
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
       

   2015 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Λαλαζήση Χρυσούλα, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ12.02 (Συντονίστρια) 

Ακρίτας Γεώργιος, Εκπαιδευτικός ΔημοσίουΤομέα ΠΕ08 

Ευθυμίου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα ΠΕ08 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ: 

Μελισσινόπουλος Σταύρος, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα ΠΕ12.02 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ: Δαφιώτης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Δημοσίου Τομέα ΠΕ08 

Καραγεώργος Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.01 

Μπερεδήμας Παναγιώτης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ08 

Τζωρτζάκης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.01 

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Σωτήριος Γκλαβάς 

Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Υπεύθυνη Πράξης 
Γεωργία Φέρμελη 

Σύμβουλος Α΄ Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Το παρόν συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και εθνικούς πόρους 
στο πλαίσιο της πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο 

 Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Β΄ ΤΑΞΗΣ  
 

 

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 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 ο «χώρος» τίθεται ως κεντρικό αντικείμενο του 

σχεδίου. Η κατανόησή 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 του 

νοήματος». Στη συνέχεια, η σχεδιαστική δραστηριότητα με αντικείμενο το χώρο 

ενεργοποιείται από σκόπιμα ερεθίσματα όπως η φωτογραφία, ο κινηματογράφος, ο γραπτός 

λόγος ή 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 

ποικίλα ερεθίσματα που παρέχει το μάθημα και αντιλαμβάνονται μια πληρέστερη εικόνα της 

πραγματικότητας υπερβαίνοντας την αποσπασματική αντίληψή 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 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 τον διεπιστημονικό και διαθεματικό χαρακτήρα του μαθήματος μέσα από 

συνθετικές δραστηριότητες, νοηματοδοτώντας έτσι τη μάθηση. Τέλος, επιδιώκει το άνοιγμα 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς το περιβάλλον του σχολείου και την κοινότητα, είτε 

αντλώντας από εκεί θεματολογία, είτε οργανώνοντας εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

εκδηλώσεις. 

 

 

1η. Θεματική ενότητα: Ανάγνωση και κατανόηση του χώρου ως πολιτιστικού και πολιτισμικού φαινομένου - 

η βιωματική προσέγγιση (2Χ4 ώρες) 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

Οι μαθητές: 

 να οξύνουν την 

παρατηρητικότητά 

τους προς στοιχεία 

 

 

 Ο Χώρος: 

ο κοινωνικός χώρος, 

ο πολιτισμικός χώρος. 

 

Στο σχολείο: 

 Προγραμματισμός 

εκπαιδευτικής περιήγησης και 

διδακτικού υλικού 

 

 Σχολικό εγχειρίδιο 
 

 Περιγραφή ενός 
χώρου/κτιρίου 

http://ebooks.edu.gr

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A110/246/1824,5881/
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του χώρου που είναι 

αθέατα1 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 

πλαίσιο2 (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 

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 

 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 - 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 

σκίτσα, φωτογραφίες, 

κολλάζ και πρόχειρα 

σχέδια,  μακέτες και 

κείμενα 

 Αντιπαραβολή λεκτικής 

και σχεδιαστικής 

γλώσσας. 

 

 

 

 

 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 

4-6 με έμφαση στον  

αναστοχασμό. 

 Αυτοαξιολόγηση 

 

 

/modules/ebook/s
how.php/DSGL-
A110/246/1824,58
81/ 

 

 Η πολυκατοικία ως 
θερμοκοιτίδα, ΝΙΚΟΣ 
ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΗ 
07.12.2014 
http://www.kathimeri
ni.gr/794503/article/p
olitismos/polh/h-
polykatoikia-ws-
8ermokoitida 

 

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

 Σήλια Νικολαίδου, 
«Εισαγωγή στην 
Κοινωνιολογία του 
χώρου». 
Αποσπάσματα: 
Ο δημόσιος χώρος, 
σ. 89-94,  
Κατοικία και 
ιδιωτική 
πρωτοβουλία,  
σ. 141-144  
 

 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

2014-apo-ton-

kallikrati-ston-

                                                           
1
 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. 
2
 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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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 

 

kalatrava/ 

 

 Βίντεο:  Παρασκήνιο 
- 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, 

287-288. 

 

 

2η. Θεματική ενότητα: Ανάγνωση και κατανόηση του χώρου ως πολιτιστικού και πολιτισμικού φαινομένου -  

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 

 

 η παρατήρηση - 

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 μη-

 

 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 εξω-

σχεδιαστικών ερεθισμάτων – 

οι μαθητές επιλέγουν 

φωτογραφία, ζωγραφικό 

έργο, κινηματογραφική 

ταινία, κείμενο γραπτού 

λόγου 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 2 ώρες 

 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/magazine-

30691875 
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 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 

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 4-6) 

πάνω στη διαδικασία 

της επιλογής και 

χρήσης των μέσων 

αναπαράστασης 

χώρου 

 να αυτοαξιολογούνται 

(ως συνέπεια του 

προηγούμενου)  

υλικότητας στο χώρο 

(ατμόσφαιρα, πνεύμα, 

χαρακτήρας, μνήμη, 

πληροφορία) 

 

 το συμπλήρωμα της 

φαντασίας -

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  

 

 η αναγκαιότητα των 

κανόνων και των 

συμβάσεων στο σχέδιο 

– κοινότητα κωδίκων 

 κατόψεις, όψεις΄τομές 

 

 

 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 4-6 με έμφαση στον  

αναστοχασμό. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 1 ώρα 

 

 Έκθεση του συνόλου των 

εργασιών και παρουσιάσεις - 

συζήτηση 

 Αυτοαξιολόγηση 

 Ανατροφοδότηση από τον 

διδάσκοντα 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 2 ώρες 

 

 

 

ενδεικτικά -

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 

 Κική Δημουλά, Η 

σκόνη. 

http://ebooks.edu.gr

/modules/ebook/sho

w.php/DSGL-

C132/638/4102,187

99/index_1_19.html 

 Κική Δημουλά, Τα 

πάθη της βροχής. 

http://ebooks.edu.gr

/modules/ebook/sho

w.php/DSGYM-

C113/351/2369,904

1/ 

 

ενδεικτικά -

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 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18799/index_1_19.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18799/index_1_19.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18799/index_1_19.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18799/index_1_19.html
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C132/638/4102,18799/index_1_19.html
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Belly_of_an_Architect
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Belly_of_an_Architect
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Belly_of_an_Architect
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Αρχιτεκτονική-

Χώρος-

Κινηματογράφος 

http://sadas-

pea.gr/magazine/AR

XITEKTONES_53.pdf 

 

ενδεικτικά -

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: 

 Google.Images για: 

Lohse, Modrian, 

Newman, Rothko. 

 

ενδεικτικά -

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 

 Google για: 

Ελληνική 

Αρχιτεκτονική – 

φωτογραφικά 

λευκώματα 

 

 
 

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 

 

Παραδείγματα: 

 αρχιτεκτονικός 

σχεδιασμός – κτίρια  

 βιομηχανικός 

σχεδιασμός – χρηστικά 

αντικείμενα 

 η ιστορία της σχεδίασης 

 

 σχεδιαστική γλώσσα: 

γραμμικό σχέδιο 

 

 Παρουσίαση από το 

διδάσκοντα, σε προβολή, 

συνόλου από σημαντικά 

αρχιτεκτονικά έργα και άλλα 

αντικείμενα  σχεδιασμού, με 

φωτογραφίες, μικρο-βίντεο 

και έμφαση σε πλήρη σχέδια 

διαφόρων κατηγοριών και 

σχεδ. κλιμάκων, από όλο το 

ιστορικό εύρος, με έμφαση 

στο έργο σύγχρονων και 

 

 Σχολικό εγχειρίδιο 
 

 Ενδεικτικό κατάλογο 
έργων προς 
παρουσίαση (από το 
εγχειρίδιο Οδηγού 
για τον 
Εκπαιδευτικό) σε 
έντυπη μορφή. 

 

 Μηχανές 

http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_53.pdf
http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_53.pdf
http://sadas-pea.gr/magazine/ARXITEKTONES_53.pdf
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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 

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 4-6) 

πάνω στη διαδικασία 

της επιλογής και 

χρήσης των μέσων 

αναπαράστασης 

χώρου 

 να αυτοαξιολογούνται 

(ως συνέπεια του 

προηγούμενου)  

 

 

 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 

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 

(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, 

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  
 

 

https://www.google.com/earth/
https://www.google.com/earth/
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πληροφορίες κλπ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 4 ώρες 

 

Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται για το ίδιο 

ή επόμενο θέμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 4 ώρες 

 

4η. Θεματική ενότητα: Βασικές έννοιες παραστατικής γεωμετρίας: ορθές προβολές  

(1Χ4 ώρες) 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθητές  

 να γνωρίζουν τρόπους 

και μεθόδους 

παράστασης απλών 

γεωμετρικών 

στοιχείων (π.χ. 

σημείων, ευθειών, 

σχημάτων) 

χρησιμοποιώντας 

γνώσεις της 

παραστατικής 

Γεωμετρίας. 

 να αντιστοιχίσουν τις 

τρεις διαστάσεις ενός 

στερεού στις δύο 

διαστάσεις ενός 

επιπέδου. 

 να αναγνωρίζουν τη 

μορφή και τα 

χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα 

γεωμετρικών στερεών 

από σχέδιά τους. 

 να σχεδιάσουν απλές 

όψεις γεωμετρικών 

στερεών, ως προς ένα 

και δύο επίπεδα 

προβολής. 

 

 Γενικά περί προβολών, 

στοιχεία παραστατικής 

Γεωμετρίας (προβολή, 

κατάκλιση), παράσταση 

σε ένα, σε δύο και σε 

περισσότερα επίπεδα 

προβολής 

 Προβολή, επίπεδο και 

ευθεία προβολής 

 Ορθή προβολή, τρόπος 

σχεδίασης ορθής 

προβολής 

 Σύστημα ορθών 

προβολών 

 

 

 

 Να δοθούν στους μαθητές 

προς αντιστοίχηση 

σκαριφήματα και ορθές 

προβολές - εργασία σε 

ομάδες 

 Οι μαθητές να ολοκληρώσουν 

ημιτελείς προβολές δοθέντος 

αντικειμένου (σε μακέτα ή 

σκαρίφημα) 

 Να δοθεί σκαρίφημα στερεού 

σώματος και οι μαθητές να 

σχεδιάσουν τις ορθές 

προβολές σε οριζόντιο και 

κατακόρυφα επίπεδα 

 

 Σχολικό εγχειρίδιο 
 

 

5η. Θεματική ενότητα: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο: Κάτοψη - Όψη – Τομή  
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(12Χ4 ώρες) 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Οι μαθητές  

 να κατανοούν και να 
επεξηγούν το ρόλο 
και τη σημασία της 
αρχιτεκτονικής 
μελέτης. 

 Να είναι σε θέση να 
αναφέρουν τα 
διάφορα σχέδια που 
απαρτίζουν μία 
αρχιτεκτονική 
μελέτη και τις 
αντίστοιχες κλίμακες 
. 

 

 Τι είναι αρχιτεκτονική 
μελέτη 

 Σχέδια που 
απαρτίζουν μια 
αρχιτεκτονική μελέτη 

 

 Σύντομη εισαγωγή στις 
δισδιάστατες 
απεικονίσεις 
ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΟΨΕΙΣ – 
ΤΟΜΕΣ 
(ανακεφαλαιώνοντας 
τις προηγούμενες 
νύξεις στο πρώτο 
μέρος του ΑΠΣ 

 

 Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει 
ολοκληρωμένη σειρά σχεδίων 
αρχιτεκτονικής μελέτης και 
εξηγεί τις διαφορές μεταξύ 
τους 

 Ο εκπαιδευτικός επεξηγεί, με 
τη βοήθεια εποπτικών μέσων 
(σχεδίων, διαφανειών, 
φωτογραφιών, μακετών, 
προγραμμάτων του Η/Υ και 
βιντεοταινιών) τη σημασία 
των κατασκευαστικών 
λεπτομερειών ως μέρους της 
ολοκληρωμένης 
αρχιτεκτονικής μελέτης. 

 Αναφορά σε μια σημαντική 
αρχιτεκτονική μελέτη που  
παρουσιάσθηκε στο α μέρος   
( και της οποίας κάποια 
σχέδια αντέγραψαν σε εκείνη 
την αναγνωριστική φάση οι 
μαθητές ) 
. 

 Οι μαθητές εργαζόμενοι 
ομαδοσυνεργατικά 
επιλέγουν την κατάλληλη 
κατά περίπτωση κλίμακα 
που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί για την 
δημιουργία επιμέρους 
σχεδίων μιας αρχιτεκτονικής 
μελέτης. Παρουσιάζουν με 
επιχειρήματα την επιλογή 
τους στην τάξη. 

 

 

 Βιβλίο μαθητή 
 

 Φύλο 
πληροφοριών με 
οδηγίες που 
αφορούν τα σχέδια 
που απαρτίζουν 
μία αρχιτεκτονική 
μελέτη 

 

 Επανάληψη θέματος 
κάτοψης από την 3η 
ενότητα  
 
. 

 

 Οι μαθητές να 
χαρακτηρίζουν σε 
διάφορα σχέδια τη 
λειτουργικότητα των 
χώρων. 

 Να σχεδιάζουν 

 

 Η Κάτοψη ως οριζόντια 
τομή: στοιχεία σχεδίου 

 Ορισμός Κάτοψης  

 Είδη  κατόψεων Άνοψη, 
κάτοψη δωμάτων-
στεγών Τοπογραφικό 

 

 Παρουσίαση και επεξήγηση 
κατόψεων  

    Οι μαθητές/τριες: 
    Καλούνται σε ομάδες (από 

σκαριφήματα): 

 να επιλέξουν κατά περίπτωση 

 

 Βιβλίο μαθητή 
 

 Σχετικά βιβλία από 
τη σχολική 
βιβλιοθήκη 



12 
 

κάτοψη 
χρησιμοποιώντας  
κάνναβο 

 Να σχεδιάζουν  
κάτοψη 
ακολουθώντας 
οργανωμένο τρόπο 
και τηρώντας 
παράλληλα τις 
καθιερωμένες 
συμβάσεις. 

 Να χρησιμοποιούν 
ορθά  την επισήμανση 
των διάφορων 
στοιχείων και του 
τρόπου απόδοσής 
τους στα σχέδια της 
κάτοψης (π.χ. πάχη, 
είδη γραμμών)  

 Να σχεδιάζουν την 
ίδια κάτοψη σε 
διαφορετικές 
κλίμακες.  
 

 Κλίμακα 

 Βήματα σχεδίασης 

 Πληροφορίες που δίνει 
η Κάτοψη σε διάφορες 
κλίμακες: λεπτομέρειες:  

 Κουφώματα 

 Έπιπλα και εξοπλισμός 

 Σκάλες 

 Στοιχεία περιβάλλοντος: 
δέντρα, θάμνοι, νερό, 
άνθρωποι, αυτοκίνητο 

 Ενδείξεις: βορράς, 
γραφική κλίμακα, βέλη 
τομής, στάθμη, γραμμή 
ανάβασης 

 Συμβολισμοί υλικών 

την κατάλληλη κλίμακα  

 να επιλέξουν πάχη στοιχείων 

 να σχεδιάσουν ατομικά τις  
κατόψεις και 

 να παρουσιάσουν το 
αποτέλεσμα στην τάξη. 

  Να σχεδιάσουν κάτοψη 
χρησιμοποιώντας  κάνναβο 

 Ο/Η εκπαιδευτικός 
καθοδηγεί, επεξηγεί, 
συμβουλεύει τους/τις 
μαθητές/τριες κατά τη 
διάρκεια της σχεδίασης 
 

 Σχεδίαση θέματος κάτοψης 
από την 3η ενότητα  
 

 

 Παρουσίαση σειράς 
σχεδίων ενός 
κτιρίου. (από τον 
κατάλογο της 
ενότητας 3) 

 

  

 

 να συσχετίζουν την 
κλίμακα σχεδίασης με 
τη θέση και τις 
διαστάσεις (μεγέθη) 
των διάφορων 
στοιχείων σε σχέδια 
όψεων. 

  να αποτυπώνουν 
σχεδιαστικά τη μορφή 
τη θέση και τις 
διαστάσεις (μεγέθη) 
των διάφορων 
στοιχείων στα σχέδια 
όψεων. 

  να κατανοούν  και να 
εξηγούν  την 
αναπαράσταση των 
υλικών στην όψη 

 Να παράγουν όψεις 
από δεδομένη 
κάτοψη  

 

 Η Όψη ως 
απομακρυσμένη τομή – 
στοιχεία σχεδίου 

 Η διαδικασία  
σχεδίασης όψεων. 

 Η όψη σαν ως σχέδιο 
απόδοσης της εικόνας 
του κτίσματος και 
στοιχείων του 
περιβάλλοντα χώρου. 

 Αναγκαίες γραφικές 
διαφοροποιήσεις των 
στοιχείων της όψης – η 
απόδοση του βάθους 

 Οι συμβολισμοί  και  τα 
πάχη των γραμμών. 

 Πληροφορίες που δίνει 
η Όψη σε διάφορες 
κλίμακες: λεπτομέρειες:  

 Κουφώματα 

 Έπιπλα και εξοπλισμός 

 Σκάλες 

 Στοιχεία περιβάλλοντος: 
δέντρα, θάμνοι, νερό, 
άνθρωποι, αυτοκίνητο 

 Συμβολισμοί υλικών 
στην όψη (ξύλο, πέτρα, 

 

 Παρουσίαση και επεξήγηση 
της όψης όπως προκύπτει ως 
σχέδιο ορθής προβολής σε 
κατακόρυφο επίπεδο  
παράλληλο σε μία από τις 
πλευρές του κτιρίου. 

 Χαρακτηρισμός και ονομασία 
των όψεων (παρατήρηση-
παρουσίαση από ομάδα 
μαθητών).  

 Οι μαθητές να συμπληρώσουν 
σε ημιτελείς όψεις τα στοιχεία 
που λείπουν.  
 

 Ασκήσεις σχεδίασης όψεων 
κτιρίων από δεδομένη 
κάτοψη με έμφαση στη 
διαφοροποίηση του βάθους 
(πάχη γραμμών). 
 

 Ανάρτηση σχεδίων, 
σχολιασμός από τους μαθητές 
τεχνικών δυσκολιών και 
ποιότητας του 
αποτελέσματος. Συμμετοχή 
όλων των μαθητών στη 
διατύπωση αξιολογικών 

 

 Βιβλίο μαθητή 
 

 Σχέδια και 
φωτογραφίες 
κτιρίων με 
συσχετισμό 
κατόψεων όψεων 
(από την 3η ενότητα)  
 



13 
 

λιθοδομές, σοβάς, 
γυαλί) 

κρίσεων. 
 

 

 Οι μαθητές να 
ερμηνεύουν ορθά την 
τομή.  

 Να διακρίνουν με 
σαφήνεια τα στοιχεία 
της τομής σε 
τεμνόμενα και 
προβαλλόμενα. 

 να αντιστοιχίζουν σε 
τομές κατόψεις. 

 να σχεδιάζουν κατά 
μήκος και εγκάρσιες 
τομές από αντίστοιχες 
κατόψεις 
αποδίδοντας με 
πληρότητα τα 
στοιχεία τους. 

 

 Η Τομή ως σχέδιο 
εσωτερικής όψης– 
στοιχεία σχεδίου. 

 Συσχετισμός και 
σύνδεση κάτοψης και 
τομής. 

 Σχεδιαστική διαδικασία 
και αναγκαίες γραφικές 
διαφοροποιήσεις των 
στοιχείων της τομής. 

 Τεμνόμενα στοιχεία 
(έδαφος, δομικά 
στοιχεία, συμπαγή 
έπιπλα). 

 Απεικόνιση 
προβαλλόμενων 
στοιχείων.  

 Σχεδιαστική 
μεθοδολογία και 
αντιστοίχιση κάτοψης – 
τομής. 

 Συμβολισμοί υλικών 
στην τομή 

 Πληροφορίες που δίνει 
η τομή σε διάφορες 
κλίμακες: λεπτομέρειες  

 Κουφώματα 

 Έπιπλα και εξοπλισμός 

 Σκάλες 

 

 Παρουσίαση και επεξήγηση 
της τομής όπως προκύπτει ως 
σχέδιο ορθής προβολής από 
την τομή της κάτοψης 
(μακέτας, κτιρίου ή χώρου) 
από νοητό κατακόρυφο 
επίπεδο σε συγκεκριμένη 
θέση. 

 Διερεύνηση διαφορετικών 
θέσεων τομής στην κάτοψη με 
έμφαση σε ειδικά σημεία 
(παρατήρηση - παρουσίαση 
και από ομάδα μαθητών – 
μελέτη περιπτώσεων, 
σκαριφηματικές ασκήσεις). 

 Ασκήσεις σχεδίασης τομών 
κτιρίων από δεδομένη 
κάτοψη με έμφαση στη 
διαφοροποίηση του βάθους 
στην εσωτερική όψη (πάχη 
γραμμών). 
 

 Ανάρτηση σχεδίων, 
σχολιασμός από τους μαθητές 
τεχνικών δυσκολιών και 
ποιότητας του 
αποτελέσματος. 

 Συμμετοχή όλων των μαθητών 
στη διατύπωση αξιολογικών 
κρίσεων. 

 

 

 Βιβλίο μαθητή 
 

 Σχέδια και 
φωτογραφίες 
κτιρίων με 
συσχετισμό 
κατόψεων – τομών. 
(από τον κατάλογο 
της 3ης ενότητας)  
 

 
Οι μαθητές 

 να βελτιώνουν 
δεξιότητες τους, όπως 
διαχείρισης χρόνου, 
σχεδιαστικών 
αποφάσεων 

 να αυξήσουν την 
αυτοπεποίθηση και 
την ψυχραιμία ώστε 
να εργάζονται 
αποδοτικά σε 
συνθήκες πίεσης (πχ 
πανελλαδικές 

 

 Παρουσίαση και 
Ανάλυση των κριτηρίων 
αξιολόγησης του 
πανελλαδικώς 
εξεταζόμενου ειδικού 
μαθήματος ΓΡΑΜΜΙΚΟ 
ΣΧΕΔΙΟ με βάση τις 
ανακοινώσεις της 
αρμόδιας  επιτροπής 
θεμάτων 

 

 Εξάσκηση σε θέματα 
εξετάσεων (παλαιότερα)  

 τεστ προσομοίωσης 
πανελλαδικών εξετάσεων 

 ενημέρωση 
επικαιροποιημένων οδηγιών 
πανελλαδικών εξετάσεων 
ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 4Χ4 ώρες 

 

 

 Παλαιότερα θέματα 
εξετάσεων και 
κριτήρια 
αξιολόγησης τους 

 επικαιροποιημένες 
οδηγίες 
πανελλαδικών 
εξετάσεων 
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εξετάσεις)  
 

 
 

6η. Θεματική ενότητα: Βασικές έννοιες παραστατικής γεωμετρίας: αξονομετρικές προβολές  

και στοιχεία προοπτικού σχεδίου  

(2Χ 4 ώρες) 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 Οι μαθητές να 

μπορούν διακρίνουν 

τρόπους παράστασης 

αντικειμένων με 

αξονομετρικές 

προβολές και να 

αναγνωρίζουν τα 

βασικότερα είδη τους  

 να σχεδιάζουν 

αξονομετρικά σχέδια 

συνθέσεων δύο ή 

τριών απλών 

κτιριακών όγκων, ή 

εσωτερικού χώρου, 

ακολουθώντας τη 

βέλτιστη πορεία 

εργασίας. 

 να σχεδιάζουν τις 

τρεις όψεις ενός 

απλού κτιρίου 

(πρόσοψη, κάτοψη, 

αριστερή πλάγια όψη) 

ή εσωτερικού χώρου, 

με δεδομένη την 

αξονομετρική 

προβολή του 

 

 Η αξονομετρική 

απεικόνιση ως μέθοδος 

σχεδιαστικής απόδοσης 

τρισδιάστατων 

αντικειμένων ή χώρου 

και ως σύνθεση 

σχεδίων ορθών 

προβολών. Πεδίο 

εφαρμογής. 

 Πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα των 

αξονομετρικών έναντι 

των σχεδίων ορθών 

προβολών. 

 Διάκριση των 

αξονομετρικών σχεδίων 

ανάλογα με: 

 Επίπεδο προβολής 

(ορθή και πλάγια) 

 Γωνίες κλίσης των 

αξόνων x, y 

 Κλίμακα συσχετισμού 

μεταξύ των αξόνων x,y,z 

(μονομετρικές, 

διμετρικές, τριμετρικές) 

 Πορεία σχεδιασμού σε 

ισομετρική και 

διμετρική προβολή. 

Σύγκριση των 

παραγόμενων σχεδίων. 

 Δυνατότητες μέτρησης 

και αισθητικό 

αποτέλεσμα, ανάλογα 

με το είδος της 

αξονομετρικής 

 

 Παρουσίαση-σύγκριση και 

σχολιασμός σχεδίων 

διάφορων αξονομετρικών 

προβολών και όψεων, καθώς 

και ανάλυση παραδειγμάτων 

τρόπων προσέγγισης της 

μορφής διαφόρων 

αντικειμένων. 

 Μελέτη έτοιμων σχεδίων ανά 

δυάδα μαθητών, παρουσίαση 

στην τάξη. 

 Σχεδιαστική απόδοση των 

ορθών προβολών από 

αξονομετρικό σχέδιο κτιρίου 

 Σχεδιασμός αντικειμένου σε 

ισομετρική προβολή  

 Σχεδιασμός αντικειμένου σε 

μονομετρική προβολή 

Cavalier (γωνία 30ο/60ο ή 

60ο/30ο) 

 Σχεδιαστική απόδοση 

τρισδιάστατου αντικειμένου ή 

χώρου από σχέδια ορθών 

προβολών, σε διμετρική 

προβολή. 

 

 

 Βιβλίο μαθητή 

 

 Φύλλα εργασίας 

με ασκήσεις 

σχεδίασης ορθών 

προβολών απλών 

αντικειμένων από 

τα αντίστοιχα 

αξονομετρικά 

 Φύλλα εργασίας 

με ασκήσεις 

σχεδίασης διαφό-

ρων μορφών  

αξονομετρικών 

από τα αντίστοιχα 

σχέδια ορθών 

προβολών 
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προβολής 

 

 Να αποδίδουν τον 

τρισδιάστατο χώρο 

χρησιμοποιώντας τις 

βασικές αρχές της 

προοπτικής 

 

 Προοπτική με ένα και 
δύο σημεία φυγής. 
Σημεία φυγής και 
ορίζοντας παρατήρησης 
 

 

 

 Σχεδιάζουν προοπτικό σχέδιο 

με δύο σημεία φυγής από 

απόσπασμα θέματος της 

προηγούμενης ενότητας 

 

 Βιβλίο μαθητή 
 

 
 

7η. Θεματική ενότητα: Γραμμές και Καμπύλες: τα είδη και οι συναρμογές (4 ώρες) 

Σχεδίαση γραμμάτων  

(1Χ4 ώρες) 

Μπορεί να διδαχθεί στη χρονική στιγμή που κρίνει κατάλληλη ο διδάσκων. Για παράδειγμα θα μπορούσε να 

είναι στο τέλος της 3ης ενότητας ή μέσα στην 6η ενότητα. Μπορεί επίσης να διδαχθεί τμηματικά. 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 Οι μαθητές να 
κατανοούν και να 
εξηγούν το 
συμβολισμό του 
πάχους των γραμμών  

 να αντιλαμβάνονται 
και να αξιοποιούν  την 
επίδραση της 
διαφοροποίησης 
αποβλέποντας  σε 
βελτίωση του  
αισθητικού 
αποτελέσματος  

 Να επιλέγουν το 
κατάλληλο πάχος 
γραμμής . 

 Να σχεδιάζουν 
διακριτά πάχη 
γραμμών με χρήση 
σχεδιαστικών 
οργάνων 

 Να σχεδιάζουν με 
ακρίβεια συναρμογές 
καμπύλης-ευθείας και 
καμπύλης-καμπύλης 
 

 

 Είδη και πάχη γραμμών  

 Σύνδεση με τα 
πραγματικά 
αντικείμενα-οι γραμμές 
ως κώδικας 
αναπαράστασης. 

 Σχεδιαστικά εργαλεία 
και μεθοδολογία 
χάραξης γραμμών στο 
γραμμικό σχέδιο.  

 Σχεδιαστικές δυσκολίες 
(πχ ποιότητα γραμμής - 
συναρμογές καμπύλων 
με ευθείες ή μεταξύ 
καμπύλων γραμμών). 

 Η σημασία της 
ποιότητας και της 
ορθής επιλογής του 
είδους γραμμής στην 
αισθητική του τελικού 
σχεδίου. 

 Η σχεδίαση των 
γραμμάτων με 
σχεδιαστικά όργανα, 
επιλογή κατάλληλου 
πάχους γραμμής 

 

 Παρουσίαση και επεξήγηση 
του συμβολισμού των 
γραμμών σε διάφορα είδη 
σχεδίου.  

 Μελέτη έτοιμων σχεδίων ανά 
δυάδα μαθητών, παρουσίαση 
στην τάξη, συζήτηση. 

 Ασκήσεις συμπλήρωσης 
γραμμών σε σχέδια. 

 Σχεδίαση διακοσμητικών 
μοτίβων με χρήση γραμμών 
διαφορετικού πάχους και 
τύπου. Προσθήκη γραμμών με 
προσωπική επιλογή του 
μαθητή με στόχο την 
αισθητική βελτίωση.  

 Ανάρτηση σχεδίων, 
σχολιασμός από τους μαθητές 
τεχνικών δυσκολιών και 
ποιότητας του 
αποτελέσματος, Συμμετοχή 
όλων των μαθητών στη 
διατύπωση αξιολογικών 
κρίσεων. 

 

 Βιβλίο μαθητή 
 

 Φύλλα εργασίας 
με ασκήσεις 
συμπλήρωσης  

 Φύλλα εργασίας 
με διακοσμητικά 
μοτίβα που θα 
αντιγράψουν και 
θα εμπλουτίσουν 
οι μαθητές. 
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Παράρτημα 1: Τα όργανα σχεδίασης  

(2  ώρες) 

Μπορεί να διδαχθεί στη χρονική στιγμή που κρίνει κατάλληλη ο διδάσκων ως μια ενότητα ή σε δύο φάσεις 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 Ο μαθητές να 
διακρίνουν τα βασικά 
υλικά, μέσα και 
όργανα σχεδίασης.  

 Οι μαθητές να 
γνωρίζουν ποια είναι 
τα ελάχιστα  
σχεδιαστικά όργανα 
που είναι απαραίτητα 
για το γραμμικό 
σχέδιο και ότι χωρίς 
αυτά δεν μπορούν να 
σχεδιάσουν 

 Να χρησιμοποιούν 
σωστά και 
προσεκτικά τα όργανα 
σχεδίασης και να τα 
διατηρούν καθαρά 
και σε καλή 
κατάσταση επειδή 
αντιλαμβάνονται τη 
συσχέτιση με την 
ποιότητα και την 
ακρίβεια του σχεδίου  

 

 Γενικές πληροφορίες 
για τα υλικά, τα μέσα 
και τα όργανα σχεδία-
σης.  

 Κατάλογος των βασικών 
υλικών, μέσων και 
οργάνων σχεδίασης. 

 Περιγραφή και χρήση 
τους.  

 Ενημέρωση των 
μαθητών για τον τρόπο 
συντήρησης  των 
οργάνων σχεδίασης 
εξοικείωσή τους  με την 
διαδικασία. 

 

 

 Παρουσίαση από  τον 
καθηγητή όλων των υλικών, 
μέσων και οργάνων  
σχεδίασης  που αναφέρονται  
στη  διδακτική  ενότητα. 

 Περιγραφή καθ’ ενός απ’ 
αυτά και επίδειξη του τρόπου 
με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται. Ο 
καθηγητής ελέγχει αν κάθε 
μαθητής έχει καταλάβει τη 
χρήση των οργάνων. 

 Η αναφορά στη 
χρησιμοποίηση ορισμένων 
οργάνων, που είναι γνωστά 
από το μάθημα της  
Γεωμετρίας,  μπορεί να 
βοηθήσει στην εξοικείωση με 
τα νέα όργανα και υλικά. 
Μπορεί να παρουσιαστούν  
και όργανα  που δεν είναι 
πλέον σε χρήση, όπως 
γραμμοσύρτες και γκραφός, ή 
όργανα που η χρησιμοποίησή 
τους απαγορεύεται στις 
εξετάσεις, όπως στένσιλς ή 
κλιμακόμετρα, με τις 
απαραίτητες διευκρινίσεις. 

 Πρέπει να τονιστεί η σωστή 
στάση του σώματος  και ο 
σωστός φωτισμός κατά τη 
σχεδίαση. 

 Με αφορμή την τυποποίηση 
του χαρτιού και τη 
σκληρότητα της μύτης των 
μολυβιών να γίνει αναφορά 
στην ύπαρξη κανόνων 
τυποποίησης, που διέπουν το 
τεχνικό σχέδιο. Να 
διευκρινιστεί, ότι στο 
γραμμικό σχέδιο οι κανόνες 
αυτοί δε χρησιμοποιούνται με 
μεγάλη αυστηρότητα και ότι 

 

 Βιβλίο μαθητή 

 

 Διάφορα όργανα 
προς χρήση όπως  
τρίγωνα,  
διαβήτες,  
υποδεκάμετρα,  
πινακίδα, 
παραλληλογράφος, 
μηχανικά μολύβια,  
ειδικό χαρτί 
σχεδίασης 
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αυτό που κυρίως ενδιαφέρει 
είναι η ακρίβεια και 
καθαρότητα στη σχεδίαση, η 
προσωπική έκφραση και το 
αισθητικό αποτέλεσμα 

 Απλές Ασκήσεις 
γραμμογραφίας και 
διαγράμμισης με τη χρήση 
οργάνων 
 

 
 

Παράρτημα 2: Οι Γεωμετρικές κατασκευές ως εργαλείο  
σχεδιαστικής και κατασκευαστικής ακρίβειας.  

(1Χ4 ώρες) 
Μπορεί να διδαχθεί στη χρονική στιγμή που κρίνει κατάλληλη ο διδάσκων (πχ στις ορθές προβολές για βοήθεια στην 

παραγωγή σχεδίων με λιγότερες μετρήσεις) 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 Ο μαθητές να 

εμβαθύνουν τις 

γνώσεις τους στη 

Γεωμετρία 

σχεδιάζοντας με 

ακρίβεια βασικές 

γεωμετρικές 

κατασκευές  

ακολουθώντας τα 

κατάλληλα βήματα 

σχεδίασης ώστε να 

επιτευχθεί 

σχεδιαστική 

κατασκευαστική 

ακρίβεια.  

  να «αναγνωρίζουν» 

τις γεωμετρικές 

φόρμες μέσα σε ένα 

σχέδιο και να 

επιλέγουν τα 

κατάλληλα 

σχεδιαστικά όργανα 

για το σχεδιασμό τους 

 να 

συνειδητοποιήσουν οι 

μαθητές ότι μπορούν 

να χρησιμοποιούν 

 

 Οι γεωμετρικές 

κατασκευές ως κώδικας 

μέγιστης σχεδιαστικής 

ακρίβειας στα 

αρχιτεκτονικά και 

τεχνικά σχέδια. 

 Σχεδιαστικά εργαλεία 

και μεθοδολογία 

χάραξης γεωμετρικών 

κατασκευών στο 

γραμμικό σχέδιο. 

 Γεωμετρικός 

σχεδιασμός 

ευθύγραμμων 

τμημάτων (χάραξη, 

διχοτόμηση, 

παραλληλία και 

διαίρεση αυτών).  

 Γεωμετρική κατασκευή 

γωνιών (χάραξη, 

διχοτόμηση, 

τριχοτόμηση και 

μεταφορά αυτών). 

 Γεωμετρική απεικόνιση 

πολυγώνων. 

 Γεωμετρική κατασκευή 

κύκλων και τόξων σε 

 

 Προβολές με εποπτικά μέσα, 

σημαντικών αρχιτεκτονικών 

μνημείων και έργων Τέχνης, 

όπου είναι σαφής η 

σχεδιαστική εφαρμογή των 

γεωμετρικών κατασκευών. 

 Παρουσίαση και επεξήγηση 

των γεωμετρικών κατασκευών 

σε διάφορα είδη σχεδίου και 

η χρησιμότητα αυτών. 

 Μελέτη γραμμικών σχεδίων 

ανά δυάδα μαθητών, 

αναγνώριση της  εφαρμογής 

γεωμετρικών κατασκευών σε 

αυτά και παρουσίαση 

σχεδιαστικής τους επίλυσης 

στην τάξη. 

 Ασκήσεις συμπλήρωσης ελλει-

πόντων γεωμετρικών 

κατασκευών σε τεχνικά 

σχέδια. 

  Σχεδίαση διακοσμητικών 

μοτίβων και αντικειμένων, 

εφαρμόζοντας τις αρχές της 

Γεωμετρίας . 

 Προσθήκη πάχους γραμμών 

με προσωπική επιλογή του 

 

 Βιβλίο μαθητή 

 Φύλλα εργασίας με 

διακοσμητικά 

μοτίβα. 
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γραφικές μεθόδους 

για ταχύτερες 

μετρήσεις και 

μεγαλύτερη ακρίβεια 

στη σχεδίαση. 

 

διαφορετικά σημεία 

του σχεδιαστικού 

χώρου. 

 Χάραξη έλλειψης όταν 

δίδονται οι άξονες της. 

 Σχεδιαστικές δυσκολίες 

(πχ. επιλογή των 

κατάλληλων 

σχεδιαστικών οργάνων-

ποιότητα γραμμής-

συναρμογές καμπύλων 

με ευθείες ή μεταξύ 

καμπύλων γραμμών). 

 

μαθητή με στόχο την 

αισθητική καλλιέργεια.  

 Ανάρτηση σχεδίων, 

σχολιασμός από τους μαθητές 

τεχνικών δυσκολιών και 

ποιότητας του 

αποτελέσματος. Συμμετοχή 

όλων των μαθητών στη 

διατύπωση αξιολογικών 

κρίσεων. 

 
 

Παράρτημα 3: Βασικές αρχές αισθητικής & ορθολογικής οργάνωσης πίνακα σχεδίου 

 (2 ώρες) Μπορεί να διδαχθεί στη χρονική στιγμή που κρίνει κατάλληλη ο διδάσκων. (Καλό είναι να 

γίνεται σχετική αναφορά σε κάθε παρουσίαση αρχιτεκτονικής μελέτης και επιβεβαίωσή του κατ’ επανάληψη 

μέσα στις δραστηριότητες των άλλων σχετικών ενοτήτων (κάτοψης-όψης-τομής)  

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 Ο μαθητής να μπορεί 

να προσδιορίσει τα 

στοιχεία ενός πίνακα 

σχεδιάζοντας τον ο 

ίδιος εξ αρχής. 

 Οι μαθητές να  

τοποθετούν τα 

απαραίτητα σχέδια 

στη διαθέσιμη 

επιφάνεια με 

ορθολογικό τρόπο 

  να οργανώνουν 

αισθητικά τα στοιχεία 

ενός πίνακα 

 

 

 Στοιχεία πίνακα,  

    τίτλοι, υπομνήματα. 

  Οργάνωση πίνακα, 

ορθολογική, αισθητική  

 Επιλογή μεγέθους 

γραμμάτων και ορθής 

τοποθέτησης 

 Εναλλακτικές προτάσεις 

ορθής τοποθέτησης 

 

 

 

 Σύντομη αναφορά στον τρόπο 

που περιγράφεται 

σχεδιαστικά ένα αντικείμενο, 

κτίριο, τεχνικό έργο  κτλ. 

 Μελέτη ομαδοσυνεργατικά 

έτοιμων πινάκων σχεδίων 

επαγγελματικών, 

σπουδαστικών,  σχετικά με 

την ορθολογική ή μη 

οργάνωση του πίνακα, καθώς 

και επισήμανση των στοιχείων 

τους: σχέδια (κατόψεις, τομές, 

όψεις), τίτλοι, διαστάσεις, 

υπομνήματα, ενδείξεις τομών, 

βορράς κτλ., παρουσίαση 

στην τάξη, συζήτηση. 

 Μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν 

λανθασμένα  παραδείγματα, 

ώστε να αναδειχτεί η 

αναγκαιότητα της 

ορθολογικής οργάνωσης. 

 

 Βιβλίο μαθητή 

 Τεχνικά σχέδια (με 

επεξηγηματικά 

υπομνήματα) 

 Υλικό από την 

καθημερινή ζωή, 

όπως εξώφυλλα ή 

σελίδες βιβλίων, 

άλμπουμ 

φωτογραφιών, 

αφίσες, χαρτιά 

συσκευασίας, 

διαφημιστικά 

έντυπα. 
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  

 
 

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Ελεύθερου Σχεδίου αποσκοπεί στην καλλιέργεια της 

παρατήρησης, στην ανάπτυξη της διακριτής ταυτότητας των μαθητών, της κριτικής - 

αναστοχαστικής σκέψης τους και στην καλλιέργεια του ερευνητικού πνεύματος μέσα από την 

ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εικαστική έκφραση και δημιουργία. Στοχεύει στην προετοιμασία 

των μαθητών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα από την ευέλικτη, 

εργαστηριακή, θεωρητική και εξατομικευμένη εκπαιδευτική διαδικασία.  

Η καλλιέργεια της αισθητικής αντίληψης και της ατομικής έκφρασης συνιστούν 

βασικούς άξονες του νέου ΠΣ που συγχρόνως αποτελεί μέσο κατανόησης και εκτίμησης των 

επιτευγμάτων της ανθρώπινης δημιουργικότητας αλλά και άντλησης αισθητικής απόλαυσης. 

Επιπλέον, μέσα από την καλλιέργεια της δημιουργικής διάθεσης οδηγεί τον μαθητή 

στην αναζήτηση καινοτόμων εικαστικών λύσεων και πρακτικών δημιουργίας. Η αποκάλυψη 

και η καλλιέργεια των δυνατοτήτων του νέου ανθρώπου αποτελούν πρωταρχικό στόχο στη 

συνολική εκπαιδευτική διαδικασία. Με επιδίωξη τις  πρωτότυπες λύσεις και την ανάπτυξη 

νέου προβληματισμού το μάθημα αποσκοπεί στο να αποτελέσουν οι μαθητές τις δημιουργικές 

ομάδες των κοινωνιών τους.  

Μεθοδολογικά το Ελεύθερο Σχέδιο στηρίζεται στη βιωματική μάθηση, στην επίλυση  

εικαστικών προβλημάτων και στη μάθηση μέσω της ανακάλυψης. Οι ήδη υπάρχουσες 

διδακτικές προσεγγίσεις  διασαφηνίζονται, οργανώνονται και εμπλουτίζονται με την χρήση 

των νέων τεχνολογιών, οι οποίες παίρνουν τη μορφή εκπαιδευτικού υλικού. 

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 με σκοπό την εμπέδωση της θεωρίας μέσα από μια σειρά 

απλών ασκήσεων διαβαθμισμένων απαιτήσεων σχεδιαστικής ικανότητας βασισμένων στην 

αρχή: από την κατακτημένη γνώση και ικανότητα στις καινούριες απαιτήσεις. Η παρουσίαση 

του έργου ενός εκάστου εκπαιδευόμενου στην ομάδα, η αξιολόγησή του, αλλά και η δημόσια 

υποστήριξή της αποτελούν ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο τόσο για τον εκπαιδευόμενο όσο και 

για τον διδάσκοντα. Ο τελευταίος θα μπορεί να αξιολογεί τα μέσα που χρησιμοποιεί αλλά και 

ταυτόχρονα να διερευνά την δυναμική των ομάδων εργασίας και να συμβάλλει 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 ψυχο-κοινωνική ανάπτυξη, η κριτική σκέψη, η διανοητική και αισθητική 

καλλιέργεια αποτελούν τα βασικά ζητούμενα. 

 
 

1. Το Ελεύθερο Σχέδιο ως πολιτιστικό/πολιτισμικό φαινόμενο. (8 ώρες: 2Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές: 

-Να κατανοούν  τις 
διαφορετικές χρήσεις και 
μορφές του Ελευθέρου 
Σχεδίου και να εξηγούν την 
σημασία τους. 

- Να γνωρίζουν ότι το σχέδιο 
δεν είναι μόνο αποτύπωση 
μιας πραγματικότητας αλλά 

Το ελεύθερο σχέδιο ως: - 
μέσο καταγραφής οπτικών 
στοιχείων με την μορφή 
σκίτσου/σκαριφήματος. 

- προκαταρκτικό σχέδιο 
όπου εξερευνούνται ιδέες 
προετοιμάζοντας το κυρίως 
έργο.   

-υπόβαθρο για τα  

Οι μαθήτριες και οι 
μαθητές: 

- Παρατηρούν αναλύουν 
και σχολιάζουν σχέδια 
καλλιτεχνών, από 
διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους.  Αναζητούν το 
σχετικό υλικό στο 
διαδίκτυο. 

- Παρατηρούν και 

Βιβλίο μαθητή 
Λέξεις κλειδιά - 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.  
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και αυτόνομη καλλιτεχνική 
δημιουργία. 

-Να συνεργάζονται και να 
αναπτύσσουν κοινωνικές 
δεξιότητες. 

εικαστικά, τις 
εφαρμοσμένες τέχνες. 

 - αυτόνομο έργο τέχνης με 
αξία αισθητική και 
νοηματική. 

-Το σχέδιο από την 
προϊστορική εποχή ως 
σήμερα.  

σχολιάζουν τα εξελικτικά 
στάδια δημιουργίας 
έργων τέχνης.  

- Αναζητούν στο 
διαδίκτυο, παρατηρούν 
και σχολιάζουν μαθητικά 
σχέδια. 

- Εκπονούν ατομικές ή 
ομαδικές συνθετικές 
εργασίες για την εξέλιξη 
των μορφικών και 
πλαστικών στοιχείων του 
σχεδίου σε  
συγκεκριμένες κοινωνίες 
και ιστορικές περιόδους.  

 

- Κυκλαδικά Ειδώλια 

- Αφρικανική, Ιβηρική τέχνη  

- Τέχνη του Μεξικό (800-400 
π.Χ.) 

- Προκολομβιανοί Πολιτισμοί 
(Ολμέκοι 2000 π.Χ. κ.ά)  

-Άντονι Γκαουντί (Antoni 
Gaudi) 

Ψηφιακές συλλογές έργων:       
- Αν. Σχολή Καλών Τεχνών: 
http://195.130.76.227/adlib/si
te/index_html?type=topics                                          
-Σύνδεσμοι με  μουσεία: 
http://www.nationalgallery.gr/
site/content.php?sel=65 

http://www.metmuseum.org/
collection 

http://www.metmuseum.org/t
oah/works-of-art/ 

http://www.tate.org.uk/art/se
arch 

Λίστες Μουσείων: 
http://www.artcyclopedia.com
/museums.html  

http://en.wikipedia.org/wiki/Li
st_of_museums 

- Σχέδια  εκπαιδευτικών 
τέχνης. 

- Κινηματογραφικές ταινίες. 

-ΘΕΟΦΙΛΟΣ ( 1987) του Λάκη 
Παπαστάθη.                                 
-El Greco (2007) του Γιάννη 
Σμαραγδή, 119'. 

 

2. Υλικά και τεχνικές του σχεδίου (8 ώρες: 2Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθητές/-τριες να 
γνωρίζουν και να:    
χρησιμοποιούν  
 - τα υλικά του σχεδίου. τις 
βασικές τους χρήσεις και 
τεχνικές. 

Ιδιότητες υλικών και 
τεχνικές δυνατότητες 
γραφής με τα: 
-Μολύβια, κάρβουνα, ξηρά 
παστέλ. 
-Μελάνια, υδατοδιαλυτά 
χρώματα. 
-Μικτά υλικά, κολάζ, 
φροτάζ. 

Οι μαθήτριες/-τές 
εξασκούνται: 
- στην δημιουργία 
βασικών  πεντατονικών 
κλιμάκων, κατ’ ελάχιστο, 
με  χρήση διαφορετικών 
υλικών και τεχνικών. 
-σε μικτές τεχνικές με 
διαφορετικών 

Βιβλίο μαθητή 
Λίστα έργων ανά τεχνική: 
http://www.wikiart.org/en/pai
ntings-by-technique 
Ντεγκά Ε. (Edgar Degas) – 
Παναγιώτης Τέτσης «Ύδρα» 
- Αποσπάσματα ταινιών 
σχετικών με τα συντεχνιακά 
συνεργεία, από το Διαδίκτυο, 

http://195.130.76.227/adlib/site/index_html?type=topics
http://195.130.76.227/adlib/site/index_html?type=topics
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=65
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=65
http://www.metmuseum.org/collection
http://www.metmuseum.org/collection
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/
http://www.tate.org.uk/art/search
http://www.tate.org.uk/art/search
http://www.artcyclopedia.com/museums.html
http://www.artcyclopedia.com/museums.html
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museums
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museums
http://www.wikiart.org/en/paintings-by-technique
http://www.wikiart.org/en/paintings-by-technique
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-Χαρτιά. επιφανειών χαρτιά. για το εργαστήριο του Τζιότο 
στο: «Το Δεκαήμερο» του Π. 
Π. Παζολίνι. 
- Andrei Rublev (1966) Andrei 
Tarkovski,  Σοβ. Ενωση 1966. 
Σενάριο: Andrei Mikhalkov-
Kontchalovski, Andrei 
Tarkovski 

3. Μέτρηση και αναλογίες (12 ώρες: 3Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές: 
 
- Να σχεδιάζουν με   
επικουρική χρήση των 
βοηθητικών οργάνων 
σχεδίασης,  βελόνα, και 
χάρτινου πασπαρτού. 
   
 
-Να εφαρμόζουν τους 
απαραίτητους βασικούς 
κανόνες στην μέτρηση και 
τις αναλογίες. 

Βασικές μετρήσεις: 
 - εύρεση της βασικής 
μετρικής μονάδας σε κάθε 
σύνθεση. 
-Διαίρεση της μεγαλύτερης 
διάστασης της σύνθεσης και 
των επί μέρους στοιχείων 
της από την μικρότερη 
βασική. 
-έλεγχος με οριζόντιους και 
κάθετους άξονες και 
δευτερευόντως με 
πλάγιους. 
- Χρήση της βελόνας σαν 
επιβεβαίωση των βασικών 
αναλογιών αλλά και όλων 
των σημαντικών προβολών 
της σύνθεσης. 

Οι μαθήτριες/-τές: 
 - Σχεδιάζουν μια απλή 
μετωπική σύνθεση με 
ελαφρά ανισομεγέθη 
αντικείμενα, σε συνθήκες 
εργαστηριακού 
φωτισμού, και 
ολιγόχρωμο περιβάλλον. 
-Φωτογραφίζουν  τη 
σύνθεση και  ελέγχουν τις 
οριζόντιες και κάθετες 
προβολές  με κάναβο σε 
διαφανές χαρτί. 
- Μεταφέρουν τα σκίτσα 
μικρών διαστάσεων σε 
μεγαλύτερο χαρτί με  
χρήση κάναβου 
πολλαπλασιαστικής 
κλίμακας. 

-Οι Νεκρές φύσεις του  
Μοράντι: 
http://www.wikiart.org/en/gio
rgio-morandi#supersized-still-
life-302610  
- Ντύρερ (Albrecht Durer) 
- Νταβίντ (P-Z. David) 
- 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%82-
%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE
%AE%CF%84%CF%81%CE%B7
%CF%82-kalamaras-
dimitris.aspx 
- Γιαννούλης Χαλεπάς 
- Γιάννης Παππάς  
- Εθνική Πινακοθήκη 
 
 
 
 
 

4. Τοποθέτηση του θέματος στη Σχεδιαστική Επιφάνεια. (8 ώρες: 2Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές: 

-Να κατανοούν και να 
περιγράφουν την σημασία 
που έχει η αρμονική και 
ισόρροπη τοποθέτηση του 
θέματος στο χαρτί.  

-Να τοποθετούν τις μορφές-
αντικείμενα, της σύνθεσης 
κατάλληλα και σε σχέση με 
τον περιβάλλοντα χώρο. 
-Να επιτυγχάνουν ισόρροπη 

-Τοποθέτηση θέματος στη 
σχεδιαστική επιφάνεια. 

- Έλεγχος της κλίμακας του 
απεικονιζόμενου θέματος 
ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την σωστή 
τοποθέτησή του στη 
σχεδιαστική επιφάνεια.  

-Θετικός-πλήρης και 
Αρνητικός-κενός χώρος. 

Οι μαθήτριες/-τές:   
-Σχεδιάζουν 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. 

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 -
πινακοθήκη Χατζηκυριάκου 

http://www.wikiart.org/en/giorgio-morandi#supersized-still-life-302610
http://www.wikiart.org/en/giorgio-morandi#supersized-still-life-302610
http://www.wikiart.org/en/giorgio-morandi#supersized-still-life-302610
http://www.glyptothiki.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-kalamaras-dimitris.aspx
http://www.glyptothiki.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-kalamaras-dimitris.aspx
http://www.glyptothiki.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-kalamaras-dimitris.aspx
http://www.glyptothiki.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-kalamaras-dimitris.aspx
http://www.glyptothiki.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-kalamaras-dimitris.aspx
http://www.glyptothiki.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-kalamaras-dimitris.aspx
http://www.glyptothiki.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-kalamaras-dimitris.aspx
http://www.glyptothiki.gr/%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%81%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82-kalamaras-dimitris.aspx
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και αρμονική τοποθέτηση του 
θέματος, αφού επιλέξουν το 
μέγεθός του σε σχέση με τις 
διαστάσεις της σχεδιαστικής 
επιφάνειας.  
 

 -Σχεδιάζουν  ολιγόλεπτα 
σχέδια αλλάζοντας:               
-την χρονική διάρκεια 
σχεδίασης 
-την οπτική γωνία. 
-την τοποθέτηση του 
θέματος στη σχεδιαστική 
επιφάνεια. 
-το μέγεθος του θέματος 
στην σχεδιαστική 
επιφάνεια. 
-τον προσανατολισμό του 
χαρτιού.                 
  

Γκίκα - σύνδεσμος αναζήτησης: 
http://www.benaki.gr/index.as
p?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 Τέχνης: 
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 τέχνης 
και περιοδικές εκθέσεις.  

5.  Σύνθεση.  (8 ώρες: 2Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές: 

-Να οργανώνουν τα πλαστικά 
στοιχεία του σχεδίου στην 
σχεδιαστική επιφάνεια. 

-Να επιτυγχάνουν αρμονικές 
ισορροπίες μεταξύ των 
πλαστικών στοιχείων. Τέτοιες 
είναι: η στατική και η 
δυναμική ισορροπία. 

-Να συγκρίνουν τα σχέδια 
τους και να προτείνουν 
συγκεκριμένες συνθετικές 
βελτιώσεις. 

- Να κατανοούν και να 
περιγράφουν την έννοια των 
κανάβων και των αρμονικών 
χαράξεων, όπως η χρυσή 
τομή.  

- Να κατανοούν και να 
ερμηνεύουν τις επιλογές 
σύνθεσης σε έργα και σχέδια 
καλλιτεχνών ως εκφραστικό 
στοιχείο. 
 
 

-Η σύνθεση ως οργάνωση 
των πλαστικών στοιχείων 
στην σχεδιαστική 
επιφάνεια.  

-Ισορροπία και αρμονία 
στην σύνθεση  

-Στατική ισορροπία και 
δυναμική ισορροπία στην 
σύνθεση. 

 

-Αρμονικές χαράξεις, χρυσή 
τομή και αναφορές σε έργα 
τέχνης και σε 
αρχιτεκτονήματα. 

- Προσεγγίσεις σύνθεσης σε 
έργα καλλιτεχνών. 

  

Οι μαθήτριες/-τές  

-Σχεδιάζουν πολλά 
γρήγορα σκίτσα για 
επιλογή προσχεδίου 
μελέτης.  

-Χρησιμοποιούν άσπρο,  
τουλάχιστον  δύο  
γκρίζους  τόνους και 
μαύρο για την εκτέλεση 
των συνθέσεών τους. 

-Επιλέγουν με την 
βοήθεια γωνιών 
πασπαρτού ή ακόμα και 
εκτυπωμένης ψηφιακής 
φωτογραφίας και 
κανάβου σε διαφανές 
χαρτί τις συνθέσεις. 

- Σχεδιάζουν μικρά 
προσχέδια από μέρη 
απλής σύνθεσης, στο ίδιο 
σχεδιαστικό χαρτί. 

-Επιλέγουν και 
σχεδιάζουν από μια 
πλουραλιστική σύνθεση,  
με ανισομεγέθη και 
ετερόκλητα αντικείμενα,   
πραγματοποιούν έτσι τις 
αφαιρετικές τους 
επιλογές. 

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. 

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

Τα αφαιρετικά έργα των: 
 - Ι. Μόραλη στο: 
http://www.wikiart.org/nl/yian
nis-moralis 
http://www.wikiart.org/nl/yian
nis-moralis#supersized-
abstract-art-271054  
- Μπόις Γιόζεφ (Joseph Beuys) 
- M.Rothko:  
http://www.wikiart.org/en/mar
k-rothko 
- R.Diebenkorn: 
http://www.wikiart.org/en/rich

http://www.benaki.gr/index.asp?id=1010201&lang=gr
http://www.benaki.gr/index.asp?id=1010201&lang=gr
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247
http://dp.iset.gr/artist/list.html
http://www.wikiart.org/nl/yiannis-moralis
http://www.wikiart.org/nl/yiannis-moralis
http://www.wikiart.org/nl/yiannis-moralis#supersized-abstract-art-271054
http://www.wikiart.org/nl/yiannis-moralis#supersized-abstract-art-271054
http://www.wikiart.org/nl/yiannis-moralis#supersized-abstract-art-271054
http://www.wikiart.org/en/mark-rothko
http://www.wikiart.org/en/mark-rothko
http://www.wikiart.org/en/richard-diebenkorn


23 
 

-Εξασκούνται στο να 
δημιουργούν συνθέσεις 
αντικειμένων προς 
σχεδίαση. 

 -Εντοπίζουν τους 
νοητούς άξονες  και τις 
αρμονικές  χαράξεις, 
πάνω στα οποία έχουν 
σχεδιαστεί, τα διάφορα  
έργα τέχνης. 

- Αναλύουν λύσεις που 
αφορούν τη σύνθεση  και 
τις κατασκευαστικές 
προσεγγίσεις στα έργα 
καλλιτεχνών.  

- Επιλέγουν στοιχεία από 
μια πλουραλιστική 
σύνθεση με ανισομεγέθη 
και ετερόκλητα 
αντικείμενα προκειμένου 
να αποτυπώσουν τις 
αφαιρετικές τους 
επιλογές. 

ard-diebenkorn 
- Μονοτυπίες του Φραντς 
Μαρκ (Franz Marc) 
-Κινηματογραφικές ταινίες. 
The Agony And The Ecstasy 
(1965) - Michelangelo . Του 
Carol Reed, 1965 (USA).  
Διάρκεια:139΄ 
Σενάριο: Irving Stone-Philip 
Dunne, παίζουν οι: Charlton 
Heston-Rex Harrison. 

 
 

 

6. Πλαστικά στοιχεία  του σχεδίου (8 ώρες: 2Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές:  
-Να παρατηρούν και να 
αναλύουν τα οπτικά στοιχεία 
των συνθέσεων και να τα 
αποτυπώνουν εικαστικά. 
- Να κατανοούν την εικαστική 
γλώσσα και να 
χρησιμοποιούν τα 
εκφραστικά της στοιχεία. 
  

-Γραφή, Υφή, Τόνοι –τονικές 
κλίμακες. 
-Σχήματα και οι ιδιότητές 
τους. 
- Ιδιότητες των πλαστικών 
στοιχείων. (Ελαφρύ/Βαρύ, 
Διάφανο/Καλυπτικό, 
Απαλό/Οξύ, 
Ασαφές/Ξεκάθαρο). 
 Αντιθέσεις-
(Έντονες/Συγγενείς). 
-Σύνθεση. 

 Οι μαθήτριες/-τές:  
-Δημιουργούν 
ασπρόμαυρες 
δισδιάστατες συνθέσεις, 
αφηρημένες ή μη, με 
χρήση διαφορετικών 
υλικών και τεχνικών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Βιβλίο μαθητή 
Έργα των -J.M.W. Turner:  
http://www.tate.org.uk/search
/J.M.W.%20Turner 
-Claude Monet: 
http://www.wikiart.org/en/cla
ude-monet 
http://www.wga.hu/html_m/
m/monet/index.html 
http://www.artcyclopedia.com
/artists/monet_claude.html 
http://www.musee-
orsay.fr/en/collections/index-
of-works/resultat-
collection.html?no_cache=1 
-Leonardo Cremonini:  
http://www.claude-
bernard.com/artiste.php?artist
e_id=32#oeuvre 
-Frank Auerbach: 
http://www.tate.org.uk/search
/frank%20auerbach 
http://www.tate.org.uk/art/se
arch?aid=676&wi=1 
- Πάουλ Κλέε (Paul Klee) 
- Βασίλυ Καντίνσκι (Vassily 
Kandinsky)  

http://www.tate.org.uk/search/J.M.W.%20Turner
http://www.tate.org.uk/search/J.M.W.%20Turner
http://www.wikiart.org/en/claude-monet
http://www.wikiart.org/en/claude-monet
http://www.wga.hu/html_m/m/monet/index.html
http://www.wga.hu/html_m/m/monet/index.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/monet_claude.html
http://www.artcyclopedia.com/artists/monet_claude.html
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/resultat-collection.html?no_cache=1
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/resultat-collection.html?no_cache=1
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/resultat-collection.html?no_cache=1
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/resultat-collection.html?no_cache=1
http://www.claude-bernard.com/artiste.php?artiste_id=32#oeuvre
http://www.claude-bernard.com/artiste.php?artiste_id=32#oeuvre
http://www.claude-bernard.com/artiste.php?artiste_id=32#oeuvre
http://www.tate.org.uk/search/frank%20auerbach
http://www.tate.org.uk/search/frank%20auerbach
http://www.tate.org.uk/art/search?aid=676&wi=1
http://www.tate.org.uk/art/search?aid=676&wi=1
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7. Φωτοσκίαση.  (12 ώρες: 3Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές: 

-Να χρησιμοποιούν τους 
τόνους ώστε να αποδίδουν τις 
διαφορές φωτός και σκιάς 
που παρατηρούν πάνω στα 
αντικείμενα. 

-Να αποδίδουν τους όγκους, 
και τα επίπεδα των 
αντικειμένων με τη 
φωτοσκίαση.  

-Να αποδίδουν τις τονικές 
σχέσεις και τις αντιθέσεις 
(contrast) ώστε να 
επιτυγχάνουν την απόδοση 
της αίσθησης του βάθους.  

- Να αποδίδουν την υφή και 
τα υλικά των επιφανειών, 
όπως και τα γυαλίσματα τη 
διαφάνεια και τις 
αντανακλάσεις.  

-Να ανάγουν το  τοπικό 
χρώμα στον κατάλληλο τόνο 
του γκρι. 

-Να δημιουργούν μια 
προσωπική γραφή 
αποδίδοντας ταυτόχρονα 
τούς σωστούς τόνους 

- Αναλύουν λύσεις που 
αφορούν τη σύνθεση  και τις 
κατασκευαστικές 
προσεγγίσεις στα έργα 
καλλιτεχνών.  

 

-Η διαφοροποίηση των 
τόνων και της φόρμας στα 5 
βασικά στερεά (κύβος, 
σφαίρα, κύλινδρος, κώνος, 
πυραμίδα). 

-Το Φως-σκιά ως προς την 
εντύπωση και απόδοση του 
συνόλου της σύνθεσης. 

-Κατανόηση των διαφορών 
ανάμεσα στην αυτοσκιά  
που χρησιμοποιείται ως 
μέσο απόδοσης του όγκου 
και την εριμμένη σκιά που 
αποδίδει τον τρισδιάστατο 
χώρο. 

-Απόλυτος και φαινόμενος 
τόνος, αντιθέσεις και 
εντάσεις.  

-Το κιαροσκούρο και η 
Σεζανική οπτική. 

Οι μαθήτριες/-τές 
- Σχεδιάζουν με 
διαφορετικά υλικά σε 
χαρτί. 

-Σχεδιάζουν συνθέσεις 
από απλά αντικείμενα, 
παρόμοια των  βασικών 
στερεών, φωτισμένων με 
διάχυτο φως.  

- Σχεδιάζουν συνθέσεις 
με διαφορετικούς  
διάχυτους ή έντονους. 
φωτισμούς,  

- Παρατηρούν  και 
συγκρίνουν τον τρόπο 
απόδοσης  της 
φωτοσκίασης και 
επεξεργάζονται οπτικό 
υλικό από σχέδια 
ζωγράφων, γλυπτών, 
αρχιτεκτόνων καθώς και 
από μαθητικά σχέδια.  

  – Φωτογραφίζουν 
εξωτερικούς χώρους του 
σχολείου ή της γειτονιάς, 
το πρωί και το απόγευμα 
και συγκρίνουν τα έργα 
τους. 
 
-Δημιουργούν και 
επεξεργάζονται με απλά 
προγράμματα 
επεξεργασίας εικόνας, 
ασπρόμαυρα 
Φωτογραφικά πορτραίτα 
μαθητών με 
πλαγιομετωπικούς 
φωτισμούς. 
- Αξιολογούν και 
σχολιάζουν τα σχέδια 
τους. 

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

- Καραβάτζιο (Caravaggio) 
- Ρούμπενς (Rubens) 
- Σερά (Georges Seurat) 
- Γεώργιος Ιακωβίδης 
Ασπρόμαυρα η ολιγόχρωμα 
πορτραίτα και σχέδια του 
Frank Auerbach, 
- Σωτήρης Σόρογκας 
Links για:  - Morandi 
http://www.wikiart.org/en/gior
gio-morandi 
http://www.moma.org/collecti
on/artist.php?artist_id=4079 
- Γύζη 
http://el.wikipedia.org/wiki/%C
E%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C
%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%
82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%
CE%B7%CF%82  
http://www.wikiart.org/en/nik
olaos-gyzis 
- Da Vinci 
http://www.wikiart.org/en/sea
rch/Da%20Vinci/1 
http://www.wikiart.org/en/leo
nardo-da-vinci#supersized-
sketch-and-study-225260 
- Ρέμπραντ (Rembrandt) 
http://www.wikiart.org/en/sea
rch/rembrandt/1 
http://www.wikiart.org/en/re
mbrandt#supersized-sketch-
and-study-220603 
- Frank Auerbach 
http://www.wikiart.org/en/sea
rch/auerbach/1 
http://www.christies.com/LotFi
nder/SearchResults.aspx?actio
n=search&searchFrom=header
&lid=1&entry=frank%20auerba
ch%20nude 

8. Η απόδοση της τρίτης διάστασης (12 ώρες: 3Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

http://www.wikiart.org/en/giorgio-morandi
http://www.wikiart.org/en/giorgio-morandi
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=4079
http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=4079
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%93%CF%8D%CE%B6%CE%B7%CF%82
http://www.wikiart.org/en/nikolaos-gyzis
http://www.wikiart.org/en/nikolaos-gyzis
http://www.wikiart.org/en/search/Da%20Vinci/1
http://www.wikiart.org/en/search/Da%20Vinci/1
http://www.wikiart.org/en/leonardo-da-vinci#supersized-sketch-and-study-225260
http://www.wikiart.org/en/leonardo-da-vinci#supersized-sketch-and-study-225260
http://www.wikiart.org/en/leonardo-da-vinci#supersized-sketch-and-study-225260
http://www.wikiart.org/en/search/rembrandt/1
http://www.wikiart.org/en/search/rembrandt/1
http://www.wikiart.org/en/rembrandt#supersized-sketch-and-study-220603
http://www.wikiart.org/en/rembrandt#supersized-sketch-and-study-220603
http://www.wikiart.org/en/rembrandt#supersized-sketch-and-study-220603
http://www.wikiart.org/en/search/auerbach/1
http://www.wikiart.org/en/search/auerbach/1
http://www.christies.com/LotFinder/SearchResults.aspx?action=search&searchFrom=header&lid=1&entry=frank%20auerbach%20nude
http://www.christies.com/LotFinder/SearchResults.aspx?action=search&searchFrom=header&lid=1&entry=frank%20auerbach%20nude
http://www.christies.com/LotFinder/SearchResults.aspx?action=search&searchFrom=header&lid=1&entry=frank%20auerbach%20nude
http://www.christies.com/LotFinder/SearchResults.aspx?action=search&searchFrom=header&lid=1&entry=frank%20auerbach%20nude
http://www.christies.com/LotFinder/SearchResults.aspx?action=search&searchFrom=header&lid=1&entry=frank%20auerbach%20nude
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές:  
 
-Να αποδίδουν σχεδιαστικά 
τον τρισδιάστατο  χώρο 
χρησιμοποιώντας τις βασικές 
αρχές της προοπτικής. 
 
-Να αποδίδουν  με τονική 
διαβάθμιση  την σχεδιαστική 
προοπτική.  
 
-Να κατανοούν και να 
εξηγούν  την σημασία του 
διαχωρισμού των πλάνων και 
τη σημασία του φωτισμού.  

-Προοπτική με ένα και δύο 
σημεία φυγής. 
- Σημεία φυγής και 
ορίζοντας παρατήρησης.  
 - Η βυζαντινή ανάστροφη 
προοπτική του 
περιβάλλοντα χώρου.  
          
 -Τονική προοπτική & 
Αναγλυφότητα. 
 
-Ατμοσφαιρική προοπτική. 
 
 
 
 

Οι μαθήτριες/-τές 
-Δημιουργούν απλή αλλά   
 μεγάλου βάθους 
σύνθεση με ανισομεγέθη 
αντικείμενα. 
- Σχεδιάζουν  αντικείμενα 
και τα ελέγχουν με την 
βοήθεια οργάνων 
σχεδίασης προς κάθε 
σημείο φυγής. 
- Φωτογραφίζουν τη 
σύνθεση από την ίδια 
θέση σε τρία 
διαφορετικά ύψη. Με 
ασπρόμαυρη εκτύπωση, 
χαράζουν  κάναβο 
αξόνων και συγκρίνουν 
τις διαφορές.  
-Αποδίδουν με κολάζ 
χρησιμοποιώντας  γκρίζα 
χαρτιά ανά επίπεδο, 
τονικά, τον περιβάλλοντα 
χώρο η την  σύνθεση. 
 - Σχεδιάζουν τοπία και 
εσωτερικούς χώρους 
εφαρμόζοντας τις 
βασικές αρχές της 
προοπτικής. 
 

Βιβλίο μαθητή 
Εύρεση στο Διαδίκτυο με την 
χρήση διαφορετικών λέξεων –
κλειδιών και όρων αναζήτησης 
για τα έργα: 

-Μυστικό Δείπνο του L.Da 
Vinci. 
-Οι Αρχαιολογικοί χώροι του Δ. 
Μυταρά. 
-Τα προσχέδια του Τζιακομέτι 
και τα πορτραίτα του.  
-Τα σχέδια τοπίων και 
πολυάνθρωπων συνθέσεων 
του Ρέμπραντ. 
-Τα πορτραίτα του Τζιακομέτι 
(Giacometti).  
-Παραλίες του L. Cremonini. 
 - Έργα του:  Σαράντη 
Καραβούζη. Στο: 
http://www.thf.gr/default.aspx
?lang=el-
GR&page=14&mode=3&artist=
821 
Φλαμανδικά Τοπία: 
https://www.google.gr/?gws_r
d=ssl#q=flemish+landscapes 
Ιταλική Αστική Τοπιογραφία 
18

ος
 19

ος
 αιώνας / Βεντούτα: 

https://www.google.gr/search?
q=veduta&biw 
Μεταφυσική ζωγραφική: 
https://www.google.gr/search?
q=pittura+metafisica 
- Ντε Κίρικο Τζ. (G. de Chirico) 
- Νταλί Σαλβαντόρ (Salvador 
Dali) 
- Βερμέερ (Jan Vermeer) 
- Νίκος Εγγονόπουλος  
- Δομίνικος Θεοτοκόπουλος (Ελ 
γκρέκο) 

9. Το σκίτσο.  (8 ώρες: 2Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=14&mode=3&artist=821
http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=14&mode=3&artist=821
http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=14&mode=3&artist=821
http://www.thf.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=14&mode=3&artist=821
https://www.google.gr/?gws_rd=ssl#q=flemish+landscapes
https://www.google.gr/?gws_rd=ssl#q=flemish+landscapes
https://www.google.gr/search?q=veduta&biw
https://www.google.gr/search?q=veduta&biw
https://www.google.gr/search?q=pittura+metafisica
https://www.google.gr/search?q=pittura+metafisica
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Οι μαθήτριες και οι μαθητές: 

- Να αντιλαμβάνονται το  
σκίτσο και το ελεύθερο 
σχέδιο ως αυτόνομο 
καλλιτεχνικό έργο και να 
δημιουργούν έργα 
προσωπικής έκφρασης. 
- Να περιγράφουν τις 
λειτουργίες του σκίτσου 
-Να συνεργάζονται και να 
αναπτύσσουν κοινωνικές 
δεξιότητες. 

-Το σκίτσο ως:               

 - προσχέδιο συνθετικής ή 
μορφολογικής μελέτης        

- γρήγορη καταγραφή της 
πρώτης εντύπωσης. 

- συνοπτικό και περιεκτικό 
έργο με αυτόνομη εικαστική 
αξία. 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές:  

- Δημιουργούν σκίτσα με 
θέμα συνθέσεις, χώρους, ή 
ακόμα και φιγούρες. 

- Μελετούν σκίτσα γνωστών 
καλλιτεχνών και κάνουν 
αντίγραφα.  

-Δημιουργούν ζωγραφικές 
συνθέσεις βασισμένες σε 
σκίτσα και γραπτές 
παρατηρήσεις, που έχουν 
καταγράψει στο 
καλλιτεχνικό 
σημειωματάριο/ Art-diary - 
sketchbook τους.  

-Εκπονούν ατομική ή 
ομαδική συνθετική εργασία 
– project/ Τέχνημα, με 
θέματα που προέρχονται 
από σκίτσα και σχόλια στα 
προσωπικά τους 
καλλιτεχνικά 
σημειωματάρια και 
εκθέτουν το αποτέλεσμα σε 
χώρους εντός ή εκτός 
σχολείου.  

- Επισκέπτονται μουσεία- 
χώρους τέχνης και 
χρησιμοποιούν καλλιτεχνικά 
σημειωματάρια ως μέσο 
καταγραφής εικόνων, 
εντυπώσεων και σκέψεων. 

- Δημιουργούν σκίτσα  – 
σχέδια προσωπικού ύφους  
που πλαισιώνουν εικαστικά 
σχολικές παραστάσεις και 
εκδηλώσεις-δράσεις, ως  
πανό και αφίσες.  

 

 

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά - Όροι 
αναζήτησης σε google, 
wikiart, pinterest, και στις 
ιστοσελίδες μουσείων: 
Σχέδιο / Σκίτσο / drawings / 
sκetch / preparatory drawing 
/ Study / Studies. 

-Όροι αναζήτησης σε google, 
pinterest: art workbook/ 
artists sketchbook. 
- Σεζάν Πωλ (Cezanne Paul) 
- Τουλουζ-Λωτρέκ (Toulouse-
Lautrec). 

10.  Το χρώμα. (4 ώρες: 1Χ4ωρα). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Οι μαθήτριες και οι μαθητές:  
 

 
-Χρωματικός κύκλος, 
βασικά και συμπληρωματι-

 
Οι μαθήτριες/-τές 
 - Παρατηρούν τις 

 
-Οι νεκρές φύσεις των Ματίς 
(Matisse)  
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-Να χρησιμοποιούν τις 
σχέσεις και τις αντιθέσεις των 
βασικών και των 
συμπληρωματικών χρωμάτων  
 
-Να αποδίδουν χρωματικά 
την φωτοσκίαση σε σκούρα 
και ανοιχτόχρωμα 
αντικείμενα. 
-Να αποδίδουν την υφή και 
την λειτουργία του φωτός σε 
αντικείμενα από διαφορετικά  
υλικά. 
-να αναπτύσσουν κοινωνικές 
δεξιότητες επικοινωνίας, 
συνεργασίας κοινής 
αποδοχής, και 
αλληλοσεβασμού μέσα από 
τα πλαίσια της δημιουργικής 
διαδικασίας. 

κά χρώματα. 
- Θερμά /ψυχρά χρώματα 
και η απόδοση του φωτός 
με αυτά.  
-Βασικές χρωματικές 
κλίμακες αλλά και κλίμακες 
γήινες ή  Όμπρες. 
- Αλληλεπιδράσεις  τόνων  
και χρωμάτων. 
- Επιλογή απόδοσης του 
σκιοφωτισμού με τονική ή 
χρωματική προσέγγιση. 
 
-Συσχετισμός των ορίων της 
φόρμας και των 
αντιθέσεων, σε μαλακά και 
σε σκληρά αντικείμενα 
ίδιου χρώματος. 
Παρατήρηση και 
προσπάθειες 
διαφοροποίησης της 
γραφής σε αντικείμενα 
διαφορετικού βάρους. 
- Παρατήρηση της χρωματι-
κής τονικότητας με στόχο 
την αποτύπωση του υλικού 
βάρους και προσπάθειες 
διαφοροποίησης της 
γραφής, σε αντικείμενα με 
διαφορετικό υλικό βάρος. 
 

αλληλεπιδράσεις στις 
σχέσεις των χρωμάτων. 
-Εξασκούνται στην τονική 
απόδοση των έξι 
χρωμάτων του φάσματος  
δημιουργώντας ισότονες 
στήλες με ανάμιξη 
άσπρου και μαύρου. 
-Δημιουργούν 
ολιγοχρωμικά σχέδια, με 
«γκριζάιγ» και με  γκρίζες 
χρωματικές κλίμακες 
όπως τα «γήινα» και οι 
«Όμπρες». 

-Ζωγραφίζουν: 

- μια  απλή σύνθεση με 
λίγα εν μέρει 
αλληλεπικαλυπτόμενα 
χρωματιστά αντικείμενα 
διαφορετικής υφής σε 
έγχρωμο φόντο. 

- τοπίο εκ του φυσικού,  
με βασική χρωματική 
κλίμακα. 

 

http://www.wikiart.org/en/hen
ri-matisse#supersized-still-life-
214221 
και Μπονάρ (Bonnard). 
http://www.tate.org.uk/art/arti
sts/pierre-bonnard-781 
- Βελάσκεθ (Velasquez) 
- Πικάσο (Picasso P.) 
- Βαν Γκόγκ (V.Van Gogh) 
- Ντε Στάϊλ (Nicolas De Stael) 
- Νικηφόρος Λύτρας  
-Αναζήτηση στο διαδίκτυο:  
-Νεκρές φύσεις του Μοράντι  
http://www.wikiart.org/en/gior
gio-morandi#supersized-still-
life-302610 
Παναγιώτης Τέτσης: 
http://www.wikiart.org/en/pan
ayiotis-tetsis#supersized-genre-
painting-269949 
http://www.nationalgallery.gr/
site/content.php?sel=247&art
work_id=71652 
«Η λαϊκή αγορά» 
 Έργα του Λ. Κανακάκι. 
http://dp.iset.gr/artist/view.ht
ml?id=1662&tab=artworks 
του Γ. Ρόρρη: 
http://www.felioscollection.gr/
artist/rorris-giorgos 
και του Θανάση Μακρή 
http://www.nationalgallery.gr/
site/content.php?sel=247&art
work_id=75630 
- Έργα των M.Rothko,  
http://www.wikiart.org/en/mar
k-rothko 

R.Diebenkorn. 
http://www.wikiart.org/en/rich
ard-diebenkorn 

-Κινηματογραφικές ταινίες. 

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

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Το σχέδιο και η ιστορία του  (προσαρμόζεται στην εκάστοτε θεματική ενότητα του 
εργαστηριακού μαθήματος). (8 ώρες). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές: -Συνοπτική ιστορία του 
σχεδίου από την 

Οι μαθήτριες και οι Βιβλίο μαθητή 
α)  Όροι αναζήτησης στο 

http://www.wikiart.org/en/henri-matisse#supersized-still-life-214221
http://www.wikiart.org/en/henri-matisse#supersized-still-life-214221
http://www.wikiart.org/en/henri-matisse#supersized-still-life-214221
http://www.tate.org.uk/art/artists/pierre-bonnard-781
http://www.tate.org.uk/art/artists/pierre-bonnard-781
http://www.wikiart.org/en/giorgio-morandi#supersized-still-life-302610
http://www.wikiart.org/en/giorgio-morandi#supersized-still-life-302610
http://www.wikiart.org/en/giorgio-morandi#supersized-still-life-302610
http://www.wikiart.org/en/panayiotis-tetsis#supersized-genre-painting-269949
http://www.wikiart.org/en/panayiotis-tetsis#supersized-genre-painting-269949
http://www.wikiart.org/en/panayiotis-tetsis#supersized-genre-painting-269949
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=71652
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=71652
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=71652
http://dp.iset.gr/artist/view.html?id=1662&tab=artworks
http://dp.iset.gr/artist/view.html?id=1662&tab=artworks
http://www.felioscollection.gr/artist/rorris-giorgos
http://www.felioscollection.gr/artist/rorris-giorgos
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=75630
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=75630
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=75630
http://www.wikiart.org/en/mark-rothko
http://www.wikiart.org/en/mark-rothko
http://www.wikiart.org/en/richard-diebenkorn
http://www.wikiart.org/en/richard-diebenkorn
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-Να γνωρίζουν και να 
περιγράφουν συνοπτικά την 
ιστορική εξέλιξη και τις 
μορφές του σχεδίου από την 
προϊστορία ως σήμερα.  

-Να συγκρίνουν σχεδιαστικές 
αντιλήψεις διαφορετικών 
ιστορικών περιόδων ή 
πολιτισμών. 

-Να αντιλαμβάνονται και να 
ερμηνεύουν το Ελεύθερο 
Σχέδιο: -ως ένα είδος 
δημιουργικής-εκφραστικής 
«γλώσσας», η οποία μέσα 
από τις συμβάσεις της 
αντανακλά το εκάστοτε 
αισθητικό και πολιτισμικό 
περιβάλλον. 

-Να συγκρίνουν τα σχέδιά 
τους με έργα καλλιτεχνών 
από διαφορετικές περιόδους 
και να σχολιάζουν διαφορές 
και ομοιότητες. 

προϊστορία ως σήμερα. 

- Αναφορά σε 
σπηλαιογραφίες, 
τοιχογραφίες, αγγεία, 
ψηφιδωτά, ζωγραφική, 
γλυπτική, χαρακτική 
αρχιτεκτονική.    

Οι εφαρμογές του σχεδίου 
σύμφωνα με τις ανάγκες 
που εξυπηρετεί στην 
εκάστοτε εποχή και 
πολιτισμικό πλαίσιο. 

Η σχέση του σχεδίου με τις 
εφαρμοσμένες τέχνες. 

 

μαθητές: 

-Μελετούν και 
σχολιάζουν σχέδια ή και 
κείμενα καλλιτεχνών από 
διαφορετικές ιστορικές 
περιόδους. 
-Εξετάζουν τον τρόπο που 
αποδίδεται η τρίτη 
διάσταση σε κάθε 
περίοδο. 
-Ασκούνται σε 
απεικονιστικές 
προσεγγίσεις διαφόρων 
περιόδων.   
- Εκπονούν ατομικές ή 
και ομαδικές συνθετικές 
εργασίες/project για την 
τέχνη μιας ιστορικής 
περιόδου.  
-Δημιουργούν συνθέσεις 
από αντίγραφα και 
πρωτότυπα σχέδια 
εμπνευσμένα από την 
έρευνα τους. 
Προσθέτουν γραπτά 
σχόλια και παρατηρήσεις 
ακόμα και πάνω στο ίδιο 
χαρτί. Δημιουργούν 
καλλιτεχνικό 
σημειωματάριο / art 
diary/workbook/ 
sketchbook. 
- Επισκέπτονται μουσεία- 
χώρους τέχνης και 
χρησιμοποιούν 
καλλιτεχνικά 
σημειωματάρια ως μέσο 
καταγραφής εικόνων, 
εντυπώσεων και 
σκέψεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 -  
Ιαπωνία – Κίνα – Μεξικό. 

γ) Σύγκριση και συσχετισμός 
αναγεννησιακών σχεδίων, με  
σχέδια του 19

ου
 αι όπως  αυτά 

των Bernard Romain Julien, 
Charles Bargue και Jean-Léon 
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. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Ελεύθερο σχέδιο και Η/Υ (χρησιμοποιείται και προσαρμόζεται κατ΄ εκτίμηση του 
εκπαιδευτικού). (8 ώρες). 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ή 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ή 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Οι μαθήτριες και οι μαθητές  - Γνωριμία με τα διαθέσιμα Οι μαθήτριες και οι μαθητές: - Προγράμματα 
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- Να δημιουργούν με 
ψηφιακά μέσα, σχέδια και να 
τα επεξεργάζονται. 

-Να χρησιμοποιούν απλά 
προγράμματα επεξεργασίας 
εικόνας με σκοπό να 
διαμορφώσουν 
μορφοπλαστικά την εικόνα. 

-Να αναπτύσσουν κοινωνικές 
δεξιότητες, επικοινωνίας, 
συνεργασίας, 
αλληλοσεβασμού και 
αποδοχής μέσα από τα 
πλαίσια της δημιουργικής 
διαδικασίας. 

 

ψηφιακά προγράμματα 
επεξεργασίας εικόνας 
μέσω του σχολικού 
δικτύου.  

-Χρήση απλών 
προγραμμάτων 
επεξεργασίας εικόνας για 
την  δημιουργία ή  
μετατροπή εικόνων ή 
σχεδίων. 

 

- δημιουργούν σχέδια στον 
υπολογιστή ξεκινώντας από 
απλά γεωμετρικά και επίπεδα 
σχήματα, και ακολούθως 
αποδίδοντας τον όγκο τους 
τονικά, χρησιμοποιούν τις 
δυνατότητες των 
προγραμμάτων. 

- επεξεργάζονται ψηφιακά, 
εικαστικά έργα ή άλλο οπτικό 
υλικό αναδιαμορφώνοντας το 
νόημα την φόρμα ή και το 
περιεχόμενο της εικόνας. 

- Εκπονούν ατομικές ή και 
ομαδικές συν θετικές 
εργασίες με την χρήση του 
Η/Υ. 

- Επεξεργάζονται ψηφιακά 
προηγούμενες συνθετικές 
εργασίες και τις εκθέτουν  στη 
σχολική κοινότητα ή αλλού. 

- επεξεργάζονται ψηφιακά  
σχέδια τους και τα 
προβάλλουν με projector ως 
εικαστική πλαισίωση-σκηνικά, 
σε θεατρικές δράσεις ή 
εκδηλώσεις  του σχολείου.  

 

επεξεργασίας εικόνας που 
παρέχονται από το σχολικό 
δίκτυο: π.χ. Revelation 
Natural Art 

- Διαθέσιμα  προγράμματα 
επεξεργασίας εικόνας: 
Ζωγραφική, επεξεργασία 

εικόνας 

http://www.gimp.org/         

-Επεξεργασία εικόνας 

http://apps.pixlr.com/edito

r/                                              

- Ψηφιακή αφήγηση -

παρουσίαση εικόνων:    

http://www.microsoft.com

/el-

gr/download/details.aspx?i

d=11132 

- Windows Μovie Μaker: 

βασικό πρόγραμμα που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για δημιουργία βίντεο και 

stop-motion animation. 

Σκίτσο και animation: 

William Kentridge: 

http://www.moma.org/int

eractives/exhibitions/2010/

williamkentridge/flash/#15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gimp.org/
http://apps.pixlr.com/editor/
http://apps.pixlr.com/editor/
http://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=11132
http://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=11132
http://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=11132
http://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=11132
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/williamkentridge/flash/#15
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/williamkentridge/flash/#15
http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2010/williamkentridge/flash/#15
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