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Προτεινόμενος όμιλος 2019-2020 

ΤΙΤΛΟΣ: ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τσιούρη Ελευθερία 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ70 Δασκάλα 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Έκφραση μέσα από την τέχνη με 
καλλιτεχνικές δημιουργίες 

ΤΑΞΗ Δ΄ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (αν ο αριθμός 
μαθητών υπερβαίνει τους 20 αιτιολογήστε 
γιατί)  

21 

ΗΜΕΡΑ/ΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Πέμπτη, 13:30-14:15 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τη φετινή σχολική χρονιά θα υλοποιηθεί στα 

πλαίσια του ομίλου και με τους μαθητές της 

Δ΄ τάξης ο όμιλος Εικαστικό Εργαστήρι, κατά 

τον οποίο οι μαθητές θα προσεγγίσουν την 

τέχνη μέσα από τα μαθηματικά και τα 

μαθηματικά μέσα από την τέχνη. Βασικός 

σκοπός της καινοτόμος δράσης είναι  οι 

μαθητές να καλλιεργήσουν στάσεις και 

δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να 

αναπτύξουν μαθηματικές δεξιότητες μέσα 

από τις τέχνες και συγκεκριμένα μέσα από 

τη ζωγραφική. Τα μαθηματικά είναι μια 

μελέτη των μοτίβων και των σχέσεων, ένας 

τρόπος σκέψης και μια επιστήμη που 

χαρακτηρίζεται από τάξη και εσωτερική 

συνέπεια, μια γλώσσα που χρησιμοποιεί 

προσεκτικά ορισμένους όρους και σύμβολα 

εργαλείο που βοηθάει τον καθένα να 

εξηγήσει τον κόσμο. Οι τέχνες βοηθούν να 

δείξουν ότι τα μαθηματικά είναι πολύ 

περισσότερο από την απλή υπολογιστική, τα 

μαθηματικά αποτελούν μέρος του 

πολιτισμού μας. Θα χρησιμοποιηθεί η 

μέθοδος project (Frey, 1986), η οποία είναι 

ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας με 

ταυτόχρονη συμμετοχή εκπαιδευτικών και 

μαθητών που εκπορεύεται από την 

αποφασιστικότητα, ενώ η ίδια η διδασκαλία 

σχεδιάζεται, διαμορφώνεται και διεξάγεται 

με τη συνεισφορά όλων των 

συμμετεχόντων. Αφορμή της δράσης 

στάθηκε η έκθεση ζωγραφικής του Eugen 
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Jost. Στην αρχή υπήρχε ένα ημερολόγιο για 

το έτος 2008 που συνδυάζει τα μαθηματικά 

και τις τέχνες. Ειδικά για το σκοπό αυτό ο 

Eugen Jost δημιούργησε πίνακες με 

μαθηματικά μοτίβα ή αναφορές στα 

μαθηματικά. Με κάποιους από αυτούς τους 

πίνακες θα ασχοληθούμε  την τρέχουσα 

σχολική χρονιά. 

ΣΤΟΧΟΙ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «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, στάσεις και 

συναισθήματα και σε όλους τους τομείς 

ανάπτυξης:  ψυχοκινητικό, συναισθηματικό, 

κοινωνικό, νοητικό και δημιουργικό. Είναι 

μια διαδικασία γνώσης, πειραματισμού, 

έρευνας  και  αυτοέκφρασης που δίνει 

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 μορφο-

παιδευτική εμπειρία σκέψης και 

διαφορετική αναζήτηση για τη γνώση, του 
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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, τα 

μαθηματικά και την πολιτιστική κληρονομιά 

τόσο της χώρας μας όσο και άλλων χωρών, 

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 θα βοηθήσουν το 

παιδί να εκφραστεί μέσα από την τέχνη. Η 

τέχνη θα συνδυαστεί με τα μαθηματικά και 

οι μαθητές θα ασχοληθούν με πίνακες που 
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έχουν ως βασικό τους συστατικό τα μαθημα-

τικά. Οι πίνακες λένε ιστορίες, διεγείρουν το 

ενδιαφέρον για μαθηματικά αποτελέσματα 

και σχέσεις, όπως και για τα άτομα που 

ασχολούνταν με αυτά τα θέματα. Οι 

μαθηματικές θεωρίες και τα προβλήματα 

δεν είναι μόνο θέμα νοημοσύνης, αλλά 

έχουν επίσης επίπτωση στις ευαισθησίες και 

τα αισθητικά συναισθήματα, συγκρίσιμα με 

τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ο 

διάσημος βρετανικός θεωρητικός του 

αριθμού Godfrey Harold Hardy (1877-1947) 

επεσήμανε: "Ένας μαθηματικός, όπως ένας 

ζωγράφος ή ποιητής, είναι κατασκευαστής 

μοτίβων. Αν τα μοτίβα του είναι πιο μόνιμα 

από τα δικά τους, είναι επειδή είναι 

κατασκευασμένα με ιδέες”. Οι πίνακες 

περιέχουν στοιχειώδη και πιο σύνθετα 

προβλήματα και προσελκύουν παιδιά με ή 

χωρίς μαθηματικό υπόβαθρο. 

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Προβολή έργων τέχνης καλλιτεχνών 

αντίστοιχων με τη θεματολογία που θα 

πραγματευτούμε κάθε φορά.  Ψηφιακά 

μαθησιακά αντικείμενα για τα μαθηματικά, 

ανακυκλώσιμα-άχρηστα υλικά, περιοδικά, 

εφημερίδες, αφίσες, τέμπερες, λοδοπαστέλ, 

χαρτόνια κανσόν, κόλλες, πινέλα, καμβάδες, 

παραμύθια, ιστορίες, επιτραπέζια παιχνίδια 

και εκπαιδευτικά video. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ 1. «Εικαστικό Εργαστήρι» Πνευματικού 

Κέντρου Δήμου Ιωαννιτών 
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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) 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Τα έργα που θα δημιουργήσουν οι μαθητές 

θα αποτελέσουν τα στοιχεία μιας έκθεσης 

στους χώρους του Σχολείου. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 30 ώρες σε έκταση 15 εβδομάδων κατά 

τους μήνες Νοέμβριο έως και Φλεβάρη 

(Α΄ Τετράμηνο) και 24 ώρες σε έκταση 12 

εβδομάδων κατά τους μήνες Μάρτιο έως 

και Ιούνιο (Β΄ Τετράμηνο). 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. Θα εστιάσουμε σε 

πίνακες του Eugen Jost με μαθηματικά 

μοτίβα ή αναφορές στα μαθηματικά. 

Τα παραπάνω θα αποτελούν αφόρμηση 

για την δημιουργία των προσωπικών και 

ομαδικών έργων των παιδιών.  Οι τεχνικές 

που θα αναπτυχ-θούν είναι οι παρακάτω: 

• ζωγραφική με τέμπερες και 

λαδοπαστέλ 
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• κολλάζ 

• γλυπτική 

• μικτή τεχνική  

• αφίσα (για την προώθηση της 

έκθεσης) 

Α΄ Τετράμηνο 

Ενότητες  Ώρες  

Τα χρώματα γύρω μας κύρια & 

δευτερεύοντα  

3 

Χριστουγεννιάτικες 

κατασκευές – Χαρτοπολτός - 

Πηλός 

3 

Numbers in Every Day Life and 

Culture 

4 

Prime Time 4 

Golden Ratio 4 

100 Squares 4 

Good Luck 4 

Fibonacci meets Pythagoras 4 

Σύνολο: 30 

Β΄ Τετράμηνο 

Ενότητες  Ώρες  

Κολλάζ 3 
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SQRT 2 3 

Three missing Points 3 

Ζωγραφίζω πάνω σε 

διαφορετικά υλικά 

3 

Symmetry 3 

V.G.Z.: Past – Present – Future 3 

Magic Square 3 

Αφίσα 3 

Σύνολο: 24 

 
 

ΑΛΛΟ Το πρόγραμμα του ομίλου είναι πιθανό να 

τροποποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες των 

μαθητών. 

 

 


