∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
1. Σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών
Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των Εικαστικών στο ∆ηµοτικό και το Γυµνάσιο είναι να γνωρίσει
ο µαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να εµβαθύνει σ΄ αυτές και να τις απολαύσει µέσα από ισόρροπες
δραστηριότητες έρευνας και δηµιουργίας έργων, αλλά και µέσα από τη γνώση και την κατανόηση του
φαινοµένου της τέχνης, ώστε να καλλιεργηθεί ως δηµιουργός και ως φιλότεχνος θεατής.
Ειδικότερα µε το µάθηµα των Εικαστικών επιδιώκεται να καλλιεργηθεί:
Η δηµιουργικότητα του µαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, η συµµετοχή του στις εικαστικές
τέχνες.
Η γνώση και η χρήση των υλικών, των µέσων, των εργαλείων και των πηγών σε ποικίλες εικαστικές µορφές.
Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η ανάλυση του εικαστικού έργου
αλλά και του φαινοµένου της Τέχνης γενικότερα.
Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και η συµβολή των τεχνών στον πολιτισµό διαχρονικά και
συγχρονικά.
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης

I. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

Τάξη

Άξονες
γνωστικού
περιεχοµένου

(γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις και αξίες)

Εξοικείωση µε
απλά υλικά, µέσα
–Τεχνικές

Επιδιώκεται ο µαθητής:

Απλά µορφικά
στοιχεία

Να εκφράζει ιδέες, εµπειρίες και συναισθήµατα
µέσα από τα έργα του.

Μορφές εικαστικών τεχνών
Α-Β

Γενικοί στόχοι

Έργα τέχνης
Εισαγωγή στην
καλαισθησία

Να ερευνά και να πειραµατίζεται µε διάφορα
υλικά δηµιουργώντας εικαστικά έργα.

Να αποκτά γνώσεις και πληροφορίες για τις εικαστικές τέχνες.
Να ανακαλύπτει ότι η τέχνη είναι σπουδαίος
τρόπος έκφρασης.
Να χρησιµοποιεί ορολογία, για να εκφράσει τις
σκέψεις, τις απόψεις και τα συναισθήµατά του
για τα έργα της τέχνης.

Ενδεικτικές
Θεµελιώδεις έννοιες
∆ιαθεµατικής
προσέγγισης
Ύλη,
Χρώµα,
Μορφή,
Ισορροπία,
Ιδέα,
Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χώρος,
Χρόνος,
Επικοινωνία,
Οµοιότητα – ∆ιαφορά

Να χρησιµοποιεί την τέχνη, για να συµπληρώνει
άλλα µαθήµατα.
Να αναπτύσσει εκτίµηση και ενδιαφέρον για την
Τέχνη και επιθυµία να συµµετέχει σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες.
Εξοικείωση µε
απλά υλικά, µέσα
–Τεχνικές
Μορφικά στοιχεία
Γ-∆

Θέµα – Περιεχόµενο
Μορφές εικαστικών τεχνών
Εισαγωγή στις
θ
έ ξί
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Να αναγνωρίζει βασικά εικαστικά επαγγέλµατα.
Να ερευνά και να χρησιµοποιεί υλικά, τεχνικές
και τρόπους για τη δηµιουργία έργων και να αποκτά δεξιότητες.
Να αναπτύσσει ιδέες και να εκφράζει συναισθήµατα µέσα από την πορεία της καλλιτεχνικής
δηµιουργίας του.
Να κατανοεί ότι τα έργα τέχνης εκφράζουν απόψεις, αξίες και ιδέες του πολιτισµού µας και άλλων πολιτισµών.
Να χρησιµοποιεί πηγές και πληροφορίες για
απλές και αργότερα για πιο σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες.

Ύλη,
Χρώµα,
Μορφή,
∆οµή,
Κίνηση,
Όγκος – Χώρος,
Σύνθεση – ισορροπία,
Ρυθµός,
Ιδέα,
Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χρόνος,

αισθητικές αξίες

Να αναγνωρίζει το περιεχόµενο, τη µορφή και
τον τρόπο παρουσίασης του έργου τέχνης.
Να χρησιµοποιεί τις εικαστικές τέχνες διαθεµατικά µε τα άλλα µαθήµατα.

Μεταβολή,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση,
Οµοιότητα – ∆ιαφορά

Να αναγνωρίζει ορισµένα µορφικά στοιχεία σε
έργα τέχνης και αργότερα ερµηνεύει απλά.
Να επιδεικνύει τις ικανότητές του σε ατοµικές και
σε οµαδικές καλλιτεχνικές εργασίες.
Να αναγνωρίζει διάφορα εικαστικά επαγγέλµατα
και αργότερα τις ικανότητες των ανθρώπων που
ασχολούνται µε αυτά.
Εξοικείωση µε
απλά υλικά, µέσα
–Τεχνικές
Μορφικά στοιχεία
Θέµα - Περιεχόµενο – Νόηµα
Μορφές εικαστικών τεχνών
Ιστορία Τέχνης –
Καλλιτέχνες
Απλά στοιχεία
αισθητικής, κριτικής και ανάλυσης
έργου

Να κάνει επιτυχηµένη χρήση υλικών και τεχνικών στα έργα του.
Να χρησιµοποιεί και να δηµιουργεί εικόνες δύο
και τριών διαστάσεων, για να εκφράσει ιδέες,
συναισθήµατα και εµπειρίες και αργότερα να
χρησιµοποιεί σύµβολα.
Να αναγνωρίζει µορφές και µορφικά στοιχεία,
που εκφράζουν ιδέες, αξίες, απόψεις, σε έργα
διαφορετικών πολιτισµών.
Να δέχεται τις νέες πληροφορίες και να τις µετουσιώνει, για να εµπλουτίζει τα έργα του.
Να συζητά για τις προθέσεις του καλλιτέχνη, για
µεθόδους και για έννοιες τέχνης.
Να εκφράζει, να ερµηνεύει και να αξιολογεί τις
καλλιτεχνικές επιλογές σχετικά µε το περιεχόµενο, τη δοµή και τον τρόπο παρουσίασης τους.
Να χρησιµοποιεί τις γνώσεις του για τις εικαστικές τέχνες στα άλλα µαθήµατα.
Να συµµετέχει σε σύνθετες καλλιτεχνικές εργασίες δραστηριότητες.

Ε–ΣΤ

Ύλη,
Χρώµα,
Μορφή,
∆οµή,
Κίνηση – ∆υναµική,
Όγκος – Χώρος –
Βάθος,
Σύνθεση – ισορροπία,
Ρυθµός,
Ιδέα,
Πολιτισµός,
Παράδοση,
Χρόνος,
Μεταβολή,
Εξέλιξη,
Επικοινωνία,
Αλληλεπίδραση,
Εξάρτηση,
Μήνυµα,
Σύµβολο,
Οµοιότητα – ∆ιαφορά

Να χρησιµοποιεί τους τρόπους λύσης προβληµάτων από το χώρο των εικαστικών σε άλλες
γνωστικές περιοχές.
Να κατανοεί διάφορα καλλιτεχνικά επαγγέλµατα
συγκρίνοντας µεθόδους, µέσα και έργα, και αργότερα να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των
ικανοτήτων που απαιτούνται γι΄ αυτά.
Επιπλέον στην ΣΤ΄ τάξη επιδιώκεται ο µαθητής:
Να κατανοεί τις ιστορικές παραµέτρους των τεχνών.
Να αναγνωρίζει ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις
για ένα καλλιτεχνικό θέµα και ότι µπορούν να
δοθούν διαφορετικές λύσεις.
Να αξιολογεί τις ιδέες, τις ικανότητες και τις εργασίες του και αργότερα να αξιολογεί προσιτά
έργα τέχνης.
Να χρησιµοποιεί πληροφορίες για καλλιτέχνες,
για τις προθέσεις των καλλιτεχνών και για το
κοινωνικό περιεχόµενο προσιτών έργων τέχνης.
Να αναγνωρίζει τη σηµασία και τη σπουδαιότητα
της τέχνης σε διάφορους πολιτισµούς.
Να αναγνωρίζει ορισµένες χαρακτηριστικές τεχνοτροπίες στην Ιστορία της Τέχνης.
Να γνωρίζει βασικά στοιχεία των εικαστικών ε123

παγγελµάτων µέσα από προσωπική επικοινωνία µε καλλιτέχνες.
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AΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Ι. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ
1. Ειδικοί Σκοποί
Με το µάθηµα των Εικαστικών επιδιώκεται οι µαθητές:
Να παρατηρούν, να ερευνούν, να πειραµατίζονται και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο χειρισµό απλών υλικών και µέσων δηµιουργώντας εικαστικά έργα.
Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές και τρόπους, για να εκφράζονται µε δηµιουργικό τρόπο και να µεταβιβάζουν απόψεις, συναισθήµατα και βιώµατα.
Να γνωρίσουν την ορολογία, τα σύµβολα, τα µορφικά στοιχεία και τις µορφές που χρησιµοποιούν
οι εικαστικοί καλλιτέχνες και να εξοικειωθούν µε αυτά.
Να προσεγγίζουν, να κατανοούν και να απολαµβάνουν το φαινόµενο της Τέχνης και να έχουν θετική στάση και συµπεριφορά απέναντι στα έργα τέχνης.
Να γνωρίσουν τα ποικίλων µορφών εικαστικά έργα τέχνης, να τα κατανοήσουν, να τα αναλύσουν,
να τα ερµηνεύσουν, να τα κρίνουν και να εκτιµήσουν την ελληνική και την παγκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά.
2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας

ΤΑΞΗ Α΄ - Β΄

Στόχοι
ος

1

Θεµατικές Ενότητες

Ενδεικτικές
4

∆ραστηριότητες-οδηγίες

άξονας: "Εξοικείωση µε απλά υλικά, µέσα, τεχνικές"

Οι µαθητές επιδιώκεται να:
Χρησιµοποιούν µε αυξανόµενη
ευχέρεια δύο – τρία διαφορετικά
υλικά, για να σχεδιάζουν και να
ζωγραφίζουν.
Κόβουν µε ψαλίδι ευθείες και καµπύλες µε ακρίβεια, ακολουθώντας σχέδιο σε χαρτί.
Κολλάνε χαρτιά και χαρτόνια.
Πλάθουν µε ευχέρεια και µορφοποιούν.
Χρησιµοποιούν µε φαντασία διάφορα υλικά, για να κατασκευάσουν µικροαντικείµενα.
Μαθαίνουν απλές τεχνικές και να
τις εφαρµόζουν.
∆οκιµάζουν διάφορες τεχνικές.

∆αχτυλοµπογιές, νεροµπογιές, κραγιόνια,
κάρβουνα, µαρκαδόροι
Χαρτί, χαρτόνια, κουτιά
Πηλός, ζυµάρι, πλαστελίνη
Φυσικά υλικά – ανακυκλώσιµα υλικά
Απλές τεχνικές, κατάλληλες για µικρά
παιδιά – πειραµατισµοί

∗ Επιλογή των κατάλληλων υλικών κ.τ.λ.
∗ Επιλογή ασφαλών εργαλείων , κατάλληλων για παιδιά.
∗ Η εκµάθηση της χρήσης των υλικών,
µέσων, εργαλείων, τεχνικών κ.τ.λ. γίνεται
κατά τη δηµιουργία συγκεκριµένων θεµάτων (άξονες 1+3+4).
∗ Χρήση πινέλων διαφόρων µεγεθών,
µαρκαδόροι και χρώµατα µη τοξικά.
∗ χρήση χαρτιών λευκών, χρωµατιστών,
από περιοδικά κ.τ.λ., χαρτόνια από χαρτόκουτες κ.ά.
∗ χρήση χαρτιών για σχέδιο ζωγραφικής
κ.τ.λ. και ως µέσο για καρτεπικόλληση
(κολάζ), κατασκευές κ.τ.λ.
** πλάσιµο µε προσθετική µέθοδο.
∗χρήση απλών εργαλείων πλαστικής.
** µετατροπή της πραγµατικής χρήσης

4

Η στήλη αυτή περιλαµβάνει οδηγίες και δραστηριότητες. Με το σύµβολο * σηµειώνονται οι οδηγίες, ενώ µε το
σύµβολο ** σηµειώνονται οι δραστηριότητες.
Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές και ανταποκρίνονται στις προτεινόµενες
ης
διαθεµατικές έννοιες της 3 στήλης του πίνακα του αντίστοιχου ∆ΕΠΠΣ.
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διαφόρων αντικειµένων π.χ. 2 πλαστικά
πώµατα µπορούν να γίνουν «φώτα», «µάτια», «ρόδες» κ.τ.λ.
∗ συλλογή και αποθήκευση διάφορων «άχρηστων» υλικών (χάρτινοι κύλινδροι,
κουτιά, µπουκάλια κ.ά.).
∗ χρήση φυσικών υλικών όπως: κοχύλια,
κλαδάκια, βότσαλα, φασόλια κ.ά.
∗ παρότρυνση για δοκιµές και πειραµατισµούς.
ος

2

Εκφράζουν συναισθήµατα και να
αποδίδουν κίνηση µε ποικιλία
γραµµών.
Ορίζουν περιγράµµατα.
Γεµίζουν χρωµατικά κενές επιφάνειες, αργότερα να τυποποιούν το χρωµατισµό συγκεκριµένων αντικειµένων.

άξονας: "Απλά µορφικά στοιχεία"
∗ κυριαρχία γραµµών στην εικαστική έκφραση των µαθητών.

Γραµµή
Χρώµα

∗ γραµµές όπως ατέρµονες, καµπύλες
ευθείες ‘‘µονοκονδυλιές’’, περιγράµµατα
κ.τ.λ.

Σχήµατα
Μορφές
Υφή

∗ παρότρυνση των παιδιών να παίξουν µε
τα χρώµατα και να δοκιµάσουν ποικίλους
τρόπους χρωµατισµού.

Αναγνωρίζουν τα χρώµατα στο
περιβάλλον και στα έργα τέχνης.

∗ τα απλά γεωµετρικά σχήµατα και οι
µορφές (ανθρώπων, σπιτιών κ.λ.π.) σχεδιάζονται ατελώς, αργότερα αποκτούν
ευκρίνεια.

Συνθέτουν διάφορα σχήµατα.
Συνθέτουν µορφές µε κεντρική
ισορροπία.

** παιχνίδια για την διάκριση και ονοµασία
της υφής διαφόρων επιφανειών.

∆ιακρίνουν και ονοµάζουν την
υφή ορισµένων επιφανειών.

∗ υφή, όπως χνουδωτό, απαλό, άγριο µεταξένιο, γλιστερό, λεπτό, τραχύ κ.λπ.
ος

3
Παρατηρούν το φυσικό και το
δοµηµένο περιβάλλον και να τα
ερµηνεύουν µε απλά στερεότυπα
στα έργα τους, αργότερα µε αυξάνουσες λεπτοµέρειες και περιγραφική ακρίβεια.
Αποδίδουν διάφορα θέµατα χρησιµοποιώντας απλά στερεότυπα.
Αντλούν θέµατα για τη ζωγραφική τους από άλλες σχολικές
δραστηριότητες.
Συλλέγουν σειρές εικόνων, καρτών, φωτογραφιών µικροαντικειµένων.
∆ιακοσµούν µε χειροτεχνίες τους
το περιβάλλον τους.
Επεξεργάζονται διάφορες εικόνες
επεµβαίνοντας δηµιουργικά.

άξονας: "Θέµα"

Θέµατα από παρατήρηση, µνήµη, φαντασία,
συναισθήµατα,
περιβάλλον,
ζώα,
φυτά,
οικογένεια,
γιορτές, εποχές, επαγγέλµατα
Θέµατα από άλλες
σχολικές δραστηριότητες
Συλλογές
∆ιακοσµήσεις
Παραλλαγές, επεξεργασίες, αφηρηµένες
εικόνες
Παιχνίδια µε χρώµατα
και άλλα υλικά

Σχολικές γιορτές π.χ. ΄΄Χριστούγεννα΄΄
(Θρησκευτικά, Μουσική, Μελέτη Περιβάλλοντος, Λογοτεχνία κ.ά.).
∗ κάθε θέµα που προκαλεί το ενδιαφέρον
του παιδιού και µπορεί να αποδοθεί µε τις
σχεδιαστικές του ικανότητες θεωρείται
κατάλληλο.
∗ στερεότυπα όπως ''κύκλος'' για ήλιο,
πρόσωπο, λουλούδι κ. α., το ''τετράγωνο''
για σπίτι, κουτί κ.α., το κόκκινο για στέγη,
φωτιά κ.ά.
** σχολικές δραστηριότητες όπως περίπατος, επισκέψεις συζητήσεις κ.τ.λ.
** συλλογές όπως καρτ-ποστάλ, εικόνες
έργων τέχνης, εικόνες ζώων κ.τ.λ., οι οποίες χρησιµοποιούνται στα εικαστικά
ποικιλοτρόπως.
** διακόσµηση περιβάλλοντος για σχολικές εορτές, επετείους, εκδηλώσεις κ.ά.

Συµµετέχουν, να προτείνουν ή να
δηµιουργούν παιχνίδια µε έργα
τέχνης, εικόνες κτλ.

** επιζωγράφιση εικόνων, κόψιµο και διαφορετική επανασύνδεση εικόνων κ.ά.
** παιχνίδια µε χρώµατα και άλλα υλικά.
** παιχνίδια ερωτήσεων κ.τ.λ.

ος

4

άξονας: "Μορφές εικαστικών τεχνών"

Σχεδιάζουν συγκεντρωµένοι µε
αυξανόµενη χρονική διάρκεια

Σχέδιο

∗ ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση.
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απασχόλησης νοηµατικά σχέδια.

Ζωγραφική

Σχεδιάζουν µε περιγράµµατα
ανθρώπους, ζώα, φυτά, σπίτια
κ.ά. και αργότερα να προσθέτουν
µε σταθερές γραµµές ουρανό,
έδαφος και περιβάλλον σε δισδιάστατο χώρο.

Πηλοπλαστική

Εµπεριχάραξη (στένσιλ)

** πλάσιµο µε προσθετική µέθοδο.

Χρωµατίζουν µε καθαρότητα,
αυξανόµενη προσοχή και ακρίβεια επίπεδες επιφάνειες.

Καρτεπικόλληση (Κολάζ)

** ύφανση χωρίς τελάρο ή σε µικρό τελάρο 10x15cm περίπου, µε λουρίδες χαρτιού, υφάσµατος, χόρτο, µαλλί κ.τ.λ.

Ζωγραφίζουν µε παραστατικότητα και αφηγηµατικότητα.
Πλάθουν απλές µορφές.

Υφαντική
Μικροκατασκευές

Αιωρούµενα αντικείµενα (µόµπιλς)
Τυπώµατα (στάµπες)

∗ αποδοχή της διαφορετικότητας στα έργα
των παιδιών.
** σχέδιο και ζωγραφική σε διάφορα µεγέθη χαρτιού.
** ατοµικά και οµαδικά έργα.

** µικροκατασκευές από χαρτόνι, κοµµάτια ξύλου, «άχρηστα» υλικά, πλαστικά
κ.τ.λ.

Υφαίνουν ένα µικρού µεγέθους
υφαντό.

∗ ο εµπεριχάρακας (στένσιλ) είναι απλό
όργανο σχεδίασης έτοιµων σχηµάτων.

Κατασκευάζουν διάφορες απλές
µικροκατασκευές.

** Καρτεπικόλληση (κολάζ) µε διάφορα
επίπεδα υλικά, µε διακοσµητικό αποτέλεσµα

Χρησιµοποιούν µε αυξανόµενη
ευχέρεια εµπεριχάρακες (στένσιλ) διάφορων σχεδίων.

∗ τα αιωρούµενα αντικείµενα (µόµπι είναι
κρεµαστά , κινητά µικροαντικείµενα από
σύρµα και σπάγγο όπως χάρτινα ψάρια,
πουλιά, λουλούδια κ.τ.λ.

Κολλάνε διάφορα υλικά δηµιουργώντας εικόνες.

** στάµπες έτοιµες ή από πατάτες, φύλλα,
σπάγκους κ.τ.λ.

Κατασκευάζουν απλά αιωρούµενα αντικείµενα (µόµπιλς).

** έργα δύο και τριών διαστάσεων

Τυπώνουν απλές στάµπες.
ος

5

άξονας: "Έργα τέχνης"

Γνωρίζουν και να ονοµάζουν ορισµένα είδη ελληνικής παραδοσιακής τέχνης.

Έργα τέχνης από:

Γνωρίζουν και να ονοµάζουν ορισµένα είδη της τοπικής τους
παραδοσιακής τέχνης.

Τοπική τέχνη

Αναγνωρίζουν ως µοντέρνα τέχνη ορισµένα χαρακτηριστικά
έργα.

Σύνδεση της τέχνης
µε παραµύθια, διηγήσεις κ.ά.

Ελληνική παραδοσιακή τέχνη
Μοντέρνα τέχνη

Προφορική περιγραφή ενός έργου τέχνης,
εύστοχη χρησιµοποίηση απλών όρων και
όρων από τα µαθηµατικά (µήκος,
συµµετρία ως προς άξονα, σηµείο,
ευθύγραµµο τµήµα, παράλληλες και
κάθετες ευθείες,σχήµατα) συζήτηση, έκφραση προτιµήσεων (Γλώσσα, Μαθηµατικά).
∗ Σύνδεση των έργων τέχνης µε ευχάριστες δραστηριότητες και παιγνίδια.
∗ π.χ. στάµνες, τσεβρέδες, δαντέλες κ.τ.λ.
∗ π.χ. στη Σάµο τα πήλινα λαβοµάνα, στο
Πήλιο τα ξυλόγλυπτα κ.α.
∗ ένα – δύο έργα του Φ. Λεζέ, του Παρθένη, του Μόραλη.

ος

6

άξονας: "Εισαγωγή στην καλαισθησία"
Χρήση απλών όρων
τέχνης

∗ όροι όπως ονόµατα χρωµάτων, σχέδιο,
ζωγραφιά, µοντέρνο, στολίδι.

Εκφράζουν σύντοµα σκέψεις,
προτιµήσεις και απόψεις.

Προφορική έκφραση
προτιµήσεων,
σκέψεων, απόψεων

∗ βιωµατική προσέγγιση όρων ή µε απλές
εξηγήσεις και παραδείγµατα.

∆είχνουν ενδιαφέρον για έργα
τέχνης.

Συναισθηµατική προσέγγιση έργων τέχνης

Περιγράφουν απλά ό,τι παρατηρούν σε ένα έργο τέχνης.

Απλή περιγραφή έργων τέχνης

Χρησιµοποιούν ορθά στον προφορικό τους λόγο ορισµένους
απλούς όρους τέχνης.

∗ παρότρυνση µε κατάλληλες ερωτήσεις
να εκφραστούν προφορικά τα παιδιά για
τα έργα τους και για τα έργα τέχνης.
∗ παρουσίαση έργων τέχνης από τους
διδάσκοντες µε ευχάριστους τρόπους και
παιγνίδια.
∗ παρότρυνση µε κατάλληλες ερωτήσεις
για να µάθουν τα παιδιά να περιγράφουν.
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Απαιτούµενος χρόνος
Ο δάσκαλος σε κάθε ωριαίο µάθηµα ή σε κάθε ενότητα µαθηµάτων επιλέγει κατά την κρίση του και
συνδυάζει διάφορους άξονες περιεχοµένων και στόχους. Στην ετήσια κατανοµή του χρόνου του µαθήµατος θα πρέπει να υπάρχει τελικώς µια σχετική ισορροπία στην επιλογή των αξόνων περιεχοµένων
και των στόχων.
5

Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας

Θέµα: Εικονογράφηση παραµυθιού ή θρύλου ή κειµένου παιδικής λογοτεχνίας. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε ανάγνωση, συζήτηση – ερµηνεία, σύνθεση κειµένων, εικονογράφηση, παρουσίαση, δηµιουργία βιβλίου. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση.
Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μελέτη του Περιβάλλοντος.
Θέµα: Ο χώρος του σχολείου – της τάξης. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε εικαστική αποτύπωση,
κατασκευή απλών µακετών, εικαστικές παρεµβάσεις στο χώρο, συζήτηση, σύνθεση κειµένων,
συλλογές εικόνων, συγκρίσεις. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος, Οµοιότητα – ∆ιαφορά, Συνεργασία. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μελέτη του Περιβάλλοντος.

∆ιαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµενα
Γλώσσα: Προφορική περιγραφή ενός έργου τέχνης, εύστοχη χρησιµοποίηση απλών όρων, συζήτηση, έκφραση προτιµήσεων.
Λογοτεχνία: Παραµύθι και εικονογράφηση, ελληνική λαϊκή παράδοση.
Μαθηµατικά: (Α΄ ταξη) µήκος, βάρος, χρήση αριθµών, συµµετρία ως προς άξονα, (Β΄ τάξη) σηµείο,
ευθύγραµµο τµήµα, παράλληλες και κάθετες ευθείες,σχήµατα.
Μελέτη Περιβάλλοντος: Αισθητική χώρου, σχολείο, οικογένεια, καιρός, ήλιος, νερό, ζώα, φυτά,
πηλός, υφαντική.
Μουσική: Σχέση εικόνας και µουσικής.
Άλλες σχολικές δραστηριότητες: Σχολικές εορτές, πολιτιστικές δραστηριότητες.

ΤΑΞΗ Γ΄ - ∆΄

Στόχοι

Θεµατικές Ενότητες
ος

1

Ενδεικτικές
∆ραστηριότητες-οδηγίες

άξονας: "Εξοικείωση µε απλά υλικά, µέσα, τεχνικές"

Οι µαθητές επιδιώκεται να:
Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια
νεροµπογιές, µαρκαδόρους και
παστέλ.
Κόβουν και να µορφοποιούν
χαρτιά και χαρτόνια.
Κόβουν και να µορφοποιούν
κόντρα πλακέ ή άλλα µαλακά
ξύλα.
Πλάθουν απλά αντικείµενα µε
δύο διαφορετικές τεχνικές.
Χρησιµοποιούν ορισµένα απαραίτητα εργαλεία και όργανα.
Μαθαίνουν ορισµένες τεχνικές
και να τις εφαρµόζουν επιτυχώς.

Νεροµπογιές, µαρκαδόροι
παστέλ
Χαρτιά, χαρτόνια
Κόντρα πλακέ
Πηλός, πλαστελίνη
Εργαλεία
Γεωµετρικά όργανα
Απλές τεχνικές
Στοιχειώδης οργάνωση της πορείας της
κατασκευής

∗ Επιλογή των κατάλληλων υλικών, µέσων
και εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για
τις προτεινόµενες, στον τέταρτο άξονα µορφές των εικαστικών τεχνών.
∗ Ενδείκνυνται όλες οι νεροµπογιές για ζωγραφική.
∗ Λεπτά ή χοντρά πινέλα, σκληρά και µαλακά.
∗ Χαρτιά κατάλληλα για ζωγραφική και σχέδιο, χρωµατιστά χαρτιά και διάφορα χαρτόνια για κόψιµο.
∗ Χρησιµοποιούνται κόντρα πλακέ ή άλλα
µαλακά ξύλα και καλούνται ή καρφώνονται.
- Πλάσιµο µε τη βοήθεια πλάστη. Με τον
πλάστη δηµιουργούνται επίπεδα τεµάχια,
κόβονται και κολλούνται.

5

Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ
«ενδεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου και
ανταποκρίνονται σε όσα προτείνονται στην τρίτη στήλη του πίνακα του ∆ΕΠΠΣ Εικαστικών.
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- πλάσιµο µε ‘’µακαρόνι’’.
∗ Το µακαρόνι είναι κατάλληλο για αντικείµενα µε κυλινδρικό σχήµα
∗ Χρησιµοποιούνται εύχρηστα και κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών εργαλεία για
τον πηλό και το κόψιµο και τη διαµόρφωση
του ξύλου (λίµες, γυαλόχαρτα, κόλλες κ.τ.λ.)
υπό την επίβλεψη και τη βοήθεια του διδάσκοντος.
** Τεχνικές πηλού, ξυλοκοπτικής, διαµόρφωσης ξύλινων µικροαντικειµένων κ.τ.λ.
ος

2

άξονας: " Μορφικά στοιχεία"

Χρησιµοποιούν και να συµπεριλαµβάνουν στα έργα τους το
σηµείο ως µικρότερο εικαστικό
στοιχείο.

Σηµείο

Εκφράζουν συναισθήµατα και
να αποδίδουν την κίνηση µε
ποικιλία γραµµών.

Ρυθµικές επαναλήψεις

∆ηµιουργούν διάφορες µορφές
χρησιµοποιώντας µε ευχέρεια
γραµµές.

Υφή

Γραµµές
Χρώµα

Σχήµατα

Αποδίδουν µε νατουραλιστικά
χρώµατα τη φύση.

∗ Παρότρυνση των παιδιών να «παίξουν» µε
τα χρώµατα και να δοκιµάσουν ελεύθερα
ποικίλους τρόπους χρωµατισµού.
** ∆ηµιουργία και χρήση ποικίλων αποχρώσεων µε αναµίξεις κατάλληλων χρωµάτων
(νεροχρώµατα, δαχτυλοµπογιές κτλ).

** Τρίγωνο, τετράγωνο, παραλληλόγραµµο,
πυραµίδα κ.τ.λ.) µε χρήση γεωµετρικών οργάνων.

Επαναλαµβάνουν σχήµατα µε
ρυθµικούς τρόπους.
Συνθέτουν διάφορα σχήµατα.

∗ Υφή όπως: χνουδωτό, απαλό, άγριο, µεταξένιο, γλιστερό, λείο, τραχύ, αγκαθωτό,
τριχωτό, κ.τ.λ.

Περιγράφουν την υφή διαφορετικών επιφανειών.
ος

3

άξονας: "Θέµα - Περιεχόµενο"

Παρατηρούν το φυσικό και το
δοµηµένο περιβάλλον και αποδίδουν στοιχεία από αυτό
στα έργα τους.

Θέµατα από:

Βελτιώνουν τα έργα τους µετά
από παρατήρηση.

Σχολικές εορτές

∆ηµιουργούν έργα µε θέµατα
που σχετίζονται µε άλλα µαθήµατα.

∗ Γραµµές όπως ατέρµονες, καµπύλες , ευθείες, ''µονοκοντυλιές'', περιγράµµατα κ.τ.λ.

** Σχήµατα γεωµετρικά αφηρηµένα ή απλά
φυτικά µοτίβα.

Αναµειγνύουν χρώµατα.

∆ηµιουργούν έργα που σχετίζονται µε σχολικές γιορτές και
επετείους.

** Ποικιλία διατάξεων σηµείων, πυκνότητες
και αραιώσεις, πινελιές, κ.τ.λ.

Παρατήρηση του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος
∆ραστηριότητες
Άλλα µαθήµατα
Ιστορίες, παραµύθια,
παροιµίες
Αντιθέσεις

Εργασίες που αφορούν την αλληλεπίδραση,
τις διαφορές, την εξέλιξη ή τα προβλήµατα
της σχέσης του φυσικού και του δοµηµένου
περιβάλλοντος (Μελέτη περιβάλλοντος).
** Από µνήµη, από µελέτη, από εικόνες ή εκ
του φυσικού.
η

** Χριστούγεννα, 25 Μαρτίου κ.τ.λ.
** ∆ιακοσµήσεις, κάρτες.
∗ Ατοµικά ή οµαδικά ή και µε τη βοήθεια και
συνεργασία διδάσκοντος και γονέων π.χ.
για σκηνικά παραστάσεων.
∗ Απλές εικονογραφήσεις ή περαιτέρω διαθεµατική επεξεργασία.

∆ηµιουργούν έργα µε αφορµή
µια ιστορία, ένα παραµύθι ή
µια παροιµία.

** Ιστορίες από το µάθηµα της Ιστορίας ή
άλλες.

Αποδίδουν θέµατα που περιγράφουν ή περιέχουν αντιθέσεις.

** Αντίθεση περιεχοµένου (µέρα ** Νύχτα,
παιδιά – γονείς κ.τ.λ.).
** Αντιθέσεις µορφικές (µεγάλο – µικρό,
σκούρο – φωτεινό κ.τ.λ.).

ος

4

άξονας: "Μορφές εικαστικών τεχνών"

Σχεδιάζουν µε περιγράµµατα
και αυξανόµενη ακρίβεια ανθρώπους ποικίλα πράγµατα
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Σχέδιο
Ζωγραφική

** Πολύχρωµα σχέδια µε µαρκαδόρους ή
κραγιόνια.

θρώπους, ποικίλα πράγµατα
και στοιχεία του περιβάλλοντος
σε χώρο µε διάφορες οπτικές
γωνίες.
Χρωµατίζουν τα σχέδιά τους
και ζωγραφίζουν µε αυξανόµενη ευχέρεια και χρωµατική
ποικιλία.
Ζωγραφίζουν µε έντονη παραστατικότητα και αφηγηµατικότητα.
∆ηµιουργούν έργα καρτεπικόλλησης (κολάζ).

Καρτεπικόλληση (κολάζ)
Πηλοπλαστική
Χαλκοπλαστική
Τυπώµατα

** Απλές µορφές όπως άνθρωποι, ζώα, αντικείµενα κ.α.

Υφαντική
Μακέτες
Μικροκατασκευές
χειροτεχνίες

–

** Τύπωµα µε στάµπες από σφουγγάρι, πατάτα ή φύλλα δέντρου κ.α.
** Σύνθεση διακοσµητικών µοτίβων.

Τυπώνουν µε στάµπες.

** Ύφανση σε µικρό τελάρο 20x15cm περίπου µε λουρίδες χαρτιού, υφάσµατος, χόρτο, σπάγκους κ.τ.λ.

Υφαίνουν ένα µικρό υφαντό.
Κατασκευάζουν µια απλή τρισδιάστατη µακέτα.

** Μακέτες από χαρτόνια ή «άχρηστα υλικά»
όπως κουτιά, κλαδάκια, πλαστικά κ.α.

Κατασκευάζουν διάφορες τρισδιάστατες µικροκατασκευές και
χειροτεχνίες από εύχρηστα
υλικά.

Αναγνωρίζουν τις διάφορες
περιόδους της τέχνης στα έργα
τέχνης (π.χ. Βυζαντινή, Μοντέρνα τέχνη).
Κατηγοριοποιούν τα έργα ανάλογα µε το συγκεκριµένο ή όχι
της µορφής τους.
Γνωρίζουν ορισµένες επαγγελµατικές δραστηριότητες του
ζωγράφου, του γλύπτη και του
αγιογράφου.

ος

6

** Αφόρµηση από ποίηµα ή άλλο κείµενο.

** Μορφοποίηση συγκεκριµένου σχεδίου.

Αποδίδουν ένα σχέδιό τους σε
φύλλο χαλκού.

Αναγνωρίζουν ορισµένα φηµισµένα έργα της κλασσικής περιόδου της Αρχαίας Ελληνικής
Τέχνης.

** Απλά χρηστικά αντικείµενα όπως µικρό
δοχείο, τάσι κ.α.
** Ελαφρά πίεση µε κατάλληλο εργαλείο ή
στυλό σε λεπτό φύλλο χαλκού 10x10cm
περίπου.

Συνδυάζουν εικόνα και γραπτό
λόγο.

5

** Αποδοχή της διαφορετικότητας στα έργα
των παιδιών.
** Καρτεπικόλληση (κολάζ) µε χαρτιά και
κόλα ή άλλα υλικά: πανιά, κοµµάτια εικόνων
κ.τ.λ.

Εικονογραφήσεις

Πλάθουν απλές µορφές και
απλά χρηστικά αντικείµενα.

ος

** Ενθαρρύνεται η ελεύθερη έκφραση.

** Μακέτα σπιτιού (κουκλόσπιτο) από χαρτόνι κ.α.
** Στεφάνι από χάρτινα λουλούδια.

άξονας: "Έργα τέχνης - Καλλιτέχνες"
Έργα τέχνης από:
Αρχαία Ελληνική τέχνη
Βυζαντινή τέχνη
Σύγχρονη τέχνη
Παραστατική τέχνηΜη παραστατική τέχνη από ευρωπαϊκούς και εξωευρωπαϊκούς πολιτισµούς
Καλλιτεχνικά
επαγγέλµατα: ζωγράφος,
γλύπτης, αγιογράφος
Σύνδεση των έργων
µε δραστηριότητες και
παιγνίδια

** Η ενασχόληση µε τα έργα τέχνης µπορεί
να περιλαµβάνει ερωτήσεις, παιγνίδια κ.α.
** Παρουσιάζονται και σχολιάζονται σύντοµα
σε εικόνες, κάρτες ή slides ένα ή δύο χαρακτηριστικά και φηµισµένα έργα, όπως ο
«Ερµής» του Πραξιτέλη κ.α.
** Ένα ψηφιδωτό, µια εκκλησία, και µια φορητή εικόνα της βυζαντινής περιόδου
** Ένα έργο του Πικάσο, ένα έργο του Μαγκρίτ.
** Ένα έργο παραστατικό π.χ. του Μονέ και
ένα έργο µη παραστατικό (αφηρηµένο) π.χ.
του Καντίνσκυ ή µια γιαπωνέζικη λιθογραφία
και ένα αραβούργηµα.
** ∆ιοργάνωση επισκέψεων σε εργαστήρια
καλλιτεχνών.

άξονας: "Εισαγωγή στις αισθητικές αξίες"

Χρησιµοποιούν σωστά ορισµένους καλλιτεχνικούς όρους
στον προφορικό τους λόγο.
Εκφράζουν τη γνώµη τους, την
προτίµησή τους, τις σκέψεις
τους για έργα τέχνης.
Εκφράζουν αυτό που νιώθουν
παρατηρώντας ένα έργο τέχνης.

Χρήση απλών όρων
τέχνης
Προφορική έκφραση
προτιµήσεων,
σκέψεων, απόψεων

Συνθετική εργασία µε κεντρικό θέµα το αρχαίο θέατρο γενικά ή µια συγκεκριµένη παράσταση (Γλώσσα, Μελέτη περιβάλλοντος,
Ιστορία).
** Όροι όπως: καρτεπικόλλληση (κολάζ),
γλυπτό, κεραµικό, σκούρο.

Συναισθηµατική προσέγγιση έργων τέχνης

** Πολύχρωµο, σχήµα, αίσθηση κ.α.

Συζήτηση
τέχνης

** Προτροπή µε τη βοήθεια ερωτήσεων
προς τα παιδιά.

για

έργα
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Συζητούν µε προθυµία και ενδιαφέρον για θέµατα σχετικά µε
έργα τέχνης.

Απλή περιγραφή έργων τέχνης

** Θέαση κατάλληλων έργων τέχνης π.χ.
«τα ελάφια», «µητέρα και παιδί» κ.τ.λ.
** Ενθάρρυνση και πρόκληση συζητήσεων
είτε αυθόρµητων είτε οργανωµένων γύρω
από τα παιδικά έργα ή έργα τέχνης.

Περιγράφουν διάφορα στοιχεία
ενός έργου που βλέπουν ή θυµούνται.

** Περιγραφή µε τη βοήθεια κατάλληλων
ερωτήσεων προς τα παιδιά.

Απαιτούµενος χρόνος
Ο δάσκαλος σε κάθε ωριαίο µάθηµα ή σε κάθε ενότητα µαθηµάτων επιλέγει κατά την κρίση του και
συνδυάζει διάφορους άξονες περιεχοµένων και στόχους. Στην ετήσια κατανοµή του χρόνου του µαθήµατος θα πρέπει να επιτυγχάνεται σχετική ισορροπία στην επιλογή των αξόνων περιεχοµένων και των
στόχων.
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Πήλινες κατασκευές µε θέµατα από τα γνωστικά αντικείµενα της τάξης. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε συζήτηση – επιλογή θεµάτων από την Ιστορία, τη Μελέτη του Περιβάλλοντος,
συλλογή φωτογραφιών πήλινων αντικειµένων από διάφορες ιστορικές περιόδους, επίσκεψη σε
εργαστήριο αγγειοπλαστικής, δηµιουργία κατασκευών µε τη χρήση τεχνικών επεξεργασίας του
πηλού, χρωµατισµό – διακόσµηση, σύνθεση κειµένων, παρουσίαση, δηµιουργία ντοσιέ. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση, Εξέλιξη κλπ. Προεκτάσεις στη Γλώσσα,
Λογοτεχνία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία.
Θέµα: Οι Θεοί του Ολύµπου. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε εικαστική αποτύπωση – απόδοση
χαρακτηριστικών, παρουσίαση σχετικών µύθων, δηµιουργία ζωγραφικών συνθέσεων ή καρτεπικόλληση (κολάζ), σύνθεση κειµένων, συλλογές φωτογραφιών αγαλµάτων ή πινάκων µε θέµατα
από τη σχετική µυθολογία. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός. Προεκτάσεις στη
Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία.

∆ιαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµενα
Ιστορία:( Γ’ τάξη) θεοί Ολύµπου, Μινωική, Μυκηναϊκή τέχνη, τοιχογραφίες Θήρας, (∆’ τάξη) Ο Μέγας Αλέξανδρος, αρχαίο θέατρο.
Μαθηµατικά: (Γ’ τάξη ) χρήση αριθµών, κατασκευή γεωµετρικών σχηµάτων και στερεών, συµµετρία ως προς άξονα, ( ∆΄ τάξη ) διατύπωση προβλήµατος, χρήση αριθµών.
Μελέτη Περιβάλλοντος: Μεταφορικά µέσα, ποδήλατα, ανεµόµυλοι, η ζωή στο νερό, φυσικό περιβάλλον, δοµηµένο περιβάλλον.
Γλώσσα: Έκφραση σκέψεων, εντυπώσεων, αισθηµάτων, προφορική περιγραφή, αφήγηση.
Λογοτεχνία: Ελληνικά λογοτεχνικά κείµενα.
Μουσική : Ρυθµός.

ΤΑΞΗ Ε΄ - ΣΤ΄
Θεµατικές Ενότητες

Στόχοι
ος

1

δραστηριότητες-οδηγίες

Άξονας : “Εξοικείωση µε απλά υλικά, µέσα, τεχνικές”

Οι µαθητές επιδιώκεται να:
Εκτελούν σχέδια µε κίνηση και
λεπτοµέρεια.

Μολύβιαξυλοµπογιές
Νεροµπογιές

Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια µία ή
δύο τεχνικές νεροχρωµάτων.

Χαρτόνια,
πηλός

Μορφοποιούν χαρτόνια, σύρµα

Γεωµετρικά όργανα
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Ενδεικτικές

σύρµα,

∗ Επιλογή των κατάλληλων υλικών, µέσων
και εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν για
τις προτεινόµενες, στον τέταρτο άξονα,
µορφές των εικαστικών τεχνών.
∗ Χρησιµοποίηση οποιασδήποτε κατάλληλης επιφάνειας.

και πηλό αποκτώντας δεξιότητες.

Εργαλεία

Χρησιµοποιούν µε ευχέρεια
βασικά γεωµετρικά όργανα.

Η/Υπολογιστής

τα

Πειραµατισµοί

Χρησιµοποιούν µε ασφάλεια και
ευχέρεια τα απαραίτητα κατάλληλα εργαλεία.

∗ Ενδείκνυνται όλες οι νεροµπογιές, το
γκουάς και οι σκόνες µε κόλλα.
** Χρησιµοποιείται η τεχνική του πηλού µε
µακαρόνι, µε πλάστη, ή η προσθετική τεχνική µε φυσικό ή αυτοσκληρηνώµενο πηλό ή
ζυµάρι.

Χειρίζονται τον υπολογιστή σε
απλά λογισµικά εικαστικών.

** Χρήση κόλας ή συρραπτικού και χαρτόνια
(χαρτοκούτες κ.ά.).

∆οκιµάζουν µε ενδιαφέρον νέες
τεχνικές και αξιολογούν τα αποτελέσµατα.

** Με χάρακα, τρίγωνο και διαβήτη δηµιουργία απλών γεωµετρικών και διακοσµητικών σχεδίων.
∗ Επιλογή βασικών εργαλείων που είναι
ασφαλή για τους µαθητές.
** Λογισµικά για παιδιά, για νέους χρήστες πρώτα επίπεδα εικαστικών προγραµµάτων.
∗ Λογικοί και παρορµητικοί τρόποι εργασίας
µε ποικιλία τεχνικών.
ος

2
Αντιλαµβάνονται την αξία του
σηµείου και να χρησιµοποιούν
αυτό το µικρότερο εικαστικό
στοιχείο.

Άξονας: "Μορφικά στοιχεία"
Σηµεία
Γραµµές

** Πυκνότητες και αραιώσεις σηµείων, πινελιές, πουαντιγισµός κ.ά.
** Σχέδια µε ατέρµονες, καµπύλες, ευθείες,
µεικτές και άλλες γραµµές.

Εκφράζουν συναισθήµατα και να
αποδίδουν κίνηση µε διάφορες
ποιότητες και εντάσεις γραµµών.
Ορίζουν σαφή περιγράµµατα.
Αναγνωρίζουν σε έργα τέχνης
διάφορες γραµµές.
Εκφράζουν συναισθήµατα µε
προσωπικές επιλογές χρωµάτων.
Αποδίδουν µε νατουραλιστικά
χρώµατα τη φύση.

Χρώµα
Απλές συνθέσεις
΄Ογκος
Επίπεδα, χώρος

Αποδίδουν µικρή ποικιλία αποχρώσεων.
Συνθέτουν σχήµατα σε αρµονικά
σύνολα.

** Χρωµατικές ασκήσεις (όπως αναµείξεις)
και εφαρµογές τους σε έργα των µαθητών.
** Αντιγραφή, µελέτη και ελεύθερη απόδοση
απλών έργων εικαστικών καλλιτεχνών.
** Κατασκευή παζλ, συνθέσεις διακοσµητικές, δυσδιάστατες και τρισδιάστατες φρίζες
µε γεωµετρικά ή φυσικά σχήµατα.
** Έργα µε χρήση τεχνικών, όπως είναι η
πλαστική ή το ασαµπλάζ (συναρµογή αντικειµένων).

∆ηµιουργούν τρισδιάστατα έργα.

** Μεταφορά ενός ζωγραφικού έργου σε
σκηνικό µε την τεχνική των επιπέδων.

Αντιλαµβάνονται το εσωτερικό
και το εξωτερικό, καθώς και το
κενό και το γεµάτο.

** Απλές µακέτες δισδιάστατες και τρισδιάστατες.

Αποσαφηνίζουν τα διάφορα επίπεδα µιας µορφής, ενός στερεού
σχήµατος και ενός χώρου.
Συνειδητοποιούν και να αποδίδουν χώρο σε έργα δύο και τριών διαστάσεων.
Αντιλαµβάνονται το χώρο στο
σπίτι τους, στη γειτονιά τους και
σ΄ ένα τοπίο.
ος

3

Άξονας: "Θέµα – Περιεχόµενο - Νόηµα"

Οι µαθητές να είναι ικανοί να:
Παρατηρούν το φυσικό και το
δοµηµένο περιβάλλον και να το

Θέµατα από τη φύση, το χωριό και
την πόλη

Συνθετική εργασία για τα τοπικά αυτοφυή
φυτά.
** Μελέτη από εικόνες ή εκ του φυσικού.
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αποδίδουν στα έργα τους.
∆ηµιουργούν έργα επηρεασµένα
από τη θεµατολογία έργων τέχνης.
Εµπλουτίζουν τα έργα τους µε
θέµατα από άλλα µαθήµατα.
Περιγράφουν και
σχολιάζουν
εµπειρίες από το περιβάλλον
τους.

Θέµατα από έργα
τέχνης

** Τα παιδιά δανείζονται, επεξεργάζονται ή
παραλλάσσουν στοιχεία από έργα τέχνης.

Θέµατα από άλλα
µαθήµατα

** ∆ιαθεµατική προσέγγιση µε µαθήµατα,
όπως Μουσική, Λογοτεχνία, Χορός, Φυσική,
Γεωγραφία, Μαθηµατικά κ.ά.

Θέµατα από γιορτές, εµπειρίες, ιδέες,
ιδανικά
Ελεύθερα θέµατα

Αξιοποιούν τη φαντασία τους µε
εικαστικό τρόπο.

ος

** Σχολιασµός γεγονότων από Μ.Μ.Ε.
** Εικαστική απόδοση ιδανικών, όπως της
φιλίας, της επικοινωνίας, της αυτοθυσίας,
του καθήκοντος κ.ά.

Εµπνέονται από ποικίλα ερεθίσµατα, να επιλέγουν µόνο του το
θέµα και να δίνουν µορφή στις
ιδέες τους.

4

** Εικαστικά έργα ή εικαστικές εφαρµογές,
µε την ευκαιρία εθνικών, θρησκευτικών ή
τοπικών εορτών.

∗ Κατά διαστήµατα προτείνονται ελεύθερα
θέµατα.

Άξονας: “Μορφές εικαστικών τεχνών”

Αντιλαµβάνονται τις εκφραστικές
και επικοινωνιακές δυνατότητες
του σχεδίου και της ζωγραφικής.
Εκφράζουν συναισθήµατα, ιδέες
εµπειρίες και αργότερα να χρησιµοποιούν σύµβολα.

Σχέδιο
Ζωγραφική
Καρτεπικόλληση
(κολάζ)

∗ Αναλόγως του θέµατος και των στόχων
είτε δίνονται οδηγίες και δείγµατα στα παιδιά
είτε αφήνονται ελεύθερα στην οργάνωση και
απόδοση του θέµατος.

Ξυλοκοπτική

∗ Σε πρώτο στάδιο ενθαρρύνεται η εµβάθυνση σε µία ή δύο τεχνικές.

Εµπλουτίζουν τα έργα τους µε
παρατηρήσεις και πληροφορίες
από το περιβάλλον.

Ξύλινες µικροκατασκευές

** Σκίτσα και σχέδια ως ασκήσεις σχεδιασµένα µε γρήγορες κινήσεις.

Πλαστική - γλυπτική

∆ηµιουργούν εικόνες µε νατουραλιστική προσέγγιση.

- οµαδική ζωγραφική σε χαρτί του µέτρου.

Κατασκευές

Συµµετέχουν σε µια οµαδική ζωγραφική.

Μακέτες

* Παζλ, ξύλινα πρωτότυπα παιχνίδια από
υλικά, όπως κοντραπλακέ, αλλά και φύλλα
φελιζόλ ή χοντρά χαρτόνια.

Αντιλαµβάνονται την κατασκευαστική δυνατότητα του ξύλου.
Κατασκευάζουν απλές τρισδιάστατες µακέτες µε χαρτόνια, µε
µαλακό σύρµα φτιάχνουν σχέδια
και µορφές στο χώρο και απλές
περίοπτες µορφές και απλά χρηστικά αντικείµενα µε τον πηλό.
Προσδίδουν αισθητική και κατασκευαστική αξία σε άχρηστα αντικείµενα και υλικά.
Προσεγγίζουν στοιχειωδώς την
υπό κλίµακα κατασκευή.
Παραµορφώνουν ή
κλίµακες ηθεληµένα.

αλλάζουν

Αφηγούνται ιστορίες µε αλληλουχία σχεδίων.
Συνδυάζουν εικόνα και γραπτό
λόγο µε ποικίλους τρόπους.
∆ηµιουργούν σειρές φωτογραφιών µε κοινό θέµα τις οποίες
παίρνουν οι ίδιοι.
∆ηµιουργούν και να επεξεργάζονται απλές εικόνες µε χρήση κατάλληλου λογισµικού υπολογιστή.
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Ασαµπλάζ
Γελοιογραφία
Κόµικς
Εικονογράφηση
Φωτογραφία
Ψηφιακή εικόνα

∗ Μορφές, όπως άνθρωποι, ζώα, αφηρηµένοι όγκοι.
∗ Αντικείµενα, όπως διάφορα µικρά δοχεία.
** Γλυπτική σε µαλακό υλικό (πηλός, σαπούνι, φελιζόλ).
** ∆ιακοσµητικά αναπτύγµατα στο χώρο,
συνδυασµός µε κίνηση, µικροαντικείµενα,
παιγνίδια.
** Απλά προπλάσµατα και µακέτες σκηνικών σπιτιών ή χώρων.
** Σατιρικά σκίτσα προσώπων ή καταστάσεων.
** Συνδυασµοί κοντινών ή µακρινών πλάνων και αργότερα αλλαγή οπτικής γωνίας.
** Εικονογράφηση παραµυθιών, ιστοριών,
ποιηµάτων ή άλλων µαθηµάτων.
** Φωτογράφηση, φωτόγραµµα, φωτοεπικόλληση (φωτοκολάζ), φωτοϊστορία, έκθεση, συλλογή.
** Χειρισµός εύχρηστων προγραµµάτων
(λογισµικό ζωγραφικής) µε ψηφιοποίηση και
επεξεργασία εικόνας σχετικών µε έργα τέχνης, αφίσες, εικονογραφήσεις, εξώφυλλα.
** Συσχετισµός µε άλλα µαθήµατα.

ος

5 Άξονας: “Ιστορία τέχνης - Καλλιτέχνες”
Έχουν θετική στάση απέναντι
στη µοντέρνα τέχνη.

Ιµπρεσιονισµός

Αναγνωρίζουν ορισµένα χαρακτηριστικά έργα αυτών των τεχνοτροπιών.

Εξπρεσιονισµός

Αναγνωρίζουν ορισµένα χαρακτηριστικά έργα αυτών των
κατηγοριοποιήσεων.

Αφαίρεση

Συγκρίνουν έργα και να ανακαλύπτουν απλές οµοιότητες και
διαφορές.
Γνωρίζουν
ορισµένα
βασικά
στοιχεία του επαγγελµατικού ρόλου του φωτογράφου, του σχεδιαστή, του αρχιτέκτονα και του
γελοιογράφου.

Ποπ-αρτ
Ρεαλισµός
Συµβολισµός
Γνωριµία µε το επάγγελµα του
γελοιογράφου
αρχιτέκτονα
σχεδιαστή
φωτογράφου

Συνθετικές εργασίες µε άξονα την αντίληψη της έννοιας του χρόνου.
∗ ι παρουσιάσεις είναι σύντοµες, εστιάζονται
γύρω από ένα δύο έργα και συνδυάζονται
µε λίγες πληροφορίες, µε ανέκδοτα, µε ενδιαφέροντα βιογραφικά στοιχεία, µε συζητήσεις, παιχνίδια, κουίζ, ερωτήσεις.
∗ παρουσιάσεις και κατηγοριοποιήσεις βασισµένες σε τρόπους αναπαράστασης χαρακτηριστικών έργων τέχνης.
∗ οι πληροφορίες αφορούν τη θεµατολογία,
την τεχνική και την ιστορία για το έργο, τον
καλλιτέχνη ή το θέµα του.
** Ποικίλες δραστηριότητες που συνδέονται
άµεσα ή έµµεσα µε το εξεταζόµενο έργο ή
µε την τεχνοτροπία, όπως καταγραφή εντυπώσεων από έκθεση, συλλογή πληροφοριών, δραµατοποίηση, σύνδεση µε µουσική.
** Εξοικείωση µε βιβλία σχετικά µε έργα τέχνης.
** Επισκέψεις των παιδιών σε χώρους εργασίας και παρουσίαση επαγγελµάτων από
επαγγελµατίες.
** Επισκέψεις επαγγελµατιών στην τάξη.
** Συνοπτική παρουσίαση κατάλληλου υλικού είτε από τον διδάσκοντα είτε από οµάδες παιδιών που έχουν πάρει συνεντεύξεις.

ος

6 Άξονας: “ Απλά στοιχεία αισθητικής, κριτικής και ανάλυσης έργου”
Χρησιµοποιούν στον προφορικό
λόγο τους απαραίτητους όρους
για τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες τους.
Εκφράζουν την άποψή τους για
έργα τέχνης µε σχετική άνεση και
ακρίβεια.
Συµµετέχουν ευχαρίστως σε συζητήσεις γύρω από έργα τέχνης.
Κρίνουν οι ίδιοι τα έργα τους εντοπίζοντας θετικά στοιχεία και
αδυναµίες και να τα συζητούν µε
τους άλλους.
Περιγράφουν προφορικά
που βλέπουν σ΄ ένα έργο.

αυτό

Κατανοούν “τι θέλει να µας πει” ο
καλλιτέχνης µέσα από ένα
εύγλωττο έργο.
Περιγράφουν απλά πώς νιώθουν
και τι σκέπτονται, όταν βλέπουν
ένα έργο.
∆ίνουν τίτλο σε ένα έργο.

Εµπλουτισµός του
λεξιλογίου µε νέους
όρους

** Βιωµατική προσέγγιση όρων και εννοιών
µέσα από σχετικές εµπειρίες και παραδείγµατα.

Προτιµήσεις, απλές
κρίσεις, γνώµες

** Συζητήσεις γύρω από την Τέχνη και παιχνίδια, όπως: ένα παιδί περιγράφει ένα έργο
και τα υπόλοιπα βρίσκουν για ποιο πρόκειται.

Συζήτηση για έργα
τέχνης και για παιδικά έργα
Αυτοαξιολόγηση
Περιγραφή και περιεχόµενο έργου

∗ Ενθάρρυνση στη διατύπωση οποιασδήποτε προσωπικής γνώµης και κρίσης.
** Οργάνωση συζητήσεων και ανταλλαγή
απόψεων µε την ευκαιρία εκθέσεων ή δηµιουργίας έργων.
∗ Ενθάρρυνση της αυτοαξιολόγησης.
** Νοηµατική και συναισθηµατική προσέγγιση περιγραφής και περιεχοµένου
∗ ∆ιευκολύνονται οι µαθητές µε κατάλληλες
ερωτήσεις, να περιγράψουν αυτό που βλέπουν και να κατανοήσουν το περιεχόµενο ή
το µήνυµα του έργου.
∗ ∆ίνουµε στους µαθητές πολλαπλές απαντήσεις για τις µορφικές ποιότητες ενός έργου και εκείνα βρίσκουν την κατάλληλη.
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Απαιτούµενος χρόνος
Ο εκπαιδευτικός σε κάθε ωριαίο µάθηµα ή σε κάθε ενότητα µαθηµάτων επιλέγει κατά την κρίση του
και συνδυάζει διάφορους άξονες περιεχοµένων και στόχους. Στην ετήσια κατανοµή του χρόνου του
µαθήµατος θα πρέπει να επιτύχει ισορροπία στην επιλογή των αξόνων περιεχοµένων και των στόχων.
Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας
Θέµα: Ανάλυση έργου. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε αφορµή ένα µουσικό, ένα εικαστικό, ένα
λογοτεχνικό και ένα θεατρικό έργο µε κοινό θέµα π.χ. ελευθερία, αγάπη κ.ά., που αφορούν την περιγραφή, την απλή µορφική ανάλυση και τη νοηµατική επεξεργασία, συλλογή πληροφοριακού υλικού, µελέτη κειµένων. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Παράδοση, Εξέλιξη, Οµοιότητα - διαφορά κλπ. Προεκτάσεις στη Γλώσσα, Λογοτεχνία, Μουσική, Θέατρο, Ιστορία.
Θέµα: Αγιογραφία. Εκπόνηση οµαδικών εργασιών µε δηµιουργία αγιογραφικών θεµάτων, συλλογή
ιστορικών πληροφοριών, συλλογή πληροφοριών για την θρησκευτική τέχνη γενικά και ειδικότερα
στο Βυζάντιο, εξοικείωση µε σχετικές τεχνικές, σύνθεση κειµένων, συλλογές φωτογραφιών. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Πολιτισµός, Οµοιότητα – διαφορά, Σύµβολο. Προεκτάσεις στη
Γλώσσα, Λογοτεχνία, Θρησκευτικά, Ιστορία.

∆ιαθεµατικότητα στα γνωστικά αντικείµενα
Ιστορία: (Ε’ τάξη) Βυζαντινή τέχνη, (ΣΤ΄ τάξη) η επανάσταση του 21, η κατοχή στην Ελλάδα.
Πληροφορική: Λογισµικό ζωγραφικής, ψηφιοποίηση και επεξεργασία εικόνας.
Μαθηµατικά: (Ε΄ τάξη) Γραφική παράσταση, επίπεδο, χρόνος. (ΣΤ΄ τάξη) κατασκευή ευθυγράµµων
σχηµάτων, χρήση χάρακα, διαβήτη κ.α.
Θρησκευτικά: Αγάπη, ζωή, Χριστός, Ανάσταση, εορτές.
Φυσικά: (Ε΄ τάξη) Ο φούρνος της γιαγιάς, ενέργεια, σταφύλι. (ΣΤ΄ τάξη) οικοσύστηµα, όξινη βροχή,
τηλεσκόπιο, τεχνικές.
Γεωγραφία: (Ε΄ τάξη) Ζώα, φυτά, σεισµοί. (ΣΤ’ τάξη) πολιτιστικά χαρακτηριστικά ηπείρων(τέχνη).
Γλώσσα: Περιγραφή, διατύπωση προτιµήσεων, επιχειρηµατολογία, συζήτηση, διατύπωση
ερωτηµάτων.
Λογοτεχνία: Κείµενα κυριότερων εκφραστών της ελληνικής λογοτεχνίας.
Μουσική: Σχέση εικόνας και ήχου, ανάλυση έργου.
Θέατρο: ∆ραµατοποίηση, σκηνικά.
3. ∆ιδακτική µεθοδολογία
Στο µάθηµα των Εικαστικών οι µαθητές θα πρέπει να αντλούν γνώσεις και εµπειρίες από διάφορες
πηγές και µε διάφορους τρόπους. Παρατηρήσεις, πειραµατισµοί, αναζήτηση πληροφοριών από δασκάλους, γονείς, καλλιτέχνες, επαγγελµατίες αλλά και από έργα τέχνης, βιβλία, µουσεία, MME, εµπλουτίζουν το µάθηµα και το µετατρέπουν σε εµπειρία ζωής. Για την κατάκτηση της ολιστικότητας
(γνώσης, εµπειρίας, κοσµοθεωρίας) πρέπει:
Να γίνεται συνειδητή προσπάθεια, όπου αυτό είναι δυνατόν, για να παρουσιάζεται η εικόνα του
κόσµου ενιαία και όχι κατακερµατισµένη, ανάλογα µε το περιεχόµενο του µαθήµατος.
Να συνδέει ο εκπαιδευτικός, µε κατάλληλα παραδείγµατα, ερεθίσµατα, κίνητρα και µεθόδους των
Εικαστικών Τεχνών µε αντίστοιχα των άλλων Τεχνών, µε άλλα µαθήµατα του σχολείου και µε τη γύρω
πραγµατικότητα
Να µεθοδεύεται αναγωγή της εµπειρίας σε γνώση. Να αποτελούν βάση για δηµιουργία εικαστικού
έργου, για ανάλυση, για αισθητική προσέγγιση και για κατανόηση του φαινοµένου της Τέχνης οι γνώσεις που αποκτώνται από επισκέψεις σε καλλιτεχνικούς χώρους, από παρουσιάσεις έργων τέχνης ή
από επισκέψεις σε χώρους φυσικού κάλλους.
Να λαµβάνει υπόψη ο εκπαιδευτικός τη σταδιακή ωρίµαση των παιδιών και τη διαφορετικότητά
τους. Να αρχίζει µε δραστηριότητες απλές και οικείες σ΄ αυτά και µε την πάροδο του χρόνου να προχωρεί σε δραστηριότητες περισσότερο σύνθετες.
Να στηρίζεται η διδασκαλία στην επικοινωνία των παιδιών µε τον δάσκαλο και στην οµαδική και
στην εξατοµικευµένη διδασκαλία.
Να έχει δηµιουργικό και όχι γνωσιολογικό χαρακτήρα η αισθητική προσέγγιση των έργων της τέχνης και η θεωρητική ενασχόληση µε αυτά. Να συνδέεται δηλαδή µε την καλλιτεχνική δηµιουργία.
Να κατανοηθεί η βιωµατική προσέγγιση της Τέχνης ως η σηµαντικότερη µέθοδος Εικαστικής Αγω136

γής στο ∆ηµοτικό σχολείο.
Να οργανώνονται εξωσχολικές δραστηριότητες για όλες τις τάξεις (επισκέψεις σε µουσεία, γκαλερί,
χώρους δηµιουργίας).
Να διοργανώνονται εκθέσεις, εκδηλώσεις και συζητήσεις που θα ανεβάζουν το επίπεδο του µαθήµατος και θα ενισχύουν το ενδιαφέρον των παιδιών.
Να ανατίθενται στους µαθητές εργασίες στο σπίτι ως συνέχεια της εργασίας στο σχολείο, οι οποίες
βελτιώνουν την ποιότητα της διδασκόµενης ύλης.
Να επιτρέπεται στο µαθητή ο αυτοσχεδιασµός.
Να προτρέπονται οι µαθητές των µεγαλύτερων τάξεων να συζητούν και να επιλέγουν θέµατα για
συνθετικές εργασίες (projects). Οι συνθετικές εργασίες βασίζονται στην αυτενέργεια και στην ενεργό
συµµετοχή των παιδιών. Τα παιδιά, αφού επιλέξουν το θέµα και διατυπώσουν τις ιδέες τους, διαµορφώνουν ένα γενικό σχέδιο εργασίας, χωρίζονται σε οµάδες, αναζητούν, συλλέγουν και αξιοποιούν απλές πληροφορίες και υλικό, υλοποιούν το πρόγραµµά τους, συζητούν και προσαρµόζουν αναλόγως
την πορεία τους και ολοκληρώνουν αξιολογώντας το τελικό αποτέλεσµα. Ο διδάσκων βοηθά και συµβουλεύει όπου είναι απαραίτητο.
Γενικά, η Τέχνη είναι πρόσφορο µέσο διαθεµατικής προσέγγισης της γνώσης. Ειδικότερα όµως η
διαθεµατικότητα ως επεξεργασία κοινών θεµάτων µάθησης και διδασκαλίας των Εικαστικών σε συνδυασµό µε άλλα µαθήµατα του σχολείου περιλαµβάνεται οπωσδήποτε στον ετήσιο προγραµµατισµό
του µαθήµατος των Εικαστικών σε µια έκταση 10% περίπου του ετήσιου Προγράµµατος Σπουδών. Οι
µαθητές οργανώνουν τις διαθεµατικές εργασίες τους µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ή και των άλλων
εκπαιδευτικών που εµπλέκονται στο υπό επεξεργασία διαθεµατικό αντικείµενο. Η διαθεµατικότητα
µπορεί να συµπεριλάβει δύο ή περισσότερα γνωστικά αντικείµενα. Οι διδάσκοντες αυτά τα γνωστικά
αντικείµενα είναι καλό να συνεργάζονται, όταν πρόκειται για συνθετότερη επεξεργασία διαθεµατικών
εννοιών. Σε κάθε ενότητα µαθηµάτων, και όχι απαραίτητα σε µία διδακτική ώρα, ο εκπαιδευτικός θα
πρέπει να προσεγγίζει το θέµα της ενότητας από πολλές πλευρές, ιστορική, αισθητική, θεωρητική,
πρακτική και τα λοιπά, ώστε να επιτυγχάνεται σφαιρικότητα και ισορροπία.
Η έκταση και η ποικιλία της προσφερόµενης διδακτέας ύλης και της διαθεµατικότητας στο παρόν
ΑΠΣ είναι µεγάλη για ένα µονόωρο µάθηµα. Ο εκπαιδευτικός επιλέγει, από την παρούσα ύλη και µε
κριτήριο το εφικτό, τα προς επεξεργασία θέµατα, τα οποία στα πλαίσια του ΑΠΣ, µπορούν να ποικίλουν από τάξη σε τάξη, από χρονιά σε χρονιά και από σχολείο σε σχολείο.
Το παρόν ΑΠΣ δεν προτείνει στενά καθορισµένη ύλη χωρισµένη σε ωριαία µαθήµατα. Προσφέρει
άξονες περιεχοµένων που συνδυάζει κατά την κρίση του ο διδάσκων. Οι άξονες είναι ταξινοµηµένοι
ενδεικτικά από το ειδικό στο γενικό και από το συγκεκριµένο στο αφηρηµένο. Αυτοί όµως δε διδάσκονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. Σε κάθε θέµα διδασκαλίας διαπλέκονται πολλά από τα περιεχόµενα και τους στόχους άλλων αξόνων.
Παράδειγµα διαθεµατικού σχεδίου εργασίας (project) µε άξονα την Αισθητική Αγωγή στο ∆ηµοτικό
µε τίτλο «Πηλός»: Συνδυάζονται τα «Εικαστικά» µε τη «Γλώσσα», την «Ιστορία» και τις Πολιτιστικές
εκδηλώσεις. Στο ΑΠΣ Εικαστικών για την Γ΄ ∆ηµοτικού προβλέπεται η ενασχόληση µε τον πηλό. Η επιλογή του πηλού ως κεντρικού αντικειµένου έχει ως επιδίωξη :
α) Για τους εκπαιδευτικούς: να αποκτήσουν διδακτική ικανότητα στην πηλοπλαστική και ικανότητα
στη διαθεµατική µεθοδολογία.
β) Για τους µαθητές: να γνωρίσουν αυτό το υλικό και κατάλληλες τεχνικές, να συνδέσουν τον πηλό
µε αρχαία ελληνική, βυζαντινή και σύγχρονη τέχνη, να γνωρίσουν το επάγγελµα του κεραµίστα, να αναπτύξουν διάφορες ιδέες χρησιµοποιώντας τον πηλό.
∆ιαθεµατικά συνδέεται µε τα άλλα αντικείµενα ως εξής :
α) Από το βιβλίο µαθητή Γ΄ τάξης ''Η Γλώσσα µου'' γίνεται γλωσσική επεξεργασία των κειµένων
''Τα θαύµατα του πηλού'', ''Το παλιό κάστρο'' και '' Η υφάντρα στο χωριό''
β) Από το βιβλίο Ιστορίας γίνεται σύνδεση, επεξεργασία και ταξινόµηση των κεραµικών όλων των
περιόδων που εξετάζονται (Μινωική, Μυκηναϊκή κτλ.).
γ) Πραγµατοποιείται οργανωµένη και προετοιµασµένη επίσκεψη σε εργαστήρι κεραµικής.
4. Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή είναι αναπόσπαστο µέρος της διδακτικής διαδικασίας και
πρέπει να αποτελεί για το παιδί αφετηρία για την επίτευξη των στόχων και µέσο ενθάρρυνσης στη µαθησιακή πορεία του.
Αξιολογούµε µε πρόσφορες και ποικίλες µεθόδους (συζήτηση, σχόλια και τα λοιπά) τόσο την καθηµερινή προσπάθειά του, την απόδοση, το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή του µαθητή αλλά και τη συνολική του επίδοση σε σχέση µε τη διδαχθείσα ύλη, ώστε η αξιολόγηση να έχει εγκυρότητα και αξιοπιστία.
Ενθαρρύνουµε το παιδί στην αυτοαξιολόγηση όχι µόνο των αποτελεσµάτων των έργων του αλλά
κυρίως της προσπάθειάς του.
Ο εκπαιδευτικός πρέπει ακόµη να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων διδασκαλίας
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του, το βαθµό επίτευξης των στόχων του, την καταλληλότητα του διδακτικού και του εποπτικού υλικού
και τη αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής των προγραµµάτων σπουδών.
5. Εργαστήρια Εικαστικών για το ∆ηµοτικό.
Το µάθηµα της Εικαστικής Αγωγής πρέπει να γίνεται σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο µε κατάλληλη
υποδοµή για τη χρήση ποικίλων υλικών, αποθηκευτικό χώρο, βιβλιοθήκη, δυνατότητα προβολών, συσκότισης και πρόσβασης σε συστήµατα πληροφορικής. Όταν δεν υπάρχει µόνιµο εργαστήριο, δηµιουργούµε συνθήκες εργαστηρίου στις κοινές µε τα άλλα µαθήµατα αίθουσες µεταφέροντας, στο µέτρο του δυνατού, τα απαραίτητα υλικά και µέσα.
Το εργαστήριο Εικαστικών πρέπει να έχει ως ελάχιστες προϋποθέσεις:
Ευρυχωρία, καλό φωτισµό, παροχή νερού µε κατάλληλη αποχέτευση, σωστό αερισµό του χώρου.
Ράφια, ντουλάπια και ιδιαίτερο αποθηκευτικό χώρο για τη φύλαξη έργων, υλικών και εργαλείων.
Τα απαραίτητα µέσα, για να εξυπηρετούνται οι πολλαπλές ανάγκες εργασίας των παιδιών, όπως
µεγάλα τραπέζια για εργασία ατοµική ή κατά οµάδες, καβαλέτα, επίπεδες επιφάνειες έκθεσης έργων.
∆υνατότητες προβολής (προβολέα σλάιντς, οθόνη, κουρτίνες συσκότισης και άλλα) τηλεόραση, βίντεο και µαγνητόφωνο.
Υλικά και εργαλεία ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών.
Βιβλιοθήκη, αρχείο εποπτικού υλικού και βιντεοθήκη.
Πλήρη ειδικό εξοπλισµό για διάφορα είδη εικαστικών τεχνών µε συνθετότερες δυνατότητες και µεγαλύτερες απαιτήσεις, δηµιουργία επιµέρους εργαστηρίων - γωνιών για τα αντικείµενα που προτείνει
το πρόγραµµα σπουδών.
6. Προτεινόµενο διδακτικό υλικό για το µάθηµα των Εικαστικών όλων των βαθµίδων
Βιβλία µαθητή:
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 80-100.
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Γ΄ και ΄∆ του ∆ηµοτικού, σελίδες 80-100.
Ένα βιβλίο µαθητή για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 80-100.
Τετράδια εργασιών και ασκήσεων
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 50.
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 50.
Ένα τετράδιο εργασιών και ασκήσεων για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 50.
Βιβλία δασκάλου:
Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Α΄ και Β΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 100-120.
Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Γ΄ και ∆΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 100-120.
Ένα βιβλίο δασκάλου για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ του ∆ηµοτικού, σελίδες 100-120.
Εποπτικό υλικό:
Μία σειρά 30-50 διαφανειών που θα συνοδεύουν τα τρία βιβλία δασκάλου (3 βιβλία Χ 1 σειρά
= 3 σειρές).
Μία βιντεοκασέτα διάρκειας 1 ώρας που θα συνοδεύει τα 3 βιβλία δασκάλου (συνολικά 3
βιντεοκασέτες).
Μία σειρά από 30 αφίσες µε έργα τέχνης και φυλλάδιο οδηγιών για το ∆ηµοτικό.
Ένα CD - ROM (διαδραστικό εκπαιδευτικό λογισµικό).
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