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Ονοματεπώνυμο 
Εκπαιδευτικού 

Τσιούρη Ελευθερία  

Ειδικότητα ΠΕ70 

 

Θεματική Ομίλου Έκφραση μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες 

Τάξη Γ  ́Τάξη 

Αριθμός Μαθητών … 

Ημέρες Λειτουργίας 

Ομίλου 

Τρίτη 1.15-2.00 

Τετάρτη 1.15-2.00 

Στόχοι «Η τέχνη είναι ένας δρόμος προς την ελευθερία, τη διαδικασία 

απελευθέρωσης του ανθρώπινου πνεύματος, γεγονός που είναι ο 

πραγματικός και ο υπέρτατος στόχος κάθε διαπαιδαγώγησης». (E. 

Cassirer). 

Η εκπαίδευση και η έκφραση μέσω της τέχνης είναι μια 

αναντικατάστατη διαδικασία, που συνεισφέρει σε όλους τους 

μαθησιακούς στόχους: γνώσεις, δεξιότητες, τάσεις και 

συναισθήματα. Σε όλους τους τομείς ανάπτυξης: ψυχο-κινητικό, 

συναισθηματικό, κοινωνικό, νοητικό και δημιουρ-γικό. Είναι μια 

διαδικασία γνώσης, πειραματισμού, έρευνας  και  αυτοέκφρασης 

που παράσχει ευκαιρίες ενίσχυσης της ικανότητας για μάθηση, 

πράξη, εμπειρία και επανα-προσδιορισμό αρχών και αξιών που 

χρειάζεται μια κοινωνία. Ιδίως όπως η σημερινή, που είναι γεμάτη 

από αβεβαιότητες, ανισότητες, διακρίσεις, αντινομίες, αλλοτρίωση 

και σύγχυση. Αυτό σημαίνει ότι η διδασκαλία της τέχνης δεν έχει 

καμία σχέση με την απλή εκμάθηση του σχεδίου ή μιας 

οποιασδήποτε καλλιτεχνικής τεχνικής. Είναι μια  εναλλακτική 

μορφοπαιδευτική εμπειρία σκέψης και διαφορετική αναζή-τηση για 

τη γνώση, του παρελθόντος και του παρόντος, που αποκτά νόημα 

ως γλώσσα έκφρασης και δημιουργίας. 

Με μια ευχάριστη όσο και συστηματική διαδικασία τα παιδιά 

συναντούν ορισμένες βασικές τεχνικές και πτυχές των εικαστικών 

τεχνών. Ενθαρρύνονται η ερευνητική στάση και οι πειραματισμοί 

με τις διάφορες τεχνικές και την εκμάθηση χειρισμού εκφραστικών 

μέσων (επαφή με διάφορα υλικά, μικτές τεχνικές, χαρτογλυπτική, 

κεραμική, σχέδιο, ζωγραφική, κατασκευή μάσκας, κολάζ, 

κατασκευές, χαρτοπολτός, κτλ.) ενώ επιχειρείται η σύνδεση της 

κάθε δράσης με ζητήματα από την ιστορία της τέχνης και την 

πολιτιστική κληρονομιά τόσο της χώρας μας όσο και άλλων χωρών, 
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μέσα από ατομικές ή ομαδικές εργασίες. 

Οι μαθητές θα ασχοληθούν με το χρώμα και την παραγωγή των 

δευτερευόντων χρωμάτων από τα βασικά, τη χρήση του χαρτιού για 

την παραγωγή σχημάτων και κατασκευών. Υλικά, όπως ο πηλός και 

ο χαρτοπολτός, θα βοηθήσουν ώστε το παιδί να δημιουργήσει 

πρωτότυπες κατασκευές και μορφές σε 3 διαστάσεις. Πρωτότυπες 

κατασκευές και παιχνίδια θα προσφέρουν διασκέδαση και χαρά. 

Δημιουργίες με αφορμή τις εναλλαγές των εποχών καθώς και 

διάφορων γιορτών βοηθούν το παιδί να εκφραστεί μέσα από την 

τέχνη. 

 

Αναλυτικό 

Πρόγραμμα 

Διδασκαλίας/ 
Δράσεων 

28 ώρες σε έκταση 14 εβδομάδων κατά το πρώτο εξάμηνο 

και 28 ώρες σε έκταση 14 εβδομάδων κατά το δεύτερο 

εξάμηνο. 

Σε κάθε διδακτική ενότητα θα ασχοληθούμε με σύγχρονα 

κινήματα (π.χ. Pop Art, Arte Povera) και με καλλιτέχνες οι 

οποίοι μέσα από τα έργα τους ανέδειξαν την ανθρώπινη 

μορφή. Τα παραπάνω θα αποτελούν  αφόρμηση για την 

δημιουργία των προσωπικών και ομαδικών έργων των 

παιδιών.  

Οι τεχνικές που θα αναπτυχθούν είναι οι παρακάτω: 

• ζωγραφική με τέμπερες και λαδοπαστέλ 

• κολλάζ 

• γλυπτική 

• μικτή τεχνική  

• αφίσα (για την προώθηση της έκθεσης) 

Α΄ Εξάμηνο 

Ενότητες  Ώρες  

Τα χρώματα γύρω μας κύρια & 

δευτερεύοντα  

2 

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές 3 

Κατασκευές με πηλό 2 

Κατασκευές με γύψο 3 

Ζωγραφίζοντας σαν τον Κλεέ 2 

Ζωγραφίζοντας σαν τον Μιρό 2 
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Σύνολο: 14 

Β  ́Εξάμηνο 

Ενότητες  Ώρες  

Κολλάζ 2 

Ζωγραφική με στάμπες 2 

Τα μαγικά χρώματα 2 

Ζωγραφίζω πάνω σε διαφορετικά υλικά 2 

Σχεδιάζω και χρωματίζω σε καμβά 3 

Αφίσα 3 

Σύνολο: 14 
 

 

Ώρες εβδομαδιαίως  2 ώρες 

Διδακτικό Υλικό Προβολή έργων τέχνης καλλιτεχνών αντίστοιχων με τη 

θεματολογία που διαπραγματευόμαστε κάθε φορά.   

Ανακυκλώσιμα, άχρηστα υλικά, περιοδικά, εφημερίδες, αφίσες, 

τέμπερες, λοδοπαστέλ, χαρτόνια κανσόν, κόλλες (ατλακόλ και 

stick), πινέλα, καμβάδες, παραμύθια, ιστορίες, επιτραπέζια 

παιχνίδια και εκπαιδευτικά video. 

Παραδοτέα Τα έργα που θα δημιουργήσουν οι μαθητές θα αποτελέσουν τα 

στοιχεία μας έκθεσης στους χώρους του Σχολείου. 

Συνεργασία με φορείς 

κ.λπ 
1. «Εικαστικό Εργαστήρι» Πνευματικού Κέντρου Δήμου 

Ιωαννιτών 

2. «Ζωγραφίζω» - εργαστήρι εικαστικών τεχνών Ιωαννίνων 

3. «Τέχνης Εργαστήρι» Ιωαννίνων 

4. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, 

εργαστήρι εικαστικών 

5. Τμήμα Πλαστικών Τεχνών & Τεχνών της Τέχνης 

6. Ζωγράφοι, Γλύπτες 

(επισκέψεις σε αξιόλογες εκθέσεις ζωγραφικής) 

Άλλο Το πρόγραμμα του ομίλου είναι πιθανό να τροποποιηθεί ανάλογα 

με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. 

 


