
 Φόρμα Υποβολής Πρότασης για τη δημιουργία Ομίλου

Ο όμιλος έχει σκοπό την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στις εικαστικές τέχνες, τη 

γνωριμία τους με αντιπροσωπευτικά γλυπτά κορυφαίων καλλιτεχνών μέσα από τη 

βιωματική μάθηση και την παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από τους ίδιους. Επιδιώκεται η 

δημιουργία γλυπτών ρεαλιστικών αλλά και αφηρημένων μορφών. Τέλος, ο εν λόγω όμιλος 

αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με ποικίλα υλικά, μέσα, εργαλεία. Απευθύνεται 

σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(1)

Παυλόγλου Φωτεινή

Κλάδος/Ειδικότητα (1) ΠΕ-08, Καλλιτεχνικών

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού 
(2)

-

Κλάδος/Ειδικότητα (2) -

Τίτλος του ομίλου «Ένα ταξίδι στην γλυπτική: Γνωρίζοντας 
σπουδαία έργα»

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος

Όμιλος εικαστικών τεχνών και ελεύθερης 
έκφρασης

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα 

2 ώρες

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος

 Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου                

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα

● Γνωριμία με γνωστά γλυπτά και 
καλλιτέχνες που έχουν μείνει στην 
ιστορία της τέχνης ανα τους αιώνες.

● Εξοικείωση με τεχνικές και υλικά της 
γλυπτικής.

● Παραγωγή ατομικών και ομαδικών 
έργων/ γλυπτών.

Διδακτική μεθοδολογία Η διδακτική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί 
αποτελείται από την βιωματική και την 
διερευνητική μάθηση, όπως αυτές αντανακλούν 
στην εργαστηριακή προσέγγιση των εικαστικών. 
Η μαθησιακή διαδικασία θα υποστηριχθεί από 
ψηφιακούς εποπτικούς πόρους, ικανούς να 
απλοποιήσουν τεχνικές και διεργασίες της 
εικαστικής πράξης. Στο επίπεδο της εσωτερικής 



λειτουργίας του ομίλου, θα αξιοποιηθούν 
διδακτικές προσεγγίσεις αλληλοδιδακτικής, 
μελέτες παραδείγματος και συγκριτικές 
αναλύσεις, διαβαθμισμένες για κάθε εμπειρικό 
και ηλικιακό επίπεδο των μαθητών.

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο)

Θεματική Α
Αρχαίος πολιτισμός
-Πρώτη γνωριμία με τη γλυπτική και την ιστορία 
της απο την Αρχαία Ελλάδα εως σήμερα. Πρώτη 
επαφή με το πηλό.
-Παραγωγή Κυκλαδίτικου ειδωλίου απο πηλό.
- Ανάγλυφο.
-  Έκθεση “Picasso and Antiquity” του μουσείου 
Κυκλαδικής Τέχνης που πραγματοποιήθηκε το 
2019, συνδυασμός του μοντέρνου με το αρχαίο. 
Θεματική Β
Η αρχή του μοντερνισμού
- Αρχές του 20ου αιώνα “Η Κιθάρα” του 
Picasso, φτιαγμένη απο χαρτόνια.
- Alberto Giacometti και Henry Moore, πως δύο 
σπουδαίοι γλύπτες απεικονίζουν τόσο 
διαφορετικά την ανθρώπινη φιγούρα.
-  Η πρωτοπορία του Duchamp, καθημερινά 
αντικείμενα γίνονται γλυπτά.
-Pop Art, Andy Warhol’s και Claes Oldenburg’s 
γλυπτά.
Θεματική Γ
Διαφορετικές τεχνικές /ιδιαίτερα υλικά
-  Μικρά ατομικά αφηρημένης φόρμας
γλυπτά από σαπούνι. 
- Louise Bourgeois, “Maman”, γλυπτά απο 
σύρμα και γύψος.
-Γεωμετρία και γλυπτική.
- Jeff Koons, πως ένα μπαλόνι γίνεται ένα απο τα 
ακριβοπληρωμένα έργα τέχνης και πως η Yayoi 
Kusama με τις διάσημες βούλες της εχει μεινει 
στην ιστορία. 
-Γλυπτά απο μεμβράνη και κολλητική ταινία. 
-Εγκαταστάσεις.
- Οι μαθητές θα είναι ελεύθεροι να επιλέξουν 
ο,τι υλικό θέλουν και να κατασκευάσουν το δικό 
τους γλυπτό,  χρησιμοποιώντας τη γνώση που θα 
έχουν αποκτήσει.

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό)

Παρουσίαση γλυπτών μέσα από βιβλία της 
τέχνης και το Internet.
Παραδείγματα γλυπτών μέσα στη τάξη.

Τρόπος επιλογής μαθητών Δήλωση προτίμησης

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών Η αξιολόγηση των μαθητών θα εστιάσει στην 
έμπρακτη συμμετοχή τους, την συνεργατικότητα 
και την ατομική διερευνητική - δημιουργική τους 
στάση. Καθως και απο την αρτιότητα των 



παραγόμενων έργων που θα τους ζητηθούν.
Προτεινόμενο ωρολόγιο 
πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα 
έναρξης/ώρα λήξης)

13:30-15:00?

Τόπος διεξαγωγής ομίλου Εργαστήριο Καλλιτεχνικών

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες -

Συνεργασίες (ιδρύματα, 
οργανισμοί, σχολεία, φορείς, 
πρόσωπα κ.ά.)

Ιωαννα Πλεσσα, Εικαστικός??

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Εθνική Γλυπτοθήκη;;;

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου Η αυτοαξιολόγηση του ομίλου θα 
πραγματοποιηθεί με εσωτερική αξιολόγηση της 
ομάδας, μέσα από δομημένο ερωτηματολόγιο 
που θα συνδέεται με τα προσδοκώμενα 
μαθησιακά αποτελέσματα. 

Παραδοτέα ● Ανάρτηση έργων στην ιστοσελίδα του 
σχολείου.

● Έκθεση γλυπτών σε κοινόχρηστο 
χώρο του σχολείου. 

Στόχος είναι να υπάρξει διάχυση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων στην σχολική 
κοινότητα.


