγηση!
"
Στην" παρούσα" ενότητα" σημαντική" είναι" η"
ενθάρρυνση" και" κινητοποίηση" των"
μαθητών" να" εξερευνήσουν" το" χώρο" και" να"
εντοπίσουν" οι" ίδιοι" σημαντικά"
χαρακτηριστικά" του"που"θα"να"αναδείξουν"
στη"συνέχεια"κατά"την"αναπαράστασή"του."
Το" ουσιαστικό" είναι" να" αφομοιώσουν" και"
να" οικειοποιηθούν" ένα" διερευνητικό"
πνεύμα" με" όχημα" το" χώρο." Η" επιλογή" των"
εκφραστικών" μέσων" αναπαράστασης"
πρέπει"να"είναι"ελεύθερη,"ώστε"να"υπάρξει"
προσωπική" δέσμευση" με" σκοπό," ιδέες" και" τεχνική." Όμως" κάθε" μαθητής," ή" σε"
ομάδα" των" δυο," θα" πρέπει" ολοκληρώσει" ένα" τέχνημα" που" αναπαριστά" με"
ελεύθερο" τρόπο" τον" χώρο" που" επέλεξε:" πχ." μια" πινακίδα" 35Χ50" με" διάφορα"
σκίτσα" ή" κολλάζ" φωτογραφιών" ή" μια" απλή" μακέτα" με" πιθανά" σχόλιά" τους" ή"
λεζάντες"από"εφημερίδες,"βιβλία"κλπ.""
Δεν" υπάρχει" συνεπώς" ένα" απόλυτο" μέγεθος" αναφοράς" για" αξιολόγηση" των"
μαθητών." Ο" εκπαιδευτικός" θα" πρέπει" να" εκτιμήσει" και" να" επισημάνει" τις"
δυνατότητες" του" κάθε" μαθητή" και" μαθήτριας" εστιάζοντας" σε" θετικές" επιδόσεις,"
αναγνωρίζοντας" και" αποδεχόμενος" ρητά" το" πολιτισμικό" κεφάλαιο" (cultural&
capital)"που"ο"καθένας"φέρει"μαζί"του"στην"αρχή"του"μαθήματος."Δημιουργώντας"
ένα" πλαίσιο" ασφάλειας" στους" μαθητές" (κάθε" κατάληξη" επεξεργασίας" είναι"
αποδεκτή" εφόσον" είναι" αποτέλεσμα" φιλότιμης" εργασίας)" μπορεί" να" τους"
καλλιεργήσει"το"μεταγνωστικό""προτρέποντάς"τους"σε"αυτοαξιολόγηση.""
"
Εικ."8"σκίτσα"(ανακτήθηκε"http://www.lizsteel.com/2013/04/why]do]you]sketch]so]fast.html,"11/12/14)"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Ε1.6! Διδακτικό!Υλικό!Εκπαιδευτικού!
"

• Άρης"Κωνσταντινίδης,"Για&την&Αρχιτεκτονική.&"
Πανεπιστημιακές"Εκδόσεις"Κρήτης"2011"

(κείμενα"για"τους"μαθητές,"σκίτσα]φωτο"για"τον"Οδηγό,"υλικό"για"παρουσιάσεις"από"τον"

εκπαιδευτικό)"

"

• Δ."Πικιώνη,"Κείμενα.""
Μορφωτικό"Ίδρυμα"Εθνικής"Τραπέζης"1999"

(π.χ."“η"λαϊκή"μας"τέχνη"κι"εμείς”"]"κείμενα"για"τους"μαθητές,"υλικό"για"παρουσιάσεις"από"

τον"εκπαιδευτικό)"

"

• Σήλια"Νικολαϊδου,"Εισαγωγή&στην&Κοινωνιολογία&του&χώρου.&"
Εθνικό"Μετσόβιο"Πολυτεχνείο"1985"

(κείμενα"για"τους"μαθητές,"σκίτσα]φωτο"για"τον"Οδηγό,"υλικό"για"παρουσιάσεις"από"τον"

εκπαιδευτικό),"2.3.1"Ο"δημόσιος"χώρος,"σ."89]91]94,"3."Εσωτερική"δομή"και"ανάπτυξη"της"

πόλης,"3.1.1."Κατοικία"και"ιδιωτική"πρωτοβουλία,"σ."141]144""

"

• Keneth"Frampton,"Μοντέρνα&Αρχιτεκτονική&–&Ιστορία&και&Κριτική."
Θεμέλιο"1987"

(κυρίως"κείμενα"για"τους"μαθητές:"

Κριτικός"Τοπικισμός:"μοντέρνα"αρχιτεκτονική"και"πολιτιστική"ταυτότητα"(σελ."277)"

Αρχιτεκτονική"και"κράτος:"ιδεολογία"και"αναπαράσταση"1914]1943"(σελ."191)"

"

• Αρχιτεκτονικές&κατασκευές&–&η&κατασκευαστική&εμπειρία&στη&διδασκαλία&
της&αρχιτεκτονικής.&Ανεπίκαιρες"Εκδόσεις"1994"

• Ρ."Λεωνιδοπούλου]Στυλιανού,"Μακρινίτσα,&η&εξέλιξη&ενός&οικισμού&μέσα&
στο&χώρο&και&το&χρόνο.&ΕΜΠ"Ανώτατη"Σχολή"Αρχιτεκτόνων"1982."

""

• Βίντεο:""Άρης"Κωνσταντινίδης"(Αρχιτεκτ.)"

https://www.youtube.com/watch?v=12ljoLcUz8Q"

"

• Βίντεο:""Παρασκήνιο"]"Δημήτρης"Πικιώνης"(50')"

https://www.youtube.com/watch?v=uvy5SdZxQnI"

Δημοσιεύτηκε"στις"25"Ιουλ"2012"

Η&ανάγκη&του&κοινού&και&του&κύριου&
Από& τη& σειρά& «Παρασκήνιο»& ένα& ντοκιμαντέρ& αφιερωμένο& στη& ζωή& και& το& έργο& του&
Δημήτρη&Πικιώνη,&με&αφορμή&την&έκθεση,&που&οργανώνει&το&Μουσείο&Μπενάκη&στα&τέλη&
αυτής&της&χρονιάς.&Η&διαμόρφωση&του&χώρου&γύρω&από&τους&λόφους&της&Ακρόπολης&και&
του&Φιλοπάππου,&ο&Παιδικός&Κήπος&της&Φιλοθέης,&η&ουτοπία&της&Αιξωνής,&το&σχολείο&στα&
Πευκάκια,& η& πολυκατοικία& της& οδού& Χέϋδεν,& είναι& μέρος& μόνο& του& έργου& μέσα& από& το&
οποίο& ο& μεγάλος& αρχιτέκτονας& hh& διανοητής& άφησε& ανεξίτηλο& το& αποτύπωμά& του& στην&
νεοελληνική& αρχιτεκτονική,& είτε& ως& δημιουργός& είτε& ως& δάσκαλος& είτε& ως& στοχαστής.&
Κυνηγός&«του&ανέφικτου»&ο&Πικιώνης,&διδάσκει&με&τη&ζωή&και&το&έργο&του&πως&«τίποτα&δεν&
υπάρχει&μόνο&του&αλλά&τα&πάντα&είναι&μέρος&μιας&καθολικής&Αρμονίας.&Όλα&διαπερνούν&
το& ένα& τ'& άλλο& και& πάσχουν& και& μεταβάλλονται& το& ένα& από& τ'& άλλο.& Και& δεν& μπορείς& να&
συλλάβεις&το&ένα&παρά&μέσον&των&άλλων...»&Η&ταινία&επιχειρεί&έναν&διάλογο&μεταξύ&του&
ίδιου& και& των& αφηγητών& της& ταινίας& (αναλυτές,& παλιοί& μαθητές& του,& ειδικοί),& μέσα& από&
ένα&μοναδικό&ντοκουμέντο&(ομιλία&στο&Ναύπλιο)&που&διέσωσε&η&κόρη&του&Αγνή,&αλλά&και.&
Αποσπάσματα&από&κείμενα&του&Πικιώνη&διαβάζει&η&ηθοποιός&Λουκία&Μιχαλοπούλου.&&
Κατηγορία&&Εκπαίδευση&/&Άδεια&Τυπική&άδεια&YouTube&

"
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Ε1.7! Διδακτικό!Υλικό!Μαθητών!
"

•  Περιγραφή"ενός"χώρου/κτιρίου"
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL]
A110/246/1824,5881/"

"

•  Η&πολυκατοικία&ως&θερμοκοιτίδα,"ΝΙΚΟΣ"ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ"ΠΟΛΗ"07.12.2014"
http://www.kathimerini.gr/794503/article/politismos/polh/h]polykatoikia]
ws]8ermokoitida"

"

•  Μαρία"Ιορδανίδου,"η&Αυλή&μας"
"...η&Mαρία&Iορδανίδου,&με&την&κοφτερή&παρατηρητική&της&ματιά&και&το&πυκνό&της&
γράψιμο,&ζωντανεύει&το&σήμερα:&την&εποχή&της&τσιμεντένιας&πολυκατοικίας,&της&
μόλυνσης&του&περιβάλλοντος,&της&αυτοκαταστροφής.&Mεσ?&από&τον&μικρό&χώρο&μιας&
«αυλής»,&κατορθώνει&να&μας&παρουσιάσει&τον&σύγχρονο&άνθρωπο&και&τα&προβλήματα&
της&καθημερινής&ζωής..."&
Βιβλιοπωλείον"της"Εστίας"2009,"Σελίδες:"126,"ISBN:"9789600501834"
"

•  “ΑΠΟ&ΤΟΝ&ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ&ΣΤΟΝ&ΚΑΛΑΤΡΑΒΑ”&σειρά&μεταφορτώσιμων&
ταινιών&από&τηλεοπτική&σειρά&της&ΕΤ1&αυτοτελών&ντοκιμαντέρ&για&την&
αρχιτεκτονική&και&το&(νεο)ελληνικό&πολιτισμό:&
Tι&σχέση&έχει&ο&Καλλικράτης,&ο&αρχιτέκτονας&της&Ακρόπολης,&
με&τις&μεζονέτες&στο&Γέρακα;&Ο&εργολάβος&πολυκατοικιών&της&Αγίας&
Παρασκευής&με&τον&Ερνέστο&Τσίλερ;&Το&μαντρί&ενός&βοσκού&έξω&από&τη&
Θεσσαλονίκη&με&τα&έργα&του&Καλατράβα;&Τι&και&ποιους&αφορά&τελικά&η&
αρχιτεκτονική&στο&νεοελληνικό&κράτος;&και&ποια&είναι&τα&όρια&μέσα&στα&
οποία&ασκείται&και&αναλύεται;&
"
Εκπομπή"11η:"«Αρχιτεκτονικοί"οραματισμοί"για"την"ιδανική"πόλη"και"κοινωνία»""
http://webtv.nerit.gr/ntokimanter/15dek2014]apo]ton]kallikrati]ston]kalatrava/"
Εκπομπή"9η:"«ΑΣΤΙΚΕΣ"ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ"ΚΑΙ"ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΕΙΣ"ΠΑΛΑΙΩΝ"ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ»"
http://webtv.nerit.gr/ntokimanter/10dek2014]apo]ton]kallikrati]ston]kalatrava/"
Εκπομπή"7η:"«Οι"αγορές"στις"ελληνικές"πόλεις»"
http://webtv.nerit.gr/ntokimanter/08dek2014]apo]ton]kallikrati]ston]kalatrava/"
Εκπομπή"6η:"«Μεγαλοαστικά"προάστια"και"εξοχικές"κατοικίες»"
http://webtv.nerit.gr/ntokimanter/05dek2014]apo]ton]kallikrati]ston]kalatrava/"
Εκπομπή"5η:"«Δημόσια"κτίρια"με"πολιτιστικές"λειτουργίες»"""
http://webtv.nerit.gr/ntokimanter/apo]kallikrati]ston]kalatraba/04dek2014]apo]ton]
kallikrati]ston]kalatrava/"
Εκπομπή"4η:"«Αναζητώντας"τον"χαμένο"ανοιχτό"δημόσιο"χώρο«""
http://webtv.nerit.gr/ntokimanter/03dek2014]apo]ton]kallikrati]ston]kalatrava/"
Εκπομπή"3η:"«Δημόσια"κτίρια"και"χώροι"με"το"αποτύπωμα"της"ιστορίας«"
http://webtv.nerit.gr/ntokimanter/02dek2014]apo]ton]kallikrati]ston]kalatrava/"
Εκπομπή"2η:"«Μύθοι"και"Ιδεολογήματα"της"ελληνικής"αρχιτεκτονικής»"
http://webtv.nerit.gr/ntokimanter/01dek2014]apo]ton]kallikrati]ston]kalatrava/"
Εκπομπή"1η:"«Η"εξέλιξη"της"πολυκατοικίας«""
http://webtv.nerit.gr/ntokimanter/26noe2014]apo]ton]kallikrati]ston]kalatrava/"

"
•  Μια"περιήγηση"στο"χώρο"είναι"περιήγηση"στην"ιστορία"και"τον"πολιτισμό:"«Μια"μέρα"

γεμάτη"ιστορία,"αρχιτεκτονική"και"πολιτισμό"στην"Πλατεία"Αμερικής»"
http://atenistas.org/2014/12/29/amerikis/""

"
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Ε1.8"" Πρόγραμμα!Σπουδών!
"

1η.!Θεματική!ενότητα:!Ανάγνωση!και!κατανόηση!του!χώρου!ως!πολιτιστικού!και!πολιτισμικού!φαινομένου!P!
η!βιωματική!προσέγγιση!(2Χ4!ώρες)!

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ!
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

ΒΑΣΙΚΑ!ΘΕΜΑΤΑ!
!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ!
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ!ΥΛΙΚΟ!

!
Οι&μαθητές:&
• να&οξύνουν&την&
παρατηρητικότητά&
τους&προς&στοιχεία&
του&χώρου&που&είναι&
αθέατα3&για&τον&κοινό&
θεατή&
• να&διακρίνουν&
διαφορετικές&
λειτουργίες&του&
χώρου&και&να&τις&
καταγράφουν&σε&
λειτουργικό&
πρόγραμμα&
• να&συνδέουν&και&να&
εντάσσουν&
χαρακτηριστικά&
στοιχεία&του&χώρου&
σε&ένα&νοηματικό&
πλαίσιο4&(π.χ.&
ερμηνευτικό)&
• να&αντιλαμβάνονται&
και&να&
οικειοποιούνται&την&
αντιστοίχιση&του&
πραγματικού&χώρου&
με&τις&ποικίλες&
απεικονίσεις&του&σε&
σχέδια&
• να&αναπαριστούν&με&
συνδυασμό&
εκφραστικών&μέσων&
της&επιλογής&τους&
(σκίτσα,&πρόχειρα&

!
&

• Ο&Χώρος:&
ο&κοινωνικός&χώρος,&
ο&πολιτισμικός&χώρος.&

• Ο&δομημένος&χώρος:&
θετικός&και&αρνητικός&
χώρος.&
Σχεδιασμένος&και&
φυσικός/τυχαίος&χώρος&

• Ο&άξιος&για&
παρατήρηση&χώρος.&

• Ο&χώρος&ως&στοιχείο&της&
συλλογικής&ταυτότητας,&
και&ως&αποτύπωση&της&
συλλογικής&μνήμης&
&

• Γραμμικό&Σχέδιο&και&
Χώρος&h&εισαγωγή&
&

• Λειτουργίες&στο&χώρο&
• Λειτουργικό&πρόγραμμα&
!
• Εργασία&στο&πεδίο:&
η&παρατήρηση&η&
καταγραφή&και&
αποτύπωση&του&χώρου&

• Τα&μέσα&καταγραφής:&
σκίτσο,&φωτογραφία,&
κείμενο&(σημειώσεις)&
και&ο&συνδυασμός&τους&
&
• Η&αναπαράσταση&του&
χώρου&με&

!
Στο&σχολείο:&

• Προγραμματισμός&
εκπαιδευτικής&περιήγησης&και&
διδακτικού&υλικού!

• Εισαγωγική&παρουσίαση&του&
μαθήματος&από&το&
διδάσκοντα&!

• Εισήγηση&από&το&διδάσκοντα&
των&βασικών&θεμάτων&της&
ενότητας&και&συζήτηση&στην&
τάξη!

• Προβολή&ταινίας!
&
Έξοδος:!

• πρώτη&εκπαιδευτική&
περιήγηση&τοπικά&(δίωρης&το&
πολύ&διάρκειας)&ή!
εκπαιδευτική&εκδρομή&σε&
ευρύτερη&περιοχή&

&
Πίσω&&στο&σχολείο:&&

• Επεξεργασία&των&δεδομένων&
της&επίσκεψης&και&
ανατροφοδότηση&

• &Αναπαράσταση&του&χώρου&με&
εκφραστικά&μέσα&της&
επιλογής&των&μαθητών&(με&
έμφαση&στην&αυτενέργεια&και&
την&ευρηματικότητα&των&
μαθητών&και&όχι&στην&ορθή&
και&&τυπική&χρήση&τους)&

• Παρουσίαση&των&«σχεδίων»&
των&μαθητών&σε&ομάδες&των&
4h6&με&έμφαση&στον&&

&

• Σχολικό&εγχειρίδιο&
&

•  Περιγραφή&ενός&
χώρου/κτιρίου&

http://ebooks.edu.gr/
modules/ebook/sho
w.php/DSGLh
A110/246/1824,588
1/&

&

•  Η&πολυκατοικία&ως&
θερμοκοιτίδα,&ΝΙΚΟΣ&
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ&ΠΟΛΗ&
07.12.2014&
http://www.kathimeri
ni.gr/794503/article/p
olitismos/polh/hh
polykatoikiahwsh
8ermokoitida&

&

•  απόσπασμα&
κειμένου:&Μαρία&
Ιορδανίδου,&«η&Αυλή&
μας».&&
&

• Σήλια&Νικολαίδου,&
«Εισαγωγή&στην&
Κοινωνιολογία&του&
χώρου».&
Αποσπάσματα:&
Ο&δημόσιος&χώρος,&

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
3" Στοιχεία" κοινωνικά," πολιτιστικά," οικονομικά," πολιτικά," πχ" προστιθέμενη" αξία" στην" ποιότητα" ζωής," την" κοινωνική"
θέση,"την"αξία"της"ιδιοκτησίας"του"πολίτη"μιας"περιοχής"από"ένα"αξιόλογα"δομημένο"ελεύθερο"δημόσιο"χώρο,"κλπ."
4"Να"ερμηνεύουν:"π.χ." τη"σχέση"του"δομημένου"χώρου"με" την" ιστορική"μνήμη," την"κυρίαρχη"αισθητική," την"εθνική"
ταυτότητα."Επίσης"να"αναπτύσσουν"με"επιχειρήματα"επιπτώσεις"από"την"κακή"διαχείριση"του"κτισμένου"χώρου,"κλπ."
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σχέδια,&φωτογραφίες&

και&κολλάζ,&μακέτες&
και&κείμενα)!
αποσπάσματα&ή&
σύνολα&χώρων,&

χωρικές&σχέσεις,&ιδέες&

• να&ερμηνεύουν&τις&
πληροφορίες&των&

σχεδίων&που&
διαβάζουν&&

• να&εξηγούν&τη&
σχεδιαστική&τους&
πράξη&με&τρόπο&που&

δηλώνει&ότι&αργότερα&

θα&σχεδιάζουν&
ενσυνείδητα&και&όχι&

μηχανιστικά&

• &να&αναστοχάζονται&
(σε&σχηματισμό&

μικρής&ομάδας)&πάνω&
στη&διαδικασία&της&

παρατήρησης&και&της&
επιλογής&“χώρου&με&

ενδιαφέρον”&για&τους&
ίδιους&

!

σκίτσα,&φωτογραφίες,&

κολλάζ&και&πρόχειρα&
σχέδια,&&μακέτες&και&

κείμενα&

• Αντιπαραβολή&λεκτικής&
και&σχεδιαστικής&

γλώσσας.&
&

&
&

&

αναστοχασμό.&

• Αυτοαξιολόγηση&
&

&

σ.&89h94,&&

Κατοικία&και&

ιδιωτική&

πρωτοβουλία,&&

σ.&141h144&&

&

•  Βίντεο:&“Από&τον&
Καλλικράτη&στον&
Καλατράβα”&σειρά&
ντοκιμαντέρ&της&ΕΤ1&
για&την&
αρχιτεκτονική&και&το&
(νεο)ελληνικό&
πολιτισμό:"«Η&
εξέλιξη&της&
πολυκατοικίας»&
http://webtv.nerit.gr

/ntokimanter/26noe

2014hapohtonh

kallikratihstonh

kalatrava/&

!
• Βίντεο:&&Παρασκήνιο&
h&Δημήτρης&Πικιώνης&
(50')&

https://www.youtube.co

m/watch?v=uvy5SdZx

QnI&

!
• Kenneth&Frampton,&

«Μοντέρνα&

Αρχιτεκτονική&–&

Ιστορία&και&Κριτική»&

απόσπασμα:&

Κριτικός&Τοπικισμός:&

μοντέρνα&

αρχιτεκτονική&και&

πολιτιστική&

ταυτότητα,&σ.&277,&

287h288.&

"
!
!
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Φύλλο!ΣΧΕΔΙΟΥ!ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ5"
"
ΕΝΟΤΗΤΑ "
ΚΕΦΑΛΑΙΟ "
ΣΥΝΔΕΣΗ!ΜΕ!ΤΗΝ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

"

ΜΕΓΑΛΗ!ΙΔΕΑ!/"
ΜΕΓΑΛΗ!ΕΡΩΤΗΣΗ 

"

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ"
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Διδακτικές"
Ενέργειες 

Αξιολόγηση"
Μαθητή!
Αποδεδειγμένη!
Μάθηση 

Γνώση!(Θυμάμαι) " " "

Κατανόηση!(Εξηγώ) " " "

Ανάλυση!(Ερευνώ!και"
Διατυπώνω!ερωτήματα!/!
υποθέσεις,!Σκέφτομαι!
Κριτικά,!Επιλύω!
προβλήματα) 

" " "

 
Αξιολόγηση!![Αποτιμώ!
θετικά!ή!αρνητικά,!κάνω!
αξιολογικές!κρίσεις,"
ελέγχω"υποθέσεις] 

" " "

Δημιουργία!/!Επινόηση " " "

Επικοινωνία/Συνεργασία " " "

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
5&Βλ."και"σελ."47"γενικές"οδηγίες"για"τη"σύνταξη"σχεδίων"μαθήματος.&&
&&&Ο&πίνακας&από:&ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ&Χ.& ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ,&ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ&ΕΠΙ&ΤΙΜΗ&ΠΙ&&acoul@otenet.gr 
"
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ΕΝΟΤΗΤΑ!Ε2:!
Η!Ανάγνωση!και!Κατανόηση!του!Χώρου!!

ως!Πολιτιστικού!και!Πολιτισμικού!Φαινομένου!!

P Η!!Αναλυτική!Προσέγγιση!
"

!
Ε2.1"" Διδακτικές"Ώρες"
Ε2.2"" Περιεχόμενο"
Ε2.3"" Διδακτικοί"Στόχοι"
Ε2.4" Διδακτικές"Ενέργειες"
Ε2.5! Αξιολόγηση"
Ε2.6" Διδακτικό"Υλικό"Εκπαιδευτικού"
Ε2.7" Διδακτικό"Υλικό"Μαθητών"
Ε2.8" Απόσπασμα""Προγράμματος"Σπουδών"
!
"
Ε2.1"" Διδακτικές!Ώρες:!!!!!2"Χ"4"ώρες!
!
!

Ε2.2"" Περιεχόμενο!!
!
Στη" δεύτερη" αυτή" ενότητα" διατηρούνται" ανάλογοι" διδακτικοί" στόχοι," δηλαδή" η"
καλλιέργεια" της" ικανότητας" των" μαθητών" να" μεταφέρουν" σε" σχέδια" χώρο" και"
χωρικές& ποιότητες," με" άξονα" την" αντίληψη" του" χώρου" ως" πολιτιστικού" και"
πολιτισμικού"φαινομένου.""Ισχύουν"οι"εννοιολογικές""διασαφηνίσεις"για"το"χώρο,&
την" πολιτισμική" και" την" πολιτιστική" διάστασή" του," όπως" δόθηκαν" στην"
προηγούμενη"διδακτική"ενότητα."
Η"διαφοροποίηση"εδώ"έγκειται"στο"ότι"η"βιωματική"εμπειρία"του"τρισδιάστατου"
χώρου"ως"ερέθισμα"για"την"(σχεδιαστική)"αναπαράστασή"του"δίνει"τώρα"τη"θέση"
της"σε"μια"σειρά"από"διαφορετικά"ερεθίσματα" (κάποια"από"τα"οποία"είναι"εξω]
σχεδιαστικά" ή" εξω]αρχιτεκτονικά)" με" τη" μεσολάβηση" λιγότερο" ή" περισσότερο"
νοητικών" διεργασιών" (διαδικασίες" συνειρμικές," μετασχηματισμών" διάφορων"
μορφών,"μεταφοράς,"κλπ.).""
Σκόπιμα" επιλεγμένες," διαφορετικές" πηγές" ερεθισμάτων" που" διαρθρώνουν" το"
μάθημα"σε"αυτή"την"ενότητα"είναι:"

•  Κινηματογράφος""
•  Φωτογραφία"
•  Εικαστικές"τέχνες"
•  Γραπτός"(ή"προφορικός)"λόγος,"πεζός"ή"ποιητικός"

"
Στους" μαθητές" δίνεται" η" δυνατότητα" να" εμπνευστούν" και" να" σχεδιάσουν," με"
τρόπο"ανάλογα"άτυπο"όπως"στην"προηγούμενη"ενότητα,"χωρίς"ιδιαίτερη"έμφαση"
στους"κανόνες"και"τις"συμβάσεις"της"σχεδιαστικής"αναπαράστασης."Αυτά"είτε"τα"
επινοούν" είτε" τα" ανακαλύπτουν" δοκιμάζοντας," υιοθετώντας" και" απορρίπτοντας,"
ανάλογα"με"την"ανάγκη"πιστότερης"καταγραφής"και"αναπαράστασης."
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Καθώς"το"ερέθισμα]χώρος"εδώ"δεν"βιώνεται"από"τους"μαθητές"παρά"έμμεσα,"η"
δημιουργική" διαδικασία" που" καταλήγει" στην" καταγραφή" χώρου& σε" σχεδιαστική"
γλώσσα"(υποτυπώδεις"μορφές"κατόψεων,"όψεων"και"τομών,"με"σχέδιο"ή"κολλάζ,"
και"μακέτα)"εκ"μέρους"τους,"μπορεί"να"συζητιέται"και"να"εκλογικεύεται"ως:"
"

• εξήγηση"της"επιλογής"του"θέματος"προς"σχεδιαστική"καταγραφή,""
• εξήγηση"της""έμπνευσης""που"γεννήθηκε"από"το"ερέθισμα,""
• εξήγηση"της"διαδικασίας"σχεδίασης"(μεθόδου,"τύπου,"υλικού,"κλπ.)"
• εξήγηση" της" διαδικασίας" έρευνας" και" μετασχηματισμού" του" αρχικού"

ερεθίσματος" σε" πρόταση" χώρου" –" στις" περιπτώσεις" που" κάτι" τέτοιο"
προηγήθηκε,"κλπ.""
"

Επιπλέον,"ενώ"στη"βιωματική"προσέγγιση"οι"μαθητές"έχουν"τον"πλήρη"έλεγχο"της"
αντίληψης"του"χώρου"(θα"κινηθούν"και"θα"κάνουν"ό,τι"χρειαστεί"ως"παρατηρητές,"
επί"τόπου,"για"να"αντιληφθούν"πλήρως"τα"χαρακτηριστικά"και"τη"λειτουργία"του),"
εδώ" θα" χρειαστεί" να" συμπληρώσουν" τα" ενδεχόμενα" κενά" της" αντίληψης" του"
χώρου" με" στοιχεία" που" θα" υποθέσουν," θα" εικάσουν," θα" φανταστούν." Κατά"
συνέπεια,"θα"χρειαστεί"να"επιστρατεύσουν"–"και"να"εξασκήσουν"–"τη"φαντασία."
Αυτά"μπορούν"επίσης"να"συζητούνται"μεταξύ"των"μαθητών"κατά"τη"διάρκεια"της"
επεξεργασίας," αλλά" και" στις" κοινές" παρουσιάσεις" της" ομάδας," στο" τέλος" των"
εργασιών"της"διδακτικής"ενότητας,"όπου"η"καθεμία"και"ο"καθένας"θα"εκθέτει"τα"
χαρακτηριστικά"και"τη"λογική"της"δουλειάς"του.""
"

Συστήνεται"να"ενθαρρύνονται"οι"μαθητές"να"επεξεργάζονται"και"να"«σχεδιάζουν»"
ατομικά," επικοινωνώντας" όμως" «χαλαρά»" στο" πλαίσιο" μιας" μικρής" ομάδας" 4]6"
ατόμων."Ο" εκπαιδευτικός"μπορεί" να" έχει" συμβουλευτικό"ρόλο" κατά" τη"διάρκεια"
της"διαδικασίας,"παρεμβαίνοντας"στην"ομάδα"διαλεκτικά:"με"μαιευτικές"ενέργειες"
ενθαρρύνει" και" προωθεί" τους" συλλογισμούς" των" μαθητών" σχετικά" με" το" πώς"
αρθρώνεται" η" σχεδιαστική" γλώσσα" –" πώς" μεταφέρεται" με" γραμμικό" σχέδιο"
συγκεκριμένος"χώρος."
"

Το" ΠΣ," το" βιβλίο" για" το" μαθητή" και" ο" παρόν"
Οδηγός" του" μαθήματος" προτείνουν" ενδεικτικές"
πηγές" " ερεθισμάτων" που" θα" εισηγηθεί" ο"
εκπαιδευτικός"με"σκοπό"η"δυνατότητα"επιλογής"
να"ανήκει"στους"μαθητές:"εκείνοι"διαλέγουν"από"
την" προτεινόμενη" θεματολογία" ανάλογα" με" τις"
ιδιαίτερες" προτιμήσεις" ή" κλίσεις" τους."
Συγκεκριμένες" τέτοιες" πηγές" αναφέρονται" στις"
ενότητες"του"διδακτικού"υλικού"(Ε2.6,"Ε2.7)."
Τα" κριτήρια" επιλογής" σχετίζονται" πάντα" με" τη"
δυνατότητα" αναγνώρισης" και" κατανόησης"
χώρου." Έτσι," π.χ." οι" κινηματογραφικές" ταινίες"
που" προτείνονται" έχουν" ως" κυρίαρχο"
χαρακτηριστικό"στοιχείο"ενδιαφέροντες"χώρους"
ή" την" έννοια" της" χωρικότητας" γενικά." Οι"
μαθητές" θα" επιλέξουν" τη" σκηνή" που" θα" τους"
κεντρίσει" περισσότερο" το" ενδιαφέρον," θα" την"

Εικόνα" 9:" Sergei" Eisenstein," Sketchbook"
1914." p.1" “We" are" arriving!”" από" το"
βιβλίο"“Un"autre"monde”"του"Grandville."
Ανακτήθηκε" στις" 27]12]14" από:"
http://www.fondation]langlois.org"
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«παγώσουν»"και"θα"την"καταγράψουν"χρησιμοποιώντας"σχεδιαστική"γλώσσα.""
Αντίστοιχος"θα"είναι"ο"τρόπος"λειτουργίας"με"τη"φωτογραφία"ή"με"τη"ζωγραφική:"
οι" μαθητές" θα" αναπτύξουν" την" πρωτογενή" χωρική" πληροφορία" που"
προσλαμβάνουν"στα"έργα"που"τους"δίνονται,"καταγράφοντας"χώρο"με"τη"χρήση"
σχεδιαστικής"γλώσσας.""
Με" ανάλογο" τρόπο" –" αν" και" μεσολαβεί" περισσότερο" η" νοητική" επεξεργασία" –
μπορούν"να"αναπαραστήσουν"σχεδιαστικά"χώρο"που"περιγράφεται"ή"υπονοείται"
σε"κείμενα"και"ποίηση."Είναι"κατανοητό"ότι"τα"ανεικονικά"ερεθίσματα"(λόγου,"μη]
παραστατικής,"ανεικονικής" ζωγραφικής"κ.ά.)" ενεργοποιούν"και"απελευθερώνουν"
τη" δημιουργική" φαντασία" των" μαθητών," αποδεσμεύοντάς" τους" από" προ]
εγκατεστημένες"χωρικές"εικόνες,"δηλαδή"από"στερεότυπα"χώρου."

Στο"σχεδιαστήριο"του"σχολείου,"οι"
μαθητές" θα" επιδοθούν" στην"
αναπαράσταση" του" χώρου," ή" του"
αποσπάσματος" χώρου& που"
επέλεξαν.&Σε"αυτή"τη"φάση"επίσης"
(όπως"και"στην"1η"ενότητα"του"ΠΣ),"
το" γραμμικό" σχέδιο" μπορεί" να"
είναι" μια" μόνο" επιλογή" ανάμεσα"

σε" άλλες" (κολλάζ," μακέτα," σκίτσο," κλπ.)." Η" επιδίωξη" σε" αυτές" τις" ασκήσεις" να"
καταγραφεί"ή"να"ανασυσταθεί"ο"χώρος"με"τρόπο"που"θα"γίνεται"κατανοητός,"ωθεί"
την" ανακαλυπτική" διαδικασία" σε" πειραματισμούς" τρόπων" απόδοσης" και"
αναπαράστασης," όπως" με" μετωπικές" ορθές" προβολές," τομές," αξονομετρικά"
σκίτσα," κλπ." Η" παρέμβαση" του" εκπαιδευτικού" και" σε" αυτό" το" σημείο" είναι"
ελάχιστη," κυρίως" υπαινικτική," αφού" θα" έχει" νωρίτερα" συμβάλει" με" την"
παρουσίαση" παραδειγμάτων" (εικόνων)" για" κάθε" μια" εκδοχή" επεξεργασίας" (από"
κινηματογράφο,"φωτογραφία,"ζωγραφική"και"κείμενο)."

Μετά" την" παρούσα" διδακτική" ενότητα" οι" μαθητές" θα" έχουν" διευρύνει" το"
πολιτισμικό"τους"κεφάλαιο,"έχοντας"κερδίσει"από"τη"σύνδεση"της"δραστηριότητάς"
τους" με" διαφορετικούς" τομείς" τέχνης" και"
σημαντικά" έργα." Θα" έχουν" οικειοποιηθεί" την"
όλη" διαδικασία" ως" ικανότητα" αναπλαισίωσης"
και" θα" μπορούν" να" την" εφαρμόσουν"
αυτοδύναμα" σε" μεταγενέστερο" χρόνο." Εκτός"
από" αυτό," θα" έχουν" αντιμετωπίσει" και"
καταγράψει" μια" δυνατότητα" να" λειτουργούν"
συνθετικά," να" ενεργοποιούν" και" να"
κατευθύνουν" τη" φαντασία" τους," αξιοποιώντας"
ερεθίσματα" άλλων" επιπέδων," προς" το"
σχεδιαστικό" στόχο." Τέλος," θα" έχουν"
αφομοιώσει"τη"δημιουργική"διαδικασία,"εξίσου,"
τόσο"ως"κατανόηση"και"επαφή"με"ένα"συνεχές"
της" πραγματικότητας" και" ένα" όλον" της"
ανθρώπινης" νόησης," όσο" και" ως" αποτέλεσμα"
βαθιάς" και" εξειδικευμένης" γνώσης." Όντας" σε"
καλύτερο" σημείο" από" άποψη" κατανόησης," οι"

Εικόνα" 11:" Ο" Αϊζενστάιν" πριν" γίνει"
σκηνοθέτης" σπούδασε" αρχιτεκτονική]"
εδώ,"από"τα"πρώιμα"σχέδια."Sketchbook"
1914,"Eisenstein's"Early"Drawings."p.2"“A"
lucky" day”." Ανακτήθηκε" 27]12]14" από:"
http://www.fondation]langlois.org"

Εικόνα"10:""Κολλάζ"
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μαθητές"θα"είναι"επιτυχέστεροι"στην"ενδυνάμωση"της"κριτικής"τους"ικανότητας.""
"
"
Ε2.3"" Διδακτικοί!Στόχοι"
"
Ε2.3.1!!
Στη" διάρκεια" αυτής" της" ενότητας" επιδιώκουμε" οι" μαθητές" να" βελτιώσουν" τις"
ικανότητές"τους"να"αντιστοιχίζουν"πραγματικό"χώρο"με"ποικίλες"απεικονίσεις"του"
σε"σχεδιαστική"γλώσσα"(σκίτσα,"πρόχειρα"σχέδια,"σχέδια"με"κολλάζ,"μακέτα).""
Ε2.3.2!!
Οι" μαθητές" οξύνουν" την" παρατηρητικότητά" τους" προς" στοιχεία" του" χώρου" που"
είναι"αθέατα"για"τον"κοινό"θεατή."Επίσης"ενεργοποιούν"τη"φαντασία"τους"για"να"
μετασχηματίσουν"άσχετα"σε"χωρικές"ποιότητες.""

Ε2.3.3!!
Επιδιώκουμε"οι"μαθητές"να"είναι"σε"θέση"να"συλλαμβάνουν"και"να"επισημαίνουν"
χωρικά" χαρακτηριστικά" όταν" αντιμετωπίζουν" ποικίλα" εξω]σχεδιαστικά"
ερεθίσματα"(κείμενα,"κινηματογράφο,"ζωγραφική,"κλπ.)."
Ε2.3.4!!
Επίσης," να" αντιλαμβάνονται" και" μπορούν" να" περιγράψουν" σχέσεις" μεταξύ"
απεικονίσεων" χώρου" (γραμμικό" σχέδιο," άλλη" σχεδιαστική" γλώσσα)" και" άλλων"
μορφών"τέχνης."Γενικά,"να"εμπλουτίσουν"τις"προσλαμβάνουσες"παραστάσεις"τους"
σε" ιδέες" και" τεχνικές" με" ερεθίσματα" από" άλλες" μορφές" τέχνης." Να" δεχθούν"
ερεθίσματα" που" υποδεικνύουν" τη" διαπερατότητα" μεταξύ" διάφορων" μορφών"
τέχνης.""""
Ε2.3.5"
Να" εξοικειώνονται" με" τη" χρήση" διαφορετικών" μορφών" σχεδιαστικής" γλώσσας"
στην"απόδοση&χωρικών"ποιοτήτων.""

Ε2.3.6!!
Να" μπορούν" να" αποδίδουν" με" αυξανόμενη" ακρίβεια" τα" ουσιαστικά"
χαρακτηριστικά" χώρου," αποσπάσματα" ή" σύνολα" χώρων," σχέσεις," ιδέες," σε"
σχεδιαστική" γλώσσα," χρησιμοποιώντας" συνδυασμό" εκφραστικών" μέσων" της"
επιλογής" τους" (σκίτσα," πρόχειρα" σχέδια," φωτογραφίες" και" κολλάζ," μακέτες" και"
κείμενα)!"

Ε2.3.7!!
Να" αρθρώνουν" σε" λόγο" τις" ενορατικές" λειτουργίες" (π.χ." έμπνευσης," φαντασίας"
κλπ)" που" χρησιμοποιούν" κατά" τη" δημιουργική" διαδικασία," ώστε" να" τις"
περιγράφουν"και"να"τις"επικοινωνούν."

Ε2.3.8!!
Να" αναπτύσσουν" θετική" και" διερευνητική" στάση" απέναντι" στη" διαδικασία," στο"
μάθημα"και"στη"γνώση"γενικότερα."

Ε2.3.9!
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Να" αναπτύσσουν" κοινωνικές" δεξιότητες" μέσα" από" την" εποικοδομητική"
συνεργασία" σε" ομάδα" εκδηλώνοντας" την" υποστήριξη" και" το" σεβασμό" προς" τη"
γνώμη"των"άλλων."

Ε2.3.10!!
Οι"μαθητές"να"αναστοχάζονται"ομαδικά"πάνω"στη"διαδικασία."…""
Να"αντιλαμβάνονται"ότι"η"αναγνώριση"και"κατανόηση"του"χώρου"γύρω"μας,"μέσω"
του" γραμμικού" σχεδίου," είναι" σημαντική" γιατί" σχετίζεται" με" την" κατανόηση" ή"
ακόμα"και"τη"συμμετοχή"σε"μορφές"δημιουργίας"(τέχνης)"φαινομενικά"ασύνδετες"
μεταξύ"τους."""
Μετά"από"αυτό"οι"μαθητές"αυτοαξιολογούνται."
"
"

Ε2.4" Διδακτικές!Ενέργειες"
!
Ε2.4.1!
Εισαγωγική" παρουσίαση" στην" τάξη" από" τον" διδάσκοντα." Η" προεργασία" θα"
περιλαμβάνει" προτεινόμενα" σχετικά" κείμενα" και" εικόνες" για" μελέτη" από" τους"
μαθητές," προτεινόμενες" πηγές" στο" διαδίκτυο" και" διοργάνωση" συζήτησης" στην"
τάξη"με"αφορμές"από"αυτά."Επίσης,"παρουσίαση"παραδειγμάτων"επεξεργασίας,"
επίδειξη"υλικού" (έργων)"που"παράγεται"συνήθως" κατά" την" επεξεργασία"που"θα"
ακολουθηθεί," προβολή" μικρών" βίντεο." Τέλος," παραδείγματα" αρχιτεκτονικής"
όσμωσης"με"άλλες"μορφές"τέχνης"ή"επιρροών"από"σύγχρονες"φιλοσοφικές"τάσεις"
(π.χ." κριτικός" τοπικισμός," αποδόμηση," κλπ.)." Συμπληρωματικά," συζήτηση" της"
έννοιας" της" “διακειμενικότητας”," της" ρευστότητας" των" συνόρων" μεταξύ" ειδών"
τέχνης" και" σχεδιασμού," της" ασάφειας" των" ειδών" (π.χ." έργα" μεικτών" τεχνικών,"
εγκαταστάσεις–installations,"video"art,"κλπ.)."
Ε2.4.2!!
Οι"μαθητές"ανάλογα"με"τις"κλίσεις"και"τις"προτιμήσεις"τους"θα"επιλέξουν"αρχικά"
ερεθίσματα"από"τα"προτεινόμενα."

(Ε2.4.1!+!Ε2.4.2!!ΣΥΝΟΛΙΚΑ:"2"ώρες)!
"

Ε2.4.3!!
Θα" επεξεργαστούν" το" ερέθισμα" έναρξης" για" να" καταλήξουν" σε" καταγραφή"
(σχεδίαση)"χώρου.""Η"επεξεργασία"μπορεί"να"έχει"δυο"εκδοχές:"
α)" από" ερέθισμα" που" περιλαμβάνει" εικόνες" χώρου" (κινηματογραφικό,"""
φωτογραφικό,"ζωγραφικό,"λεκτική"περιγραφή"χώρου)"επιλέγουν"ένα"απόσπασμα"
του" χώρου" –" αν" όχι" το" σύνολο" –" για" να" το" αναπαραστήσουν" με" σχεδιαστική"
γλώσσα," χρησιμοποιώντας" ποικίλα" εκφραστικά" μέσα" (σκίτσα," φωτογραφία]
κολλάζ,"γραμμικό"σχέδιο,"μακέτα"ή"και"συνδυασμό"τους)."
β)"από"ανεικονικό"ερέθισμα"(π.χ."ανεικονικής"ζωγραφικής"ή"γραπτού"λόγου"κλπ.)"
ακολουθούν" μια" ελεύθερη" διαδικασία" μετασχηματισμού," όπως" γεωμετρικού"
μετασχηματισμού"αρχικών"σχημάτων"σε"άλλα"φανταστικά"με"χωρικές"ιδιότητες,"ή"
μεταφράζοντας" την" αρχική" ιδέα" σε" εικόνα" χώρου" με" τη" χρήση" εννοιολογικής"
μεταφοράς"κ.ά."Η"αναπαράσταση"του"χώρου"θα"γίνει"με"ανάλογο"με"το"(α)"τρόπο."
Στις" εικόνες" 12" και" 13" δίνονται" παραδείγματα" εργασιών" σπουδαστών"
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αρχιτεκτονικής" –" για" την" περίπτωση" του" σχολικού" μαθήματος" αρκεί" να"
κρατήσουμε"τη"διαδικασία"σύλληψης"φανταστικού"χώρου"από"το"ερέθισμα."
Γενικά"μπορούμε"να"σημειώσουμε"ότι"προτιμότερη"είναι"η"ενασχόληση"με"τεχνική"
που" θα" προσεγγίζει" περισσότερο" το" γραμμικό" σχέδιο," ή" η" συμπλήρωση" με"
πρόχειρο" γραμμικό"σχέδιο" (π.χ."αν" καταλήξει" κάποιος"σε"μακέτα"θα"μπορεί"στη"
συνέχεια"να"τη"συμπληρώσει"με"σχετικά"σχέδια).""
(Ε2.4.3!!ΣΥΝΟΛΙΚΑ:"2"+"3"ώρες)!
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Εικόνα" 12," επάνω:" σε" αυτό" το" παράδειγμα" σύλληψης" χώρου" από" ανεικονικό" ερέθισμα" (ζωγραφικό" έργο" του"
Mondrian)," ακολουθήθηκε" γεωμετρικός" μετασχηματισμός" όπως" δείχνει" το" σχέδιο," αρχικά" εκπτύσσοντας" τα"
δισδιάστατα" σχήματα" κατά" τη" διάσταση" του" βάθους" (τρίτη" διάσταση)" και" στη" συνέχεια" μετατοπίζοντάς" τα." Το"
τελικό"αποτέλεσμα"αποδίδεται"με"πρόχειρη"μακέτα."Σχέδια"και"μακέτα"των"σπουδαστών"Κολλάρου"Δ."και"Μέρου"
Μ." της" αρχιτεκτονικής" σχολής" ΕΜΠ." " Από" το" αρχείο" της" Καθηγήτριας" ΕΜΠ" Νέλλης" Μάρδα." Εικόνα" 13," κάτω:"
αντίστοιχα"με"το"προηγούμενο,"πίνακας"του"Richard"Paul"Lohse,"σπουδαστές"Κανάβαρης"Ν.,"Μακαρόνας!Σ.!
"
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Ε2.4.4!!
Για"τη"διεύρυνση"του"πολιτισμικού"κεφαλαίου"των"μαθητών"και"εμπλουτισμό"των"
προσλαμβανουσών" παραστάσεών" τους," προτείνονται" σε" εύθετο" χρόνο" (ή"
συνδυαστικά"με"σχολικούς"περιπάτους"και"εκδρομές,"και"πάντως"όχι"σε"διδακτικό"
χρόνο"περισσότερο"από"μια"φορά"στη"διάρκεια"του"έτους)"επισκέψεις"τοπικά"σε"
εκθέσεις" ζωγραφικής" ή" άλλων" εκδηλώσεων" τέχνης" " (ακόμα" και" θεατρικών"
παραστάσεων" για" εμπειρία" της" σκηνογραφίας," κλπ.)," ή" εικονικές" (virtual)"
επισκέψεις"σε"μουσεία"και"εκθέσεις"με"σχετικό"περιεχόμενο,"διαδικτυακά.""
(Ε2.4.4! ! ΣΥΝΟΛΙΚΑ:" 4" ώρες" max." μια" φορά" το" χρόνο," ή" σε" ημέρες" σχολικού"
περιπάτου]εκδρομής)!
"
E2.4.5!
Θα" πρέπει" σε" τακτά" διαστήματα" ανά" μάθημα" να" αναστοχάζονται" (εντός" της"
μικρής"ομάδας"των"4"ατόμων)"πάνω"στη"διαδικασία"της"επιλογής"και"χρήσης"των"
μέσων" αναπαράστασης" χώρου" και" στις" σχέσεις" μεταξύ" γραμμικού" σχεδίου"
(αναπαράστασης"χώρου)"και"άλλων"τεχνών,"καθώς"και"της"γενικής"επίδοσής"τους."
Αυτό"μπορεί"να"περιλαμβάνεται"και"στην"τελική"παρουσίαση"των"προϊόντων"της"
δουλειάς,"στην"τάξη,"στο"τέλος"της"διδακτικής"ενότητας."
(Ε2.4.5!!ΣΥΝΟΛΙΚΑ:"1"ώρα"τελική"παρουσίαση"στο"τέλος"της"διδακτικής"ενότητας)!
!
"
Ε2.5! Αξιολόγηση!

"
Και" στη" δεύτερη" διδακτική" ενότητα" είναι" σημαντική" η" θετική" παρώθηση" των"
μαθητών"να"εξερευνήσουν"το"πεδίο"της"καταγραφής"του"χώρου"χρησιμοποιώντας"
σχεδιαστική"γλώσσα,"καθώς"επίσης"και"να"υιοθετήσουν"μια"διερευνητική"στάση"
απέναντι"στη"μάθηση.""
Η" ελευθερία" των" επιλογών" “ερεθίσματος" χώρου”" ανάμεσα" στα" πολλά"
προσφερόμενα" (κινηματογράφος," φωτογραφία," ζωγραφική," λόγος)" καθώς" και" η"
ελευθερία" των" επιλογών" που" έχουν" ως" προς" τη" διαδικασία" καταγραφής" του"
χώρου&(σκίτσα,"σχέδια,"μακέτα,"κολλάζ)"που"τους"παρέχεται"σε"αυτή"την"ενότητα"
δεν" επιτρέπουν" και" πάλι" ένα" απόλυτο" μέγεθος" αναφοράς" για" αξιολόγηση" της"
“επιτυχίας”" των" έργων" τους." Μπορεί" όμως" να" αξιολογείται" η" συνέπεια" του"
καθενός"μαθητή"ως"προς"δικά"του"σημεία"αναφοράς:"το"πόσο"δεσμευμένος"ήταν"
στην"προσπάθεια"να"προοδεύσει"μέσα"στα"όρια"αυτής"της"ενότητας,"σύμφωνα"με"
τους" επιδιωκόμενους" στόχους" της," ή" το" πόσο" προσπάθησε" να" αξιοποιήσει" τα"
εξωτερικά"ερεθίσματα."
Το" πλαίσιο" ψυχολογικής" ασφάλειας" για" τους" μαθητές" θεωρείται" ουσιαστική"
φροντίδα"του"εκπαιδευτικού,"ειδικά"στις"περιοχές"του"μαθήματος"όπου"υπάρχει"
διάδραση"μεταξύ"μαθητών"όπως"οι"παρουσιάσεις"στην"ομάδα"ή"στην"τάξη."Εκεί,"η"
καλλιέργεια" κοινωνικών" δεξιοτήτων" διακριτικότητας," ευγένειας" και"
ενσυναίσθησης,"στην"αντιμετώπιση"“του"άλλου”"καθώς"και"μιας"εποικοδομητικής"
κοινωνικότητας"(της"ατομικής"συμβολής"του"μαθητή"στη"βελτίωση"της"ομάδας"και"
των"μελών"της"ξεχωριστά),"μπορεί"να"είναι"στοιχείο"αξιολόγησης.""

"
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Εικόνα" 14:! Σχεδιαστική! γλώσσα! και! κινηματογράφος:" από" τον" σκηνογραφικό" σχεδιασμό" της"
κινηματογραφικής"ταινίας"“Το&σπίτι& των&πνευμάτων”:"σημειώστε"τις"μορφές"σχεδιαστικής"γλώσσας"
που" χρησιμοποιούνται" (μακέτα," κολλάζ," φωτογραφίες)." Αξιοσημείωτο" είναι" το" πώς" μεταφράζονται"

εξω]σχεδιαστικά"στοιχεία,"δηλαδή"ιδέες,"χαρακτήρες,"ατμόσφαιρα,"σε"χωρικές"ποιότητες."Διαβάστε"
τη"λεζάντα."

!
Μετάφραση!της!λεζάντας1:!“Το!Σπίτι!των!Πνευμάτων:"η"επεξεργασία"της"Asp"(σ.τ.μ.:"πρόκειται"για"την"production"designer"της"ταινίας)"
αρχίζει"φτιάχνοντας"“βίβλους”"για"τους"διαφορετικούς"χαρακτήρες"της"ταινίας"–"κολλάζ"από"υφάσματα,"υφές,"σχήματα,"παραπομπές"–"τα"

οποία"μετά"μεταφράζονται"σε"σκηνικά."(φωτ."7)"η"“βίβλος”"για"τον"Εστέμπαν:"η"Asp"τον"αντιμετωπίζει"ως"φαλλοκράτη,"φασίστα"του"«Νέου"

Κόσμου»."Tο"στυλ"της"εσωτερικής"διακόσμησης"της"αγροικίας]βίλλας"(φωτ."8)"–"“πολύ"τετράγωνο,"πολύ"αρρενωπό”"–"αντανακλά"ακριβώς"

αυτό."Η"μακέτα"της"Asp(6)"φωτογραφίζεται"μπροστά"από"το"τοπίο"της"φάρμας.”"

"

"
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Εικόνα"15:!Σχεδιαστική!γλώσσα!και!κινηματογράφος!(συνέχεια):"από"τον"σκηνογραφικό"σχεδιασμό"
της" κινηματογραφικής" ταινίας" “Το& σπίτι& των& πνευμάτων”." Σημειώστε" και" πάλι," διαβάζοντας" στη"
λεζάντα,"το"πώς"μεταφράζονται"εξω]σχεδιαστικά"στοιχεία,"όπως"ιδέες,"χαρακτήρες,"ατμόσφαιρα"σε"
χωρικές"ποιότητες:"“η"θηλυκή"φύση"της"ηρωίδας,"η"σύνδεσή"της"με"το"παρελθόν"και"με"τον"“παλιό"
κόσμο”" των" προγόνων”" μεταφράζονται" σε" χώρο" με" στρογγυλά" σχήματα," άτακτο," γεμάτο" φως" και"
ανακλαστικές" επιφάνειες." Αντίστροφα," ο" μάτσο," συντηρητικός" και" αυταρχικός" χαρακτήρας," η"
αρρενωπή" ιδιότητα," μεταφράζονται" σε" χώρο" αραιό," σκοτεινό" και" μελαγχολικό," με" τετράγωνα"
(αυστηρά)"σχήματα.""
!
1,!2:!Φωτογραφίες"από:""Ettedgui"Peter,"Production&Design&&&Art&Direction.&Focal"Press"1999""

"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

!
!
!
!
!
!

Μετάφραση! της! λεζάντας2:! “Το! Σπίτι! των! Πνευμάτων:" σε"
αντίθεση"με"το"διάκοσμο"του"Εστέμπαν,"η"“βίβλος”"και"το"σπίτι"
της" Κλάρας" (φωτ." 9)" ενσαρκώνουν" τη" θηλυκή" της" φύση" και"
επίσης"τη"σύνδεσή"της"με"το"παρελθόν,"με"τον"“παλιό"κόσμο”"
των" προγόνων" της." Είναι" γεμάτο" από" οικογενειακά" κειμήλια,"
στρογγυλά" σχήματα," φυτά," κουρτίνες" και" καθρέπτες." " Εκεί"
όπου" το" αγρόκτημα" του" Εστέμπαν" είναι" αραιό" και" ζοφερό,"
μελαγχολικό" ," το" περιβάλλον" της" Κλάρας" είναι" χαοτικό" και"
ακατάστατο" αλλά" γεμάτο" από" φως" και" ανακλαστικές"
επιφάνειες"(φωτ."10]13)"
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Ε2.6! Διδακτικό!Υλικό!Εκπαιδευτικού!
"
Εισαγωγικά:"

• Video.&&Παράδειγμα&μετασχηματισμού:&από&&βυζαντινή&εικόνα&στο&

σχεδιασμό&κτιρίου:&&Ο&Σαντιάγο&Καλατράβα&ξαναχτίζει&το&ναό&Αγ.&Νικολάου&

στη&βάση&των&δίδυμων&πύργων&στη&Ν.Υόρκη&και&περιγράφει&τη&διαδικασία&

έμπνευσης&του&κτιρίου&από&μια&βυζαντινή&εικόνα.!
http://www.bbc.com/news/magazine]30691875"

• Άρης"Κωνσταντινίδης,"Για&την&Αρχιτεκτονική.&"
Πανεπιστημιακές"Εκδόσεις"Κρήτης"2011"
(Χρήσιμο"για:"κείμενα"για"τους"μαθητές,"σκίτσα]φωτογραφίες,"υλικό"για"παρουσιάσεις"
από"τον"εκπαιδευτικό)"
"

• Δ."Πικιώνη,"Κείμενα.""
Μορφωτικό"Ίδρυμα"Εθνικής"Τραπέζης"1999"
(Χρήσιμο"για:"κείμενα"για"τους"μαθητές,"υλικό"για"παρουσιάσεις"από"τον"εκπαιδευτικό"
π.χ."“η"λαϊκή"μας"τέχνη"κι"εμείς”)"
"

• Keneth"Frampton,"Μοντέρνα&Αρχιτεκτονική&–&Ιστορία&και&Κριτική."
Θεμέλιο"1987"
"

• Αρχιτεκτονικές&κατασκευές&–&η&κατασκευαστική&εμπειρία&στη&διδασκαλία&

της&αρχιτεκτονικής.&ΕΜΠ,&Ανεπίκαιρες"Εκδόσεις"1994"
(Χρήσιμο"για:"εικόνες"σχέδια"για"αντιστοίχιση"σχεδίων"και"τρισδιάστατων"αντικειμένων]
κατασκευών."Παράλληλα,"οι"μαθητές"αποκτούν"μια"εικόνα"γύρω"από"τις"αρχιτεκτονικές"
σπουδές)"

• «Αρχιτέκτονες»&Τεύχος&53,&Περίοδος&Β’,&Σεπτ./Οκτ.&2005&Αρχιτεκτονικήh

ΧώροςhΚινηματογράφος&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

http://sadas]pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_53.pdf&
(Χρήσιμο"για:"τη"σχέση"αρχιτεκτονικής"και"κινηματογράφου)"

"
Ε2.7! Διδακτικό!Υλικό!Μαθητών!
"
Για"ερεθίσματα"από"το"γραπτό"λόγο:"

•  Περιγραφή"ενός"χώρου/κτιρίου"
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLh

A110/246/1824,5881/&

• Italo&Calvino,&Οι&αόρατες&πόλεις.&Καστανιώτης&2004&Σελίδες:&&212,&ISBN:&

9789600336894&

• Βαγγέλης&Χατζηγιαννίδης,&Οι"τεσσερις"τοιχοι."Ροδακιό&2007,&Σελίδες:&268,&
ISBN:&9789607360786&

• Yukio&missima&Ο&ναός&του&χρυσού&περιπτέρου.&Καστανιώτης&1999&Σελίδες:&&

340,&ISBN:&9789600322521&
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• Κική&Δημουλά,&Η"σκόνη."
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGLh
C132/638/4102,18799/index_1_19.html&

•  Κική&Δημουλά,&Τα&πάθη&της&βροχής."
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMh
C113/351/2369,9041/"

•  Η&πολυκατοικία&ως&θερμοκοιτίδα,"ΝΙΚΟΣ"ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ"ΠΟΛΗ"07.12.2014"
http://www.kathimerini.gr/794503/article/politismos/polh/hhpolykatoikiah
wsh8ermokoitida&

•  Μαρία"Ιορδανίδου,"η&Αυλή&μας"
"...η&Mαρία&Iορδανίδου,&με&την&κοφτερή&παρατηρητική&της&ματιά&και&το&πυκνό&της&
γράψιμο,&ζωντανεύει&το&σήμερα:&την&εποχή&της&τσιμεντένιας&πολυκατοικίας,&της&μόλυνσης&
του&περιβάλλοντος,&της&αυτοκαταστροφής.&Mεσα&από&τον&μικρό&χώρο&μιας&«αυλής»,&
κατορθώνει&να&μας&παρουσιάσει&τον&σύγχρονο&άνθρωπο&και&τα&προβλήματα&της&
καθημερινής&ζωής..."&
Βιβλιοπωλείον"της"Εστίας"2009,"Σελίδες:"126,"ISBN:"9789600501834"

•  Λιούις"Κάρολ,"Η&Αλίκη&στη&χώρα&των&θαυμάτων."
Νεφέλη"1988,"Σελίδες:"157,"ISBN:"9780002112963"
"

Για"ερεθίσματα"από"τη"ζωγραφική:"
•  Εικόνες"από"πίνακες"των"Lohse,&Mondrian,&Newman,&Rothko,&Kandinsky,&

Klee,&Gris,&Μόραλη.&&–&Αναζήτηση"στη"Google"Images""
•  Κυβισμός,"μινιμαλισμός"(επιλογή"αφηρημένης"έκφρασης)""

Για"ερεθίσματα"από"τον"κινηματογράφο:"
• http://www.archdaily.com/237385/films]architecture]metropolis/"

• http://www.archdaily.com/322376/films]architecture]inception/"

• http://www.archdaily.com/232297/films]architecture]the]belly]of]an]
architect/"

• http://www.archdaily.com/235625/films]architecture]gattaca/"
• http://www.archdaily.com/233625/films]architecture]blade]runner/"
• http://www.archdaily.com/395674/films]and]architecture]play]time/"
• http://www.archdaily.com/240582/films]architecture]my]architect/"
• http://www.archdaily.com/256652/films]architecture]koyaanisqatsi/"
• http://www.archdaily.com/259325/films]architecture]my]uncle/"
• http://www.archdaily.com/267093/films]architecture]the]fountainhead/"
• http://www.archdaily.com/272042/films]architecture]brazil/&
• Η&κοιλιά&του&αρχιτέκτονα&(the&belly&of&an&architect)&

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Belly_of_an_Architect"
&

Για"ερεθίσματα"από"τη"φωτογραφία:"
• Αναζήτηση"στη"Google"με"όρους:!

Ελληνική"Αρχιτεκτονική,"φωτογραφικά"λευκώματα"–"the"art"of"
photography"–"η"τέχνη"της"φωτογραφίας"–"architectural"photography"
(interior,"details,"exterior),"κλπ.""

• http://www.smashingapps.com/2009/03/22/50]stunning]examples]of]
architecture]photography.html"
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Ε2.8"" Πρόγραμμα!Σπουδών!
!

2η.!Θεματική!ενότητα:!Ανάγνωση!και!κατανόηση!του!χώρου!ως!πολιτιστικού!και!πολιτισμικού!φαινομένου!P!!
η!αναλυτική!προσέγγιση!(2Χ4!ώρες)!

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ!
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ!

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

ΒΑΣΙΚΑ!ΘΕΜΑΤΑ!

!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ!
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ!ΥΛΙΚΟ!

Οι&μαθητές:&

• να&&εξελίσσουν&την&
ικανότητα&να&

μεταφέρουν&σε&

σχεδιαστική&γλώσσα&

“χώρο”&και&“χωρικές&

ποιότητες"&

• να&οξύνουν&την&
παρατηρητικότητά&

τους&προς&στοιχεία&

του&χώρου&που&είναι&

αθέατα&για&τον&κοινό&

θεατή&

• να&αναφέρουν&και&να&
αναπτύσσουν&σχέσεις&

μεταξύ&απεικόνισης&

χώρου&σε&σχεδιαστική&

γλώσσα&και&άλλων&

μορφών&τέχνης&

• να&ενεργοποιούν&τη&
φαντασία&τους&για&να&

συμπληρώνουν&τα&

κενά&της&αντίληψης&

χώρου&από&

αποσπασματικά&

ερεθίσματα&

• να&εξοικειώνονται&με&
τη&χρήση&

διαφορετικών&

μορφών&σχεδιαστικής&

γλώσσας&

• να&αποδίδουν&με&
αυξανόμενη&ακρίβεια&

τα&ουσιαστικά&

χαρακτηριστικά&

χώρου&σε&σχεδιαστική&

γλώσσα&

• να&αρθρώνουν&σε&

&

• η&παρατήρηση&h&
αναγνωρίζοντας&το&

χώρο:&

στην&τέχνη&της&

φωτογραφίας,&

στην&τέχνη&του&

κινηματογράφου,&

στη&ζωγραφική&

• αναγνώριση&
χαρακτηριστικών&

υλικότητας&στο&χώρο&

(υλικά,&χρώμα,&υφή,&

βάρος,&σκληρότητα&

αντοχή,&θερμοκρασία,&

οσμή,&&ακουστική,&φως)&

• αναγνώριση&
χαρακτηριστικών&μηh

υλικότητας&στο&χώρο&

(ατμόσφαιρα,&πνεύμα,&

χαρακτήρας,&μνήμη,&

πληροφορία)&

&

• το&συμπλήρωμα&της&
φαντασίας&h

οπτικοποιώντας&το&

χώρο:&

στο&γραπτό&λόγο&(πεζό&

ή&ποιητικό),&

στην&ανεικονική&

ζωγραφική&

&

• Η&αναπαράσταση&του&
χώρου&σε&σχεδιαστική&

γλώσσα:&

σκίτσα,&κολλάζ&και&

πρόχειρα&σχέδια,&&

μακέτες&&

!
• Εισαγωγική&παρουσίαση&από&
το&διδάσκοντα&και&συζήτηση&

στην&τάξη!
• Προβολή&βίντεο:&παράδειγμα&
μετασχηματισμού!

• Παρουσίαση&από&το&
διδάσκοντα&για&εξοικείωση&

και&αξιοποίηση&της&σχετικής&

βιβλιογραφίας&από&τη&σχολική&

βιβλιοθήκη!
• Επισκόπηση&εξωh
σχεδιαστικών&ερεθισμάτων&–&

οι&μαθητές&επιλέγουν&

φωτογραφία,&ζωγραφικό&

έργο,&κινηματογραφική&

ταινία,&κείμενο&γραπτού&

λόγου!
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:&2&ώρες!

!

• Επεξεργασία&των&επιλεγμένων&
ερεθισμάτων&και&

ανατροφοδότηση&

• &Αναπαράσταση&του&χώρου&με&
εκφραστικά&μέσα&της&

επιλογής&των&μαθητών&(με&

έμφαση&στην&αυτενέργεια&και&

την&ευρηματικότητα&των&

μαθητών&και&όχι&στην&ορθή&

και&&τυπική&χρήση&τους)&

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:&2+1&ώρες!
&

• Παρουσίαση&των&«σχεδίων»&
από&τους&μαθητές&σε&ομάδες&

των&4h6&με&έμφαση&στον&&

αναστοχασμό.&

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:&1&ώρα!

• Σχολικό&εγχειρίδιο&
&

• Παράδειγμα&
μετασχηματισμού:&

από&&βυζαντινή&

εικόνα&στο&

σχεδιασμό&κτιρίου/&

Βίντεο:&ο&Σ.&

Καλατράβα&

ξαναχτίζει&το&ναό&Αγ.&

Νικολάου&στη&βάση&

των&δίδυμων&

πύργων&στη&

Ν.Υόρκη.!
http://www.bbc.com

/news/magazineh

30691875&

&

ενδεικτικά&h

ΓΡΑΠΤΟΣ!ΛΟΓΟΣ:!

• Italo&Calvino,&Οι&
αόρατες&πόλεις.&

Καστανιώτης&2004&

Σελίδες:&&212,&ISBN:&

9789600336894&

• Βαγγέλης&
Χατζηγιαννίδης,&Οι"
τεσσερις"τοιχοι."
Ροδακιό&2007,&

Σελίδες:&268,&ISBN:&

9789607360786&

• Yukio&missima&Ο&

ναός&του&χρυσού&

περιπτέρου.&

Καστανιώτης&1999&

Σελίδες:&&340,&ISBN:&

9789600322521&
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λόγο&τις&ενορατικές&

λειτουργίες&(π.χ.&

έμπνευσης,&

φαντασίας&κλπ)&που&

χρησιμοποιούν&κατά&

τη&δημιουργική&

διαδικασία&(να&

περιγράφουν&και&να&

επικοινωνούν)&

• να&αναπτύσσουν&
θετική&και&

διερευνητική&στάση&

απέναντι&στη&γνώση!
• να&αναπτύσσουν&
κοινωνικές&δεξιότητες&

μέσα&από&την&

εποικοδομητική&

συνεργασία&σε&ομάδα!
• να&αναστοχάζονται&
(σε&σχηματισμό&

μικρής&ομάδας&4h6)&

πάνω&στη&διαδικασία&

της&επιλογής&και&

χρήσης&των&μέσων&

αναπαράστασης&

χώρου!
• να&αυτοαξιολογούνται&
(ως&συνέπεια&του&

προηγούμενου)&!
!

!

!

!

!

&

• η&αναγκαιότητα&των&
κανόνων&και&των&

συμβάσεων&στο&σχέδιο&

–&κοινότητα&κωδίκων&

• κατόψεις,&όψεις΄τομές&
&

&

• Έκθεση&του&συνόλου&των&
εργασιών&και&παρουσιάσεις&h&

συζήτηση&

• Αυτοαξιολόγηση&
• Ανατροφοδότηση&από&τον&
διδάσκοντα&

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:&2&ώρες!
&

!
!

• Κική&Δημουλά,&Η"
σκόνη."
http://ebooks.edu.gr

/modules/ebook/sho

w.php/DSGLh

C132/638/4102,187

99/index_1_19.html&

• Κική&Δημουλά,&Τα&
πάθη&της&βροχής."
http://ebooks.edu.gr

/modules/ebook/sho

w.php/DSGYMh

C113/351/2369,904

1/&

ενδεικτικά&h

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ:&

• Η&κοιλιά&του&
αρχιτέκτονα&(the&

belly&of&an&architect)&

http://en.wikipedia.

org/wiki/The_Belly_

of_an_Architect&

• «Αρχιτέκτονες»&
Τεύχος&53,&Περίοδος&

Β’,&Σεπτ./Οκτ.&2005&

Αρχιτεκτονικήh

Χώροςh

Κινηματογράφος&

http://sadash

pea.gr/magazine/AR

XITEKTONES_53.pdf&

ενδεικτικά&h

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ:&

• Google.Images&για:&

Lohse,&Modrian,&

Newman,&Rothko.&

ενδεικτικά&h

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:&

• Google&για:!
Ελληνική&

Αρχιτεκτονική&–&

φωτογραφικά&

λευκώματα&
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Φύλλο!ΣΧΕΔΙΟΥ!ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ6"
"
ΕΝΟΤΗΤΑ "
ΚΕΦΑΛΑΙΟ "
ΣΥΝΔΕΣΗ!ΜΕ!ΤΗΝ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

"

ΜΕΓΑΛΗ!ΙΔΕΑ!/"
ΜΕΓΑΛΗ!ΕΡΩΤΗΣΗ 

"

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ"
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Διδακτικές"
Ενέργειες 

Αξιολόγηση"
Μαθητή!
Αποδεδειγμένη!
Μάθηση 

Γνώση!(Θυμάμαι) " " "

Κατανόηση!(Εξηγώ) " " "

Ανάλυση!(Ερευνώ!και"
Διατυπώνω!ερωτήματα!/!
υποθέσεις,!Σκέφτομαι!
Κριτικά,!Επιλύω!
προβλήματα) 

" " "

 
Αξιολόγηση!![Αποτιμώ!
θετικά!ή!αρνητικά,!κάνω!
αξιολογικές!κρίσεις,"
ελέγχω"υποθέσεις] 

" " "

Δημιουργία!/!Επινόηση " " "

Επικοινωνία/Συνεργασία " " "

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
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ΕΝΟΤΗΤΑ!Ε3:!
το!!Σχέδιο!ως!Κώδικας!Γλώσσας,!!

!Επικοινωνίας!και!Δημιουργικής!Σκέψης!
"

!
Ε3.1"" Διδακτικές"Ώρες"
Ε3.2"" Περιεχόμενο"
Ε3.3"" Διδακτικοί"Στόχοι"
Ε3.4" Διδακτικές"Ενέργειες"
Ε3.5! Αξιολόγηση"
Ε3.6" Διδακτικό"Υλικό"Εκπαιδευτικού"
Ε3.7" Διδακτικό"Υλικό"Μαθητών"
Ε3.8" Απόσπασμα""Προγράμματος"Σπουδών"
!
"
Ε3.1"" Διδακτικές!Ώρες:!!!!!3"Χ"4"ώρες!
!
!

Ε3.2"" Περιεχόμενο!!
!
Στην"παρούσα"διδακτική"ενότητα"επιδιώκουμε"οι"μαθητές"να"έρθουν"για"πρώτη"
φορά"σε"επαφή"με" την"πιο" τυπική"μορφή"του"γραμμικού"σχεδίου"συγκριτικά"με"
το"μέρος" που" προηγήθηκε." Με" αυτή" την" έννοια" πρόκειται" για" μια" μεταβατική"
διαδικασία:" από" την" κατάσταση" όπου" οι" μαθητές" εκτίθενται" σε" πλευρές" του"
Γραμμικού"Σχεδίου,"χωρίς"καθοδήγηση,"με"σκοπό"να"το"«ανακαλύψουν»"μαζί"με"
μέρος"της"θεωρίας"του"περνούν"στη"διαχείριση"«κανονικών»,"πλήρων"σχεδίων"και"
στην"τυπική"εισαγωγή"θεωρίας"παράλληλα"με"την"άσκηση"σχεδίασης.""

Για" τη" μετάβαση," η" παρούσα" ενότητα" λειτουργεί" με" δυο" τρόπους:" κατ´" αρχήν"
προσφέρει" στους" μαθητές" την" εμπειρία" περιπτώσεων" πραγματοποιημένων"
σχεδίων"που"αντιστοιχούν"σε""υπαρκτούς"χώρους"(κτισμένα"κτίρια"ή"αντικείμενα),"
και"στη"συνέχεια"μέσα"από"αυτενέργεια,"δηλαδή"σχεδίαση"από"τους"ίδιους."
"
Κατά" τον" πρώτο" τρόπο," οι" μαθητές" θα" γνωρίσουν" παραδείγματα" εμβληματικών"
κτιρίων" ή" χώρων" από" την" ελληνική" και" την" διεθνή" πραγματικότητα," τα" οποία"
συνδέθηκαν"με"ένα"δημόσιο"μύθο"και"έγιναν"θέματα"συζητήσεων"(πρόκειται"για"
το"απαραίτητο"πλαίσιο"νοήματος"έξω"από"τα"στενά"όρια"της"σχεδιαστικής"πράξης,"
ώστε" να" επιτυγχάνεται" συνολική" κατανόηση)," αντιπαραθέσεων" κλπ." Οι"
περιπτώσεις" συνδέονται" με" σχέδια" και" η" αντιπαραβολή" και" ο" συσχετισμός" τους"
συμβάλλουν" στην" καλή" κατανόηση" και" αποκωδικοποίηση" των" σχεδίων."
Ταυτόχρονα," με" αυτή" τη" διαδικασία" οι" μαθητές" διευρύνουν" το" πολιτισμικό"
κεφάλαιό" τους," αναπτύσσουν" κριτική" ικανότητα," και" δυνατότητα" να" κάνουν"
περισσότερες" συνδέσεις" και" λογικούς" συσχετισμούς"με" διαφορετικά! γνωστικά"
πεδία:" από" οικονομικά" και" περιβάλλον" μέχρι" την" ιστορία" της" τέχνης" ή" την"
πολιτική.""



41"
"

Ένα" παράδειγμα" θα" μπορούσε" να" αποτελεί" το" σχολικό" συγκρότημα" Αγίου"
Δημητρίου(1969)" του" αρχιτέκτονα" Τ." Ζενέτου," όπου" το" νοηματικό" πλαίσιο"
δημιουργείται"από"την"αιτιολόγηση"των"σχεδιαστικών"επιλογών.&"

Πρόκειται" για" τον" ένα" από"
τους" δύο" τρόπους" για" να"
εμπεδωθεί" το" σχέδιο" ως"
κώδικας" γλώσσας" και"
δημιουργικής"σκέψης."
Κατά" τον" δεύτερο" τρόπο," οι"
μαθητές" θα" αρχίσουν" να"
εξασκούνται"στη"σχεδίαση.""
Με" αφετηρία" τη" μελέτη]
περίπτωσης" συγκεκριμένου"
αρχιτέκτονα" και" έργου" μέσα"

από"τα"σχέδιά"του,"οι"μαθητές"θα"αρχίσουν"να"εξασκούνται"στο"Γραμμικό"Σχέδιο"
ώστε" να" σχεδιάζουν" θέματα" από" τα" σχέδια" αυτού" του" αρχιτέκτονα" (κυρίως"
αναπαραγωγή" π.χ." κατόψεων"και" αργότερα" παραγωγή" π.χ." Όψεων" και" τομών" )."
Θα" εξοικειωθούν" με" έννοιες" όπως" προσωπική" γραφή" και" ύφος," αισθητικές" και"
λογικές" δεσμεύσεις," κλπ." Παράλληλα," πράττοντας,"θα" ανακαλύπτουν" θεωρητικά"
στοιχεία"του"σχεδίου"μέσα"από"την"ανακύπτουσα"ανάγκη"για"κοινές"συμβάσεις,"
διαφοροποιήσεις,"κλπ.""
Εδώ"οι"μαθητές"θα"εισαχθούν"στις"έννοιες"της"κλίμακας,"όπως"επίσης"θα"δεχθούν"
νύξεις"περί"λογικής"και"αισθητικής"οργάνωσης"πίνακα"σχεδίου"]"αλλά"όχι"ακόμα"
με"ανάπτυξη"θεωρίας."
"
"
Ε3.3"" Διδακτικοί!Στόχοι"
"
Ε3.3.1!!
Επιζητούμε" να" αναπτύσσουν" οι" μαθητές" παρατηρητικότητα" και" στοιχειώδη"
κριτική" στάση" απέναντι" σε" σχέδια" που" τους" δίνονται," αναγνωρίζοντας" και"
συσχετίζοντας"επί"μέρους"στοιχεία"τους."

Ε3.3.2!!
Θα"πρέπει"να"εξελίσσουν"την" ικανότητά"τους"να"αποκωδικοποιούν"πληροφορίες"
σε"σχέδια"που"τους"δίνονται,"ώστε"επαγωγικά"και"εμπειρικά" "να"σχηματοποιούν"
γενικούς" κανόνες" και" συμβάσεις" της" σχεδίασης" τους" οποίους" θα" εφαρμόζουν"
σχεδιάζοντας." Ο" απώτερος" σκοπός" είναι" προοδευτικά" να" καθίστανται" ικανοί" να"
ενσωματώνουν"με"ακρίβεια"και"ευθυκρισία"πληροφορίες"στα"σχέδια"που"εκείνοι"
θα"σχεδιάζουν.""

Ε3.3.3!!
Η"εξέλιξη"της"ικανότητας"να"αντιλαμβάνονται"πληρέστερα"το"χώρο"(συσχετίζοντας"
πραγματικότητα" και" σχέδια)" και" συνεπώς" να" τον" απεικονίζουν" καλύτερα" θα"
βοηθήσει" σταδιακά" τους" μαθητές" να" σχεδιάζουν" ενσυνείδητα," να"
προβληματίζονται" και" να" λαμβάνουν" αποφάσεις" σχετικές" με" τη" σχεδίαση" (π.χ."

Εικόνα"16:"Το"«στρογγυλό"σχολείο»"στον"Αγ."Δημήτριο"του"Τάκη"Ζενέτου,"
μελέτη"του"1969."(φωτ."Μεταφορτώθηκε"02]01]2015"από"
http://teachers2009.blogspot.gr/2011/02/blog]post.html"
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λογικές" και" αισθητικές" συσχετίσεις" σχεδίων," επιλογές" υλικών" και" απεικόνισής"
τους,"κλπ.)"χωρίς"να"ενεργούν"μηχανιστικά"και"διεκπεραιωτικά.""
Ε3.3.4!
Στοχεύουμε"πάντα"στην" καλλιέργεια"θετικής" και"διερευνητικής"στάσης"απέναντι"
στο"θέμα"τους,"στο"μάθημα"και"στη"γνώση"γενικότερα.""

"Ε3.3.5!
Δεν" παραβλέπουμε" την" αναγκαιότητα" να" αναπτύσσουν" οι" μαθητές" κοινωνικές"
δεξιότητες" μέσα" από" την" εποικοδομητική" συνεργασία" σε" ομάδα," με" έμπρακτη"
ατομική"συμβολή" του"κάθε"μαθητή"στη"βελτίωση" του"επιπέδου" της"ομάδας" και"
των"μελών"της"ξεχωριστά."
!
!
Ε3.3.6!
Θα" πρέπει" σε" τακτικά" μικρά" διαστήματα" ανά" μάθημα" να" αναστοχάζονται" (σε"
σχηματισμό"μικρής"ομάδας"των"4)"πάνω"στη"διαδικασία"της"επιλογής"και"χρήσης"
των"μέσων"αναπαράστασης"χώρου"καθώς"και"της"γενικής"επίδοσής"τους."
Ε3.3.6!
Οι"μαθητές"θα"πρέπει"να"εξοικειώνονται"με"τις"υπεύθυνες"στάσεις"τόσο"της"
αυτοαξιολόγησης"όσο"και"της"αξιολόγησης"της"ομάδας"τους..!
"

Ε3.4" Διδακτικές!Ενέργειες"
!
Ε3.4.1!
Παρουσίαση" από" τοn" διδάσκοντα," σε" προβολή," συνόλου" από" σημαντικά"
αρχιτεκτονικά" έργα" και" αντικείμενα]προϊόντα" σχεδιασμού" (με" φωτογραφίες,"
μικρά"βίντεο"κλπ.),"με"έμφαση"σε"πλήρη"σχέδια"τους,"διαφόρων"κατηγοριών"και"
σχεδιαστικών" κλιμάκων." Η" επιλογή" των" έργων" θα" καλύπτει" όλο" το" εύρος" της"
ιστορίας" της"αρχιτεκτονικής" και" του"σχεδιασμού,"αλλά"σε"μεγαλύτερη"αναλογία"
τα"έργα"θα"πρέπει"να"προέρχονται"από"τη"σύγχρονη"εποχή"και"να"ανήκουν"τόσο"
στον"ελληνικό"όσο"και"στον"παγκόσμιο"χώρο."Οι"μαθητές"θα"μπορούν"να"έρχονται"
σε"επαφή"όχι"μόνο"με"το"σύγχρονο"αρχιτεκτονικό]σχεδιαστικό"γίγνεσθαι"αλλά"και"
να" συνδέονται! με! τους! σύγχρονους! προβληματισμούς,! συζητήσεις,!
αντιπαραθέσεις!και!κριτικές!αναφορικά!με!τα!εν!λόγω!τα!έργα"(ένα"παράδειγμα"
θα" ήταν" η" περίπτωση" του" Μουσείου" της" Ακρόπολης" και" ο" ανάλογος"
προβληματισμός" και" η" επιχειρηματολογία" που" κυριάρχησε" σε" δημόσιες"
συζητήσεις"με"θέμα" τη"σχέση" του" κτιρίου"με" τον"αστικό" ιστό)."Μετά"από"νύξεις"
του" διδάσκοντα" που" θα" κινητοποιούν" το" ενδιαφέρον," οι" μαθητές" θα" πρέπει" να"
προκαλούνται"να"αναζητήσουν"περισσότερες"πληροφορίες"για"παρόμοια"θέματα."
Κάθε"μια"περίπτωση"έργου"που"παρουσιάζεται"θα"αποτελεί"εν"δυνάμει"ατομικό"
θέμα"σχεδιαστικής"άσκησης"για"κάποιον"από"τους"μαθητές.!
Τη"συνολική"παρουσίαση"θα"ακολουθεί"συζήτηση"στην"τάξη"με"τους"μαθητές.!
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Ε3.4.2!
Διατίθενται" στην" τάξη" πακέτα" με" έντυπο" υλικό" (σχέδια," φωτογραφίες," κείμενα)"
που" αντιστοιχούν" σε" περιπτώσεις]έργα" από" αυτά" που" παρουσιάστηκαν," για" να"
επιλέξει" ο" κάθε" μαθητής." Ο" αριθμός" αποφασίζεται" κάθε" φορά" από" τον"
εκπαιδευτικό," συνιστάται" όμως" η" ίδια" περίπτωση]έργο" να" μην" ανατίθεται" σε"
περισσότερους" από" 3" μαθητές" (αυτό" σημαίνει" ελάχιστο" αριθμό" διαφορετικών"
περιπτώσεων]έργων," δηλαδή" διαφορετικών" σχεδιαστικών" θεμάτων" για" την"
ενότητα," όχι" μικρότερο" από" το" 1/3" του" συνολικού" αριθμού" μαθητών" του"
τμήματος)."Με"αυτό"τον"τρόπο"εξασφαλίζεται"μια"ελάχιστη"ποικιλία"σχεδιαστικών"
θεμάτων" και" ανάλογο" επίπεδο" ενδιαφέροντος" των" μαθητών." (βλ." εικόνες" 17]19"
και"Ε3.6)!

(Ε3.4.1!+!Ε3.4.2!!ΣΥΝΟΛΙΚΑ:"2"ώρες)"
"
Ε3.4.3!
Οι" μαθητές" σχηματίζουν" ομάδες" (προτείνεται" για" παιδαγωγικούς" λόγους" η"
δημιουργία" ισοδύναμων" και"
ανομοιογενών" τετραμελών"
ομάδων" μαθητών" στα" πρότυπα""
των"Ερευνητικών"Εργασιών)"και"
συζητούν" μέσα" στην" ομάδα"
σχετικά" με" την" επιλογή"
περίπτωσης]έργου" που" έκαναν"
ως" προς" το" σχεδιαστικό" θέμα"
τους."

Ε3.4.4!
Μελετούν"ατομικά"το"υλικό"του"
θέματός" τους," " διαβάζουν" και"
αποκωδικοποιούν" τα" σχέδια,"
και" τέλος" αναζητούν"
πληροφορίες" στο" διαδίκτυο"
σχετικές"με"το"θέμα."
Στην" ομάδα," " συζητούν" την"
αξιοποίηση" και" ένταξή" στο"
σχέδιο" των" πληροφοριών" που"
διαθέτουν."Επίσης"συζητούν"και"
αναπτύσσουν" ένα" τρόπο" να"
τοποθετήσουν" το" θέμα" τους" σε"
ευρύτερο" πλαίσιο" (ιστορικό,"
πολιτικό," κοινωνιολογικό,"
αισθητικό," φιλοσοφικό,"
οικονομικό," ανθρωπολογικό," ή"
άλλο)."

Εικόνα" 17." Ενδεικτική" περίπτωση]έργο:" Tadao" Ando," 4Χ4"
House." Ανακτήθηκε" από" http://www.arqred.mx/blog/wp]
content/uploads/2009/08/4x4_house_Tadao_Ando_by_ykcaj1
12.jpg"4/1/15"
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Ε3.4.5!
Σε"συνεννόηση"με"το"διδάσκοντα"οι"μαθητές"επιλέγουν"απόσπασμα"σχεδίου,"από"
τα"συνολικά"του"πακέτου"που"ανέλαβαν,"ως"σχεδιαστική"εργασία"για"το"επόμενο"
διάστημα."

(Ε3.4.3!+!Ε3.4.4!+!Ε3.4.5!!ΣΥΝΟΛΙΚΑ:"2"ώρες)!
"

Ε3.4.6!
Σχεδιάζουν"στο"σχεδιαστήριο,"αναπαράγοντας"με"γραμμικό"σχέδιο,"με"όρους"που"
έχουν"συμφωνήσει"με"το"διδάσκοντα"(π.χ."κλίμακα,"έκταση,"μέσα"κλπ.)."Κατά"τη"
διαδικασία"της"σχεδίασης"αλληλεπιδρούν"με"τους"συμμαθητές"ανταλλάσσοντας"
απόψεις"σε"ζητήματα"που"τους"απασχολούν,"εμπειρία,"πληροφορίες"για"τη"
διαδικασία,"κλπ."

(Ε3.4.6!!ΣΥΝΟΛΙΚΑ:"4"ώρες)"
"

!
!
!
!
!

!

Εικόνα" 18." Ενδεικτική" περίπτωση]έργο:" Le"
Corbusier," η" βίλα" Savoye." Ανάκτηση" από"
http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&sourc
e=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=ht
tp%3A%2F%2Fimgkid.com%2Fvilla]savoye]plan]
dwg.shtml&ei=4BPIVPbTF8H_UL2UgvAJ&psig=AFQjCNEL
Br7oiCJvb0gUUc_50fCLhNm3GA&ust=14224845355237
80"4/1/15"
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!
Ε3.4.7!!"
Η"διαδικασία"(Ε3.4.6)"επαναλαμβάνεται"για"το"ίδιο"ή"επόμενο"σχεδιαστικό"θέμα"
που"μπορεί"να"είναι"διαφορετικό"τμήμα"σχεδίων"από"το"ίδιο"πακέτο"(από"το"ίδιο"
αρχιτεκτονικό"έργο)"
(Ε3.4.7!!ΣΥΝΟΛΙΚΑ:"4"ώρες)!
"
"
Ε3.5! Αξιολόγηση!
"
Στην"τρίτη"διδακτική"ενότητα"η"επιλογή"θέματος"είναι"ατομική"για"κάθε"μαθητή"
και" συνεπώς" ο" βαθμός" δυσκολίας" μπορεί" να" ποικίλει." Βρισκόμαστε" ακόμα" στην"
πρώτη"φάση"του"μαθήματος,"όπου"οι"μαθητές"εκτίθενται"στο"«ολικό"ερέθισμα»"
(του"γραμμικού"σχεδίου)" λειτουργώντας"ακόμα"διαισθητικά"και"διερευνητικά."Η"
κατεύθυνση" του" μαθήματος" τείνει" περισσότερο" προς" την" εξασφάλιση" του"
ενδιαφέροντος" των" μαθητών" και" προς" την" ενθάρρυνσή" τους" να" εμπλακούν" όσο"
γίνεται" περισσότερο" στο" αντικείμενο" του" ενδιαφέροντός" τους" που" είναι" το"
μάθημα"της"επιλογής"τους.""
Σε"αυτό"το"πλαίσιο,"είναι"σημαντική"η"κοινοποίηση"από"τον"διδάσκοντα"προς"τους"
μαθητές" μιας" πιο" συνολικής" εικόνας" του" μαθήματος" (πού" βρισκόμαστε," τι"
κάνουμε," πού" αποσκοπούμε" και" σε" ποιο" σημείο" επιδιώκουμε" να" φτάσουμε)"
καθώς" και" των" διδακτικών" στόχων" της" ενότητας," η" εκπλήρωση" των" οποίων" θα"
αποτελεί" και" μέτρο" της" επιτυχίας." Σε" αυτό" το" πλαίσιο," ίσως" αυτή" η" διδακτική"
ενότητα]γέφυρα"
Μπορεί"ακόμη"να"αξιολογείται"η"συνέπεια"του"καθενός"μαθητή"στην"προσπάθεια"
να"προοδεύσει"μέσα"στα"όρια"της"ενότητας,"ή"το"πόσο"προσπάθησε"να"εμπλακεί"
στα"θέματα"που"ανοίγονται."
Τέλος,"ζητούμενο"και"προς"αξιολόγηση"μπορεί"να"είναι"η"καλλιέργεια"κοινωνικών"
δεξιοτήτων" συνύπαρξης," αποδοχής" και" ουσιαστικής" συνεργασίας" με" τους"
συμμαθητές"στο"πεδίο"του"μαθήματος"(και"επιπλέον:"διακριτικότητας,"ευγένειας"
και" ενσυναίσθησης" στην" αντιμετώπιση" “του" άλλου”)." Ομοίως," η" ανάπτυξη" μιας"

Εικόνα"19."Ενδεικτική"περίπτωση]έργο:"Νίκος"Βαλσαμάκης,"
Οικία"Λαναρά"στην"Ανάβυσσο."Ανάκτηση"από""
http://www.nicosvalsamakis.com/,"
http://introarqucvpsr.blogspot.com/2014/06/referente]5]
intimidad.html,"4/1/15"

http://www.nicosvalsamakis.com/"
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εποικοδομητικής"κοινωνικότητας"που"μπορεί"να"εκφράζεται"με"έμπρακτη"ατομική"
συμβολή"του"κάθε"μαθητή"στη"βελτίωση"του"επιπέδου"της"ομάδας"και"των"μελών"
της" ξεχωριστά" –" ειδικά" σε" αυτή" τη" φάση" της" «ανακάλυψης»" του" Γραμμικού"
Σχεδίου"–"μπορεί"να"είναι"στοιχείο"αυτοαξιολόγησης.""
"
"
Ε3.6! Διδακτικό!Υλικό!Εκπαιδευτικού!
"
Οδηγίες"για"σχηματισμό"ομάδων"μαθητών"στα"πρότυπα"των"Ερευνητικών"
Εργασιών:"

• http://goo.gl/TaizJ6"και"http://goo.gl/fj9kwY"
Βιβλία"αναφοράς:"

• Keneth"Frampton,"Μοντέρνα&Αρχιτεκτονική&–&Ιστορία&και&Κριτική."
Θεμέλιο"1987"

• Μπούρας"Χ.,"Ιστορία"της"Αρχιτεκτονικής"(τόμοι"1,2)"

Για"τη"σύνταξη"του"καταλόγου"περιπτώσεων]έργων,"τόσο"για"την"παρουσίαση"όσο"
και" για" τις" σχεδιαστικές" ασκήσεις," προτείνονται" ενδεικτικά" ονόματα"
αρχιτεκτόνων:"Le"Corbusier,"Mies"van"der"Rohe,"Gropius,"Louis"Kahn,"Frank"Lloyd"
Wright," Tandao"Αndo," Skarpa," Ζενέτος,"Βαλσαμάκης,"Κωσταντινίδης,"Δεκαβάλας."""
Ενδεικτικός" κατάλογος" επιθεωρήσεων" Αρχιτεκτονικής" και" Βιομηχανικού"
Σχεδιασμού"(διαδικτυακές"πηγές)"για"προώθηση"στους"μαθητές:"

• http://www.greekarchitects.gr/gr/home"
• http://www.greekarchitects.gr/gr/θεματα]χωρου/σελιδα]1"
• http://en.wikipedia.org/wiki/Architect_(magazine)"
• http://en.wikipedia.org/wiki/Architects%27_Journal"
• http://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_Design"
• http://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_Record"
• http://en.wikipedia.org/wiki/Architectural_Review"
• http://www.larchitecturedaujourdhui.fr/en"
• http://en.wikipedia.org/wiki/DETAIL_(professional_journal)"
• http://en.wikipedia.org/wiki/Domus_(magazine)"
• http://en.wikipedia.org/wiki/El_Croquis"
• http://www.design]report.de/"
• http://www.axisinc.co.jp/"
• http://www.designmag.gr/"

"
Ε3.7! Διδακτικό!Υλικό!Μαθητών!
"

• Το"βιβλίο"μαθητή"
• Μηχανές"αναζήτησης"στο"διαδίκτυο"
• Κατάλογος"επιθεωρήσεων"Αρχιτεκτονικής"και"Βιομηχανικού"Σχεδιασμού"

(από"το"διδακτικό"υλικό"εκπαιδευτικού)"
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Ε3.8"" Πρόγραμμα!Σπουδών!
"

3η.!Θεματική!ενότητα:!Το!σχέδιο!ως!κώδικας!γλώσσας,!επικοινωνίας!και!δημιουργικής!σκέψης!!
(3Χ4!ώρες)!

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ!
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ!
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!

ΒΑΣΙΚΑ!ΘΕΜΑΤΑ!

!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ! ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ!
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ!ΥΛΙΚΟ!

&

Οι&μαθητές:&

• να&αναπτύσσουν&
παρατηρητικότητα&

και&στοιχειώδη&

κριτική&στάση&

απέναντι&σε&σχέδια&

που&τους&δίνονται&

αναγνωρίζοντας&και&

συσχετίζοντας&επί&

μέρους&στοιχεία&

• να&καθίστανται&
βαθμιαία&ικανοί&να&

αποκωδικοποιούν&

πληροφορίες&σε&

σχέδια&που&τους&

δίνονται&

• επαγωγικά&και&
εμπειρικά&&να&

σχηματοποιούν&

γενικούς&κανόνες&και&

συμβάσεις&της&

σχεδίασης&τους&

οποίους&θα&

εφαρμόζουν&

σχεδιάζοντας&

• να&διαμορφώνουν&
κριτήρια&για&τις&

επιλογές&της&

θεματολογίας&που&θα&

προβούν&

• προοδευτικά&να&
καθίστανται&ικανοί&να&

ενσωματώνουν&με&

ακρίβεια&και&

ευθυκρισία&

πληροφορίες&στα&

σχέδια&που&εκείνοι&

!

Παραδείγματα:&

• αρχιτεκτονικός&
σχεδιασμός&–&κτίρια&&

• βιομηχανικός&
σχεδιασμός&–&χρηστικά&

αντικείμενα&

• η&ιστορία&της&σχεδίασης&
&

• σχεδιαστική&γλώσσα:&
γραμμικό&σχέδιο&

&

• η&φυσική&επαφή&με&
“κανονικά”&σχέδια&

&

• εμπειρική&
αποκωδικοποίηση&της&

σχεδιαστικής&γλώσσας:&

οι&συμβάσεις&και&οι&

κανόνες&που&

ανιχνεύουν&και&

εφαρμόζουν&οι&μαθητές&

στο&σχεδιαστήριο,&τα&

εργαλεία&που&

χρησιμοποιούν&

&

• σχεδιάζουν&στην&πράξη&

!

• Παρουσίαση&από&το&
διδάσκοντα,&σε&προβολή,&

συνόλου&από&σημαντικά&

αρχιτεκτονικά&έργα&και&άλλα&

αντικείμενα&&σχεδιασμού,&με&

φωτογραφίες,&μικροhβίντεο&

και&έμφαση&σε&πλήρη&σχέδια&

διαφόρων&κατηγοριών&και&

σχεδ.&κλιμάκων,&από&όλο&το&

ιστορικό&εύρος,&με&έμφαση&

στο&έργο&σύγχρονων&και&

αναγνωρισμένων&δημιουργών&

του&ελληνικού&και&

παγκόσμιου&χώρου!
• Διανομή&στους&μαθητές&
έντυπου&υλικού&περιπτώσεων&

έργων&(σχεδίων,&

φωτογραφιών)&για&να&

επιλέξουν&σχεδιαστικό&θέμα!
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:&2&ώρες!
!

• Οι&μαθητές&συζητούν&μέσα&
στην&ομάδα&σχετικά&με&την&

επιλογή&τους&&

• &Μελετούν&ατομικά&το&θέμα&

τους,&&διαβάζουν&και&

αποκωδικοποιούν&&τα&

επιλεγμένα&σχέδια&

• Αναζητούν&πληροφορίες&στο&
διαδίκτυο&σχετικά&με&το&θέμα&

τους&και&συζητούν&την&

αξιοποίηση&και&ένταξή&τους&

στο&σχέδιο&

• Τοποθετούν&το&θέμα&τους&σε&
ένα&ευρύτερο&πλαίσιο&

&

• Σχολικό&εγχειρίδιο&
&

• Ενδεικτικό&κατάλογο&
έργων&προς&

παρουσίαση&(από&το&

εγχειρίδιο&Οδηγού&

για&τον&

Εκπαιδευτικό)&σε&

έντυπη&μορφή.&

&

• Μηχανές&

αναζήτησης&

πληροφοριών&

σχετικών&με&το&

επιλεγμένο&θέμα,&

συμπεριλαμβάνοντα

ς&και&την&εφαρμογή&

https://www.google.
com/earth/&για&
αναζήτηση&και&

εντοπισμό&του&

κτιρίου&&στο&έδαφος&

και&επισκόπηση&του&

περιβάλλοντός&του&&

&

!
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σχεδιάζουν&

• να&αναπτύσσουν&
θετική&και&
διερευνητική&στάση&

απέναντι&στο&θέμα&
τους&

• να&αναπτύσσουν&
κοινωνικές&δεξιότητες&
μέσα&από&την&

εποικοδομητική&
συνεργασία&σε&ομάδα!
• να&αναστοχάζονται&
(σε&σχηματισμό&
μικρής&ομάδας&4h6)&

πάνω&στη&διαδικασία&

της&επιλογής&και&
χρήσης&των&μέσων&

αναπαράστασης&
χώρου!
• να&αυτοαξιολογούνται&
(ως&συνέπεια&του&
προηγούμενου)&!

&
&

&
&

&

!

(ιστορικό,&αισθητικό,&

φιλοσοφικό,&οικονομικό,&
ανθρωπολογικό,&κλπ.)&

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:&2&ώρες!
&

• Σε&συνεννόηση&με&το&
διδάσκοντα&επιλέγουν&

απόσπασμα&από&την&επώνυμη&

μελέτη&της&επιλογής&τους&και&&
το&αναπαράγουν&

σχεδιάζοντας&στο&
σχεδιαστήριο&με&γραμμικό&

σχέδιο,&με&όρους&που&θα&
έχουν&συμφωνήσει&με&το&

διδάσκοντα&(π.χ.&κλίμακα,&
έκταση,&μέσα&κλπ.)!

• Κατά&τη&διαδικασία&της&
σχεδίασης&αλληλεπιδρούν&με&
τους&συμμαθητές&

ανταλλάσσοντας&απόψεις&σε&

ζητήματα&που&τους&
απασχολούν,&εμπειρία,&

πληροφορίες&κλπ.!
ΣΥΝΟΛΙΚΑ:&4&ώρες&

&
Η&διαδικασία&

επαναλαμβάνεται&για&το&ίδιο&
ή&επόμενο&θέμα&

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:&4&ώρες!
"
"

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Φύλλο!ΣΧΕΔΙΟΥ!ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ7"
"
ΕΝΟΤΗΤΑ "
ΚΕΦΑΛΑΙΟ "
ΣΥΝΔΕΣΗ!ΜΕ!ΤΗΝ"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

"

ΜΕΓΑΛΗ!ΙΔΕΑ!/"
ΜΕΓΑΛΗ!ΕΡΩΤΗΣΗ 

"

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ"
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Διδακτικές"
Ενέργειες 

Αξιολόγηση"
Μαθητή!
Αποδεδειγμένη!
Μάθηση 

Γνώση!(Θυμάμαι) " " "

Κατανόηση!(Εξηγώ) " " "

Ανάλυση!(Ερευνώ!και"
Διατυπώνω!ερωτήματα!/!
υποθέσεις,!Σκέφτομαι!
Κριτικά,!Επιλύω!
προβλήματα) 

" " "

 
Αξιολόγηση!![Αποτιμώ!
θετικά!ή!αρνητικά,!κάνω!
αξιολογικές!κρίσεις,"
ελέγχω"υποθέσεις] 

" " "

Δημιουργία!/!Επινόηση " " "

Επικοινωνία/Συνεργασία " " "

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
7&Βλ."και"σελ."47"γενικές"οδηγίες"για"τη"σύνταξη"σχεδίων"μαθήματος.&&
&&&Ο&πίνακας&από:&ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ&Χ.& ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ,&ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ&ΕΠΙ&ΤΙΜΗ&ΠΙ&&acoul@otenet.gr 
"
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 Ενδεικτικές οδηγίες για τη σύνταξη και οργάνωση  
 Σχεδίων Μαθήµατος για το Γραµµικό Σχέδιο     

 

 

 

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
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Σχέδια!Μαθήματος!
"
Η"διδακτική"προσέγγιση"που"περιγράφεται"στις"παραγράφους"3"έως"6"της"κάθε"
ενότητας" (Ε1.3" –" Ε1.6)" πρακτικά" ακολουθεί" την" αναθεωρημένη" ταξινομία"
BLOOM," όπου" σε" κάθε" μάθημα" ανακαλείται" η" προϋπάρχουσα" γνώση,"
παρουσιάζεται"νέα"γνώση"που"συνδέεται"με"την"προηγούμενη"και"κατανοείται,"
δίνονται" ερεθίσματα" για" εφαρμογή" των" γνώσεων," οι" μαθητές" καλούνται" να"
σκεφτούν"κριτικά"επιλέγοντας"λύσεις"που"θα"αξιολογήσουν"ώστε"να"καταλήξουν"
σε" ένα" συνθετικό" αποτέλεσμα" που" εμπεριέχει" στοιχεία" της" επιλογής" τους" και"
συνεπώς"γίνονται"δημιουργικοί.""
Το" σχέδιο" μαθήματος" που" θα" διαμορφώσουν" οι" διδάσκοντες" για" κάθε""
διδασκαλία"επιλέγοντας"στοιχεία"από"τον"Οδηγό"και"εμπλουτίζοντας"τα"με"δικές"
του"επιλογές"προσαρμοσμένες"στο"επίπεδο"και" τα"ενδιαφέροντα"των"μαθητών"
του,"μπορεί"να"έχει"την"ακόλουθη"μορφή:"
"

ΣΤΟΧΟΙ!! ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ!
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!!

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ!ΠΡΑΞΕΙΣ!!ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!!

ΓΝΩΣΗ"–Γνωρίζω""
Έχω"Βάσεις""

θυμάμαι,"αναπαράγω,"
αναγνωρίζω,"
επαναλαμβάνω,"
ονομάζω,"προσδιορίζω""

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ""
ΔΙΑΛΟΓΟΣ"ή"και"
]ΔΙΑΛΕΞΗ""

]ασκήσεις""
]τεστ""
]διαγωνίσματα""

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ"]"
Κατανοώ""
Ερευνώ""
Επιλύω"Προβλήματα""

εξηγώ"ιδέες]έννοιες,"
ερμηνεύω,"οργανώνω"
πληροφορίες"και"
βασικούς"κανόνες"σε"
σχήματα"]]]]"διακρίνω"
τα"γνωστά"από"τα"
άγνωστα,"επιλέγω,"
ταξινομώ"πληροφορίες"
/"δεδομένα,"μεταφέρω,"
αποτυπώνω""

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ"
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ""

]Μελέτη"σχεδίων"
μεγάλων"ζωγράφων"
(ελεύθερο)"ή"τεχνικών"
σχεδίων"(γραμμικό)"
]δημιουργία""
οικείων]επεξηγηματικών"
σχημάτων"και""
"πίνακα"αυτό]
ερωτήσεων""
"

ΕΦΑΡΜΟΓΗ]
Εφαρμόζω""
Ερευνώ""

εφαρμόζω"σε"
παρόμοιες"καταστάσεις"
κανόνες,"νόμους,"
συλλογισμούς,"εκτελώ"
πειραματισμούς"με"
διαφορετικά"υλικά,"
σκιτσάρω,"σχεδιάζω"
δοκίμια,"επιπλέον"για"
το"γραμμικό"δημιουργώ"
νέο"σχέδιο(πχ"τομή"ή"
όψη)."

ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ"
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ""

Δοκίμια"σχεδίων"σε"
διαφορετικά"μεγέθη"και"
ποιότητες"χαρτιού."
(ελεύθερο)"
Αναπαράσταση"με"
εφαρμογή""των"ορθών"
προβολών","παραγωγή"
σχεδίων"πχ"τομής"με"
βάση"τα"δεδομένα,"
επιλογή"κατάλληλης"
σχεδιαστικής"κλίμακας"
"
"

ΑΝΑΛΥΣΗ"–"Σκέφτομαι"
κριτικά""
Επιλύω"προβλήματα""

αναλύω,"διακρίνω,"
συγκρίνω"με"βάση"
καθορισμένα"κριτήρια,"
διαφοροποιώ,"
διατυπώνω"ερωτήματα"
και"υποθέσεις,"
αποδομώ"σε"συστατικά"

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"ΑΝΑ"ΔΥΟ"
ΜΑΘΗΤΕΣ"ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙ"
ΗΜΈΝΗ""
"ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ"–ΦΘΙΝΟΥΣΑ"
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ"

Ανοικτές"Ερωτήσεις""
Παρουσίαση"της"
ανάλυσης"και"της"
συνεργασίας"της"ομάδας"
στην"τάξη""
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μέρη"και"αναζητώ"

σχέσεις."Επιπλέον"για"

το"γραμμικό"δημιουργώ"

νέο"σχέδιο(πχ"τομή"ή"

όψη).""

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ]

Αξιολογώ""

εκτιμώ/αποτιμώ"θετικά"

ή"αρνητικά,"κάνω"

αξιολογικές"κρίσεις,"

ελέγχω,"κατατάσσω,"

διατυπώνω"

συμπεράσματα"και"τα"

εφαρμόζω"για"να"

βελτιώσω"τα"σχέδια"

μου.""

]PROJECT]BASED"

LEARNING""

Ατομικός"φάκελος]

portfolio""

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]"

Δημιουργώ"]"Συνθέτω""

Επινοώ"νέες"ιδέες,"

διαδικασίες,"οπτικές,"

συντάσσω,""

Σχεδιάζω"θέματα,"

εκθέτω"έργα,"αξιολογώ,"

αναγάγω"από"το"μερικό"

στο"όλον."Επιπλέον"για"

το"γραμμικό"προσθέτω"

στοιχεία"πχ"στις"όψεις"ή"

τις"κατόψεις"ή"

εμπλουτίζω"

διακοσμητικά"μοτίβα.""

]PROJECT]BASED"

LEARNING""

Ατομικός""φάκελος]

portfolio""

ΜΕΤΑΓΝΩΣΗ]

«Μαθαίνω"πώς"να"

Μαθαίνω»""

Εξηγώ"διαδικασίες,"

τρόπο"σκέψης,"

διακρίνω"τα"γνωστά"

από"τα"άγνωστα,"

επινοώ."Σχολιάζω"την"

εξέλιξη"στην"αισθητική"

των"εργασιών"μου.""

Ερωτήσεις"διαδικασιών""

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ"]"

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ"]"

Συνυπάρχω"αρμονικά"

επικοινωνώ""

Επικοινωνώ,"

συνεργάζομαι,"

μοιράζομαι:"ιδέες,"

συναισθήματα."

Παρουσιάζω"κοινό"

έργο,"τέχνημα,"

δημιουργίες""

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ"

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ""

Ατομικός"φάκελος]

portfolio""

Δελτίο"αυτό]"

ετεροαξιολόγησης"

"

Επιπλέον,"με"βάση" τον"Οδηγό"για" τον"Εκπαιδευτικό," και" το"παράδειγμα" των"οδηγιών"

που" δόθηκε" για" τις" ενότητες" 1]3," οι" εκπαιδευτικοί" μπορούν" να" καταρτίζουν" σχέδια"

μαθήματος"χρησιμοποιώντας"τον"πίνακα"της"επόμενης"σελίδας"

ΣΧΕΔΙΟ!ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ8"

ΕΝΟΤΗΤΑ "

ΚΕΦΑΛΑΙΟ "

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
8&ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ&Χ.& ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ,&ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ&ΕΠΙ&ΤΙΜΗ&ΠΙ&&acoul@otenet.gr 
"
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"

ΜΕΓΑΛΗ!ΙΔΕΑ!/"
ΜΕΓΑΛΗ!ΕΡΩΤΗΣΗ 

"

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ"
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Διδακτικές"
Ενέργειες 

Αξιολόγηση"
Μαθητή!

Αποδεδειγμένη!

Μάθηση 
Γνώση!(Θυμάμαι) " " "

Κατανόηση!(Εξηγώ) " " "

Ανάλυση!(Ερευνώ!και"
Διατυπώνω!ερωτήματα!/!

υποθέσεις,!Σκέφτομαι!

Κριτικά,!Επιλύω!

προβλήματα) 

" " "

 
Αξιολόγηση!![Αποτιμώ!

θετικά!ή!αρνητικά,!κάνω!

αξιολογικές!κρίσεις,"
ελέγχω"υποθέσεις] 

" " "

Δημιουργία!/!Επινόηση " " "

Επικοινωνία/Συνεργασία " " "

"

!

!

!

!
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1. Εισαγωγή!
«Οι$παραστατικές$τέχνες$μιλούν$μια$γλώσσα$χωρίς$λέξεις1»$Π.!Α.!Μιχελής$$$

!
Το! ποιό! σημαντικό! στοιχείο! του! Ελευθέρου! Σχεδίου! «disegno”2! όπως! το! έλεγαν!

στην! Ιταλική! Αναγέννηση,! είναι! η! παρατήρηση.! Με! την! λέξη! παρατήρηση3! εννοούμε! το!
κοίταγμα,! την!ενατένιση!της!φύσης!κλπ.!και! την!γραπτή!διατύπωση!συμπεράσματος!μετά!
από!εξέταση!!κάποιου!αντικειμένου.!!!

Οι!καλλιτέχνη!είναι!εκ!φύσεως!ποιητής!–!με!την!πρωταρχική!σημασία!της!ελληνικής!
λέξεως! ποιητής! –! κάποιοs! δηλαδή! που! υλοποιείmπραγματοποιεί4.! Για! να! κατανοήσουμε!
πόσο!σημαντικό!είναι!αυτό!που!πραγματοποιεί!m!υλοποιεί!ο!καλλιτέχνη,!θα!αναφερθούμε!
σε! δυο,! πολύ! ξεχωριστά! παραδείγματα! καλλιτεχνών,! από! την! Ιστορία! της! Τέχνης,! τον!
Μιχαήλ!Άγγελο!και!τον!Λεονάρντο!Ντα!Βίντσι.!

!! Θα! ήταν! σημαντικό! να! αναρωτηθούμε! πως! θα! ήταν! ! ο! ! θόλος! του! Παπικού!
Παρεκκλησίου! (Καπέλα!Σιξτίνα)!εάν!δεν!τον!είχε!σχεδιάσει!ο!Μιχαήλ!Άγγελος;!Και!βέβαια!
δεν! θα! μπορέσουμε! να! απαντήσουμε! σε! αυτή! την! ερώτηση! εάν:! «…..το!1505,! μετά! από!
πρόσκληση! του! νέου!Πάπα!Ιουλίου! Β΄,! δεν! επέστρεφε! ο! Μιχαήλ! Άγγελος! στη!Ρώμη!!
αναλαμβάνοντας! τη!διακόσμηση!του!θόλου!του!Παπικού!Παρεκκλησίου! (Καπέλα!Σιξτίνα).!
Το!έργο!ολοκληρώθηκε!σε!τέσσερα!χρόνια,!αποτελείται!από!343!ανθρώπινες!φιγούρες,!!και!
απεικονίζονται! τα! οράματα,! η! οδύνη,! οι! ελπίδες,! οι! προσδοκίες! όλης! της! ανθρωπότητας.!
Φιλοτεχνήθηκαν!δέκα!βασικές!σκηνές!της!Παλαιάς!Διαθήκης,!από!τη!Γέννηση!μέχρι!και!τον!
Κατακλυσμό! καθώς! και! απεικόνιση! θεμάτων! που! όμως! δεν! έχουν! άμεση! σχέση! με!
την!χριστιανική!θρησκεία,! τέτοιο! θέμα! ήταν! οι! Σίβυλλες.! Ο! Μιχαήλ! Άγγελος!
αντιλαμβάνονταν!την!τέχνη!ως!μια!εσωτερική!δύναμη,!η!οποία!πηγάζει!από!την!ιστορία!του!
ανθρώπινου!πνεύματος.!Η!αντίληψη!του!αυτή!σε!συνδυασμό!με!την!εντυπωσιακή!τεχνική,!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Μιχελής!Π.!Α.,!Αισθητικά!Θεωρήματα!(Τόμος!Τρίτος),!Αθήνα!1972,!σ.!9.!!
2! ! Σεβαστάκης!Δ.,! Σπηλιόπουλος!Α.,! Χαρίσης!Η.,!Ελεύθερο!Σχέδιο!Χρώμα,!ΤΕΕ,!Α΄! Τάξη!2ου! Κύκλου,!
Τομέας!Εφαρμοσμένων!Τεχνών,!ΟΕΔΒ,!σ.11.!
3!Μπαμπινιώτη! Γ.,!Λεξικό! της! Νέας! Ελληνικής! Γλώσσας,! Κέντρο! Λεξικολογίας! Ε.Π.Ε.,! Αθήνα,! 1998,!
σ.1350.!
4!Μιχελής!Π.!Α.,!Αισθητικά!Θεωρήματα!(Τόμος!Τρίτος),!Αθήνα,!1972,!σ.25.!

Michelangelo!(Buonarroti),!Η!οροφή!της!Καπέλα!Σιξτίνας,!συνολική!άποψη!(Μετά!την!αποκατάσταση),!1508b1512,!

Νωπογραφία,!!13,70!!Χ!!39,00!μ.,!Βατικανό!
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τη!μεγάλη!γνώση!ανατομίας!και!την!πλούσια!συνθετική!

του!ικανότητα!τον!καθιστούν!ένα!καλλιτέχνη!μοναδικό
5
.!!

!

Η!σύνθεση!του!έργου!αυτού!είναι!προφανές!πως!

δεν!θα!υπήρχε,!αν!δεν!είχε!προηγηθεί!μια!συστηματική!
παρατήρηση! της! φύσης! και! των! μορφών.! Ο! Μιχαήλ!

Άγγελος!αμέσως!μετά!την!ανάθεση!του!έργου!σε!αυτόν!

ασχολήθηκε!πρώτα!με! τα!προσχέδια! του!έργου.!Αν!δεν!

είχε! δουλέψει! επισταμένα! με! τα! απλά! υλικά! του!

Ελευθέρου!Σχεδίου,!με!το!μελάνι,! την!κιμωλία!πάνω!σε!

χαρτί,!θα!ήταν!αδύνατον!να!προχωρήσει.!Η!σύνθεσή!του!

έπρεπε! να! είναι! καλά! δομημένη,! πριν! ξεκινήσει! να!

εργαστεί!στην!οροφή.!!

Τα! προσχέδια! (όπως! ονομάζονται),! αποτελούν!

τη! βάση! για! κάθε! καλλιτέχνη,! αρχιτέκτονα,! πολιτικό!

μηχανικό,!βιομηχανικό!σχεδιαστή,!γραφίστα,!πλαστικό!

χειρουργό,!είτε!αυτά!σχεδιάζονται!με! το!χέρι!ή!με! τον!

ηλεκτρονικό! υπολογιστή.! Αυτά! τα! προσχέδια! είναι! η!

βάση!που!θα!αποτελέσει!την!αρχή!δόμησης!των!σκέψεών!

του!των! ιδεών!του!και!κατ’!επέκταση!της!σύνθεσής!του.!

««Σχεδίαζε,!Αντώνιο,!σχεδίαζε,!σχεδίαζε!και!μη!χάνεις!το!

χρόνο!σου»,!έγραφε!ηλικιωμένος!πια!ο!Μιχαήλ!!Άγγελος
6
!

σ’! ένα! νεαρό! ! μαθητευόμενό! του! και! τα! λόγια! του!

αντηχούσαν! όπως! φαίνεται! για! αρκετούς! αιώνες! στα!

εργαστήρια! όλης! της! Ευρώπης.! Ο! στόχος! αυτής! της!

εξαντλητικής! άσκησης! διατυπώνεται! με! τον! πιο! σαφή!

τρόπο! σε! μια! πραγματεία! του! Γερμανού! Ζωγράφου! του!

17
ου
! αιώνα,! ! ! Γιόακιμ! φον! Σάντραρτ:! «Όταν! στο! μυαλό!

μας!έχουν!πια!διαμορφωθεί!κάποιες!σαφείς!αντιλήψεις!

και!το!χέρι,!μετά!από!πολλά!χρόνια!εξάσκησης!στο!Σχέδιο,!τις!μεταφέρει!στο!χαρτί!με!βάση!

τη!λογική,!γίνεται!φανερή!η!υψηλή!στάθμη!του!καλλιτέχνη!και!της!Τέχνης!του»»
7
.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
! Ζιρώ! ! Ό.,! Μερτζάνη! ! Ε.,! Πετρίδου! Β.,! Ιστορία! της! Τέχνης! Γ’! Τάξη! Ενιαίου! Λυκείου,! ΟΕΔΒ,!

Παιδαγωγικό!Ινστιτούτο,!ΥΠΕΠΘ,!!σ.!145.!
6
! Gombrich! Ε.Η., Art! and! Illusion:! A! Study! in! the! Psychology! of! Pictorial! Representation,! Princeton!
University! Press,! βλ.! επίσης! Johannes!Wilde,! Italian!Drawings! in! the! British!Museum,!Michelangelo!

and!his! Studio,!Λονδίνο,!1953.! Tέχνη!και!ψευδαίσθηση,!Βιβλιοθήκη! της!Τέχνης! m! Εκδόσεις!Νεφέλη,!

Αθήνα,!1995.!
7
! Ό.π.! σ.190,! βλ.! επίσης! L’! Academia! tedesca! della! architectura,! scultura! e! pittura:! oder,! Teutsche!

academie! der! edlen! bauK! bildK! und!malhlerey! –! kunste(Nυνεμβέργη,! 1675),! Βιβλίο! Α,!Μέρος! 3.! Το!

συγκεκριμένο!απόσπασμα!προέρχεται!από!το!κεφάλαιο!για!το!disegno!σε!Βαζάρι,!Vite…,!εισαγωγή,!

xv.!Βλ.!επίσης!Erwin!Panofsky,!Albercht!Durer,!(Πρίστον,!1943),!σ.!273,!για!ανάλογες!διατυπώσεις.!

Λιβυκό$Σίβυλλα,$1511!

Μελέτες!για!το!Λιβυκό$Σίβυλλα!
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Επόμενο! παράδειγμα! από! την! Ιστορία! της! Τέχνης! είναι! ο! Λεονάρντο!Ντα! Βίντσι! 8!
(1452! –! 1519),! μεγαλοφυΐα,! που! όμοια! της! δεν!
έχει!υπάρξει! ξανά.!Ένα!πνεύμα!οικουμενικό,!που!
θέλησε! να! εξερευνήσει! τον! ορατό! κόσμο! με!
μεγάλη! διεισδυτικότητα! και! ακρίβεια! και!
κατάφερε! να! μετουσιώσει! τις! παρατηρήσεις! του!
σε! εικόνες.! Στα! χιλιάδες! χειρόγραφα! του,! τα!
οποία! έχουν! συγκεντρωθεί! στους! λεγόμενους!
κώδικες,! κάθε! Σχέδιο! συνοδεύεται! από!
σημειώσεις! που! επεξηγούν! τις! εικόνες,! ενώ! στις!
εικόνες!δίνεται!εμφανώς!απόλυτη!προτεραιότητα!
σε!σχέση!με!το!συνοδευτικό!!κείμενο.!!

Ο!Ντα!Βίντσι!!με!τα!έργα!του!!υπενθυμίζει!
στους!μεγαλύτερους!και!διδάσκει!τους!νεότερους!
ότι!η! ζωή!ενός!ανθρώπου!είναι!«γεμάτη»,!μόνον!
όταν! την! αντιμετωπίζει! με! πνεύμα! δημιουργικό!
και! εποικοδομητικό.!Η! !World!Museum!Activities!
(WMA)!στεγάζει! τις!μηχανές! του!Ντα!Βίντσι,!όσα!
εκθέματα!κατασκευάστηκαν!με!βάση!Σχέδια!που!
βρέθηκαν!στα! χιλιάδες! χειρόγραφα! του.!Η!WMA!
φιλοδοξεί!να!διαδώσει!την!ιδέα!της!για!το!πώς!θα!
πρέπει! να! παρουσιάζεται! ο! Ντα! Βίντσι! και! σε!
άλλα! μέρη! του! κόσμου.! Συμβάλλει! έτσι! στην!
ανάπτυξη! μιας! κοινής! κουλτούρας,! η! οποία! θα!
βασίζεται!στην!ιδέα!ότι!ο!άνθρωπος!αποκτά!έναν!!
λόγο! ύπαρξης! όταν! κατασκευάζει,! δημιουργεί!
και! παράγει! χρήσιμα! αγαθά! για! όλους.! Πέρα!
από! κάθε! εθνική! και! ιδεολογική! διαφορά,! ο!
κόσμος! θα! μπορούσε! να! αγγίξει! τα! επιθυμητά!
επίπεδα!αρμονίας!και!ομόνοιας!ανατρέχοντας!σε!
παραδείγματα!πολιτισμού!που!έχουν!αντέξει!στο!
πέρασμα!του!χρόνου9.!

Σύμφωνα! με! την! άποψη! του!
Παπανούτσου10,! «Παλεύοντας! ο! καλλιτέχνη! (ο!
μαθητής!στην!δική!μας!περίπτωση)!να!κατακτήσει!
το! αντικείμενο,! δεν! ξεδιπλώνει! μόνο! τις!
δυνατότητες! που! κρύβονται! μέσα! στα!
«πράγματα»! κάτω! από! τη! συμβατική! επίφαση!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Ρογκάν!M.,!Κατάλογος!από!την!Έκθεση!!the!genius!of!Leonardo!η!μεγαλοφυΐα!,!!Ελληνικός!Κόσμος!
Ιδρύματος!Μείζονος!Ελληνισμού,!2006!σ.2.!
9! Λομπάρντι!Μ.,! (Απόσπασμα!από! το! εισαγωγικό! σημείωμα! του! καταλόγου! Leonardo:! Genio! delle!
Machine,!Φλωρεντία!Cartei!&!Bacagli,! 2005)!Κατάλογος!από! την!Έκθεση! ! the!genius!of! Leonardo!η!
μεγαλοφυΐα!,!!Ελληνικός!Κόσμος!Ιδρύματος!Μείζονος!Ελληνισμού,!2006,!σ.!6m7.!
10! Παπανούτσος! Ε.Π.,! Ο! Κόσμος! του! Πνεύματος! Α΄! ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ! (Οριστική! ! Έκδοση),! Ίκαρος,! 1976,!
Αθήνα,!σ.201.!

Λεονάρτο!Ντα!Βίντσι,!Ελικόπτερο,!
http://www.leonardodavincisinventions.com/i

nventionsbforbflight/leonardobdabvincib
helicopter/!

Μελέτη!βραχίονες!και!τα!χέρια,! !μελέτη!για!το!
έργο! !Η$ κυρία$ με$ την$ ερμίνα!Πρώιμη!
Αναγέννηση,! σκίτσοbμελέτη,!1474,!metalpoint,!!
χαρτί,! !21.4!x!15!εκ.! !Royal!Collection,!Windsor!
Castle,! Λονδίνο,! UK,!
http://en.wikipedia.org/?title=User:Scriberius/
Projects/Drawings_of_Leonardo_da_Vinci/1!!
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που!παίρνουν!μοιραία!από!την!καθημερινή!τους!χρήση,!δεν!ξεσκεπάζει!επομένως!μόνο!των!
πραγμάτων! την! αισθητική! ουσία,! αλλά! συνάμα! αποκαλύπτει! και! τα! βαθύτερα! στρώματα!
του!εαυτού!του,!πραγματοποιεί!και!ολοκληρώνει! ! τον! ίδιο!τον!εαυτό!του!ανοίγοντας!στις!
λανθάνουσες! δυνάμεις,! που! αποτελούν! τον! εσωτερικό! πυρήνα! της! ατομικότητας! του,!
διέξοδο!για!να!εκδηλωθούν,!να!βγουν!στο!φώς.!Χωρίς!να!κατακτηθεί!το!αντικείμενο,!ούτε!
το!υποκείμενο!μπορεί!να!εκδηλωθεί.!!Και!το!αντικείμενο!ξεσκεπάζεται!όταν!το!υποκείμενο!
αποκαλυφθεί.! Υπάρχει! δηλαδή! μεταξύ! τους! μια! σχέση! διαλεκτική,! λειτουργική!
αμοιβαιότητα».!

Επίσης! θεωρεί11! ότι:! «…η! τέχνη! είναι! μια!
πνευματική!λειτουργία!και!το!πνεύμα!χωρίς!μορφή,!χωρίς!
δηλαδή!έκφραση!με!αντικειμενικό!συντελεστή,!που!είναι!
έργο!της!Συνείδησης!και!όχι!του!Ασυνειδήτου,!δεν!μπορεί!
να! νοηθεί.! Οι! οπτασίες! και! το! παραλήρημα! των!
υπερρεαλιστών!!ενδιαφέρουν!τον!ψυχαναλυτή.!Αξία!όμως!
αισθητική!δεν!έχουν,!γιατί!αισθητικά!συγκινεί!ή!έκφραση!
όχι! ως! ψυχικό! ξέσπασμα,! αλλά! ως! κατόρθωμα! του!
πνεύματος».!!

Στην! Μοντέρνα! Τέχνη,! η! στροφή! του!
καλλιτεχνικού! ενδιαφέροντος! για! την! πλαστική! γλώσσα!
και! τα! στοιχεία! του! λεξιλογίου! της! όπως! ήταν! μοιραίο,!
έδωσε!στο!Σχέδιο!ισότιμο!ρόλο,!αν!όχι!κυριαρχικό12.!!

Ο! συγκεκριμένος! Οδηγός! προσπαθεί! να!
δημιουργήσει! «γέφυρες! επικοινωνίας»13! με! τους!
Εκπαιδευτικούς! και! εκείνοι! με! την! σειρά! τους! με! τους!
μαθητές! που! θα! ασχοληθούν! με! το! μάθημα! του!
Ελευθέρου! Σχεδίου,! ! κάτι! που! είναι!απαραίτητο!σε!μια!
εποχή!παράλληλων!μονολόγων.!

!Ο! Howard! Gardner14! υποστηρίζει! στην! θεωρία!
του! ότι! υπάρχει! πολλών! τύπων! νοημοσύνη! στην! ανθρώπινη! νόηση! όπως:! η! Γλωσσική,! η!
Λογοmμαθηματική,! η! Χωρική,! η! Μουσική,! η! Κιναισθητική,! η! Διαπροσωπική,! η!
Ενδοπροσωπική!και!η!Φυσική.!Με!βάση!αυτή!την!θεωρία,!οι!μαθητές!που!θα!επιλέξουν!το!
Ελεύθερο!Σχέδιο!θα!έχουν!κατά!πάσα!πιθανότητα!την!χωρική!νοημοσύνη!πιο!αναπτυγμένη!
από! τις! άλλες! και! θα!προσπαθήσουν! να! εμπλουτίσουν! τις! γνώσεις! τους!πάνω!στον! χώρο!
των!Εικαστικών!Τεχνών,!οι!οποίες!με!την!σειρά!τους!θα!λειτουργήσουν!ενδυναμωτικά!για!
να!ενισχύσουν!και!τις!άλλες!νοημοσύνες.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!Ό.π.,!σ.202.!!!!

12!Μπερεδήμας!Π.,!«Η!Διδακτική!του!Ελευθέρου!Σχεδίου!και!η!Αντίληψη!των!Εννοιών»»,!Περιοδικό!
Εικαστική!Παιδεία!(Τεύχος!24),!σ.!125.!
13!Stafford!B.M.,!Visual!Analogy,!Consciousness!as!the!Art!of!Connecting,!MIT!Press,!Cambridge,!Mass.,!
1999,!σ.138m179.!
14Gardner!H.,! (1993),!Multiple! Intelligences,!New!York:!Basic!Books!(!όπως!αναφέρεται!στις!Οδηγίες!
ΠΙΟΠ!σ.15m16).!

Josophat!(losaphat),!1511b12,!
κόκκινη!κιμωλία,!205X212!εκ,!

Ashmolean!Museum,!Oxford!b!Asa,!
Iosaphat!και!Ioram!lumette,!1511b12!
νωπογραφία,!Καπέλα!Σιξτίνα!Οροφή!
http://yalepress.yale.edu/images/int

erior13/9780300111477/128.jpg!
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Η! Λόρα! Τσάπμαν! θεωρεί! ότι! :! «Η! τέχνη! έχει! νόημα! για! τα! παιδιά! μόνο! όταν! τη!
βιώνουν!ως!βασική!μορφή!έκφρασης!και!ως!ανταπόκριση!στη!ζωή.!Αυτοί!οι!δύο!τρόποι!–!η!
έκφραση! και! η! ανταπόκριση! είναι! αλληλένδετοι.! Και! οι! δύο! είναι! απαραίτητοι! για! το!
σχεδιασμό! των! επιδιώξεων! που! αποσκοπούν! στην! προσωπική! πλήρωση,! στη! μελέτη! της!
καλλιτεχνικής!κληρονομιάς!και!στη!μελέτη!των!κοινωνικών!στοιχείων!της!!τέχνης».!Θεωρεί!
επίσης!ότι:!«Όλα!αυτά!είναι!σημαντικά!γιατί!μια!κοινωνία!ή!μια!κουλτούρα!καθορίζεται!εν!
μέρει!από!τις!οπτικές!μορφές!που!δημιουργεί»15.!

Στην!Ελλάδα,!ο!Μαλέας,!το!1927,!στο!«εικόνες!λαϊκής!αρχιτεκτονικής»,!γράφει:!«Ο!
σκοπός! της! μαθήσεως! (στην! τέχνη)! δεν! είναι! μιμητικός,! αλλά! δημιουργικός,! είναι! μύηση!
στο! να! μάθουμε! να! μελετούμε! για! να! ξεχυθούν! οι! δημιουργικές! μας! ιδιότητες,! που! θα!
προσφέρουν!το!καλλιτεχνικό!μας!έργο!βγαλμένο!από!την!προσωπικότητα!μας!την!ταπεινή!ή!
τη!δυνατή».!Κατά!αντιστοιχία!!και!ο!Δελμούζος!πίστευε!ότι!το!«νέο!σχολείο»!απαιτούσε!τη!
σύνδεση! του! με! τη! ζωή! και! την! κοινωνία! και! ότι! η! τέχνη! είναι! ο! δρόμος! που! θα! το!
οδηγήσει16.!!

2. Η!Φιλοσοφία!των!νέων!ΠΣ!για!το!Ελεύθερο!και!Γραμμικό!Σχέδιο!
!

Φιλοσοφικά! τα! νέα! ΠΣ17! βασίζονται! σε! μια! προσέγγιση! της! εκπαίδευσης! ! με!
έμφαση! σε! έννοιες! όπως! :! η! αυθεντική! εμπειρία,! ! η! ικανότητα,! η! επαρκής! γνώση,! η!
αλληλεπίδραση! πράξεων! m! αντίληψης,! ! ο! βιωματικός! κόσμος! και! οι! τοπικές! κοινωνικές!
ιδιαιτερότητες,!ο!πειραματισμός,!η!διακριτική!ικανότητα.!Τα!νέα!ΠΣ,!δομούνται!στη!λογική!
της!Συστημικής!Προσέγγισης18,!!όπου!στο!κέντρο!του!σχεδιασμού!τους!βρίσκεται!το!«πώς»!
και! το!«πόσο!καλά».!Αντλούν!στοιχεία!από!Κονστρουκτιβιστικές19!Θεωρίες! Γνώσης!και! τα!
ενσωματώνουν! στους! σκοπούς! τόσο! του! Ελευθέρου! όσο! και! του! Γραμμικού! Σχεδίου.!
Αξιοποιούν! ! το!πολιτισμικό! ! κεφάλαιο! ! το!αντίστοιχο!με! το! εκάστοτε!ύφος! των!μαθητών,!
συνδέουν! τις! δραστηριότητές! τους! στο! εργαστήριο! με! αυθεντικές! καταστάσεις! του!
πραγματικού! κόσμου,! μέσω! πραγματοποίησης! ανάλογων! δραστηριοτήτων! και!
θεματολογίας.!Τέλος!έχουν!οδηγό!τη!διεθνώς!αποδεκτή,!Αναθεωρημένη!Ταξινομία!Bloom!
για!την!οργάνωση!των!μαθησιακών!δραστηριοτήτων.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15! Chapman!H.! L.,!Διδακτική! της! Τέχνης,!Προσεγγίσεις!στην!Καλλιτεχνική!Αγωγή,! Εκδόσεις!Νεφέληm!
Βιβλιοθήκη!της!Τέχνης,!1993,!σ.115,117.!
16!Μαλέας!Κ.,!«Η!αισθητική!αγωγή!των!παιδιών!μας»,!Περιοδικό!«ο!Νουμάς»,!1919,!σελ.360.!
Μπερεδήμας!Π.,!«Η!Καλλιτεχνική!Παιδεία!στην!Ελλάδα! !Η!θέση!της!στα!σχολικά!προγράμματα!και!
την!Τεχνική!Εκπαίδευση»,!Περιοδικό!Εικαστική!Παιδεία!(Τεύχος!25),!σ.44.!!
17! Λαλαζήση! Χ.,! Ευθυμίου! Π.,! Ακρίτας! Γ.,! "Γενική! φιλοσοφία! και! σκοποί! του! ΠΣ! για! το! γνωστικό!
αντικείμενο! ελεύθερο! και! γραμμικό! Σχέδιο,! σύμφωνα! και! με! τα! διεθνή! πρότυπα! γνώσεωνK
δεξιοτήτωνKικανοτήτων.!Άξονες!και!κριτήρια!για!τη!σύνταξη!των!νέων!Προγραμμάτων!Σπουδών!και!
των!Οδηγών!για!τον!Εκπαιδευτικό!με!βάση!το!ωρολόγιο!πρόγραμμα!",!ΙΕΠ!15m09m2015.!
18!Κουλουμπαρίτση!Α.Χ.,!Αναλυτικό!Πρόγραμμα!και!Διδακτικός!Σχεδιασμός,!Γρηγόρης,!Αθήνα,!2011!!
19! Ο!Εποικοδομητισμός!(Constructivism)!είναι! μια! θεωρία! μάθησης! σύμφωνα! με! την! οποία!
μαθαίνουμε! σημαίνει! οικοδομούμε! νέα! γνώση! για! μας.! Μάθηση! είναι! η! οικοδόμηση! νοήματος.!
Οικοδομούμε!νέα!γνώση!καθώς!αλληλεπιδρούμε!με!τα!δεδομένα!στο!υπόβαθρο!των!εμπειριών!μας.!
http://users.sch.gr/glezou/yliko/constructionism.htm!15m12m14.!



!

!

! 9!

Τόσο! το! μάθημα! του! Γραμμικού! Σχεδίου,! όσο! και! εκείνο! του! Ελευθέρου! Σχεδίου,!
δεν! έχουν! ως! στόχο! αποκλειστικά! και! μόνον! στην! απόκτηση! τεχνικών! δεξιοτήτων! αλλά!
αποσκοπούν! εκ! παραλλήλου! mμέσα! από! την! εκπαιδευτική! διαδικασίαm! στη! σύνδεση! των!
μαθητών! με! την! πραγματική! ζωή! και! την! πολυπλοκότητά! της.! Το! Εργαστήριο! Σχεδίου!
διαμορφώνεται! με! αυτόν! τον! τρόπο,! σε! τόπο! όπου! η! κριτική! παιδαγωγική! προσέγγιση!
προσφέρει! στους! μαθητές! τη! δυνατότητα! να! σχηματίσουν! κοσμοθεωρία,! αξίες,! στάσεις,!
συμπεριφορές!και!εν!τέλει!συνείδηση!της!ταυτότητάς!τους20.!

Το!μάθημα!συμβάλλει!στη!δημιουργία!νοήματος,! !ενισχύοντας!την!κατανόηση!και!
την!άρθρωση!στοιχείων!ταυτότητας!των!νέων!ανθρώπωνmμαθητών.!

!
3.!!Το!νέο!ΠΣ!!του!Ελευθέρου!Σχεδίου!!

Το! νέο! ΠΣ21! Ελευθέρου! Σχεδίου,! αποσκοπεί,! με! ευέλικτη! εξατομικευμένη!
εκπαιδευτική!διαδικασία!mθεωρητική!και! !εργαστηριακήm!στην!προετοιμασία!των!μαθητών!
για! την! εισαγωγή! τους! στην! Τριτοβάθμια! εκπαίδευση.! Συγχρόνως! επιδιώκει! ! την!
καλλιέργεια! της! ικανότητας!παρατήρησης! του!κάθε!μαθητή.! Στοχεύει!στην! !ανάπτυξη! της!
προσωπικής! ιδιαιτερότητάς!του,!της!κριτικής!m!αναστοχαστικής! !του!σκέψης,!όσο!και!στην!
καλλιέργεια! του! πνεύματος! έρευνας,! με! δημιουργία! ολοκληρωμένης! καλλιτεχνικής!
εικαστικής!έκφρασης.!

Το!νέο!ΠΣ!έχει!τους!εξής!βασικούς!άξονες!:!
!!

! Καλλιέργεια!της!αισθητικής!αντίληψης!!
! Άντληση!αισθητικής!απόλαυσης!!
! Ατομική!έκφραση!!
! Κατανόησηm!εκτίμηση!επιτευγμάτων!της!ανθρώπινης!δημιουργικότητας!
! Καλλιέργεια!της!δημιουργικής!διάθεσης!!
! Αναζήτηση!καινοτόμων!εικαστικών!λύσεων!και!πρακτικών!δημιουργίας!!
! Αποκάλυψη!και!καλλιέργεια!των!δυνατοτήτων!του!νέου!ανθρώπου!
! Πρωτότυπες!λύσεις!και!!ανάπτυξη!νέου!προβληματισμού!

!
Όλα! τα! παραπάνω,! στόχοι! συνολικής! εκπαιδευτικής! διαδικασίας,! συμβάλλουν! ώστε! οι!!
μαθητές!να!αποτελέσουν!στο!μέλλον!!μια!δημιουργική!κοινωνική!ομάδα.!!
!

Το!Ελεύθερο!Σχέδιο!Μεθοδολογικά,!στηρίζεται!στη!βιωματική!μάθηση,!την!επίλυση!!
εικαστικών!προβλημάτων!και!την!ανακάλυψη.!Οι!ήδη!υπάρχουσες!διδακτικές!προσεγγίσεις!!
διασαφηνίζονται,!οργανώνονται!και!εμπλουτίζονται!με!τη!!χρήση!νέων!τεχνολογιών.!!

!
Το!ΠΣ!έχει!σχεδιαστεί!με!στόχο!την!κατάκτηση!της!εικαστικής!γλώσσας!ακόμα!και!

από! μαθητές! που! αρχικά! δεν! διαθέτουν! ιδιαίτερες! σχεδιαστικές! ικανότητες.! Οι! μαθητές!
εισάγονται!στην!εργαστηριακή!εφαρμογή!!mμε!σκοπό!την!εμπέδωση!της!θεωρίαςm!μέσα!από!
μια! σειρά! απλών! εικαστικών! εφαρμογών! με! διαβαθμισμένες! απαιτήσεις! σχεδιαστικής!
ικανότητας.! Τα!έργα!που!εκπονούνται,! ! βασίζονται!στην!αρχή!βαθμιαίας!μετάβασης,!από!
την! κατακτημένη! γνώση! και! ικανότητα,! στις! καινούριες! απαιτήσεις.! Η! παρουσίαση! του!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20! Melissinopoulos! S.,! A! Critical! Pedagogy! for! Linking! Secondary! Education! with! Architectural!
Education,!Publisher:!San!Francisco!State!University,!2006,!σ.206.!
21!Μπερεδήμας!Π.,!Δαφιώτης!!Π.,!!Νέο!Πρόγραμμα!Σπουδών,!Εισαγωγή,!ΙΕΠ,!σ.1.!
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έργου! κάθε! ενός! εκπαιδευόμενου! μαθητή! στην! ομάδα,! η! αξιολόγηση! του,! αλλά! και! η!
δημόσια! υποστήριξή! της,! αποτελούν! ισχυρό! εκπαιδευτικό! εργαλείο,! τόσο! για! τον!
εκπαιδευόμενο!όσο!και!για!τον!διδάσκοντα,!αφού!ο!δεύτερος!μπορεί!έτσι!να!αξιολογήσει!
τα! μέσα! που! χρησιμοποιούνται,! ενώ! ταυτόχρονα! διερευνά! την! δυναμική! των! ομάδων!
εργασίας,!συμβάλλοντας!έτσι!στη!δημιουργία!πολιτιστικών!πυρήνων,!ειδικά!στις!μικρές!και!
απομονωμένες!τοπικές!κοινωνίες.!

!
Το! νέο!ΠΣ! για! το! Ελεύθερο! Σχέδιο! στοχεύει! στην! προετοιμασία! των! μαθητών! για!

έναν!κόσμο!όπου!η!ψυχοmκοινωνική!ανάπτυξη,!η!κριτική!σκέψη,!η!διανοητική!και!αισθητική!
καλλιέργεια!αποτελούν!!βασικά!ζητούμενα.!

!
4. Διδακτική!Μεθοδολογία!

Ο! Εκπαιδευτικός! ! με! την! συστηματική,! ευέλικτη! διδασκαλία22! ! και! πλούσια!!
θεματολογία,! !στοχεύει!α)!στην!κατανόηση!των!εικαστικών!εννοιών!και!β)!στην!εφαρμογή!
κανόνωνmμεθόδων!για!την!κατάκτηση!σχεδιαστικών!δεξιοτήτων.!

Μεθοδολογικά!ο!Εκπαιδευτικός:!
! Κάνει! σύντομες! θεωρητικές! εισηγήσεις! στις! οποίες! χρησιμοποιεί! και!!

εποπτικό!τεχνολογικό!υλικό.!$
! Αφιερώνει!τον!περισσότερο!χρόνο!στην!εργαστηριακή!άσκηση.$
! Χρησιμοποιεί! ποικίλες! δραστηριότητες! και! διαφορετικές! στρατηγικές!

καθοδήγησης!και!ενίσχυσης!των!μαθητών!.!
! Με! συνεχή! και! μακροχρόνια! άσκηση,! βοηθά! τον! μαθητή! να! αναπτύξει!

προσωπικό! τρόπο! θέασης! και! αντίληψης,! ενώ! με! συνεχή! ανάλυση! και!
σύνθεση!αναπτύσσει!την!κριτική!!σκέψη!και!!μνήμη.!!

! Χρησιμοποιεί! τεχνολογίες! όπως:! απλά! λογισμικά! (π.χ.! Ζωγραφική! ! ! ! του!
προγράμματος! των!Windows,! χρήση! των! «Σχημάτων»! του! κειμενογράφου!
Word),! φωτογραφία! και! την! ψηφιακή! της! επεξεργασία,! προκειμένου! να!
βοηθήσει! τους! μαθητές! να! κατανοήσουν! βασικές! έννοιες! του! Ελευθέρου!
Σχεδίου!(πχ.!με!εκτυπώσεις!στην!κλίμακα!του!γκρι).!

! Διδάσκει! όλους! τους! μαθητές! συνολικά,! αλλά! παράλληλα! ακολουθεί! και!
εξατομικευμένη! διδασκαλία,! με! υποδείξεις! m! διορθώσεις! m! ! παρεμβάσεις!
προς!κάθε!ένα!μαθητή!ξεχωριστά.!

! !Φέρνει! τους! μαθητές! σε! επαφή! με! Έργα! Τέχνης! και! παρεμβαίνει!
προκειμένου!να!αναπτύξει!ο! !καθένας!από!αυτούς! ! m!σταδιακά!m! !δική!του!
ατομική!αισθητική.!!

! Τονίζει!στους!!μαθητές!ότι!το!μάθημα!είναι!εργαστηριακό!και!για!αυτό!είναι!
αναγκαίο! να! ασκηθούν! σε! αρκετά! θέματα,! που! απαιτούν! διαφορετική!
προσέγγιση! και! εμπεριέχουν! διαφορετικό! βαθμό! δυσκολίας,! προκειμένου!
να!κατακτήσουν!το!Ελεύθερο!Σχέδιο.!

!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22! Λαλαζήση! Χ.,! Ευθυμίου! Π.,! Ακρίτας! Γ.,! "Γενική! φιλοσοφία! και! σκοποί! του! ΠΣ! για! το! γνωστικό!
αντικείμενο! ελεύθερο! και! γραμμικό! Σχέδιο,! σύμφωνα! και! με! τα! διεθνή! πρότυπα! γνώσεωνK
δεξιοτήτωνKικανοτήτων.!Άξονες!και!κριτήρια!για!τη!σύνταξη!των!νέων!Προγραμμάτων!Σπουδών!και!
των!Οδηγών!για!τον!Εκπαιδευτικό!με!βάση!το!ωρολόγιο!πρόγραμμα!",!ΙΕΠ!15m09m2015,!σ.3.!
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5. !Ο!Εκπαιδευτικός!σχεδιάζει!τη!μάθηση!!
Το! μάθημα! του! Ελευθέρου! Σχεδίου23! είναι! ένα! πολύπλευρο! και! πολυδιάστατο!

Εργαστηριακό!μάθημα,!που!απαιτεί!δραστήριο!και!δημιουργικό!Εικαστικό!Εκπαιδευτικό!ο!
οποίος!εστιάζει!στο!να!:!

! Εμψυχώνει!τους!!μαθητές.!

! Βοηθάει!και!να!συμβουλεύει,!όπου!και!όταν!αυτό!είναι!απαραίτητο.!
! Επιβραβεύει! τις! προσπάθειες! τους,! ανατροφοδοτώντας! θετικά! τη! δημιουργική!
διαδικασία.!
! Παρακολουθεί!την!πορεία!τους!και!προγραμματίζει!τα!επόμενα!μαθήματα.!
! Μελετά! το! νέο! ΠΣ! και! προτείνει! ενότητες! οι! οποίες! όμως! δε! διδάσκονται!
ανεξάρτητα!η!μια!από! την!άλλη.! Σε! κάθε!θεματική! ενότητα!διαπλέκονται! πολλά!στοιχεία!
από!τα!περιεχόμενα!και!τους!στόχους!άλλων!ενοτήτων.!
! Μπορεί!λόγω!του!περιορισμένου!χρόνου!του!μαθήματος!από!το!ωρολόγιο!πρόγραμμα!να!
οδηγηθεί!σε!παράλειψη!μικρού!μέρους!του!ΠΣ.!
! Προετοιμάζει!κάθε!μάθημα!και!προγραμματίζει!εγκαίρως!τις!ενότητες!μαθημάτων!με!κοινό!
θέμα.!
! Προσεγγίζει! το!θέμα!της!κάθε!ενότητας!από!πολλές!πλευρές,! ιστορική,!αισθητική,!
θεωρητική,! πρακτική! κλπ.! ώστε! να! επιτυγχάνεται! σφαιρικότητα! και! ισορροπία! m! όχι!
απαραίτητα!σε!μία!διδακτική!ώρα.!

! Εξατομικεύει! συχνά! την! ομαδική! διδασκαλία!ώστε! να! ενισχύει! τους! μαθητές! που!
δυσκολεύονται,!ενώ!αντίστοιχα!–!καθοδηγεί!και!συμβουλεύει!τους!τυχόν!ταλαντούχους.!

! Ενισχύει! την! κατανόηση! των! εικαστικών! στοιχείων! του! Ελευθέρου! Σχεδίου! και!
ολοκληρώνει! τη! δημιουργική! πράξη! χωρίς! η! θεωρητική! διδασκαλία! και! η! δημιουργική!
διαδικασία!να!έχει!αποκλειστικά!γνωστικό!χαρακτήρα.!

! Διαθέτει! κατά! την! διάρκεια! της! διδασκαλίας,! παράλληλο! (ίσως! και!!
ταυτόχρονα/εμβόλιμο)!χρόνο!στους!μαθητές!για!δραστηριότητες,!δημιουργικές!επεμβάσεις!
και!!συζητήσεις,!σχόλια!και!οδηγίες,!κρίσεις!έργων!και!εργασιών.!

! Βασίζει! τη! διδασκαλία! στις! προηγούμενες! γνώσεις! των! μαθητών,! στις! πιθανώς!
λαθεμένες!αντιλήψεις! τους! για!θέματα! τέχνη,!παίρνει!αφορμή!από! τη!διδασκαλία!άλλων!
μαθημάτων,!από!τα!ενδιαφέροντα!τους,!από!σχέσεις,!από!!γεγονότα,!!από!συγκρούσεις!και!
γενικά!από!την!!τέχνη!και!τη!ζωή,!εντός!και!εκτός!σχολείου.!

! Προγραμματίζει!τις!ετήσιες!δραστηριότητες!εντός!και!εκτός!της!τάξης.!

! Οργανώνει!το!εργαστήριο,!με!τα!απαραίτητα!υλικά!κάθε!διδακτικής!ώρας.!
! Μεριμνά! για! τον! εξοπλισμό! του! εργαστηρίου! για! τον! εμπλουτισμό! βιβλιοθήκης!
τέχνη!και!ανανεώνει!το!διδακτικό!και!εποπτικό!υλικό!που!χρησιμοποιεί.!!

! Συνδέει! ποικιλοτρόπως! το! σχολικό! εργαστήριο! με! επαγγελματικά! εργαστήρια!!
Καλών! και! Εφαρμοσμένων! Τεχνών! όπως! εργαστήρια! κεραμικής,! υφαντικής,!
αργυροχρυσοχοϊας,! ξυλογλυπτικής,! γραφιστικής,! βιοτεχνίες! ρούχων,! επίπλων,! χρηστικών!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!!Ζιρώ!Ό.,!!Μωραΐτη!Ε.,!!Οδηγός!Εκπαιδευτικού!Εικαστικά!Υποχρεωτικής!Εκπαίδευσης!Νηπιαγωγείο!
K!Δημοτικό!–!Γυμνάσιο,!ΙΕΠ,!σ.12.!



!

!

! 12!

αντικειμένων,! ή! εργοτάξια! αρχιτεκτονικών! κατασκευών! και! οργανώνει! επισκέψεις,!
διαλέξεις,!εργασίες!και!έρευνες,!στο!πλαίσιο!του!μαθήματός!του.!!
! Συνεργάζεται! m! με! πολλούς! τρόπους,! ώστε! στις! δραστηριότητες! κάθε! μαθήματος!
του! σχολείου,! όπου! χρειάζεται! Εικόνα! (φωτογραφία,! σκίτσο,! Σχέδια! κτλ.),! το! Ελεύθερο!
Σχέδιο!να!εντάσσεται,!στο!πλαίσιο!της!διαθεματικότητας.!!

! Συντονίζει!τους!μαθητές!να!οργανώνουν!διαθεματικά!Σχέδια!μαζί!με!διδάσκοντες,!
που!εμπλέκονται!στις!υπό!επεξεργασία!διαθεματικές!εργασίες.!!

! Προωθεί! την! συμμετοχή! του! τμήματος! του! Ελευθέρου! Σχεδίου! στις! σχολικές!
γιορτές,! ώστε! αυτές! να! γίνουν! αφορμή! ομαδικής,! πολύπλευρης,! καλλιτεχνικής!
συνεργασίας,! πρωτότυπων! εκδηλώσεων,! υπεύθυνης! προετοιμασίας! και! κυρίως!
καλαίσθητου!αποτελέσματος.!
! Προτείνει!την!διεξαγωγή!του!μαθήματος!και!την!ξενάγηση!σε!μουσεία,!πινακοθήκες,!
αρχαιολογικούς! χώρους,! τουλάχιστον! 2! φορές! κατά! τη! διάρκεια! του! σχολικού! έτους! στα!
πλαίσια24!επέκτασης!της!διδασκαλίας!του!Ελευθέρου!Σχεδίου!και!εκτός!σχολείου.!
! Αξιοποιεί! τα! Σχέδια! των! μαθητών,! προγραμματίζοντας! και! συντονίζοντας! την! διοργάνωση!
έκθεσης! έργων! των! μαθητών,! στο! τέλος! κάθε! σχολικού! έτους,! σε! κατάλληλο! χώροmαίθουσα! του!
σχολείου,! ή/και! συμμετοχή! σε! ομαδικές! εκθέσεις! των! διαφόρων! τμημάτων! Ελευθέρου! Σχεδίου! σε!
επίπεδο!Δήμου.!

Ο! Ρούντολφ! Αρχάϊμ! θεωρεί! ότι:! «Ο! καλλιτέχνη! γνωρίζει! την! ποικιλία! των! μορφών! και! των!
διαθέσιμων! τεχνικών! και! έχει! τρόπους! μέσω! των! οποίων! να! αναπτύξει! την! φαντασία.! Είναι!
συνηθισμένος! στο! να! οραματίζεται! την! πολυπλοκότητα! και! να! συλλαμβάνει! τα!φαινόμενα! και! τα!
προβλήματα!υπό!οπτικούς!όρους»25.!Μπορεί!λοιπόν!σαν!εικαστικός!εκπαιδευτικός!να!εμφυσήσει!!την!
ομορφιά!της!Τέχνης!στους!μαθητές!και!κατ’!επέκταση!στην!σχολική!κοινότητα.!

!
6. Διδακτικοί!Στόχοι!του!νέου!ΠΣ!

Το! ΠΣ26! του! μαθήματος! του! Ελευθέρου! Σχεδίου! εξασφαλίζει! ότι! όλοι! οι! μαθητές! στις!
εικαστικές!εργασίες!τους:!
! Παρατηρούν! σε! βάθος! τα! εικαστικά! στοιχεία! και! ερμηνεύουν! την! οπτική!
πραγματικότητα!που!μελετούν.!!
! Εφαρμόζουν!επαρκώς!τη!μέτρηση!(!με!βελόνα!)!και!τις!αναλογίες.!!
! Αποκτούν!μέτρο!και!ρυθμό.!
! Παρατηρούν! κατανοούν,! ερμηνεύουν! τις! μορφές! και! το! περιεχόμενο,! τις! ποσότητες!
και!τις!ποιότητες.!
! Αποδίδουν!τη!διαβάθμιση!των!τόνων!της!σύνθεσης!με!ορθότητα.!
! Αναγνωρίζουν!την!διαφορετικότητα!της!υφής!των!αντικειμένων!της!σύνθεσης!και!!τις!
αποδίδουν!με!την!κατάλληλη!γραφή.!
! Συνθέτουν,! οργανώνουν!σωστά! το!θέμα!στο! χαρτί! σχεδίασης,! με!βάση! τη!δομή! της!
σύνθεσης.!
! Αποκτούν!συνδυαστική!ικανότητα.!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24! Λαλαζήση! Χ.,! Ευθυμίου! Π.,! Ακρίτας! Γ.,! "Γενική! φιλοσοφία! και! σκοποί! του! ΠΣ! για! το! γνωστικό!
αντικείμενο! ελεύθερο! και! γραμμικό! Σχέδιο,! σύμφωνα! και! με! τα! διεθνή! πρότυπα! γνώσεωνK
δεξιοτήτωνKικανοτήτων.!Άξονες!και!κριτήρια!για!τη!σύνταξη!των!νέων!Προγραμμάτων!Σπουδών!και!
των!Οδηγών!για!τον!Εκπαιδευτικό!με!βάση!το!ωρολόγιο!πρόγραμμα!",!ΙΕΠ!15m09m2015,!σ.3.!
25!Arnheim!R.,!Visual!Thinking,!University!of!California!Press,!Berkeley,!L.!Angeles,!London,!(Ελλ.!μτφρ.!
–επιμ.!!Ποταμιάνος!Ι.,!Βριώνη!Γ.,!Οπτική!Σκέψη,!University!Studio!Press,!!Θεσσαλονίκη,!σ.386).!
26!Λαλαζήση!Χ.,!Ευθυμίου!Π.,!Ακρίτας!Γ.,!ό.!π.!σ.2m3.!
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! !Χρησιμοποιούν!τις!βασικές!αρχές!της!προοπτικής.!!
! Διακρίνουν! το!ύφος! γραφής!στα!Έργα!Τέχνης! και! ! τα!συσχετίζουν!με! τη!προσωπική!
γραφή!στα!Σχέδια!των!καταξιωμένων!καλλιτεχνών.!
! Ιεραρχούν! προτεραιότητες,! παίρνουν! σωστές! αποφάσεις! οργάνωσης! και! απόδοσης!
ενός!Σχεδίου,!και!διαχειρίζονται!σωστά!το!διαθέσιμο!χρόνο.!

! Ανακαλύπτουν! συσχετισμούς! και! σχέσεις! του! Σχεδίου! σε! αναρίθμητα! ! πεδία! της!
απλής!αλλά!και!σύνθετης!καθημερινότητας.!
!
7. Ο!Οδηγός!για!το!νέο!ΠΣ!του!Ελευθέρου!Σχεδίου!

Ο! γενικός! σκοπός! της! διδασκαλίας! του! μαθήματος! του! Eλευθέρου! Σχεδίου! στο!

Λύκειο!είναι!να!γνωρίσουν!και!να!κατακτήσουν!οι!μαθητές!όλα!τα!Εικαστικά!στοιχεία!που!

χρησιμοποιούνται!σε!αυτό!και!τα!οποία!είναι!βασικά!για!όλες!τις!Καλές!και!Εφαρμοσμένες!

Τέχνες.!!!

Ο!συγκεκριμένος!Οδηγός!προσπαθεί!να!δημιουργήσει!«γέφυρες!επικοινωνίας»27!με!

τους!Εκπαιδευτικούς!και!εκείνοι!με!την!σειρά!τους!με!τους!μαθητές!που!θα!ασχοληθούν!με!

το!μάθημα!του!Ελευθέρου!Σχεδίου,!!κάτι!που!είναι!απαραίτητο!σε!μια!εποχή!παράλληλων!

μονολόγων.!

Με!τη!διδασκαλία!του!Ελευθέρου!Σχεδίου!επιδιώκεται!!οι!μαθητές:28!

! Να!δημιουργούν!και!να!δρουν.!

! Να!γνωρίζουν!και!να!χρησιμοποιούν!!υλικά,!μέσα,!εργαλεία,!τεχνικές.!

! Να!είναι!ευαισθητοποιημένοι,! να!αναλύουν,!να!κατανοούν,!να!ερμηνεύουν!και!να!

αρθρώνουν!κριτικό!λόγο!πάνω!στο!φαινόμενο!της!Τέχνης.!

! Να!κατανοούν!την!πολιτιστική!διάσταση!και!την!συμβολή!του!Σχεδίου!στην!εξέλιξη!

της!κοινωνίας!διαχρονικά.!

! Να!αποκτούν!θετική!στάση!απέναντι!στην!ετερότητα,!μέσα!από!την!επαφή!τους!με!

Σχέδια!άλλων!πολιτισμών.!

! Να! βελτιώνουν! μέσα! από! την! παρατήρηση:! δεξιότητες,! ικανότητες! επιλογής,!

καταγραφής! και! ανάλυσης! ερεθισμάτων,! πράγμα! που! βοηθά! στην! οργάνωση! και!

παραγωγή!Σχεδίου.!

! Να!κατανοούν!τη!σημασία!της!δημιουργικής!διαδικασίας!m!κάτω!από!το!πρίσμα!της!

τροποποίησης!της!αρχικής! ιδέας,!είτε! !από!τους! ίδιους!είτε! !από!τους!άλλους! m!ως!

αποτέλεσμα!συζήτησης,!κριτικής!και!επιρροής.!

! Να! μεταφέρουν! και! να! προσαρμόζουν! την! εμπειρία! και! την! εξοικείωση! με! Σχέδια!

καλλιτεχνών!στην!παραγωγή!!προσωπικών!Σχεδίων.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27! Stafford,! B.M.,! Visual! Analogy,! Consciousness! as! the! Art! of! Connecting,! MIT! Press,! Cambridge,!

Mass.,!1999,!σ.138,179.!
28!!Ζιρώ!!Ό.,!Μωραΐτη!Ε.,!!Οδηγός!Εκπαιδευτικού!Εικαστικά!Υποχρεωτικής!Εκπαίδευσης!Νηπιαγωγείο!
K!Δημοτικό!–!Γυμνάσιο,!ΙΕΠ,!σ.22.!
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! Να! προσεγγίζουν! αισθητικά,! Σχέδια! της! ελληνικής,! της! ευρωπαϊκής! και! της!
παγκόσμιας! τέχνη,!διαφορετικών!εποχών,!ανακαλύπτοντας!και!αναγνωρίζοντας! τις!
σχέσεις!ανάμεσά!τους.!

! Να! αναγνωρίζουν! τις! διαφορετικές! μεθόδους! προσέγγισης! και! επεξεργασίας! μιας!
ιδέας!από!διάφορους!καλλιτέχνες!και!να!τις!συσχετίζουν!με!το!!νόημα!του!Σχεδίου,!
κατανοώντας,! στο! βαθμό! που! είναι! δυνατό,! ότι! οι! αντιλήψεις,! που! είναι!
διαφορετικές! σε! κάθε! εποχή! επιδρούν! στη! μορφή,! στο! περιεχόμενο! και! στον!
επικοινωνιακό!!χαρακτήρα!κάθε!Σχεδίου.!

! Να!αναγνωρίζουν!αισθητικές!αξίες! στο!φυσικό! και! στο! δομημένο!περιβάλλον,! ! να!
αναπτύσσουν!κριτική!στάση!απέναντι!στις!συνθήκες!που!το!διαμορφώνουν!αλλά!και!!
να!!προσδιορίζουν!τη!μεταξύ!τους!σχέση.!

! Να! ευαισθητοποιούνται! ως! προς! την! επίδραση! που! έχει! το! οπτικό! πολιτιστικό!
περιβάλλον,!στη!διαμόρφωση!του!τρόπου!ζωής!μας.!!!!!!!!

! Να! ! επικοινωνούν! με! τα! Σχέδια! των! εικαστικών! τεχνών! αλλά! και! με! κάθε! εικόνα,!
ώστε!να!αισθανθούν!και!να!ευαισθητοποιηθούν!για!την!επίδραση!που!αυτά!ασκούν!
στην!προσωπικότητά!τους.!

! Να! εκφράζονται! και! να! επικοινωνούν! λεκτικά,! χρησιμοποιώντας! την! ενδεδειγμένη!
ορολογία!πού!χρησιμοποιείται!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!σχέση!!ανάμεσα!στο!Ελεύθερο!Σχέδιο!και!στα!Σχέδια!των!άλλων!
τεχνών!καθώς!και!των!επιστημών,!τον!άνθρωπο,!την!κοινωνία!και!τη!φύση.!

! Να! παρουσιάζουν29! τα! Σχέδια! τους! στην! αίθουσα! διδασκαλίας! καθώς! αυτή! η!
διαδικασία!συμβάλλει!σημαντικά!στην!ανατροφοδότηση!και!την!πρόοδό!τους.!!

!

8.!Απαραίτητες!Υλικοτεχνικές!Υποδομές,!Βιβλίο!μαθητή,!Εποπτικό!–!Εκπαιδευτικό!
Υλικό!

α)Αίθουσα!Εργαστηρίου!Εικαστικών!

Το!εργαστήριο!Εικαστικών30!πρέπει!να!διαθέτει!!ως!ελάχιστες!προϋποθέσεις:!

! !Αίθουσα! ευρύχωρη,!φωτεινή,! παροχή! νερού! με! ! κατάλληλη! αποχέτευση,! ! σωστό!
αερισμό! του! χώρου,! σύμφωνα! με! τα! εργονομικά! και!φυσιομετρικά! δεδομένα,! τις!
αρχιτεκτονικές,!μηχανολογικές!προδιαγραφές!και!τους!κανονισμούς!ασφάλειας!σε!
ισχύ.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29! Λαλαζήση! Χ.,! Ευθυμίου! Π.,! Ακρίτας! Γ.,! "Γενική! φιλοσοφία! και! σκοποί! του! ΠΣ! για! το! γνωστικό!
αντικείμενο! ελεύθερο! και! γραμμικό! Σχέδιο,! σύμφωνα! και! με! τα! διεθνή! πρότυπα! γνώσεωνK
δεξιοτήτωνKικανοτήτων.!Άξονες!και!κριτήρια!για!τη!σύνταξη!των!νέων!Προγραμμάτων!Σπουδών!και!
των!Οδηγών!για!τον!Εκπαιδευτικό!με!βάση!το!ωρολόγιο!πρόγραμμα!",!ΙΕΠ!15m09m2015,!σ.3.!
30!!Ζιρώ!Ό.,!Μωραΐτη!Ε.,!!Οδηγός!Εκπαιδευτικού!Εικαστικά!Υποχρεωτικής!Εκπαίδευσης!Νηπιαγωγείο!K!
Δημοτικό!–!Γυμνάσιο,!ΙΕΠ,!σ.25.!
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! Εξειδικευμένο! ειδικό! φωτισμό,! κατάλληλο! για! την! ανάδειξη! της! σύνθεσης,! ! την!
οποία! σχεδιάζουν! οι! μαθητές! και! εκείνον! που! διευκολύνει! περισσότερο! στην!
όραση,!ανάλυση!και!περιγραφή!της.!

! Ράφια,! ντουλάπια! και! ιδιαίτερο! αποθηκευτικό! χώρο! φύλαξης! έργων,! υλικών! και!
εργαλείων.!

! Πάγκους!εργασίας,!καβαλέτα!κ.λ.π..!!!

! Εξοπλισμό! βίντεοmπροβολής! (προβολέας,! οθόνη,! κουρτίνες! συσκότισης! κ.λ.π.)!
τηλεόραση,!CD,!DVD,!ηλεκτρονικό!υπολογιστή.!

! Βιβλιοθήκη,!αρχείο!εποπτικού!υλικού!και!βιντεοθήκη.!

! Εάν! δεν! υπάρχει! μόνιμο! εργαστήριο,! δημιουργούμε! συνθήκες! εργαστηρίου! στις!
κοινές! με! άλλα! μαθήματα! αίθουσες,! μεταφέροντας! σε! καθεμία! από! αυτές,! στο!
μέτρο! του! δυνατού,! τα! απαραίτητα! υλικά! και! μέσα.! Είτε! δημιουργούνται! μικρά!
επιμέρους! εργαστήρια! –! απλές! γωνιές! εργασίας! mμία! ανά! αίθουσα,! κυρίως! για!
αντικείμενα! που! χρησιμοποιούνται! στις! συνθέσεις,! ή! στην! περίπτωση!
συστεγαζόμενων! σχολείων,! επιλέγεται! ! η! ! καταλληλότερη! αίθουσα! mόπου!
μεταφέρονται!όλα.!

!!

β)Αναγκαιότητα!για!το!«Βιβλίο!Μαθητή»!!

! Το!«Βιβλίο!Μαθητή»31!θα!βοηθάει!στην!εξέλιξη!των!μαθητών,!ενημερώνοντας!για!
τους! κανόνες! σχεδίασης,! ενημερώνοντας! για! τις! τεχνοτροπίες! και! το! ύφος,! δίνοντας!
θεωρητικές!γνώσεις!και!πληροφορίες.!Το!Βιβλίο!αυτό!!δεν!προβλέπεται!να!!χρησιμοποιείται!
κατά!την!διάρκεια!της!εργαστηριακής!διδασκαλίας.!
! Η!ύλη!του,!θα!πρέπει!να!οργανωθεί!σύμφωνα!με!τους!θεματικές!ενότητες!mάξονεςm!
που!υπάρχουν!στο!ΠΣ!.!!
! Το!βιβλίο!αυτό!θα!αποτελέσει!οδηγό!μελέτης!για!οποιοδήποτε!υποψήφιο!Σχολών!!
Τριτοβάθμιας! Εκπαίδευσης!ΑΕΙ(! π.χ.! Αρχιτεκτονικής)! και! ΤΕΙ! (π.χ.!Φωτογραφίας)!αλλά! και!!
σπουδαστών! μεταmγυμνασιακής! ή! μεταmλυκειακής! κατάρτισης,! όπως! και! ! Τομέων!
Εφαρμοσμένων!Τεχνών,!(γραφιστικής,!διακόσμησης,!πολυμέσων)!των!ΤΕΕ,!ΙΕΚ!κλπ.!

γ)Εποπτικό!!–!!Εκπαιδευτικό!Υλικό!

! Κρίνεται!απαραίτητο!ο!Εκπαιδευτικός32!να!έχει!στη!διάθεσή!του!Βιβλία,!!Τετράδια,!
εποπτικό!υλικό!όλων!των!βαθμίδων,!CD,!DVD!Ηλεκτρονικό!Υπολογιστή,!Βίντεο!Προβολέα,!
Οθόνη,!Ντοκιμαντέρ,!Αφίσες,!Πλαστικοποιημένο!αρχείο!με!Έργα!Τέχνης!από!αποκόμματα!
περιοδικών! και! εφημερίδων,! Εκμαγεία! αντίγραφα! από! τα! Πωλητήρια! των!Μουσείων! του!
Υπουργείο! Πολιτισμού,! Ψηφιακές! συλλογές! έργων,! Βιβλία! με! έργα! καλλιτεχνών! και!
κινημάτων,!Σχέδια!εκπαιδευτικών!τέχνης,!Σχέδια!του!εκπαιδευτικού!στον!πίνακα!ή!σε!χαρτί!
σχεδίασης.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31! Λαλαζήση! Χ.,! Ευθυμίου! Π.,! Ακρίτας! Γ.,! "Γενική! φιλοσοφία! και! σκοποί! του! ΠΣ! για! το! γνωστικό!
αντικείμενο! ελεύθερο! και! γραμμικό! Σχέδιο,! σύμφωνα! και! με! τα! διεθνή! πρότυπα! γνώσεωνK
δεξιοτήτωνKικανοτήτων.!Άξονες!και!κριτήρια!για!τη!σύνταξη!των!νέων!Προγραμμάτων!Σπουδών!και!
των!Οδηγών!για!τον!Εκπαιδευτικό!με!βάση!το!ωρολόγιο!πρόγραμμα!",!ΙΕΠ!15m09m2015,!σ.4.!
32!Ζιρώ!!Ό.,!Μωραΐτη!Ε.,!Οδηγός!Εκπαιδευτικού!Εικαστικά!Υποχρεωτικής!Εκπαίδευσης!Νηπιαγωγείο!K!
Δημοτικό!–!Γυμνάσιο,!ΙΕΠ,!σ.26.!



!

!

! 16!

! !Τα! Σχολικά! βιβλία! ! με! εμπλουτισμένο! ψηφιακά! υλικό! υπάρχει! στις! ιστοσελίδες!
Φωτόδεντρο,!Ψηφιακό!Σχολείο,!emyliko!κ.λ.π.!

Το!προτεινόμενο! Εκπαιδευτικό! Υλικό!που!υπάρχει! στον!οδηγό!σπουδών33! είναι!αυτό!που!
περιλαμβάνει!το!ΠΣ:!!

1)!Το!Ελεύθερο!Σχέδιο!ως!πολιτιστικό!πολιτισμικό!φαινόμενο!

mΒιβλίο!μαθητή!
mΛέξεις! κλειδιά! m! Όροι! αναζήτησης! σε! google,! wikiart,! pinterest,! και! στις! ιστοσελίδες! των!
μουσείων:!Σχέδιο!/!Σκίτσο!/!drawings!/!sκetch!/!preparatory!drawing/!Study!/!studies/!cave!
drawings/!λευκή!λήκυθος/!μακεδονική!τοιχογραφία/!Πορτραίτα!Φαγιούμ/!Αναγέννηση.!!
m!Κυκλαδικά!Ειδώλια!
m!Αφρικανική,!Ιβηρική!τέχνη!!
m!Τέχνη!του!Μεξικό!(800m400!π.Χ.)!
m!Προκολομβιανοί!Πολιτισμοί!(Ολμέκοι!2000!π.Χ.!κ.ά)!!
mΆντονι!Γκαουντί!(Antoni!Gaudi)!
Ψηφιακές!συλλογές!έργων:!m!Αν.!Σχολή!Καλών!Τεχνών:!
http://195.130.76.227/adlib/site/index_html?type=topics!!!!
mΣύνδεσμοι!με!!μουσεία:!
!http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=65!
http://www.metmuseum.org/collection!
http://www.metmuseum.org/toah/worksmofmart/!
http://www.tate.org.uk/art/search!
Λίστες!Μουσείων:!
!http://www.artcyclopedia.com/museums.html!!
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museums!
m!Σχέδια!!εκπαιδευτικών!τέχνη.!
m!Κινηματογραφικές!ταινίες.!
mΘΕΟΦΙΛΟΣ!(!1987)!του!Λάκη!Παπαστάθη.!!!
mEl!Greco!(2007)!του!Γιάννη!Σμαραγδή,!119'.!
!
2)!Υλικά!και!τεχνικές!του!Σχεδίου!
Βιβλίο!μαθητή!
Λίστα!έργων!ανά!τεχνική:!
http://www.wikiart.org/en/paintingsmbymtechnique!
Ντεγκά!Ε.!(Edgar!Degas)!!
–Παναγιώτης!Τέτσης!«Ύδρα»!
m!Αποσπάσματα! ταινιών!σχετικών!με! τα!συντεχνιακά!συνεργεία,!από! το!Διαδίκτυο,! για! το!
εργαστήριο!του!Τζιότο!στο:!«Το!Δεκαήμερο»!του!Π.!Π.!Παζολίνι.!
mAndrei!Rublev!(1966)!Andrei!Tarkovski,!Σοβ.!Ενωση!1966.!
Σενάριο:!Andrei!MikhalkovmKontchalovski,!Andrei!Tarkovski!

!3)!Μέτρηση!και!Αναλογίες!

KΟι!Νεκρές!φύσεις!του!!Μοράντι:!
http://www.wikiart.org/en/giorgiommorandi#supersizedmstillmlifem302610!!
m!Ντύρερ!(Albrecht!Durer)!
m!Νταβίντ!(PKZ.!David)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!Μπερεδήμας!Π.,!Δαφιώτης!!Π.,!!Νέο!Πρόγραμμα!Σπουδών,!Εισαγωγή,!ΙΕΠ.!
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m!Ντεγκά!Ε.!(Edgar!Degas)!
Σχέδια!του!Γλύπτη!Δημητρίου!Καλαμάρα:!
http://www.glyptothiki.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE
%B1%CF%82m%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82m
kalamarasmdimitris.aspx!
m!Γιαννούλης!Χαλεπάς!
m!Γιάννης!Παππάς!!
m!Εθνική!Πινακοθήκη!
!
!4)!Τοποθέτηση!του!θέματος!στη!Σχεδιαστική!Επιφάνεια!
Βιβλίο!μαθητή!
α)!!Τα!ολιγόχρωμα!γεωμετρικά!!Ερωτικά!και!τοπία!της!Αίγινας!του!Γιάννη!Μόραλη.!Τα!τοπία!
του!Νίκου!Χατζηκυριάκου!Γκίκα.!Τα!Αθηναϊκά!τοπία!του!Σπύρου!Παπαλουκά.!Οι!Αλληγορίες!
του! Κωνσταντίνου!Παρθένη.! Αναζήτηση!σε! google,!Wikipedia,!wikiart,! pinterest,!Μουσείο!
Μπενάκη! mπινακοθήκη! Χατζηκυριάκου! Γκίκα! m! σύνδεσμος! αναζήτησης:!
http://www.benaki.gr/index.asp?id=1010201&lang=gr!

Εθνική! πινακοθήκη,! σύνδεσμος! αναζήτησης! κατά! όνομα! για! Έλληνες! καλλιτέχνες:!
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247!
Ινστιτούτο!Σύγχρονης!Ελληνικής!Τέχνη:!
http://dp.iset.gr/artist/list.html!
!β)! ! Όροι! αναζήτησης! στο! διαδίκτυο! σε! google,! Wikipedia,! wikiart,! pinterest:! ‘Μοράντι’,!
Morandi!/!Giacometti!drawings!/!Cezanne!drawings!!!!
!γ)!επίσκεψη!σε!χώρους!τέχνη!και!περιοδικές!εκθέσεις.!

!5)!Σύνθεση!
Βιβλίο!μαθητή!
α)! ! Τα! ολιγόχρωμα! Ερωτικά! και! τοπία! της! Αίγινας! του! Ι.Μόραλη.! Τα! τοπία! του! Ν.!
Χατζηκυριάκου!Γκίκα.!Τα!Αθηναϊκά!τοπία!του!Σ.!Παπαλουκά.!Οι!Αλληγορίες!του!Κ.Παρθένη.!

m!L.!Da!Vinci!
m!Σερά!(G.Seurat)!
m!Μάλεβιτς!Κ.!(Malevich!K.)!
m!Κίρχνερ!(Ernst!Ludw.!Kirchner)!
m!Κλιμτ!Γ.!(Klimt!G.)!
m!Κων/νος!Γραμματόπουλος!
m!Τάσσος!
m!Γιάννης!Σπυρόπουλος!
β)!επίσκεψη!σε!χώρους!τέχνη!και!περιοδικές!εκθέσεις.!!

Τα!αφαιρετικά!έργα!των:!
!m!Ι.!Μόραλη!στο:!http://www.wikiart.org/nl/yiannismmoralis!
http://www.wikiart.org/nl/yiannismmoralis#supersizedmabstractmartm271054!!
b!Μπόις!Γιόζεφ!(Joseph!Beuys)!
m!M.Rothko:!!
http://www.wikiart.org/en/markmrothko!
m!R.Diebenkorn:!
http://www.wikiart.org/en/richardmdiebenkorn!
m!Μονοτυπίες!του!Φραντς!Μαρκ!(Franz!Marc)!
mΚινηματογραφικές!ταινίες.!



!

!

! 18!

The! Agony! And! The! Ecstasy! (1965)! b! Michelangelo! .! Του! Carol! Reed,! 1965! (USA).!!
Διάρκεια:139΄!
Σενάριο:!Irving!StonemPhilip!Dunne,!παίζουν!οι:!Charlton!HestonmRex!Harrison.!
!
!6)!Πλαστικά!στοιχεία!του!Σχεδίου!
Βιβλίο!μαθητή!
Έργα!των!
!mJ.M.W.!Turner:!!
http://www.tate.org.uk/search/J.M.W.%20Turner!
mClaude!Monet:!
http://www.wikiart.org/en/claudemmonet!
http://www.wga.hu/html_m/m/monet/index.html!
http://www.artcyclopedia.com/artists/monet_claude.html!
http://www.museemorsay.fr/en/collections/indexmofmworks/resultatm
collection.html?no_cache=1!
mLeonardo!Cremonini:!!
http://www.claudembernard.com/artiste.php?artiste_id=32#oeuvre!
mFrank!Auerbach:!
http://www.tate.org.uk/search/frank%20auerbach!
http://www.tate.org.uk/art/search?aid=676&wi=1!
m!Πάουλ!Κλέε!(Paul!Klee)!
m!Βασίλυ!Καντίνσκι!(Vassily!Kandinsky)!

!7)!Φωτοσκίαση!
Βιβλίο!μαθητή!
Αναζήτηση!στο!Διαδίκτυο!έργων!του!Morandi,!σχεδίων!του!!Da!Vinci!και!του!Rembrandt!,!ή!
των!Θριάμβων!και!των!Αλληγοριών!του!Γύζη.!

m!Καραβάτζιο!(Caravaggio)!
m!Ρούμπενς!(Rubens)!
m!Σερά!(Georges!Seurat)!
m! Γεώργιος! Ιακωβίδης! Ασπρόμαυρα! η! ολιγόχρωμα! πορτραίτα! και! Σχέδια! του! Frank!
Auerbach,!
m!Σωτήρης!Σόρογκας!
Links!για:!!m!Morandi!
http://www.wikiart.org/en/giorgiommorandi!
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=4079!
m!Γύζη!
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%C
F%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82!!
http://www.wikiart.org/en/nikolaosmgyzis!
m!Da!Vinci!
http://www.wikiart.org/en/search/Da%20Vinci/1!
http://www.wikiart.org/en/leonardomdamvinci#supersizedmsketchmandmstudym225260!
m!Ρέμπραντ!(Rembrandt)!
http://www.wikiart.org/en/search/rembrandt/1!
http://www.wikiart.org/en/rembrandt#supersizedmsketchmandmstudym220603!
m!Frank!Auerbach!
http://www.wikiart.org/en/search/auerbach/1!
http://www.christies.com/LotFinder/SearchResults.aspx?action=search&searchFrom=heade

r&lid=1&entry=frank%20auerbach%20nude!
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8)!Η!Απόδοση!της!τρίτης!διάστασης!
Βιβλίο!μαθητή!

Εύρεση!στο!Διαδίκτυο!με!την!χρήση!διαφορετικών!λέξεων!–κλειδιών!και!όρων!αναζήτησης!

για!τα!έργα:!

mΜυστικό!Δείπνο!του!L.Da!Vinci.!

mΟι!Αρχαιολογικοί!χώροι!του!Δ.!Μυταρά.!

mΤα!προσχέδια!του!Τζιακομέτι!και!τα!πορτραίτα!του.!!

mΤα!Σχέδια!τοπίων!και!πολυάνθρωπων!συνθέσεων!του!Ρέμπραντ.!

mΤα!πορτραίτα!του!Τζιακομέτι!(Giacometti).!!
mΠαραλίες!του!L.!Cremonini.!

!m!Έργα!του:!!Σαράντη!Καραβούζη.!Στο:!

http://www.thf.gr/default.aspx?lang=elmGR&page=14&mode=3&artist=821!

"Φλαμανδικά!Τοπία:!

https://www.google.gr/?gws_rd=ssl#q=flemish+landscapes!

"Ιταλική!Αστική!Τοπιογραφία!18ος!19ος!αιώνας!/!Βεντούτα:!
https://www.google.gr/search?q=veduta&biw!

"Μεταφυσική!ζωγραφική:!

https://www.google.gr/search?q=pittura+metafisica!

m!Ντε!Κίρικο!Τζ.!(G.!de!Chirico)!
m!Νταλί!Σαλβαντόρ!(Salvador!Dali)!
m!Βερμέερ!(Jan!Vermeer)!
m!Νίκος!Εγγονόπουλος!!

m!Δομίνικος!Θεοτοκόπουλος!(Ελ!Γκρέκο)!

!9)!Το!Σκίτσο!
Λέξεις! κλειδιά! m! Όροι! αναζήτησης! σε! google,! wikiart,! pinterest,! και! στις! ιστοσελίδες!

μουσείων:!Σχέδιο!/!Σκίτσο!/!drawings!/!sκetch!/!preparatory!drawing!/!Study!/!Studies.!

mΌροι!αναζήτησης!σε!google,!pinterest:!art!workbook/!artists!sketchbook.!

m!Σεζάν!Πωλ!(Cezanne!Paul)!
m!ΤουλουζmΛωτρέκ!(ToulouseKLautrec).!

!10)!Το!Χρώμα!
mΟι!νεκρές!φύσεις!των!Ματίς!(Matisse)!!
http://www.wikiart.org/en/henrimmatisse#supersizedmstillmlifem214221!

και!Μπονάρ!(Bonnard).!

http://www.tate.org.uk/art/artists/pierrembonnardm781!

m!Βελάσκεθ!(Velasquez)!
m!Πικάσο!(Picasso!P.)!
m!Βαν!Γκόγκ!(V.Van!Gogh)!

m!Ντε!Στάϊλ!(Nicolas!De!Stael)!
m!Νικηφόρος!Λύτρας!!

mΑναζήτηση!στο!διαδίκτυο:!!

mΝεκρές!φύσεις!του!Μοράντι!!

http://www.wikiart.org/en/giorgiommorandi#supersizedmstillmlifem302610!

Παναγιώτης!Τέτσης:!

http://www.wikiart.org/en/panayiotismtetsis#supersizedmgenrempaintingm269949!

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=71652!

«Η!λαϊκή!αγορά»!

!Έργα!του!Λ.!Κανακάκι.!



!

!

! 20!

http://dp.iset.gr/artist/view.html?id=1662&tab=artworks!
του!Γ.!Ρόρρη:!
http://www.felioscollection.gr/artist/rorrismgiorgos!
και!του!Θανάση!Μακρή!
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=75630!
m!Έργα!των!M.Rothko,!!
http://www.wikiart.org/en/markmrothko!

R.Diebenkorn.!
http://www.wikiart.org/en/richardmdiebenkorn!

mΚινηματογραφικές!ταινίες.!

Lust! for! Lifeb! Η! Ζωή! ενός! Ανθρώπου! του! Vincente!Minnelli.! Βιογραφία! του! V.Van! Gogh.!
1956!
Διάρκεια:!122'!με!τους:!Kirk!Douglas,!Antony!Quinn.!
!
Παράρτημα!

(1) Το!Σχέδιο!και!η!Ιστορία!του!
Βιβλίο!μαθητή!
α)!!Όροι!αναζήτησης!στο!διαδίκτυο!!για!Σχέδια!!των:!Βελάσκεθ!(Velasquez),!Γκόγια!(Goya),!
Ροντέν! (Rodin),! Klimt,! Giacometti,! Kollwitz,! Frank! Auerbach,! Lucian! Freud,! Vija! Celmins,!
Tacita!Dean,!

β)!Ελλάς!(αγγεία)!–!Αφρική!m!!Ιαπωνία!–!Κίνα!–!Μεξικό.!

γ)!Σύγκριση!και!συσχετισμός!αναγεννησιακών!σχεδίων,!με!!Σχέδια!του!19ου!αι!όπως!!αυτά!
των!Bernard!Romain!Julien,!Charles!Bargue!και!JeanmLéon!Gérôme!από!τα!βοήθηματα!τους!
για! την! εκμάθηση! του! Σχεδίου! (Cours! de! dessin).! Σύγκριση! σχεδίων! σημαντικών!
καλλιτεχνών! του! παρελθόντος! με! αυτά! των! μοντέρνων! και! μεταμοντέρνων! σχεδιαστών.!
Όροι!αναζήτησης!σε!google,!pinterest:!‘Charles!Bargue!drawing’,!‘Bernard!Romain!Julien’.!

δ)!Χρήση!σύντομων!κειμένων!από!δημιουργούς!διαφόρων!εποχών,!πάνω!στο!Σχέδιο,!σαν!
έναυσμα!συζητήσεων.!

ε)!Όροι!αναζήτησης!σε!google,!pinterest:!art!workbook/!artists!sketchbook.!!

(2) !Ελεύθερο!Σχέδιο!ΚΑΙ!Η/Υ!
!m! Προγράμματα! επεξεργασίας! εικόνας! που! παρέχονται! από! το! σχολικό! δίκτυο:! π.χ.!
Revelation!Natural!Art!
m!Διαθέσιμα!!προγράμματα!επεξεργασίας!εικόνας:!
Ζωγραφική,!επεξεργασία!εικόνας!http://www.gimp.org/!!!!!

mΕπεξεργασία!εικόνας!http://apps.pixlr.com/editor/!!!!!!!

m!Ψηφιακή!αφήγηση!mπαρουσίαση!εικόνων:!!!!

!http://www.microsoft.com/elmgr/download/details.aspx?id=11132!

m! Windows! Μovie! Μaker:! βασικό! πρόγραμμα! που! μπορεί! να! χρησιμοποιηθεί! για!

δημιουργία!βίντεο!και!stopmmotion!animation.!

mΣκίτσο!και!animation:!William!Kentridge:!

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/williamkentridge/flash/#15!

!

!
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9. Το!Σχεδιαστικό!Ημερολόγιο!

Ο!Εικαστικός!Εκπαιδευτικός!στο!πλαίσιο!του!μαθήματος!του!Ελευθέρου!Σχεδίου!μπορεί!

να!ζητήσει!από!τους!μαθητές!να!τηρούν!ένα!Εικαστικό!Ημερολόγιο34!στο!οποίο!μπορούν:!

! να!σημειώνουν!και!να!καταγράφουν!σχόλια,!σκέψεις,!συναισθήματα!

! να!σκιτσάρουν!σκίτσα,!σχέδια,!προσχέδια,!!

! να!εικονογραφούν!!συναισθήματά,!!παρατηρήσεις!βιώματά.!!

! να! κάνουν! μια! πλήρη! καταγραφή! μέσα! από! σχεδιαγράμματα! και! σκίτσα! μιας!

ενότητας! του! νέου! ΠΣ,! από! την! αρχή! μέχρι! το! τέλος! της.! Τι! γνωρίζει! για! την!

ενότητα! ή! ένα! σημαντικό! στοιχείο! όπως! είναι! π.χ.! «Η! Υφή»35.! Οι! μαθητές!

προσπαθούν! να! απαντήσουν! στο! ερώτημα! ποιό! είναι! το! πλέον! σημαντικό!

χαρακτηριστικό! της! Υφής! και! γιατί! τη! χρησιμοποιεί! ο! καλλιτέχνη,! η! πιθανή!

απάντηση! είναι! ότι! προσπαθεί! μέσα!από! το! σώμα! του! και! την! αντίληψη!που!

έχει!για!τον!κόσμο,!να!εμφυσήσει!στο!έργο!οντότητα.!Και!είναι!αυτή!που!θα!το!

βοηθήσει! να! γίνει! από! αφαιρετικό! σχήμα,! μορφή.! Ο! μαθητής! ως! καλλιτέχνη!

επομένως,! την! επιζητεί! για! να! προσδώσει! ζωή! στο! έργο! του.! Πειραματίζεται!

λοιπόν! στο! Εικαστικό! του! Ημερολόγιο:! την! παρατηρεί,! την! χρησιμοποιεί,!

αναρωτιέται! τη! θέλει! να! κάνει! και! τι! τελικά! κάνει! και! πως! του! φαίνεται! η!

συνολική!πορεία36.!! !

Το!Εικαστικό!Ημερολόγιο!είναι!η!προσωπική!καταγραφή!των!συμβάντων!όπως!

τα! βίωσε! ο! μαθητής.! Είναι! η! συγκέντρωση! όλων! των! ! ατομικών! του! στοιχείων,! η!

καταγραφή! της! εμπειρίας! του,! οι! παρατηρήσεις! του! και! η! συμμετοχή! του! στην!

ομάδα! και! η! συνεισφορά! του! στις! εργασίες! των! μελών! της! καθώς! και! όλα! τα!

ενδιάμεσα!στάδια!ανατροφοδότησης.!Το!Εικαστικό!Ημερολόγιο!μπορεί!να!ενταχτεί!

στο! Portfolio! και! στο! τέλος! της! Σχολικής! Χρονιάς,! μπορεί! να! μετατραπεί! σε!

εικαστικό!αντικείμενο!το!οποίο!θα!αξιοποιηθεί,!!για!την!ατομική!βαθμολόγηση!του!

μαθητή,!αλλά!και!ως!εικαστικό!μαθητικό!έργο.!!

!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34!Ό.!π.,!σ.28.!
35! !Παπαδάκη! Χ.Ε.,! «Έρευνα! στην! Αρχιτεκτονική»! Σχεδιασμός! K! Χώρος! KΠολιτισμός! (Τεύχος! 2)!
Περιοδική! Έκδοση! του! ΔΠΜΣ! «Αρχιτεκτονική! –! Σχεδιασμός! του! Χώρου»! Σχολή! Αρχιτεκτόνων,!

Ε.Μ.Π.!Υπεύθυνος!Συντακτικής!ομάδας:!Γ.!Παρμανίδης!/!Επιστημονική!επιμέλεια:!ΝικόλαοςmΊων!

Τερζόγλου,!2012,!σ.117.!
36! Ζιρώ! ! Ό.,! Μωραΐτη! Ε.,! Οδηγός! Εκπαιδευτικού! Εικαστικά! Υποχρεωτικής! Εκπαίδευσης!
Νηπιαγωγείο! K! Δημοτικό! –! Γυμνάσιο,! ΙΕΠ,! σ.28,! Παιδαγωγοί! όπως! οι! Dewey,! Lewin,! Piaget!
τονίζουν!πως!!οι!εμπειρίες!είναι!η!βάση!της!μάθησης,!ΜΟΝΟ!όταν!έχουν!προσωπικό!νόημα!για!τους!

μαθητές,! όταν! έχουν!συνέχεια,! δηλαδή,!συσχετίζονται!με!προηγούμενες! εμπειρίες!&!δημιουργούν!

υποδοχές!σύνδεσης!με! νέες,! όταν!αποτελούν!αντικείμενο!διερευνητικής! εξέτασης! και!στοχαστικής!

κριτικής!(Σωκράτης,!Έρβατος),!όταν!εξετάζονται!σε!σχέση!με!το!κοινωνικό!και!φυσικό!πλαίσιο!που!τις!

γέννησε.! !
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10. Το!Portfolio!(ατομικός!φάκελος!εργασιών!Ελευθέρου!Σχεδίου)!

Το! Portflolio37! είναι! ο! φάκελος! που! περιλαμβάνει! τα! έργα! του! μαθητή.! Μέσα! σε! αυτόν!
συγκεντρώνονται! όλες! οι! εργασίες! του! ! μαθητή! στη! διάρκεια! του! Σχολικού! Έτους! :!!
προσχέδια,! σχέδια,! ασκήσεις! τονικής! κλίμακας,! το! Εικαστικό! Ημερολόγιο! κλπ.! επίσης!
περιλαμβάνονται!!φωτοτυπίες!από!σχέδια,!φωτογραφίες,!λέξεις!ή!και!έννοιες!!που!δόθηκαν!
από!τον!εκπαιδευτικό!ή!βρήκαν!οι!μαθητές!μετά!από!δική!τους!έρευνα!κατά!την!διάρκεια!
της!σχολικής!χρονιάς.!!

Απαραίτητο!υλικό!για!την!πραγματοποίηση!του!μαθήματος!του!Ελευθέρου!Σχεδίου!
είναι:! τα! είδη! σχεδίασης,! τα! χαρτιά! για! Ελεύθερο! Σχέδιο,! διαστάσεων! 5o! Χ! 7o! εκ.! .! (Η!
επιτρεπόμενη!επιφάνεια!σχεδίασης!m!στις!εξετάσειςm!είναι!50!Χ!50!εκ.,!δηλαδή!τετράγωνη),!
ένα!μπλοκ,! ένα! εικαστικό! τετράδιο!ή! σημειωματάριο! για! σκίτσα! και! το! Portfoliomφάκελος!
εργασιών!του!μαθητή(αυτός!περιέχει!οτιδήποτε!ο!μαθητής!καταγράφει!και!φυλάσσει!όλη!
την!χρονιά,!με!οργανωμένες!τις!εργασίες!του!ανά!ενότητα!μέσα!σε!αυτόν.!π.χ.!Τοποθέτηση!
θέματος!στην!Σχεδιαστική!Επιφάνεια!κλπ.).!!

Ανοίγοντας! ένα! εικαστικό! Portfolio! είναι! σαν! να! ανοίγουμε! ένα! ολόκληρο! κόσμο!
σκέψης,! είναι! η! σκέψη! του!μαθητή! και! η! πορεία! της! στο! ταξίδι! που! έκανε!μια! ολόκληρη!
σχολική! χρονιά! μέσα! από! την! δημιουργία! σχεδίων,! σκίτσων,! σχεδιαγραμμάτων,!
σημειώσεων,! χρήση! διαφορετικών! υλικών! όπως! μαρκαδόρου,! μολυβιού,! κάρβουνου,!
συλλογή!!φωτογραφιών,!αποκομμάτων!περιοδικών,!εφημερίδων!κ.λ.π.!!!

Με!!το!Portfolio!ο!μαθητής!μαθαίνει!να!διαφυλάσσει!και!να!οργανώνει!την!σκέψη!
του,!τους!στόχους!του.!Παρακολουθεί!την!πορεία!του!όπως!στο!παρελθόν!έκαναν!!μεγάλοι!
ζωγράφοι,! περιηγητές! και! αρχαιολόγοι.! Επίσης! μαθαίνει! να! αποθησαυρίζει! τα! μικρά!
πράγματα!που!μπορεί! και! να!πετούσε.!Μαθαίνει! να! τιμά! τη!σκέψη! του,! τις! ιδέες! του,! να!
ενισχύει!σε!ένταση!το!συναίσθημα!και!να!δημιουργεί!τους!δικούς!του!μικρούς!θησαυρούς.!
Ο!Εκπαιδευτικός,!ξεφυλλίζοντας!μαζί!με!το!μαθητή!τον!ατομικό!του!φάκελο,!μπορεί!να!έχει!
συνολική! εικόνα! για! την! πορεία! της! ανάπτυξής! του! και! να! συζητήσει! μαζί! του! για! τα!
ζητήματα!που!τον!ενδιαφέρουν!και!τον!απασχολούν.!

Επίσης! στο! Portfolio! καταγράφονται! δράσεις! και! τυχόν! προγραμματισμένες!
επισκέψεις!μαθητών!του!σχολείου!σε!!Μουσείο,!οι!μαθητές!!έχουν!μαζί!τους!μπλοκάκια!και!
μολύβια! για! να! σχεδιάσουν! μέσα! στις! αίθουσες! με! τα! εκθέματα.! Εκπαιδεύονται! να!
κάθονται!στο!δάπεδο,!σε!κάποιο!κάθισμα!ή!και!όρθιοι!μπροστά!ή!γύρω!από!έργα!για!να!
σχεδιάσουν!αυτό!που! τους!δημιουργεί! ενδιαφέρον,! να!σημειώσουν! τις!πληροφορίες!που!
αναφέρονται! στις! επεξηγηματικές! ταμπελίτσες,! να! σημειώσουν! τη! θέση! του! έργου,! τις!
σκέψεις!τους.!!

Τέλος,! bόλες! οι! πληροφορίες! και! τα! ερωτηματολόγια! που! έδωσε! ο! εκπαιδευτικός!
πριν! την! επίσκεψη,! bτα! σκίτσαmΣχέδια,! που! θα! δημιουργήσουν! οι! μαθητές! στις! αίθουσες!
μπροστά!στα!εκθέματα,!bτα!σκίτσαmΣχέδια!που!θα!δημιουργήσουν!μετά!την!επιστροφή!τους!
στο! εργαστήριο! του! σχολείου,! bη! μελέτη! και! επανασχεδίαση! των! εκθεμάτων! από! το!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!!Ό.!π.!28m29.!
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φωτογραφικό! υλικό! της! έκθεσης! (κατάλογος,! φυλλάδια),! θα! καταχωρηθούν! και! θα!
ενταχθούν!στο!Portfolio.!!

11. Εισαγωγή!στα!Σχέδια!Μαθήματος!

! Στις!προτάσεις!του!νέου!ΠΣ!και!στη!μεθοδολογία!της!διδασκαλίας,!για!το!μάθημα!
του!Ελευθέρου!Σχεδίου,!περιλαμβάνονται!οι!βασικοί!κανόνες,!δομές!και!εικαστικά!στοιχεία!
τα!οποία!συνιστούν!τις!παρακάτω!ενότητες:!

1) Το! Ελεύθερο! Σχέδιο!ως! πολιτιστικό! πολιτισμικό!φαινόμενο,! 2)Υλικά! και! τεχνικές!
του!Σχεδίου,!3)Μέτρηση!και!Αναλογίες,!4)Τοποθέτηση!του!θέματος!στη!Σχεδιαστική!
Επιφάνεια,! 5)Σύνθεση,! 6)Πλαστικά! στοιχεία! του! Σχεδίου,! 7)Φωτοσκίαση,! 8)Η!
Απόδοση!της!τρίτης!διάστασης,!9)Το!σκίτσο,!10)!Το!Χρώμα.!
Παράρτημα! (1)!Το!Σχέδιο!και!η! Ιστορία! του,! !Παράρτημα! (2)!Ελεύθερο!Σχέδιο!ΚΑΙ!
Η/Υ!!

! Στον! Οδηγό! του! Εκπαιδευτικού! του! Ελευθέρου! Σχεδίου! θα! ασχοληθούμε! με! τα!
Σχέδια! μαθήματος! από! τέσσερεις! ενότητες:! την! 1)Το! Ελεύθερο! Σχέδιο! ως! πολιτιστικό!
πολιτισμικό!φαινόμενο,!την!!3)Μέτρηση!!!και!αναλογίες!την!4)Τοποθέτηση!του!θέματος!στη!
Σχεδιαστική! Επιφάνεια! και! την! 7)Φωτοσκίαση.! ! Τέλος! υπάρχει! Παράρτημα! με! Ενδεικτικό!
Πίνακα!βοηθητικό!για!τη!σύνταξη!και!οργάνωση!Σχεδίων!μαθήματος.!

!
! Σύμφωνα! με! τους! «Άξονες! Σύνταξης! –! Κριτήρια! Αξιολόγησης! –! Κριτήρια!
Ποιότητας38»!για!τα!Νέα!Προγράμματα!Σπουδών!και! τους! !Οδηγούς!για!τον!Εκπαιδευτικό!
με! βάση! το! ωρολόγιο! πρόγραμμα,! οι! οδηγοί! περιλαμβάνουν! προτάσεις! διδακτικής!
μεθοδολογίας,! διδακτικά! σενάρια,! τρόπους! αξιολόγησης! και! ανατροφοδότησης.! Τα!
διδακτικά! σενάρια! ακολουθώντας! την! αναθεωρημένη! ταξινομία! Bloom39! θα! πρέπει! να!
κινούνται! στο! παρακάτω! παιδαγωγικό! πλαίσιο! με! βάση! και! τις! προτάσεις! της! Α.!
Κουλουμπαρίτση! (2013)! και! να! βοηθούν! τον! εκπαιδευτικό! να! δημιουργήσει! το! Σχέδιο!
Μαθήματος.!
! !Ο! Benjamin! Bloom40,! εκπαιδευτικός! ψυχολόγος! στο! πανεπιστήμιο! του! Σικάγου,!
πρότεινε! μια! ταξινόμησηmκατάταξη! (ταξινoμία)! σε! ιεραρχική! μορφή! των! εκπαιδευτικών!
στόχων.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38! Λαλαζήση! Χ.,! «Άξονες! Σύνταξης! –! Κριτήρια! Αξιολόγησης! –! Κριτήρια! Ποιότητας»,! των! νέων!
Προγραμμάτων!Σπουδών!και! των!Οδηγών!για! τον!Εκπαιδευτικό!με!βάση! το!ωρολόγιο!πρόγραμμα,!
ΙΕΠ!15m09m2015,!σ.1.!
39!!Ό.!π.!σ.!6.!
40!http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/bloommtaxonomy.html!12m12m14.!
https://economu.wordpress.com/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%8
5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8Cm
%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%
B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AFm
%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9m
%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1mbloom/!
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Οι!εκπαιδευτικοί!στόχοι!μπορούν!να!διακριθούν!σε!τρείς!τομείς:!

α)!τον!γνωστικό,!που!αφορά!τις!διεργασίες!της!γνώσης!

β)τον!συναισθηματικό,!που!αφορά!τις!στάσεις!και!

γ)τον!ψυχοκινητικό,!που!αφορά!τις!δεξιότητες.!

Αναλυτικότερα,!στο!γνωστικό!τομέα!υπάρχουν!τα!παρακάτω!επίπεδα:!γνώση,!κατανόηση,!

εφαρμογή,!ανάλυση,!σύνθεση,!αξιολόγηση!

Το! 2000! ένας! πρώην! μαθητής! του! Bloom,! ο!Lorin!

Anderson,! μαζί! με! τον! Krathwohl,!έκαναν! αλλαγές!

στο! μοντέλο.! Χρησιμοποιήθηκαν! ρήματα! αντί!

ουσιαστικών!(δείχνουν! ενέργεια),!και! στην! κορυφή!

της! πυραμίδας! εγκαταστάθηκε! το! ρήμα!!

δημιουργώ!(που! αντικατέστησε!τη! σύνθεση),!ενώ!

πριν! υπήρχε! η!αξιολόγηση.! Τα! έξι! !επίπεδα! τώρα!

είναι! τα! εξής:!Θυμάμαι,! Κατανοώ,! Εφαρμόζω,!

Αναλύω,! Αξιολογώ,! Δημιουργώ.! Οι! στόχοι!(με! βάση! τη! νέα! «αναθεωρημένη»! ταξινομία!

διδακτικών!στόχων!κατά!Bloom),!για!τον!γνωστικό!τομέα,!εκφράζονται!επιγραμματικά!με!τη!

μορφή!ρημάτων!(Anderson!and!Krathwohl,!2001).!

!

!

!

1ο!Σχέδιο!Μαθήματος!(Διδακτικής!Ενότητας)!

!

1.!To!Ελεύθερο!Σχέδιο!ως!πολιτιστικό/πολιτισμικό!φαινόμενο.!(8!ώρες:!2!4ωρα)!

Υλικά:!Πινακίδα!σχεδίασης!Ελευθέρου!Σχεδίου!50Χ70εκ.!(χάρμπορτ!m!ξυλοτέξ),!Χαρτί!για!Ελεύθερο!Σχέδιο!(π.χ.!!
Schoeller!ή!Ingres!ή!χαρτί!του!μέτρου!σε!φύλλα!50Χ70!εκ.!ή!35Χ50!εκ.!),!Σχεδιαστικό!!Ημερολόγιο,!Μολύβια:!ένα!
σκληρό! (π.χ.ΗΒ,2Β),! ένα! μεσαίο! (π.χ.4Β,5Β),και! ένα! μαλακό! π.χ.6Β,7Β,)! Γόμα! για! κάρβουνο,! Ψαράκι,! Ξύστρα,!
Πιαστράκια,!Βελόνα!!

ΣΤΟΧΟΙ! ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ!ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!!! ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ!ΠΡΑΞΕΙΣ! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!!γνωρίζουν!τις!
διαφορετικές!εφαρμογές!
και!μορφές!του!
Ελευθέρου!Σχεδίου!και!να!
εξηγούν!την!σημασία!

Οι!μαθητές:!
!
bΠαρατηρούν,!
αναγνωρίζουν,!αναλύουν!
και!σχολιάζουν!Σχέδια!
καλλιτεχνών,!από!
διαφορετικές!ιστορικές!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΠροβάλει!έργαm!Σχέδια!
από!την!Ιστορία!της!
Τέχνης!
bΤα!αναλύει!
bΚάνει!διάλογο!με!τους!

Οι!μαθητές!καλούνται:!
!
bΝα!αναγνωρίζουν!(ως!
αποτέλεσμα!της!
δημιουργικής!
διαδικασίας)!τις!
διαφορετικές!εφαρμογές!
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τους! περιόδους!(Αναζητούν!το!
σχετικό!υλικό!στο!
διαδίκτυο)!

μαθητές!
προσανατολισμένο!στις!
διαφορετικές!εφαρμογές!!
και!μορφές!του!
Ελευθέρου!Σχεδίου!

και!μορφές!του!
Ελευθέρου!Σχεδίου!
!
bΝα!συγκρίνουν!Σχέδια!
μεγάλων!ζωγράφων!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!κατανοούν!ότι!το!
Σχέδιο!δεν!είναι!μόνο!
αποτύπωση!της!
πραγματικότητας!αλλά!
και!αυτόνομη!
καλλιτεχνική!δημιουργία!

Οι!μαθητές:!

bΑναζητούν!στο!
διαδίκτυο,!μαθητικά!
Σχέδια!!

bΟργανώνουν!!τις!
εικαστικές!πληροφορίες!
που!συγκέντρωσαν!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΣυντονίζει!στην!τάξη!την!
παρουσίαση!του!υλικού!
που!ανέσυραν!οι!μαθητές!
από!το!διαδίκτυο!(σκίτσα,!
Σχέδια,!από!διαφορετικές!
περιόδους!και!χώρες)!

Οι!μαθητές!καλούνται:!
!
bΝα!συγκρίνουν!τα!
μαθητικά!Σχέδια!
bΝα!απαντούν!σε!σχετικές!
ερωτήσεις!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
!
bΝα!δημιουργήσουν!!
Σχέδια!ή!προσχέδια!!σε!
διαφορετικά!μεγέθη!και!
ποιότητες!χαρτιού,!με!
διαφορετικά!υλικά!κ.λ.π!
bΝα!επιλέγουν!και!να!
εφαρμόζουν!όποια!
τεχνική!τους!ενδιαφέρει!
περισσότερο!
!

Οι!μαθητές:!
!
bΠειραματίζονται!με!
διαφορετικά!υλικά,!
σκιτσάρουν,!σχεδιάζουν!
προσχέδια!κ.λ.π.!
bΣκιτσάρουν!σε!ένα!
τετράδιοmσημειωματάριο!
εικαστικών!(χωρίς!
γραμμές),!νεκρές!φύσεις,!
φιγούρες!ζώων,!
ανθρώπων!!κ.λ.π.!
Παράλληλα!γράφουν!τις!
παρατηρήσεις!τους!και!!
τα!σχόλια!τους!!
bΕκπονούν!ατομικές!ή!
ομαδικές!εργασίες!για!την!
εξέλιξη!των!μορφικών!και!
πλαστικών!στοιχείων!του!
Σχεδίου!σε!!
συγκεκριμένες!κοινωνίες!
και!ιστορικές!περιόδους!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΚαθοδηγεί!τους!μαθητές!
στην!!!διερεύνηση!και!
μέθοδο!εφαρμογής!της!
τεχνικής!που!επιλέγουν!
να!εργαστούν,!ατομικά!ή!
ομάδα!
bΚαθοδηγεί!και!διδάσκει!!
τις!αρχές!πάνω!στις!
οποίες!θα!εργαστούν!οι!
μαθητές!στο!τετράδιοm
σημειωματάριο!
εικαστικών!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Οι!μαθητές!καλούνται:!
!
bΝα!παρουσιάσουν!τις!
εργασίες!τους!και!να!
αιτιολογήσουν!την!
σχεδιαστική!διαδικασία!!
που!ακολούθησαν!
bΝα!αξιολογηθούν!!για!τις!
συγκεκριμένες!εργασίες!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!αναλύουν!κριτικά!!!το!
έργο!που!δημιούργησαν.!
bΝα!επιλύουν!
προβλήματα!ή!λάθη!που!
προκύπτουν!κατά!τη!
σχεδιαστική!διαδικασία!!
στη!ζωγραφική!επιφάνεια!!

Οι!μαθητές:!

bΑναλύουν!τα!έργα!!και!τα!
συγκρίνουν!με!βάση!
καθορισμένα!κριτήρια!τα!
οποία!!θέτουν,!(π.χ.!
χαρακτηριστικά!
κινημάτων!τέχνη)!!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΚαθοδηγεί!κάθε!μαθητή!!
ξεχωριστά!σύμφωνα!με!
τις!ανάγκες!που!έχει!το!
σχέδιό!του!κάθε!φορά!!
(ακολουθεί!
διαφοροποιημένη!
διδασκαλία)!

Οι!μαθητές!καλούνται:!
!
bΝα!απαντούν!σε!
ερωτήσεις!!ανοικτού!
τύπου!
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bΜετά!τις!βασικές!οδηγίες!
που!δίνει!σε!κάθε!
ενότητα!μειώνει!τις!
υποδείξεις!του!
προκειμένου!να!αφήσει!
τον!μαθητή!να!
αυτενεργήσει!(Ακολουθεί!
Φθίνουσα!!Καθοδήγηση)!
!!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!αξιολογούν!το!έργο!
τους!

Οι!μαθητές:!!!

bΕκτιμούν!ελέγχουν!!!
κατατάσσουν!!
bΑξιολογούν!m!θετικά!ή!
αρνητικά!
bΔιατυπώνουν!
συμπεράσματα!!

Ο!καθηγητής:!
!
bΣυνεργάζεται!με!τους!
μαθητές!για!την!!
αξιολόγηση!των!εργασιών!
τους!
!

Οι!μαθητές!καλούνται:!
!
bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!
της!συγκεκριμένης!
εργασίας!και!να!
αξιολογηθούν!ανάλογα!με!
το!επιδιωκόμενο!
αποτέλεσμα!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!δημιουργούν!και!να!!!
!συμμετέχουν!σε!
ομαδικές!εργασίες!!
!

Οι!μαθητές:!
!
bΕπινοούν!νέες!ιδέες,!
διαδικασίες,!συνθέτουν!
σχεδιάζουν!θέματα,!
εκθέτουν!τα!έργα!τους!
στην!ομάδα,!αξιολογούν,!
αναγάγουν!από!το!μερικό!
στο!όλον!και!το!αντίθετο!!

Ο!καθηγητής:!
!
bΣυντονίζει!τις!δράσεις!
που!γίνονται!μέσα!στην!
τάξη!
!

Οι!μαθητές!καλούνται:!
!
bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!
της!συγκεκριμένης!
εργασίας!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
!
b!«Να!Μαθαίνουν!πώς!να!
!Μαθαίνουν»!
b!Μεταγνώση!
!

Οι!μαθητές:!
!
!bΕξηγούν!διαδικασίες,!
τρόπους!σκέψης,!
διακρίνουν!τα!γνωστά!
από!τα!άγνωστα!
bΣχολιάζουν!την!εξέλιξη!
πάνω!στην!τεχνική!και!την!
αισθητική!των!εργασιών!
τους!

Ο!καθηγητής:!
!
bΠροσπαθεί!να!ανασύρει!
από!την!μνήμη!των!
μαθητών!γνώσεις!που!
ήδη!γνωρίζουν!

!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
!
bΝα!!επικοινωνούν!και!!
να!!συνεργάζονται!!όταν!
εκπονούν!ομαδική!
εργασία!και!όταν!κρίνουν!!
και!εκθέτουν!τις!εργασίες!
τους!μέσα!στην!τάξη!

Οι!μαθητές:!
!
bΕπικοινωνούν,!
συνεργάζονται,!
μοιράζονται:!λύσεις,!!
ιδέες,!συναισθήματα.!!!!!!!
bΠαρουσιάζουν!!κοινό!
έργο,!!ή!τις!ατομικές!
δημιουργίες!τους!σε!μια!
ομαδική!!παρουσίαση!
μέσα!στην!τάξη!

Ο!καθηγητής:!
!
bΕνθαρρύνει!τους!
μαθητές!να!εργαστούν!σε!
ομάδες!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!
!
bΝα!παρουσιάσουν,!!να!
αναλύσουν!τη!!διαδικασία!
που!επέλεξε!η!ομάδα!να!
εργαστεί!στην!τάξη!!
bΝα!παρουσιάσουν!!τον!
Ατομικό!φάκελο!portfolio!
της!ενότητας!!
bΝα!συμπληρώσουν!
Δελτίο!αυτοαξιολόγησης!
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!

!

!

2ο!Σχέδιο!Μαθήματος!(Διδακτικής!Ενότητας)!

Εποπτικό!υλικό!με!έμφαση!στο!Ελεύθερο!Σχέδιο!ως!πολιτιστικό/πολιτισμικό!φαινόμενο!

Βιβλίο! Μαθητή,! CD,! DVD,! Ντοκιμαντέρ,! Ηλεκτρονικός! Υπολογιστής,! Βίντεο! Προβολέας,! Οθόνη,! Αφίσες,!
Πλαστικοποιημένο!αρχείο!με!Έργα!Τέχνης!από!αποκόμματα!περιοδικών!και!εφημερίδων,!Εκμαγεία!αντίγραφα!
από! τα! Πωλητήρια! των! Μουσείων! του! Υπουργείο! Πολιτισμού,! ! Ψηφιακές! συλλογές! έργων,! Βιβλία! με! έργα!
καλλιτεχνών! και! κινημάτων,! Σχέδια! εκπαιδευτικών! τέχνης,! Σχέδια! του! εκπαιδευτικού! στον! πίνακα! ή! σε! χαρτί!
σχεδίασης.!!
Στο!Κεφάλαιο!8.γ.(σ.15)!για!κάθε!θεματική!ενότητα!υπάρχει!αναλυτικό!εκπαιδευτικό!υλικό,!σύμφωνα!με!το!ΠΣ.!
!

3.!Μέτρηση!και!αναλογίες!

Υλικά:!Πινακίδα!σχεδίασης!Ελευθέρου!Σχεδίου!50Χ70!εκ.!(χάρμπορτ!m!ξυλοτέξ),!Χαρτί!για!Ελεύθερο!Σχέδιο!(π.χ.!!
Schoeller!ή!Ingres!ή!χαρτί!του!μέτρου!σε!φύλλα!50Χ70!εκ.!ή!35Χ50!εκ.!),! !Σχεδιαστικό!!Ημερολόγιο,! !Μολύβια:!
ένα! σκληρό! (π.χ.ΗΒ,2Β),! ένα! μεσαίο! (π.χ.4Β,5Β),και! ένα! μαλακό! π.χ.6Β,7Β,)! ή! κάρβουνο,! Γόμα! για! κάρβουνο,!
Ψαράκι,!Ξύστρα,!Πιαστράκια,!Βελόνα!κ.λ.π.!

ΣΤΟΧΟΙ! ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ!ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!!! ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ!ΠΡΑΞΕΙΣ! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

!Οι!μαθητές!να!είναι!σε!!!!!!!
θέση:!
bΝα!γνωρίζουν!την!!!
επικουρική!χρήση!των!
βοηθητικών!οργάνων!
σχεδίασης,!!της!βελόνας,!
και!του!χάρτινου!
πασπαρτού!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Οι!μαθητές:!

bΣχεδιάζουν!μια!απλή!
μετωπική!σύνθεση!με!
ελαφρά!ανισομεγέθη!
αντικείμενα,!σε!συνθήκες!
εργαστηριακού!
φωτισμού,!και!
ολιγόχρωμο!περιβάλλον!

bΧρησιμοποιούν!και!
σχεδιάζουν!με!!!
επικουρική!χρήση!των!
βοηθητικών!οργάνων!
σχεδίασης,!!βελόνας,!και!
χάρτινου!πασπαρτού!

!

!
!

!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΤοποθετεί!μια!απλή!
σύνθεση!με!δυοmτρία!
αντικείμενα!σε!ένα!
ευδιάκριτο!σημείο!!της!
αίθουσας!
b!Τα!αντικείμενα!που!θα!
επιλέξει!πρέπει!!να!
παραπέμπουν!σε!
γεωμετρικά!σχήματα(π.χ.!!!!
πυραμίδα!και!
παραλληλόγραμμο!κουτί,)!
αν!είναι!δυνατόν!χωρίς!
ετικέτες!με!γράμματα,!ή!
διακοσμητικά!Σχέδια!τα!
οποία!ενδεχομένως!!
αποπροσανατολίζουν,!ως!
προς!την!παρατήρηση!
τους!μαθητές!στα!αρχικά!
στάδια!αφομοίωσης!
γνώσης!και!σχεδίασης!!
bΔιδάσκει!στους!μαθητές!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!ασκηθούν!ώστε!να!
σχεδιάζουν!με!!!
επικουρική!χρήση!των!
βοηθητικών!οργάνων!
σχεδίασης,!!βελόνα,!και!
χάρτινου!πασπαρτού!και!
να!αξιολογηθούν!με!βάση!
την!εφαρμογή!των!
κανόνων!μέτρησης!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!

τις!θεωρητικές!γνώσεις!
και!τους!κανόνες!που!
είναι!αναγκαίες!να!
εφαρμοστούν!
προκειμένου:!!
α)!να!!σχεδιάζουν!με!!!
επικουρική!χρήση!των!
βοηθητικών!οργάνων!
σχεδίασης,!!βελόνα,!και!
χάρτινου!πασπαρτού!
β)!να!προσεγγίζουν!
σχεδιαστικά!τα!μεγέθη!
και!τις!αναλογίες!του!
θέματος!

!
!
!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!κατανοούν!!!την!
αναγκαιότητα!και!την!
σπουδαιότητα!της!
επικουρικής!χρήσης!των!
βοηθητικών!οργάνων!
σχεδίασης!για!την!εύρεση!
των!μεγεθών!και!των!
επιμέρους!αναλογιών!!
των!μορφών!–!στοιχείων!
και!κλίσεων!του!θέματος!

bΝα!ερμηνεύουν!και!να!
αποτυπώνουν!
σχεδιαστικά!τα!μεγέθη!
και!τις!αναλογίες!

!

Οι!μαθητές:!
!
bΠαρατηρούν,!συγκρίνουν!
και!!επαληθεύουν!τις!
μετρήσεις!όσες!φορές!
χρειάζεται!προκειμένου!
να!είναι!σίγουροι!για!το!
σωστό!αποτέλεσμα!
bΧρησιμοποιούν!τη!
βελόνα!κυρίως!για!τους!
κάθετους,!οριζόντιους!
άξονες,!αλλά!και!
δευτερευόντως!για!τους!
πλάγιους,!για!τη!σχεδίαση!
και!την!επαλήθευση!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΑκολουθεί!
διαφοροποιημένη!
διδασκαλία!για!κάθε!
μαθητή!!
bΕπαναλαμβάνει!όσες!
φορές!είναι!αναγκαίο!και!!
σε!κάθε!μαθητή!
ξεχωριστά!τους!κανόνες!
της!μέτρησης!(Σύμφωνα!
πάντα!και!με!τον!
διαθέσιμο!χρόνο)!
bΕξηγεί!τις!τεχνικές!
μεταφοράς!των!κλίσεων!
bΕίναι!απαραίτητο!να!
ασχοληθεί!με!κάθε!!
μαθητή!ξεχωριστά!!
(αποτελεί!σημαντική!
προϋπόθεση!το!τμήμα!να!
είναι!ολιγομελές)!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!σχεδιάζουν!με!!!
επικουρική!χρήση!των!
βοηθητικών!οργάνων!
σχεδίασης!και!να!
αξιολογηθούν!για!το!
σχεδιαστικό!αποτέλεσμα!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!εφαρμόζουν!τους!
απαραίτητους!βασικούς!
κανόνες!που!αφορούν!τις!
μετρήσεις,!την!εύρεση!και!
αποτύπωση!των!
αναλογιών!των!μεγεθών!
του!θέματος!και!τις!
σχέσεις!αναλογιών!
μεταξύ!τους!(από!το!
μεγάλο!στο!μικρό)!
!
!
!

Οι!μαθητές:!

bΕφαρμόζουν!τους!
απαραίτητους!βασικούς!
κανόνες!για!τις!μετρήσεις!
και!τις!αναλογίες!
bΧρησιμοποιούν!τη!
βελόνα!κυρίως!για!τους!
κάθετους,!οριζόντιους!
άξονες,!αλλά!και!
δευτερευόντως!για!τους!
πλάγιους!άξονες!
bΣχεδιάζουν,!σε!χαρτί!
διαστάσεων!50Χ70εκ.!
(Όμως!η!επιτρεπόμενη!
επιφάνεια!σχεδίασης,!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΔιδάσκει!τις!βασικές!
αρχές!που!είναι!
αναγκαίες!για!να!
εργαστούν!οι!μαθητές!!
bΒοηθάει!ώστε!να!
κατανοήσουν!και!να!
εφαρμόσουν!τους!
απαραίτητους!βασικούς!
κανόνες!που!αφορούν!τη!
μέτρηση!και!τις!αναλογίες!
bΣε!αυτή!την!ενότητα!τα!
έργα!θα!πρέπει!να!
σχεδιάζονται!με!τόνους!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!απαντήσουν!σε!
ερωτήσεις!!ανοικτού!
τύπου!
bΝα!μεταφέρουν!
εντυπώσεις!και!
συναισθήματα,!σε!σχέση!
με!την!σχεδιαστική!
εμπειρία!που!απέκτησαν!
από!την!εφαρμογή!των!
κανόνων!σχεδίασης!
!
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! στις!εξετάσεις,!είναι!
50Χ50εκ.,!δηλαδή!
τετράγωνη)!

!

!

χαμηλής!τονικής!αξίας,!!
προκειμένου!οι!μαθητές!
να!εστιάσουν!την!
προσοχή!τους!!στις!
μετρήσεις!και!τις!
αναλογίες,!έχοντας!την!
δυνατότητα!των!αλλαγών!
και!των!διορθώσεων!!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!!
bΝα!αναλύουν!!
b!Να!εξηγούν!!!
bΝα!επιλύουν!
προβλήματα!ή!λάθη!που!
θα!προκύπτουν!κατά!τη!
σχεδιαστική!διαδικασία!
στη!ζωγραφική!επιφάνεια!

!

!

!

Οι!μαθητές:!

bΑναλύουν!!τα!έργα!!τους!
bΑποδομούν!στα!
επιμέρους!στοιχεία!κάθε!!
έργο!τους!και!αναζητούν!
σχέσεις,!!στις!αναλογίες!
των!μεγεθών!του!ιδίου!
αντικειμένου,!αλλά!και!
των!αντικειμένων!μεταξύ!
τους!!
bΦωτογραφίζουν!!τη!
σύνθεση!και!!ελέγχουν!τις!
οριζόντιες!και!κάθετες!
προβολές!σχεδιάζοντας!!
κάναβο!σε!διαφανές!
χαρτί!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΠαροτρύνει!τους!
μαθητές!να!
φωτογραφίσουν!!τη!
σύνθεση!και!!να!ελέγξουν!
τις!οριζόντιες!και!κάθετες!
προβολές!!σχεδιάζοντας!
κάναβο!σε!διαφανές!
χαρτί.!
bΚαθοδηγεί!κάθε!μαθητή!!
ξεχωριστά!σύμφωνα!με!
τις!ανάγκες!που!έχει!το!
Σχέδιο!του!κάθε!φορά!!
(ακολουθεί!
διαφοροποιημένη!
διδασκαλία)!
bΜετά!τις!βασικές!οδηγίες!
που!δίνει!σε!κάθε!
ενότητα!μειώνει!τις!
υποδείξεις!του!
προκειμένου!ο!μαθητής!
να!αυτενεργήσει!
(Ακολουθεί!Φθίνουσα!!
Καθοδήγηση)!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!απαντήσουν!σε!
ερωτήσεις!!ανοικτού!
τύπου!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!αξιολογούν!το!έργο!
τους!σε!κάθε!φάση!των!
μετρήσεών!του!κάνοντας!
αυτοαξιολόγηση!
b!Να!!αναλύουν!και!να!
αιτιολογούν!λύσεις!που!
αφορούν!τις!αναλογίες!!
σε!έργα!καλλιτεχνών!

!

Οι!μαθητές:!

b!Ελέγχουν,!Κατατάσσουν,!
Αξιολογούν,!!Εκτιμούν!
θετικά!ή!αρνητικά!
bΔιατυπώνουν!απόψεις!
και!συμπεράσματα!που!
αφορούν!την!εμπειρία!
τους!σε!σχέση!με!την!
αναγκαιότητα!εφαρμογής!
των!βασικών!κανόνων!για!
το!προσδοκώμενο!
σχεδιαστικό!αποτέλεσμα!
bΑξιολογούν!και!
σχολιάζουν!τα!Σχέδια!
τους!καθώς!και!Σχέδια!
αναγνωρισμένων!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΣυνεργάζεται!και!
καθοδηγεί!τους!μαθητές!
να!αξιολογήσουν!τις!
εργασίες!τους!σε!σχέση!
με!την!εφαρμογή!των!
μετρήσεων!και!!
συσχετίσεων!!των!
αναλογιών!
!
!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!
της!συγκεκριμένης!
ενότητας!και!να!
αξιολογηθούν!!σύμφωνα!
με!το!περιεχόμενο!της!
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καλλιτεχνών!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!δημιουργούν!και!να!
συνθέτουν!το!έργο!τους!
ακολουθώντας!σε!κάθε!
στάδιο!τους!!βασικούς!
κανόνες!που!διδάσκονται!
σε!κάθε!ενότητα!
bΝα!επινοούν!την!
προσωπική!τους!μέθοδο!
κλιμακωτά!για!τις!
μετρήσεις!και!!!τη!
συνολική!σχεδιαστική!!
απόδοση!

Οι!μαθητές:!
!
bΑποκτούν!νέες!γνώσεις,!
εμπειρίες,!νέες!ιδέες,!
διαδικασίες,!συνθέτουν!
σχεδιάζουν!θέματα,!
εκθέτουν!τα!έργα!τους!
στην!ομάδα,!αναγάγουν!
από!το!μερικό!στο!όλον!
και!το!αντίθετο!
!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΣυντονίζει!τις!δράσεις!
που!γίνονται!μέσα!στην!
τάξη!
bΕπανέρχεται!στην!
συγκεκριμένη!ενότητα!
(Μέτρηση!και!Αναλογίες)!
κάθε!φορά!που!οι!
μαθητές!σχεδιάζουν!ένα!
νέο!έργο!

Οι!μαθητές!καλούνται:!
!
bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!
της!συγκεκριμένης!
ενότητας!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
b!«Να!Μαθαίνουν!πώς!να!
!Μαθαίνουν»m!
Μεταγνώση!
!

Οι!μαθητές:!
!
bΑφομοιώνουν!και!
εφαρμόζουν!νέες!γνώσεις!
bΕξηγούν!διαδικασίες,!
τρόπους!σκέψης,!
διακρίνουν!τα!γνωστά!
από!τα!άγνωστα,!
επινοούν!
bΣχολιάζουν!!τις!
παραμέτρους!και!την!
εξέλιξη!της!σχεδιαστικής!
διαδικασίας!και!το!βαθμό!
της!επιμέρους!αλλά!και!
συνολικής!αισθητικής!
ποιότητας!των!εργασιών!
τους!!

!Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΠροσπαθεί!να!ανασύρει!
από!την!μνήμη!των!
μαθητών!τις!αναγκαίες!
γνώσεις!που!ήδη!
γνωρίζουν!

!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
1Να!επικοινωνούν!
εκφράζοντας!τις!εμπειρίες!!
που!απέκτησαν,!τις!
δυσκολίες!που!
συνάντησαν,!τις!απορίες!!
τους.!
bΝα!!επικοινωνούν!και!!
να!!συνεργάζονται!και!
όταν!κρίνουν!!και!
εκθέτουν!τις!εργασίες!
τους!μέσα!στην!τάξη!
!

Οι!μαθητές:!
!
bΕπικοινωνούν,!
Συνεργάζονται,!
Μοιράζονται:!εμπειρίες!
ιδέες,!συναισθήματα!!!!!
bΠαρουσιάζουν!τις!
ατομικές!δημιουργίες!
τους!σε!μια!ομαδική!!
παρουσίαση!της!ενότητας!
αυτής,!μέσα!στην!τάξη!!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΕνθαρρύνει!τους!
μαθητές!να!εργαστούν!με!
πνεύμα!
ομαδοσυνεργατικό!και!
διάθεση!δημιουργικής!
άμιλλας!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!παρουσιάσουν!!και!
να!αναλύσουν!τη!
σχεδιαστική!διαδικασία!
που!ακολούθησαν!
bΝα!παρουσιάζουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!
της!ενότητας!!
bΝα!συμπληρώσουν!
Δελτίο!αυτοαξιολόγησης!!

Εποπτικό!υλικό!με!έμφαση!στην!μέτρηση!και!αναλογίες!
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!

3ο!Σχέδιο!Μαθήματος!(Διδακτικής!Ενότητας)!

Βιβλίο! Μαθητή,! CD,! DVD,! Ντοκιμαντέρ,! Ηλεκτρονικός! Υπολογιστής,! Βίντεο! Προβολέας,! Οθόνη,! ! Αφίσες,!
Πλαστικοποιημένο!αρχείο!με!Έργα!Τέχνης!από!αποκόμματα!περιοδικών!και!εφημερίδων,!Εκμαγεία!αντίγραφα!
από! τα! Πωλητήρια! των! Μουσείων! του! Υπουργείο! Πολιτισμού,! ! Ψηφιακές! συλλογές! έργων,! Βιβλία! με! έργα!
καλλιτεχνών! και! κινημάτων,! Σχέδια! εκπαιδευτικών! τέχνης,! ! Σχέδια! του! εκπαιδευτικού!στον!πίνακα!ή!σε! χαρτί!
σχεδίασης.!!

Στο!Κεφάλαιο!8.γ.(σ.15)!για!κάθε!θεματική!ενότητα!υπάρχει!αναλυτικό!εκπαιδευτικό!υλικό,!σύμφωνα!με!το!ΠΣ.!

4.!Τοποθέτηση!του!θέματος!στη!Σχεδιαστική!Επιφάνεια.(8!ώρες:!2!4ώρα)!

Υλικά:!Πινακίδα!σχεδίασης!Ελευθέρου!Σχεδίου!50Χ70!εκ.!(χάρμπορτ!m!ξυλοτέξ),!Χαρτί!για!Ελεύθερο!Σχέδιο!(π.χ.!!
Schoeller!ή!Ingres!ή!χαρτί!του!μέτρου!σε!φύλλα!50Χ70!εκ.!ή!35Χ50!εκ.!),!Σχεδιαστικό!!Ημερολόγιο,!!Μολύβια:!ένα!
σκληρό! (π.χ.ΗΒ,2Β),! ένα! μεσαίο! (π.χ.! ! 4Β,5Β),και! ένα! μαλακό! π.χ.6Β,7Β,)! ή! Κάρβουνο,! Γόμα! για! κάρβουνο,!
Ψαράκι,!Ξύστρα,!Πιαστράκια,!Βελόνα,!κ.λ.π.!

ΣΤΟΧΟΙ! ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ!ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!!! ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ!ΠΡΑΞΕΙΣ! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

!Οι!μαθητές!να!είναι!σε!!!!!!!
θέση:!
bΝα!γνωρίζουν!τι!
σημαίνει!τοποθέτηση!!του!
θέματος!στη!σχεδιαστική!
επιφάνεια!και!πόσο!
σημαντική!είναι!η!ορθή!
επιλογή!τοποθέτησης!

Οι!μαθητές:!

bΣχεδιάζουν!στο!ίδιο!!
χαρτί!τέσσερα!μικρά!
προσχέδια!από!τα!
επιμέρους!στοιχεία!μιας!
σύνθεσης!με!
διαφορετικές!υφές!
επιλέγοντας!την!αλλαγή!
θέσης!των!αντικειμένων,!
σε!σχέση!με!την!αρχική!
τους!τοποθέτηση!στη!
σύνθεση!
!

!

!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΤοποθετεί!μια!απλή!
σύνθεση!με!δυοmτρία!
αντικείμενα!σε!ένα!
ευδιάκριτο!σημείο!!της!
αίθουσας!
bΤα!αντικείμενα!που!θα!
επιλέξει!είναι!αναγκαίο!!!
να!παραπέμπουν!σε!
γεωμετρικά!σχήματα!αν!
είναι!δυνατόν!χωρίς!
ετικέτες,!γράμματα,!ή!
διακοσμητικά!Σχέδια!που!
ενδεχομένως!!να!
αποπροσανατολίζουν!ως!
προς!την!παρατήρηση!!
τους!μαθητές!(π.χ.!
κυλινδρικό!κουτί!!και!
παραλληλόγραμμο!κουτί)!
bΔιδάσκει!στους!μαθητές!
τους!συγκεκριμένους!
κανόνες!!που!είναι!
αναγκαίες!να!
εφαρμοστούν!
προκειμένου!!να!
τοποθετήσουν!σωστά!το!
θέμα!στην!σχεδιαστική!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!σχεδιάσουν!
προσχέδια!όλης!της!
σύνθεσης!ή!επιμέρους!
στοιχείων!αυτής,!!αρκετές!
φορές!για!τα!οποία!θα!
αξιολογηθούν!
!
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επιφάνεια!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!

θέση:!

bΝα!κατανοούν!!και!να!
περιγράφουν!την!

σημασία!που!έχει!η!

αρμονική!και!ισόρροπη!

τοποθέτηση!του!θέματος!

στο!χαρτί!!

!

Οι!μαθητές:!

!

Σχεδιάζουν!!ολιγόλεπτα!

Σχέδια!αλλάζοντας:!!!!!!!!!!!!!!!

bτην!χρονική!διάρκεια!
σχεδίασης!

bτην!οπτική!γωνία!
bτην!τοποθέτηση!του!
θέματος!στη!σχεδιαστική!

επιφάνεια!

bτο!μέγεθος!του!θέματος!
στην!σχεδιαστική!

επιφάνεια!

bτον!προσανατολισμό!του!
χαρτιού!!!!!!!!!!!!

!

Ο!εκπαιδευτικός:!

!

bΕπισημαίνει!στους!
μαθητές!ότι!η!

τοποθέτηση!πρέπει!να!!

βασίζεται!!και!στον!

κανόνα!της!χρυσής!τομής!

bΤο!θέμα!πρέπει!να!είναι!!!!!!!
τοποθετημένο!!με!

κατάλληλο!τρόπο!ώστε!

λαμβάνοντας!υπόψη!τον!

περιβάλλοντα!χώρο!!να!

μην!μας!δίνει!την!

εντύπωση!ότι!μπορεί!να!

πλησιάζει!μονομερώς!!σε!

κάποιο!άκρο!του!χαρτιού!!!!!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!

!

bΝα!!σχεδιάσουν!και!να!
δημιουργήσουν!σύνθεση!

με!!

οικεία!και!απλά!!σχήματα!!!

bΝα!αξιολογηθούν!για!τις!
εργασίες!τους!σε!σχέση!

με!την!ενότητα!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!

θέση:!

bΝα!εφαρμόζουν!
διαφορετικούς!τρόπους!

τοποθέτησης!!

bΝα!τοποθετούν!τις!
μορφές!–!αντικείμενα,!

του!θέματος!κατάλληλα!

και!σε!σχέση!με!τον!

περιβάλλοντα!χώρο!!

bΝα!χρησιμοποιούν!τα!
βοηθητικά!όργανα!

σχεδίασης,!!βελόνα,!και!

χάρτινο!πασπαρτού!

!

Οι!μαθητές:!

bΑποφασίζουν!για!την!
σύνθεση!που!θεωρούν!ότι!

αναδεικνύει!καλύτερα!τα!

μορφολογικά!στοιχεία!!

του!θέματος!τους!και!

σχεδιάζουν!σε!χαρτί!

διαστάσεων!50Χ70!εκ.!(Η!

επιτρεπόμενη!επιφάνεια!

σχεδίασης,!στις!εξετάσεις,!

είναι!50Χ50!εκ.,!δηλαδή!

τετράγωνη)!

bΧρησιμοποιούν!!τα!
επικουρικά!όργανα!

σχεδίασης,!!βελόνα,!και!

χάρτινο!πασπαρτού,!για!

την!σχεδίαση!του!θέματος!

και!την!επαλήθευσή!του!

με!άξονες!

!!

Ο!εκπαιδευτικός:!

!

bΔιδάσκει!!τις!δομές!της!
σύνθεσης!!και!τους!
κανόνες!που!πρέπει!να!

εφαρμοστούν!για!να!!!

εργαστούν!οι!μαθητές!
bΣυνεργάζεται!με!!τους!
μαθητές!!!στην!!

τοποθέτηση!του!θέματος!!!

με!βάση!την!επιλογή!κάθε!!

μαθητή!

bΕλέγχει!την!κλίμακα!του!
απεικονιζόμενου!θέματος!

που!αποτελεί!!

απαραίτητη!προϋπόθεση!

για!την!σωστή!

τοποθέτηση!του!στη!

σχεδιαστική!επιφάνεια!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!

!

bΝα!ελέγξουν!την!κλίμακα!
του!απεικονιζόμενου!

θέματος!!

bΝα!τοποθετήσουν,!στη!
σχεδιαστική!επιφάνεια!το!

θέμα,!λαμβάνοντας!

υπόψη!τους!σχετικούς!

κανόνες!

!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!

θέση:!

bΝα!αναλύουν!και!να!
επιτυγχάνουν!ισόρροπη!

και!αρμονική!τοποθέτηση!

του!θέματος!σε!σχέση!με!

τις!διαστάσεις!της!!

σχεδιαστικής!επιφάνειας.!

!(Να!αναγνωρίζουν!τη!

σχέση!!ύψουςm!πλάτους!

που!αποτελούν!τις!

Οι!μαθητές:!

bΑποδομούν!στα!
επιμέρους!στοιχεία!!κάθε!!!

έργο!τους!και!αναζητούν!!

τις!σχέσεις!που!υπάρχουν!

μεταξύ!των!μερών!

bΑναλύουν!!τα!έργα!!τους!
και!τα!συγκρίνουν!με!

βάση!καθορισμένα!

κριτήρια!τα!οποία!!

Ο!εκπαιδευτικός:!

!

!bΚαθοδηγεί!κάθε!μαθητή!!
ξεχωριστά!σύμφωνα!με!

τις!ανάγκες!που!έχει!το!

Σχέδιο!του!κάθε!φορά!!

(ακολουθεί!

διαφοροποιημένη!

διδασκαλία)!

bΜετά!τις!βασικές!οδηγίες!

που!δίνει!σε!κάθε!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!

!

bΝα!απαντήσουν!σε!
ερωτήσεις!!ανοικτού!

τύπου!!
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διαστάσεις!του!!όλου!

θέματος)!

bΝα!επιλύουν!
προβλήματα!

!bΝα!αναλύουν!κάνοντας!
κριτική!στο!έργο!που!

δημιούργησαν!

!

θέτουν,!(π.χ.!Θετικός!–!

πλήρης!και!Αρνητικός!–!

κενός!χώρος)!

!

ενότητα!μειώνει!τις!

υποδείξεις!του!

προκειμένου!ο!μαθητής!

να!αυτενεργήσει!

(Ακολουθεί!Φθίνουσα!!

Καθοδήγηση)!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!

θέση:!

bΝα!αξιολογούν!το!έργο!
τους!!σε!οποιαδήποτε!

σχεδιαστικό!στάδιο!

βρίσκεται,!κάνοντας!

αυτοαξιολόγηση!

Οι!μαθητές:!

bΕλέγχουν,!Κατατάσσουν!
bΑξιολογούν!Εκτιμούν!
θετικά!ή!αρνητικά!

bΔιατυπώνουν!
συμπεράσματα!

Ο!εκπαιδευτικός:!

!

bΣυντονίζει!και!καθοδηγεί!
τους!μαθητές!

προκειμένου!να!

αξιολογήσουν!τις!

εργασίες!τους!

!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!

!

bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!

της!συγκεκριμένης!

ενότητας!και!να!

αξιολογηθούν!σύμφωνα!

με!το!περιεχόμενο!της!

ενότητας!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!

θέση:!

bΝα!δημιουργούν!και!να!
συνθέτουν,!

εφαρμόζοντας!τους!

βασικούς!κανόνες!που!

έχουν!διδαχθεί!

Οι!μαθητές:!

!

bΕπινοούν!νέες!ιδέες,!
διαδικασίες,!συνθέτουν!

σχεδιάζουν!θέματα,!

εκθέτουν!τα!έργα!τους!

στην!ομάδα,!αναγάγουν!

από!το!μερικό!στο!όλον!

και!το!αντίθετο!

!

Ο!εκπαιδευτικός:!

!

bΣυντονίζει!τα!
δημιουργικά!δρώμενα,!

που!εκπονούνται!μέσα!

στην!τάξη!

bΕπανέρχεται!στην!
συγκεκριμένη!ενότητα!

(Τοποθέτηση!του!

Θέματος!στη!Σχεδιαστική!

Επιφάνεια)!όταν!το!θέμα!

αλλάζει!και!!οι!μαθητές!!

ξεκινούν!ένα!νέο!Σχέδιο!

!

Οι!μαθητές!καλούνται:!

!

bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!

με!τις!εργασίες!της!

συγκεκριμένης!ενότητας!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!

θέση:!

b!«Να!Μαθαίνουν!πώς!να!

!Μαθαίνουν»m!

Μεταγνώση!

!

Οι!μαθητές:!

!

bΕξηγούν!διαδικασίες,!
τρόπους!σκέψης,!

διακρίνουν!τα!γνωστά!

από!τα!άγνωστα,!

επινοούν!

bΑποκτούν!σχεδιαστικές!
δυνατότητες!και!!τις!

εφαρμόζουν!

bΣχολιάζουν!τις!
παραμέτρους,!την!εξέλιξη!

της!σχεδιαστικής!

διαδικασίας!και!το!βαθμό!

της!επιμέρους!αλλά!και!

συνολικής!προσέγγισης!

των!ζητούμενων!στις!

εργασίες!τους!

!Ο!εκπαιδευτικός:!

!

bΠροσπαθεί!να!ανασύρει!
από!την!μνήμη!των!

μαθητών!τις!αναγκαίες!

γνώσεις!που!ήδη!

γνωρίζουν!

!
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!

4ο!Σχέδιο!Μαθήματος!(Διδακτικής!Ενότητας)!!

!
Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!επικοινωνούν!
εκφράζοντας!τις!εμπειρίες!!
που!απέκτησαν,!τις!
δυσκολίες!που!
συνάντησαν,!τις!απορίες!!
τους!!
bΝα!!επικοινωνούν!και!!
να!!συνεργάζονται!και!
όταν!κρίνουν!!και!
εκθέτουν!τις!εργασίες!
τους!μέσα!στην!τάξη!
!
!

Οι!μαθητές:!
!
bΕπικοινωνούν,!
συνεργάζονται,!
μοιράζονται:!εμπειρίες!
ιδέες,!συναισθήματα!!!!
bΠαρουσιάζουν!τις!
ατομικές!δημιουργίες!
τους!σε!μια!ομαδική!!
παρουσίαση!της!ενότητας!
αυτής,!μέσα!στην!τάξη!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΕνθαρρύνει!τους!
μαθητές!να!εργαστούν!με!
πνεύμα!
ομαδοσυνεργατικό!και!με!
διάθεση!δημιουργικής!
άμιλλας!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!παρουσιάσουν!!και!
να!αναλύσουν!τη!
διαδικασία!που!
ακολούθησαν!!!
bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!
της!ενότητας!!
bΝα!συμπληρώσουν!
Δελτίο!αυτοαξιολόγησης!!

Εποπτικό!υλικό!με!έμφαση!!Τοποθέτηση!του!θέματος!στη!Σχεδιαστική!Επιφάνεια!

Βιβλίο! Μαθητή,! CD,! DVD,! Ντοκιμαντέρ,! Ηλεκτρονικός! Υπολογιστής,! Βίντεο! Προβολέας,! Οθόνη,! ! Αφίσες,!
Πλαστικοποιημένο!αρχείο!με!Έργα!Τέχνης!από!αποκόμματα!περιοδικών!και!εφημερίδων,!Εκμαγεία!αντίγραφα!
από! τα! Πωλητήρια! των! Μουσείων! του! Υπουργείο! Πολιτισμού,! ! Ψηφιακές! συλλογές! έργων,! Βιβλία! με! έργα!
καλλιτεχνών! και! κινημάτων,! Σχέδια! εκπαιδευτικών! τέχνης,! ! Σχέδια! του! εκπαιδευτικού!στον!πίνακα!ή!σε! χαρτί!
σχεδίασης.!!

Στο!Κεφάλαιο!8.γ.(σ.15)!για!κάθε!θεματική!ενότητα!υπάρχει!αναλυτικό!εκπαιδευτικό!υλικό,!σύμφωνα!με!το!ΠΣ.!

7)Φωτοσκίαση!(12!ώρες:!3!4ωρα)!

Υλικά:!Πινακίδα!σχεδίασης!Ελευθέρου!Σχεδίου!50Χ70!εκ.!(χάρμπορτ!m!ξυλοτέξ),!Χαρτί!για!Ελεύθερο!Σχέδιο!(π.χ.!!
Schoeller!ή!Ingres!ή!χαρτί!του!μέτρου!σε!φύλλα!50Χ70!εκ.!ή!35Χ50!εκ.!),!Σχεδιαστικό!!Ημερολόγιο,!!Μολύβια:!ένα!
σκληρό!(π.χ.ΗΒ,2Β),!ένα!μεσαίο!(π.χ.4Β,5Β),και!ένα!μαλακό!π.χ.6Β,7Β,)!ή!Κάρβουνο,!Γόμα!για!κάρβουνο,!Ψαράκι,!
Ξύστρα,!Πιαστράκια,!Βελόνα,!κ.λ.π.!

ΣΤΟΧΟΙ! ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ!ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!!! ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ!ΠΡΑΞΕΙΣ! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

!Οι!μαθητές!να!είναι!σε!!!!!!!
θέση:!
bΝα!γνωρίζουν!και!να!
χρησιμοποιούν!τους!
τόνους!ώστε!να!
αποδίδουν!τις!διαφορές!
φωτός!και!σκιάς!που!
παρατηρούν!επάνω!στα!
αντικείμενα!της!σύνθεσης!

!

Οι!μαθητές:!

bΣχεδιάζουν!συνθέσεις!με!
απλά!αντικείμενα,!
παρόμοια!των!!βασικών!
στερεών,!φωτισμένων!με!
διάχυτο!φως!

!

!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΤοποθετεί!μια!απλή!
σύνθεση!με!δυοmτρία!
αντικείμενα!σε!ένα!
ευδιάκριτο!σημείο!!της!
αίθουσας!
bΤα!αντικείμενα!που!θα!
επιλέξει!είναι!αναγκαίο!
να!παραπέμπουν!σε!
γεωμετρικά!σχήματα!αν!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!σχεδιάσουν!
συνθέσεις!από!απλά!
αντικείμενα,!παρόμοια!
των!!βασικών!στερεών,!
φωτισμένων!με!διάχυτο!
φως!και!να!αξιολογηθούν!
πάνω!σε!αυτό!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
bΝα!αποκτήσουν!την!
δυνατότητα!να!
χρησιμοποιούν!την!τονική!
κλίμακαmδιαβάθμιση!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
bΝα!χρησιμοποιούν!την!
τονική!κλίμακα!!
!

είναι!δυνατόν!χωρίς!
ετικέτες!γράμματα,!ή!
διακοσμητικά!Σχέδια!που!
ενδεχομένως!!!
αποπροσανατολίζουν!ως!
προς!την!παρατήρηση!
τους!μαθητές!(π.χ.!
κυλινδρικό!κουτί!!και!
παραλληλόγραμμο!κουτί)!
bΔιδάσκει!στους!μαθητές!
τις!!θεωρητικές!γνώσεις!
που!αφορούν!την!έννοια!
του!φωτός!και!της!σκιάς!!
καθώς!και!!κανόνες!με!
βάση!τους!οποίους!θα!
εργαστούν!!προκειμένου!
να!αποδώσουν!τις!
διαφορές!φωτός!και!
σκιάς!που!παρατηρούν!
επάνω!στα!αντικείμενα!

bΕξηγεί!στους!μαθητές!τι!
σημαίνει!τονική!κλίμακαm
διαβάθμιση!επίσης!γιατί!
και!πως!αυτή!
χρησιμοποιείται!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
bΝα!ασκηθούν!στην!
δημιουργία!της!τονικής!
κλίμακαςm!διαβάθμισης!
με!διαφορετικά!υλικά!!!m
Να!αξιολογηθούν!για!τις!
συγκεκριμένες!!εργασίες!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!κατανοούν!!και!να!!
!αποδίδουν!τους!όγκους,!
και!τα!επίπεδα!των!
αντικειμένων!με!τη!
φωτοσκίαση!

!

Οι!μαθητές:!
!
bΠαρατηρούν,!αποδίδουν!!!!
με!φωτοσκίαση,!τα!
αντικείμενα!!σε!σχέση!με!
τα!επίπεδα,!τους!όγκους!!
τη!τονικότητα!και!τη!θέση!
που!κατέχουν!στο!θέμα!
ως!προς!την!πηγή!φωτός!
!bΑνατρέχουν!σε!Σχέδια!
ζωγράφων,!γλυπτών,!
αρχιτεκτόνων!επίσης!σε!
!μαθητικά!Σχέδια!!
bΕπεξεργάζονται!το!οπτικό!
υλικό!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΕπισημαίνει!στους!
μαθητές!την!
διαφοροποίηση!των!
τόνων!και!της!φόρμας!στα!
απλά!στερεά!αντικείμενα!
που!τοποθέτησε!στην!
Σύνθεση!!!!(συγκεκριμένα!
στα!5!βασικά!στερεά:!
κύβος,!σφαίρα,!
κύλινδρος,!κώνος,!
πυραμίδα)!
!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!εφαρμόσουν!τη!
τονική!διαβάθμιση!σε!
Σχέδια!με!
οικεία!και!απλά!!σχήματα!
bΝα!αξιολογηθούν!για!τις!
συγκεκριμένες!!εργασίες!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
mΝα!εφαρμόζουν!και!να!
αποδίδουν!τις!τονικές!
σχέσεις!και!τις!αντιθέσεις!
(contrast)!ώστε!να!
επιτυγχάνουν!την!
απόδοση!της!αίσθησης!

Οι!μαθητές:!

bΣχεδιάζουν!συνθέσεις!με!
διαφορετικούς!!διάχυτους!
ή!έντονους!φωτισμούς,!σε!
επιφάνεια!50Χ70!εκ.!
(Όμως!η!επιτρεπόμενη!
επιφάνεια!σχεδίασης,!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΔιδάσκει!τη!θεωρία!!και!
τους!κανόνες!που!πρέπει!
να!εφαρμόζονται!κατά!
την!εργαστηριακήm!
σχεδιαστική!!διαδικασία!
από!τους!μαθητές!!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!απαντήσουν!σε!
ερωτήσεις!!ανοικτού!
τύπου!
!
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του!βάθους!και!της!
προοπτικής!
!
!
!

στις!εξετάσεις,!είναι!
50Χ50!εκ.,!δηλαδή!
τετράγωνη)!

!

!

bΕπισημαίνει!τον!ρόλο!του!
φωτός!και!της!σκιάς!ως!
προς!την!εντύπωση!και!
απόδοση!του!συνόλου!
της!σύνθεσης!
bΕπιδιώκει!να!
κατανοήσουν!ότι!είναι!
αναγκαίο!και!σημαντικό!
να!αποτυπώνεται!η!
συγκεκριμένη!μεταξύ!
τους!σχέση!και!
αλληλουχία!για!!ένα!
ολοκληρωμένο!Ελεύθερο!
Σχέδιο!
bΕξηγεί!ότι!η!φωτεινότερη!
και!σκουρότερη!φόρμα,!
της!σύνθεσης!είναι!και!τα!
«όρια»!της!τονικής!του!
διαβάθμισης!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!!
bΝα!αναλύουν!και!να!
ανάγουν!το!!τοπικό!
χρώμα!στον!κατάλληλο!
τόνο!του!γκρι!
bΝα!αποδίδουν!την!
Οπτική!Υφή!(τα!υλικά!των!
επιφανειών,!όπως:!τα!
γυαλίσματα!τη!διαφάνεια!!
τις!αντανακλάσεις!κ.λ.π.)!
!bΝα!εξηγούν!!τις!
διαφορές!ανάμεσα!στην!
Αυτοσκιά!!που!
χρησιμοποιείται!ως!μέσο!
απόδοσης!του!όγκου!και!
την!Εριμμένη!Σκιά!που!
αποδίδει!τον!
τρισδιάστατο!χώρο!
bΝα!επιλύουν!
προβλήματα!ή!λάθη!που!
προκύπτουν!κατά!τη!
σχεδιαστική!διαδικασία!
στη!ζωγραφική!επιφάνεια!

Οι!μαθητές:!

bΑναλύουν!!τα!έργα!!τους!
και!τα!συγκρίνουν!με!
βάση!καθορισμένα!
κριτήρια!τα!οποία!!
θέτουν,!(!π.χ.!!αποδίδουν!
την!Οπτική!Υφή!m!τα!υλικά!
των!επιφανειών,!όπως!και!
τα!γυαλίσματα!τη!
διαφάνεια!τις!
αντανακλάσεις!κ.λ.π.)!
bΔιακρίνουν!τις!διαφορές!
ανάμεσα!στην!Αυτοσκιά!!
που!χρησιμοποιείται!ως!
μέσο!απόδοσης!του!
όγκου!και!την!Εριμμένη!
Σκιά!που!αποδίδει!τον!
τρισδιάστατο!χώρο!!
bΑποδομούν!το!έργο!τους!
στα!επιμέρους!στοιχεία!
και!αναζητούν!σχέσεις!
μεταξύ!αυτών!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΕξηγεί!την!διαφορά!
Ανάμεσα!στην!Οπτική!και!
Απτική!Υφή!
bΕξηγεί!!τις!διαφορές!
ανάμεσα!στην!Αυτοσκιά!!
που!χρησιμοποιείται!ως!
μέσο!απόδοσης!του!
όγκου!και!την!Εριμμένη!
Σκιά!που!αποδίδει!τον!
τρισδιάστατο!χώρο!
bΚαθοδηγεί!κάθε!μαθητή!!
ξεχωριστά!σύμφωνα!με!
τις!ανάγκες!που!έχει!το!
Σχέδιο!του!κάθε!φορά!!
(ακολουθεί!
διαφοροποιημένη!
διδασκαλία)!
bΜετά!τις!βασικές!οδηγίες!
που!δίνει!σε!κάθε!
ενότητα!μειώνει!τις!
υποδείξεις!του!
προκειμένου!ο!μαθητής!
να!αυτενεργήσει!
(Ακολουθεί!Φθίνουσα!!
Καθοδήγηση)!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!απαντήσουν!σε!
ερωτήσεις!!ανοικτού!
τύπου!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!αξιολογούν!το!έργο!
τους!σε!κάθε!σχεδιαστικό!

Οι!μαθητές:!

bΕλέγχουν,!κατατάσσουν!
bΑξιολογούν!m!Εκτιμούν!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΣυνεργάζεται!με!τους!
μαθητές!για!να!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!



!

!

! 37!

στάδιο!κάνοντας!

αυτοαξιολόγηση!

bΝα!!αναλύουν!λύσεις!
που!αφορούν!τις!

φωτοσκιάσεις!!!σε!έργα!

καλλιτεχνών!

!

θετικά!ή!αρνητικά!

bΔιατυπώνουν!
συμπεράσματα!

bΑξιολογούν!και!
σχολιάζουν!τα!Σχέδια!

τους!καθώς!επίσης!και!

Σχέδια!καλλιτεχνών!

αξιολογήσουν!τις!

εργασίες!τους!

!

της!συγκεκριμένης!

ενότητας!και!να!

αξιολογηθούν!σύμφωνα!

με!τις!σχετικές!εργασίες!

που!εκπονήθηκαν!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!

θέση:!

bΝα!δημιουργούν!και!να!
συνθέτουν!προσηλωμένοι!

κάθε!φορά!στους!

βασικούς!κανόνες!που!

έχουν!διδαχθεί!!

bΝα!ασκούνται!και!να!
πειραματίζονται!
προκειμένου!να!

αποκτήσουν!!την!
προσωπική!τους!γραφή!

αποδίδοντας!ταυτόχρονα!

τους!σωστούς!τόνους!

!

!

!

!

Οι!μαθητές:!

!

bΕπινοούν!νέες!ιδέες,!
διαδικασίες,!συνθέτουν!

σχεδιάζουν!θέματα,!

εκθέτουν!τα!έργα!τους!

στην!ομάδα,!αναγάγουν!

από!το!μερικό!στο!όλον!

και!το!αντίθετο!

bΦωτογραφίζουν!

εξωτερικούς!χώρους!του!

σχολείου!ή!της!γειτονιάς,!

το!πρωί!και!το!απόγευμα!

και!συγκρίνουν!τα!έργα!

τους!

bΔημιουργούν!και!
επεξεργάζονται!με!απλά!

προγράμματα!

επεξεργασίας!εικόνας,!

ασπρόμαυρα!

Φωτογραφικά!πορτραίτα!

μαθητών!με!

πλαγιομετωπικούς!

φωτισμούς!

!

Ο!εκπαιδευτικός:!

!

bΣυντονίζει!τις!δράσεις!
που!γίνονται!μέσα!στην!

τάξη!

bΕπανέρχεται!στην!
συγκεκριμένη!ενότητα!

όταν!το!θέμα!αλλάζει!και!!

οι!μαθητές!!ξεκινούν!ένα!

νέο!Σχέδιο!

!

!

Οι!μαθητές!καλούνται:!

!

bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!

της!συγκεκριμένης!

ενότητας!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!

θέση:!

b!«Να!Μαθαίνουν!πώς!να!

!Μαθαίνουν»m!

Μεταγνώση!

!

Οι!μαθητές:!

!

bΕξηγούν!διαδικασίες,!
τρόπους!σκέψης,!

διακρίνουν!τα!γνωστά!

από!τα!άγνωστα,!

επινοούν.!

bΣχολιάζουν!την!εξέλιξη!
της!σχεδιαστικής!

διαδικασίας!και!το!βαθμό!

της!αισθητικής!ποιότητας!

των!εργασιών!τους!

!

!Ο!εκπαιδευτικός:!

!

bΠροσπαθεί!να!ανασύρει!
από!την!μνήμη!των!

μαθητών!γνώσεις!που!

ήδη!γνωρίζουν!

!
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!

12. Αξιολόγηση!
!

Ο!εκπαιδευτικός!παρακολουθεί!συστηματικά!και!ανελλιπώς!τους!μαθητές,!

ατομικά!και!ομαδικά,!και!με!βάση!τις!απορίες!και!δυσκολίες!που!προκύπτουν!κάθε!

φορά! επαναπροσδιορίζει! τη! διαδικασία! διδασκαλίαςmμάθησης,! επιβραβεύει! την!

προσήλωση!και!την!αυτοπειθαρχία!στη!«συστηματική!άσκηση»
41
!και!αξιολογεί!:!

!

! Την!εξελικτική!πρόοδο!του!μαθητή!μέσα!από!τα!έργα!του.!

! Την!παρουσίαση! των! έργων! των!μαθητών!μέσα!στην! τάξη,! μετά! την! ολοκλήρωση!

κάθε!άσκησης.!

! Την! περιγραφή! και! τον! σχολιασμό! συνολικά! και! ατομικά! των! σχεδίων! των!

συμμαθητών! τους! με! διακριτικότητα! και! ευγένεια,! χωρίς! να! γίνεται! συγκριτική!

αξιολόγηση!(Οι!μαθητές!πρέπει!να!ενθαρρύνονται!να!εκφράζονται!κριτικά).!!

! Την!παρουσίαση!του!Portfolio!m!Ατομικού!Φάκελου!του!κάθε!μαθητή!!!!!!

!

Θα! ήτα! καλό! να! γράφεται! σε! κάποιες! εργασίες! τους,! ο! βαθμός! από! δοκιμαστικές!

εξετάσεις! (σε! μίμηση! συνθηκών! πανελλαδικών! εξετάσεων! και! σε! παλαιότερα! θέματα!

πανελλαδικών! ή! θέματα! προσαρμοσμένα! στις! ! απαιτήσεις! που! έχουν! καθορισθεί)!

προκειμένου!οι!μαθητές!να!εξοικειωθούν!με!την!συγκεκριμένη!κλίμακα!βαθμολόγησης.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!Ευθυμίου!Π.,!Ακρίτας!Γ.,!Ελεύθερο!Σχέδιο,!Γενική!φιλοσοφία!και!σκοποί!του!ΠΣ!!Άξονες!και!
κριτήρια!για!τη!σύνταξη!του!ΠΣ,!ΙΕΠ,!σ.3m4.!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!

θέση:!

bΝα!επικοινωνούν!
εκφράζοντας!τις!εμπειρίες!!

που!απέκτησαν!τις!

δυσκολίες!που!

συνάντησαν,!τις!απορίες!!

τους!!

!bΝα!!επικοινωνούν!και!!
να!!συνεργάζονται!και!
όταν!κρίνουν!!και!

εκθέτουν!τις!εργασίες!

τους!μέσα!στην!τάξη!

!

!

Οι!μαθητές:!

!

bΕπικοινωνούν,!
συνεργάζονται,!

μοιράζονται:!νέες!

εμπειρίες,!ιδέες,!

συναισθήματα!!!!!

bΠαρουσιάζουν!τις!
ατομικές!δημιουργίες!

τους!σε!μια!ομαδική!!

παρουσίαση!της!ενότητας!

αυτής,!μέσα!στην!τάξη!

Ο!εκπαιδευτικός:!

!

bΕνθαρρύνει!τους!
μαθητές!να!εργαστούν!με!

πνεύμα!

ομαδοσυνεργατικό!και!με!

διάθεση!δημιουργικής!

άμιλλας!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!

!

bΝα!παρουσιάσουν!!και!
να!αναλύσουν!τη!

διαδικασία!που!

ακολούθησαν!για!την!

ολοκλήρωση!του!έργου!

τους!

bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!

της!ενότητας!!

bΝα!συμπληρώσουν!
Δελτίο!αυτοαξιολόγησης!!

Εποπτικό!υλικό!με!έμφαση!στη!Φωτοσκίαση!

Βιβλίο! Μαθητή,! CD,! DVD,! Ντοκιμαντέρ,! Ηλεκτρονικός! Υπολογιστής,! Βίντεο! Προβολέας,! Οθόνη,! ! Αφίσες,!

Πλαστικοποιημένο!αρχείο!με!Έργα!Τέχνης!από!αποκόμματα!περιοδικών!και!εφημερίδων,!Εκμαγεία!αντίγραφα!

από! τα! Πωλητήρια! των! Μουσείων! του! Υπουργείο! Πολιτισμού,! ! Ψηφιακές! συλλογές! έργων,! Βιβλία! με! έργα!

καλλιτεχνών! και! κινημάτων,! Σχέδια! εκπαιδευτικών! τέχνης,! ! Σχέδια! του! εκπαιδευτικού!στον!πίνακα!ή!σε! χαρτί!

σχεδίασης.!!

Στο!Κεφάλαιο!8.γ.(σ.15)!για!κάθε!θεματική!ενότητα!υπάρχει!αναλυτικό!εκπαιδευτικό!υλικό,!σύμφωνα!με!το!ΠΣ.!
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Η!βαθμολογία!του!τετραμήνου!κάθε!μαθητή!αναγράφεται!στον!έλεγχο!προόδου,!χωρίς!
να!συμπεριλαμβάνεται!στον!μέσο!όρο!των!υπολοίπων!μαθημάτων.!!

Τέλος! παροτρύνει! και! οργανώσει! την! συμμετοχή! σε! ομαδική! έκθεση! του! μαθητή! σε!
επίπεδο!Σχολείου!ή!Δήμου!

!
Σημαντικά!κριτήρια!αξιολόγησης!είναι:!
!
! Οι!σωστές!εκτιμήσεις!των!αναλογιών!και!των!μορφικών!στοιχείων!του!θέματος!
! Η!σωστή!τοποθέτηση!του!θέματος!στην!σχεδιαστική!επιφάνεια!!
! Ενδιαφέρουσα!σύνθεση!
! Η!σωστή!χρήση!της!τονικής!κλίμακας!
! Η!σωστή!απόδοση!της!τρίτης!διάστασης!
! Η!καλλιέργειαmανάπτυξη!της!προσωπικής!έκφρασης!–!γραφής!
! Σε!σύνθεση!που!θα!ζητείται!χρώμα,!καταγράφουμε!τις!γνώσεις!που!έχει!ο!μαθητής!

στη!θεωρία!του!χρώματος!
! Το!επιμέρους!αλλά!και!το!συνολικό!σχεδιαστικό!και!αισθητικό!αποτέλεσμα!

!
Τέλος! θα! πρέπει! ο! μαθητής! να! γνωρίζει! και! να! αξιολογείται! με! βάση! την!
«εκατονταβάθμια! κλίμακα»! βάσει! της! οποίας,! αξιολογούνται! τα! Σχέδια! των!
Πανελλαδικών!εξετάσεων:!
■!Τοποθέτηση!–!Μέγεθος!
■!Σχέδιο!–!Αναλογίες!
■!Τόνοιb!Εντύπωση!!

!
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Κύκλου,!Τομέας!Εφαρμοσμένων!Τεχνών,!ΟΕΔΒ.!
!

18. Arnheim!R.,!Visual!Thinking,!University!of!California!Press,!Berkeley,!L.!Angeles,!London,!(Ελλ.!
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Representation,! Princeton! University! Press,! βλ.! επίσης! Johannes! Wilde,! Italian!
Drawings!in!the!British!Museum,!Michelangelo!and!his!Studio,!Λονδίνο,!1953.!Tέχνη!
και!ψευδαίσθηση,!Βιβλιοθήκη!της!Τέχνης!m!Εκδόσεις!Νεφέλη,!Αθήνα,!1995.!

22. Λομπάρντι!M.,! (Απόσπασμα!από!το!εισαγωγικό!σημείωμα!του!καταλόγου!Leonardo!Genio!
delle!Machine,!Φλωρεντία!Cartei!&!Bacagli,!2005)!Κατάλογος!από!την!Έκθεση!!the!genius!of!
Leonardo!η!μεγαλοφυΐα!,!!Ελληνικός!Κόσμος!Ιδρύματος!Μείζονος!Ελληνισμού,!2006.!

23. Panofsky! E.,! L’! Academia! tedesca! della! architectura,! scultura! e! pinttura:! oder,! Teutsche!
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1. !http://www.netschoolbook.gr/epimorfosi/bloommtaxonomy.html!
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5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8Cm
%CF%85%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%
B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AFm
%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9m
%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1mbloom/!
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Παράρτημα!!!!!

Ενδεικτικός!Πίνακας!βοηθητικός!για!τη!σύνταξη!και!οργάνωση!Σχεδίων!
Μαθήματος!για!το!Ελεύθερο!Σχέδιο!

Μάθημα!ή!Ενότητα!

Υλικά:!Πινακίδα!σχεδίασης!Ελευθέρου!Σχεδίου!50Χ70!εκ.!(χάρμπορτ!m!ξυλοτέξ),!Χαρτί!για!Ελεύθερο!Σχέδιο!(π.χ.!!
Schoeller!ή!Ingres!ή!χαρτί!του!μέτρου!σε!φύλλα!50Χ70!εκ.!ή!35Χ50!εκ.!),!Σχεδιαστικό!!Ημερολόγιο,!!Μολύβια:!ένα!
σκληρό!(π.χ.ΗΒ,2Β),!ένα!μεσαίο!(π.χ.4Β,5Β),και!ένα!μαλακό!π.χ.6Β,7Β,)!ή!Κάρβουνο,!Γόμα!για!κάρβουνο,!Ψαράκι,!
Ξύστρα,!Πιαστράκια,!Βελόνα!κ.λ.π.!

ΣΤΟΧΟΙ! ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ!ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!!! ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ!ΠΡΑΞΕΙΣ! ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ!

!Οι!μαθητές!να!είναι!σε!!!!!!!
θέση:!
bΝα!γνωρίζουν!!

!
!
!
!
!

Οι!μαθητές:!

bΣχεδιάζουν!!
bΝα!εφαρμόζουν!

!
!

!
!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΤοποθετεί!!επιλέγει!!
bΔίνει!στους!μαθητές!τις!
αρχές!πάνω!στις!οποίες!
θα!εργαστούν!
!bΜαθαίνει!στους!
μαθητές!τι!είναι!!.....και!
με!ποιους!κανόνες!να!
εφαρμόζουν………!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!σχεδιάσουν!και!να!
αξιολογηθούν!!
!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!κατανοούν!!!

Οι!μαθητές:!
!
bΠαρατηρούν!!και!
συγκρίνουν!!

!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΕπισημαίνει!στους!
μαθητές!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!σχεδιάσουν!
bΝα!αξιολογηθούν!!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!εφαρμόζουν!!
!
!

Οι!μαθητές:!

bΣχεδιάζουν!!

!

!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΔιδάσκει!τις!βασικές!
αρχές!που!είναι!
αναγκαίες!για!να!!
εργαστούν!οι!μαθητές!!
!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!απαντήσουν!σε!
ερωτήσεις!!ανοικτού!
τύπου!
!
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Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!!
bΝα!αναλύουν!!!
bΝα!αποδίδουν!!
bΝα!εξηγούν!!τις!
διαφορές!!
bΝα!επιλύουν!
προβλήματα!ή!λάθη!που!
προκύπτουν!κατά!τη!
σχεδιαστική!διαδικασία!
στη!ζωγραφική!επιφάνεια!

Οι!μαθητές:!

bΑναλύουν!!τα!έργα!!τους!
και!τα!συγκρίνουν!με!
βάση!καθορισμένα!
κριτήρια!τα!οποία!!
θέτουν,!!
bΔιακρίνουν!τις!διαφορές!!
bΑποδομούν!σε!επιμέρους!
στοιχεία!κάθε!ένα!έργο!
τους!και!αναζητούν!
σχέσεις!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΕξηγεί!την!διαφορά,!!!τις!
διαφορές!!
bΚαθοδηγεί!κάθε!μαθητή!!
ξεχωριστά!σύμφωνα!με!
τις!ανάγκες!που!έχει!το!
Σχέδιο!του!κάθε!φορά!!
(ακολουθεί!
διαφοροποιημένη!
διδασκαλία)!
bΜετά!τις!βασικές!οδηγίες!
που!δίνει!σε!κάθε!
ενότητα!μειώνει!τις!
υποδείξεις!του!
προκειμένου!να!αφήσει!
τον!μαθητή!να!
αυτενεργήσει!(Ακολουθεί!
Φθίνουσα!!Καθοδήγηση)!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!απαντήσουν!σε!
ερωτήσεις!!ανοικτού!
τύπου!
!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!αξιολογούν!το!έργο!
τους!σε!κάθε!σχεδιαστικό!
στάδιο!(αυτοαξιολόγηση)!
b!Να!!αναλύουν!!

Οι!μαθητές:!

bΕλέγχουν,!κατατάσσουν,!
!αξιολογούν!
bΕκτιμούν!θετικά!ή!
αρνητικά!
bΔιατυπώνουν!
συμπεράσματα!
bΑξιολογούν!και!
σχολιάζουν!τα!Σχέδια!
τους!και!Σχέδια!
καλλιτεχνών!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΣυνεργάζεται!με!τους!
μαθητές!προκειμένου!να!
αξιολογήσουν!τις!
εργασίες!τους!!
!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!!
της!συγκεκριμένης!
ενότητας!και!να!
αξιολογηθούν!!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!δημιουργούν!και!να!
συνθέτουν!!
!

Οι!μαθητές:!
!
bΕπινοούν!νέες!ιδέες,!
διαδικασίες,!συνθέτουν!
σχεδιάζουν!θέματα,!
εκθέτουν!τα!έργα!τους!
στην!ομάδα,!αναγάγουν!
από!το!μερικό!στο!όλον!
και!το!αντίθετο!
bΔημιουργούν!και!
επεξεργάζονται!με!απλά!
προγράμματα!
επεξεργασίας!εικόνας,!
ασπρόμαυρα!θέματα`!!
!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΣυντονίζει!τις!δράσειςm!
σχεδιαστική!διαδικασία!
κατά!την!διάρκεια!του!
μαθήματος!
bΕπανέρχεται!στην!
συγκεκριμένη!ενότητα!
κάθε!φορά!που!οι!
μαθητές!σχεδιάζουν!ένα!
νέο!θέμα!

!

Οι!μαθητές!καλούνται:!
!
bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!
της!συγκεκριμένης!
ενότητας!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
b!«Να!Μαθαίνουν!πώς!να!

Οι!μαθητές:!
!
bΕξηγούν!διαδικασίες,!

!Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΠροσπαθεί!να!ανασύρει!

!
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!Μαθαίνουν»m!
Μεταγνώση!
!

τρόπους!σκέψης,!
διακρίνουν!τα!γνωστά!
από!τα!άγνωστα,!
επινοούν.!
bΣχολιάζουν!την!εξέλιξη!
των!εργασιών!τους!σε!
σχέση!με!την!τεχνική!και!
την!αισθητική!λύση!που!
επέλεξαν!

από!την!μνήμη!των!
μαθητών!γνώσεις!που!
ήδη!γνωρίζουν!

Οι!μαθητές!να!είναι!σε!
θέση:!
bΝα!επικοινωνούν!
εκφράζοντας!τις!εμπειρίες!!
που!απέκτησαν,!τις!
δυσκολίες!που!
συνάντησαν,!τις!απορίες!!
τους!!
bΝα!!επικοινωνούν!και!!
να!!συνεργάζονται!και!
όταν!κρίνουν!!και!
εκθέτουν!τις!εργασίες!
τους!μέσα!στην!τάξη!
!
!

Οι!μαθητές:!
!
bΕπικοινωνούν,!
συνεργάζονται,!
μοιράζονται:!ιδέες,!
συναισθήματα,!εμπειρίες!!!
bΠαρουσιάζουν!τις!
ατομικές!δημιουργίες!
τους!σε!μια!ομαδική!!
παρουσίαση!της!ενότητας!
αυτής,!μέσα!στην!τάξη!

Ο!εκπαιδευτικός:!
!
bΕνθαρρύνει!τους!
μαθητές!να!εργαστούν!με!
πνεύμα!
ομαδοσυνεργατικό!και!
διάθεση!δημιουργικής!
άμιλλας!!

Οι!μαθητές!καλούνται:!!
!
bΝα!παρουσιάσουν!!και!να!
αναλύσουν!την!
διαδικασία!που!
ακολούθησαν!για!να!
σχεδιάσουν!
bΝα!παρουσιάσουν!τον!
Ατομικό!φάκελοmportfolio!
της!ενότητας!!
bΝα!συμπληρώσουν!
Δελτίο!αυτοαξιολόγησης!!

Εποπτικό!υλικό!

Βιβλίο! Μαθητή,! CD,! DVD,! Ντοκιμαντέρ,! Hλεκτρονικός! Υπολογιστής,! Βίντεο! Προβολέας,! Οθόνη,! ! Αφίσες,!
πλαστικοποιημένο!αρχείο!με!Έργα!Τέχνης!από!αποκόμματα!περιοδικών!και!εφημερίδων,!Εκμαγεία!αντίγραφα!
από! τα! Πωλητήρια! των! Μουσείων! του! Υπουργείο! Πολιτισμού,! ! Ψηφιακές! συλλογές! έργων,! Βιβλία! με! έργα!
καλλιτεχνών! και! κινημάτων,! Σχέδια! εκπαιδευτικών! τέχνης,! Σχέδια! του! εκπαιδευτικού! στον! πίνακα! ή! σε! χαρτί!
σχεδίασης.!!
Στο!Κεφάλαιο!8.γ.(σ.15)!για!κάθε!θεματική!ενότητα!υπάρχει!αναλυτικό!εκπαιδευτικό!υλικό,!σύμφωνα!με!το!ΠΣ.!
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