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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ 08 - Καλλιτεχνικών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ Όμιλος εικαστικών τεχνών και ελεύθερης έκφρασης

«Ατελιέ»

ΤΑΞΗ Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 12-20

ΣΚΟΠΟΣ Ο όμιλος απευθύνεται στους μαθητές της Α΄, Β´ και

Γ´ τάξης. Σκοπό έχει την ενεργή συµµετοχή τους

στις εικαστικές τέχνες, τη γνωριμία τους με

αντιπροσωπευτικά έργα κορυφαίων

καλλιτεχνών μέσα από τη βιωματική μάθηση και

την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από τους ίδιους,

τόσο μεγάλων διαστάσεων (1,5x3 μ., 1x0,70 μ.,

κ.λπ.), όσο και μικρών. Ακόμα, επιδιώκεται η

προσέγγιση του θέματος της νεκρής φύσης, η

δηµιουργία ελευθέρων σχεδίων, σχεδίων εκ του

φυσικού και από τη φαντασία. Τέλος, ο εν λόγω

όμιλος αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με

ποικίλα υλικά, μέσα, εργαλεία και τεχνικές.

ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές:

● Να συνεργάζονται µε τους άλλους για την

φιλοτέχνηση έργων μεγάλων διαστάσεων.

● Να παρέμβουν αισθητικά στο χώρο του

σχολείου.

● Να ενισχύουν την ποιότητα του σχολικού

χώρου.

● Να αναγνωρίζουν αντιπροσωπευτικά έργα

κορυφαίων καλλιτεχνών και έργων τέχνης.



● Να επεξεργάζονται έργα κορυφαίων

καλλιτεχνών.

● Να διακρίνουν τις διαφορετικές σχέσεις

µεγεθών και τις αναλογίες σ΄ ένα έργο

τέχνης.

● Να επιχειρούν αρµονικές αναλογίες σε

προσωπικά τους έργα.

● Να φωτοσκιάζουν απλά µε τρεις τόνους.

● Αποδίδουν ευκρινώς τον όγκο, το χώρο και

το βάθος µε ποικίλους τρόπους.

● Να προσέχουν τη σύνθεση του έργου τους.

● Να ζωγραφίζουν από παρατήρηση (εκ του

φυσικού) απλών αντικειμένων και από τη

φαντασία µε λίγες χρωµατικές αντιθέσεις.

● Να γνωρίσουν ποικίλα υλικά, μέσα, τεχνικές

και εργαλεία.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ

Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές:

● Θα συνεργαστούν προκειμένου να

δημιουργήσουν έργα μεγάλων διαστάσεων,

με τα οποία θα διακοσμήσουν το χώρο του

σχολείου τους: Ο καθένας θα μεταφέρει

σχεδιαστικά στο χαρτί του και με πιστότητα

ένα τμήμα διάσημου έργου. Εν συνεχεία, το

σύνολο των επιμέρους τμημάτων θα

ενώνεται, σχηματίζοντας ένα ενιαίο

αποτέλεσμα- έργο τέχνης με διαστάσεις

1,5x3μ., 1x0,70μ., κ.λπ.. Τέλος, οι μαθητές

θα (μάθουν να) τελαρώνουν το τελικό έργο

με τα κατάλληλα εργαλεία.

● Θα ασχοληθούν με το σχέδιο, τη ζωγραφική

και το κολλάζ, από παρατήρηση, καθώς και



από τη φαντασία.

● Θα χρησιμοποιήσουν διαφορετικά υλικά

(μολύβι, ξηροπαστέλ, ξυλομπογιές,

τέμπερες, ακρυλικά, κ.ά.).

● Θα συμμετέχουν ενεργά σε εικαστικές

δραστηριότητες, γνωρίζοντας έργα Τέχνης

κορυφαίων καλλιτεχνών.

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 2 ώρες

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ● Ανάρτηση δράσεων στην ιστοσελίδα του

σχολείου.

● Έκθεση έργων στο τέλος της χρονιάς.


