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ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

«Πρόηαζη προγράμμαηος  επιμόρθωζης εκπαιδεσηικών ζηο μάθημα ηης 

Αιζθηηικής Αγωγής» 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σηελ παξνύζα εξγαζία, ζηα πιαίζηα ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο «Δηζαγσγή 

ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ» ηνπ ΔΑΠ,  ζα παξνπζηάζνπκε ηελ πξόηαζή καο γηα έλα 

πξόγξακκα επηκόξθσζεο  εθπαηδεπηηθώλ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Αηζζεηηθήο Αγσγήο, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 100 σξώλ.  Σην πξώην κέξνο ζα 

πεξηγξάςνπκε ηελ νκάδα ζηόρν, ην ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα 
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αλακελόκελα απνηειέζκαηα από ηελ πινπνίεζή ηνπ,  ην αλαιπηηθό πεξηερόκελν θαη 

ηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο.   

Σην δεύηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο ζα επηιέμνπκε κία ελόηεηα ηνπ 

παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο, δηάξθεηαο 10 δηδαθηηθώλ σξώλ,  ε νπνία ζα έρεη σο 

εθπαηδεπηηθή κέζνδν «ηε ρξήζε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ» θαη ζα 

αθνξά ηελ επεμεξγαζία θξηηηθώλ εξσηεκάησλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο έξγσλ ηέρλεο.  

Με βάζε απηά  ζα αηηηνινγήζνπκε  πώο ην έξγν ηέρλεο κπνξεί  λα ζπλδεζεί κε έλα ή 

πεξηζζόηεξα  θξηηηθά εξσηήκαηα θαη λα γίλεη αθνξκή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ 

ζηνραζκνύ ζηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΔΜΑΣΟ  

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ  ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

(α) Περιγραθή ομάδας  ζηότοσ         

  Τν επηκνξθσηηθό πξόγξακκα, πνπ πξνηείλνπκε, απεπζύλεηαη ζε  

εθπαηδεπηηθνύο θαη ησλ δύν θύιισλ, πνπ ππεξεηνύλ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη 

δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Δίλαη εθπαηδεπηηθνί  πνπ δηδάζθνπλ ην κάζεκα ηεο 

Αηζζεηηθήο Αγσγήο, αιιά θαη εθπαηδεπηηθνί άιισλ εηδηθνηήησλ νη νπνίνη κέζα από 

ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε  θαιιηεξγνύλ ην δηδαθηηθό απηό αληηθείκελν ζηα  

καζήκαηα ηεο εηδηθόηεηάο ηνπο,  ζύκθσλα κε ην ΑΠΣ θαη ην ΓΔΠΠΣ (Π.Ι. 2003).    

  Η ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα απηό ζα είλαη πξναηξεηηθή γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Σε απηό κπνξνύλ λα πάξνπλ κέξνο εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ  

εηδηθνηήησλ, όπσο πνπ αλαθέξακε πξηλ,  πνπ ελδηαθέξνληαη λα ην 

παξαθνινπζήζνπλ. Απεπζύλεηαη ζε όινπο όζνπο είλαη δηνξηζκέλνη θαη ππεξεηνύλ 

ζηελ εθπαίδεπζε, αλεμάξηεηα από ηα ρξόληα ππεξεζίαο. Η παξαθνινύζεζε ησλ 

καζεκάησλ ζα γίλεηαη εθηόο ηνπ δηδαθηηθνύ  σξαξίνπ, θαη ζην ηέινο ηεο θαηάξηηζεο 

ζα   ρνξεγεζεί  βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

(β) κοπός και ζηότοι ηοσ προγράμμαηος 

Τν Δπηκνξθσηηθό απηό Πξόγξακκα ζθνπό έρεη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο γηα ηε ζπνπδαηόηεηα θαη ην ξόιν  ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο  ζηελ 
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εθπαίδεπζε θαη λα ηνπο θάλεη πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθνύο ζηε δηδαζθαιία ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο.  Ο  ζρεδηαζκόο  ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη κε θξηηήξην 

ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηεο νκάδαο ζηόρνπ, αθνύ είλαη ζεκαληηθό, όπσο αλαθέξεη 

ν Βεξγίδεο (2008), απηό λα ζπλδέεηαη κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ.  

Τν πξόγξακκα δίλεη έκθαζε ζην:  

 Να αλαπηύμνπλ νη εθπαηδεπόκελνη ηηο θαηάιιειεο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο 

ώζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνύλ  ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο δηδαζθαιίαο 

ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ Αηζζεηηθή Αγσγή καζεκάησλ. 

 Να απνθηήζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο  γηα ηηο ηέρλεο θαη  ηελ 

ηθαλόηεηα  κεηάδνζεο απηώλ ησλ ζηάζεσλ θαη  αληηιήςεσλ ζηνπο καζεηέο ηνπο.  

 Να έρνπλ ηελ  ηθαλόηεηα λα εκπιέθνπλ ηελ Αηζζεηηθή Αγσγή θαη ηα 

ζρεηηθά κε απηή καζήκαηα ζε όια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη νη καζεηέο ηνπο λα 

θαηαλννύλ  ηε ζεκαζία ηεο ηέρλεο  ζηε δσή.  

 Να θαιιηεξγήζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο, κέζσ ηεο ρξήζεο έξγσλ ηέρλεο 

ηελ αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

 

 

(γ) Αναμενόμενα αποηελέζμαηα  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο  αλακέλνπκε  νη 

επηκνξθνύκελνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα ην παξαθνινπζήζνπλ λα απνθηήζνπλ γλώζεηο 

γηα ηε ζεκαζία θαη  ηε δηάζηαζε ηεο  ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε.  Δπίζεο λα 

δηακνξθώζνπλ λέεο αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο  γηα ην κάζεκα ηεο Αηζζεηηθήο 

Αγσγήο. Κπξίσο όκσο λα   απνθηήζνπλ λέεο γλσζηηθέο δεμηόηεηεο  γηα ηε κεηάδνζε 

απηώλ ησλ ζηάζεσλ ζηνπο καζεηέο, αθνύ ε αηζζεηηθή θαη ε ηέρλε είλαη έλα πεδίν 

πνπ  επεξεάδεη όιν ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Νένπ Σρνιείνπ.  
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Η εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο επηκόξθσζεο ζα γίλεη κε βάζε ηηο αξρέο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, κε δεδνκέλν όηη ηα  κέιε ηεο  νκάδαο ζηόρνπ πνπ απηό 

απεπζύλεηαη  είλαη εθπαηδεπηηθνί.   

(δ) Αναλσηικό περιετόμενο ηοσ προγράμμαηος    

Τν πξόγξακκα ζα νινθιεξσζεί ζε 100 δηδαθηηθέο ώξεο,   θαηαλεκεκέλεο ζε 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο. Η  πινπνίεζε ζα γίλεη ζε 2 θάζεηο:  κία κε ηελ έλαξμε ηνπ 

δηδαθηηθνύ έηνπο  ζην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Σεπηεκβξίνπ, θαη ε άιιε   ηα 

Σαββαηνθύξηαθα ηνπ πξώηνπ ηξίκελνπ ηνπ δηδαθηηθνύ έηνπο. 

Η πξώηε (Α)  θάζε πεξηιακβάλεη αλαθνξά ζην κάζεκα ηεο  Αηζζεηηθήο 

Αγσγήο θαη ηε  ζεκαζία ηεο  ζηελ εθπαίδεπζε. Σηε ζπλέρεηα ζα γίλεη  ζεσξεηηθή 

αλάπηπμε ζηηο βαζηθέο αξρέο  θαη ζεσξίεο θαη ζηηο δηδαθηηθέο κεζόδνπο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο  ζηελ εθπαίδεπζε.  

Σηε δεύηεξε (Β) θάζε, αθνύ γίλεη κία αμηνιόγεζε ηνπ πξώηνπ κέξνπο ηεο 

επηκόξθσζεο, νη επηκνξθνύκελνη ζα εθπαηδεπηνύλ ζπζηεκαηηθά  ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηδαζθαιία ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο θαη ηε 

δηαζεκαηηθή ηεο πξνζέγγηζε ζηα άιια καζήκαηα ηνπ ΑΠΣ. Σηε ζπλέρεηα νη 

εθπαηδεπόκελνη, κε βάζε ηηο λέεο γλώζεηο πνπ ζα απνθηήζνπλ θαη κε ηελ  

πξνεγνύκελε δηδαθηηθή εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ, ζα θαηαζέζνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

πξνηάζεηο θαη ζα γίλεη αληαιιαγή θαιώλ πξαθηηθώλ. Σην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα 

γίλεη αλαθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ κέζα από ηελ ηέρλε θαη 

αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο, ηε δηάξθεηά 

ηνπο ζε ώξεο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ 

πινπνίεζε  ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο:  

Α θάζη επιμορθωηικού προγράμμαηος 

ΘΔ Σίηλος Γιδακηικές 

ώρες 
Δκπαιδεσηική μέθοδος 

ΘΔ1 1. Δηζαγσγή  ζηε θηινζνθία 

ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο 

ζηελ εθπαίδεπζε 

2. Παξνπζίαζε ηνπ ζθνπνύ  

ηνπ καζήκαηνο, όπσο 

αλαθέξεηαη ζην ΑΠΣ, ε 

ζεκαζία  θαη ν ξόινο ηνπ 

6 ώξεο 

 

 

10 ώξεο 

 

 

Δηζήγεζε/εξσηήζεηο/απαληήζεηο  

 

 

Δηζήγεζε/εξσηήζεηο/απαληήζεηο/

νκάδεο εξγαζίαο/ζπδήηεζε 
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ζηελ εθπαίδεπζε 

 

ΘΔ2 1. Παξνπζίαζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ δηδαθηηθνύ 

πιηθνύ 

2. Γνκή, δηάξζξσζε ύιεο θαη 

δηδαθηηθνί ζηόρνη 

3. Αλαζηνραζκνο θαη 

αμηνιόγεζε ηνπ πξώηνπ 

κέξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο  

 

5 ώξεο 

 

 

10 ώξεο 

 

2 ώξεο 

Δηζήγεζε/εξσηήζεηο/απαληήζεηο 

 

 

Μειέηε πεξίπησζεο 

 

Οκάδεο εξγαζίαο/ζπδήηεζε 

 

 

 

Β θάζη επιμορθωηικού προγράμμαηος 

 

ΘΔ1 1. Αλάπηπμε δηδαθηηθώλ 

κεζόδσλ γηα ηε δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο  

2. Αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα 

ηε δηδαζθαιία ηνπ 

καζήκαηνο 

3. Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

κέζσ ησλ άιισλ 

δηδαθηηθώλ  πεδίσλ, 

ζύκθσλα κε ην ΓΔΠΠΣ  

 

5 ώξεο 

 

 

10 ώξεο 

 

 

5 ώξεο 

Δηζήγεζε/θαηαηγηζκόο 

ηδεώλ/πξνζνκνίσζε  

 

Οκάδεο εξγαζίαο/παηρλίδη ξόισλ 

 

 

Οκάδεο εξγαζίαο/ζπδήηεζε 

ΘΔ2 1. Πξνζνκνίσζε δηδαθηηθώλ 

πξαθηηθώλ ζηελ νκάδα ησλ 

επηκνξθνύκελσλ  

2. Πξνηάζεηο θαηλνλόκσλ 

δξάζεσλ θαη ηδέεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε, 

κέζα ζην ζεσξεηηθό 

πιαίζην θηινζνθίαο ηνπ 

καζήκαηνο. 

3. Δπεμεξγαζία ησλ 

πξνηάζεσλ θαη ησλ ζρεδίσλ 

δηδαζθαιίαο θαη ηξόπνη 

δηάρπζεο ηνπ γλσζηηθνύ 

αληηθεηκέλνπ ηεο 

Αηζζεηηθήο Αγσγήο ζε όια 

ηα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηνπ ΑΠΣ.  

4. Δξσηήκαηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ δηδαθηηθώλ 

κεζόδσλ θαη αμηνιόγεζε 

ησλ δηδαθηηθώλ πξνηάζεσλ. 

5 ώξεο 

 

 

10 ώξεο 

 

 

 

 

 

10 ώξεο 

 

5 ώξεο 

 

 

 

 

 

5 ώξεο 

 

 

 

Μειέηε πεξίπησζεο/παηρλίδη 

ξόισλ 

 

Οκάδεο εξγαζίαο /παηρλίδη ξόισλ 

Πξνζνκνίσζε 

 

 

 

 

Δξσηήζεηο/Απαληήζεηο/Σπδήηεζε 

 

Οκάδεο εξγαζίαο, 

ζπδήηεζε/πξαθηηθή άζθεζε 

 

 

 

 

Σπδήηεζε/εξσηήζεηο/απαληήζεηο 

 

 

ΘΔ3 1. Η ηέρλε σο κέζν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο 

ζθέςεο  θαη  ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ  θξηηηθνύ 

10 ώξεο  Δηζήγεζε/νκάδεο 

εξγαζίαο/ζπδήηεζε/εξσηήζεηο/απ

αληήζεηο 
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ζηνραζκνύ  

ΘΔ4      Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο 

Δπηκόξθσζεο, 

απνηειέζκαηα, πξνηάζεηο.  

2ώξεο Οκάδεο εξγαζίαο/ζπδήηεζε 

 

       Η καζεζηαθή δηεξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε  ζπλδπαζκό  εθπαηδεπηηθώλ 

κεζόδσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα ζηηο απαηηήζεηο ηεο νκάδαο ζηόρνπ θαη 

είλαη θαηάιιειεο γηα έλα πξόγξακκα επηκόξθσζεο ελειίθσλ. Δπηδηώθνπκε ηελ 

ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπόκελσλ  θαη όρη ηελ θάζεηε κεηάδνζε γλώζεο.  

Απηό ζα επηηεπρζεί  κε ην καθξνζθνπηθό ζρεδηαζκό ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ πνπ 

αλαθέξακε, πξνθεηκέλνπ, όπσο αλαθέξεη ν Κόθθνο (2008), λα απνθηήζεη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ εθπαηδεπηή νιηζηηθή δηάζηαζε έηζη ώζηε νη εθπαηδεπόκελνη λα 

εκπιέθνληαη βαζκηαία ζηα επάιιεια ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηεξγαζίαο. Τέινο,  

κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα αμηνινγήζνπκε  αλ έρνπλ επηηεπρζεί ηα 

απνηειέζκαηα θαη νη ζηόρνη.  

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΗΛΙΚΩΝ 

Η δνκή ζην πξόγξακκα επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ ζηελ Αηζζεηηθή Αγσγή 

πνπ ζρεδηάζακε απνηειείηαη από κηα ζεηξά δηδαθηηθώλ ελνηήησλ νη νπνίεο, ζύκθσλα 

κε ηε Γηαλλαθνπνύινπ (2003), απνηεινύλ ην ζπζηαηηθό ζηνηρείν ελόο πξνγξάκκαηνο 

θαηάξηηζεο. Μία από απηέο ηεο ηηο ελόηεηεο  ζην πξόγξακκά καο ρξεζηκνπνηεί  ηελ 

ηέρλε σο κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο. 

Σηε καζεζηαθή δηεξγαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο επηιέμακε πέληε έξγα 

ηέρλεο κε ζθνπό λα θηλεηνπνηήζνπκε κε απηά  ηα  αηζζήκαηα ησλ εθπαηδεπόκελσλ 

θαη λα δεκηνπξγήζνπκε πξνβιεκαηηζκό γηα ην ζέκα πνπ ζέινπκε λα αλαπηύμνπκε. 

Τα έξγα απηά  είλαη πίλαθεο δσγξαθηθήο θαη ε επηινγή ηνπο έγηλε «κε γλώκνλα όηη 

πξνζθέξνπλ θαηάιιεια ελαύζκαηα γηα ηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ εμεηαδόκελσλ 

ζεκάησλ ρσξίο όκσο λα ιακβάλεηαη κε έκθαζε ππόςε  ην θξηηήξην ηεο αηζζεηηθήο ηνπο 

αμίαο» (Κόθθνο Α., 2010).  

Σηόρνο καο είλαη λα  θηλήζνπκε ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 

όισλ  ησλ επηκνξθνύκελσλ γηα λα μεθηλήζεη κηα ζπδήηεζε θαη έλαο πξνβιεκαηηζκόο 

γηα ην ζέκα πνπ έρνπκε επηιέμεη λα αλαπηύμνπκε θαη είλαη “ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ 

νηθνγέλεηα”. Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα  δηεπθνιύλνπκε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα 
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καο,  ζα ζέζνπκε ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηηο παξαθάησ θξηηηθέο εξσηήζεηο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα κελύκαηα ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ έρνπκε επηιέμεη:   

α) Πνηνο ζεσξείηε όηη πξέπεη λα είλαη  ν ξόινο  ηεο  γπλαίθαο ζηελ νηθνγέλεηα; 

β) Πηζηεύεηαη όηη ε  γπλαίθα ζπλππάξρεη ηζόηηκα κε ηνλ άληξα ζηελ νηθνγέλεηα;  

γ) Καηά ηε γλώκε ζαο ππάξρεη ειεύζεξνο ρξόλνο ζε κηα γπλαίθα πνπ είλαη κεηέξα; 

Μέζα από ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία πνπ είλαη έλα από ηα βαζηθά καζεζηαθά 

εξγαιεία, νη εθπαηδεπόκελνη ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά  

θαη ηελ απόςεηο ηνπο, όπσο ππνζηεξίδεη ν Κόθθνο (2010). Με ηα θξηηηθά εξσηήκαηα 

θαη ηηο δηεξγαζίεο πνπ αλαθέξακε, νη εθπαηδεπόκελνη ζα αλαπηύμνπλ  ηνλ θξηηηθό 

ζηνραζκό γηα ηε ζεώξεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ δηαπξαγκαηεπόκαζηε.  Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηδαθηηθήο ελόηεηαο γίλεηαη  αλαζηνραζκόο, θαη αμηνιόγεζε  ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

Αθνινπζνύλ ν πίλαθαο όπνπ αλαθέξνληαη ηα έξγα ηέρλεο θαη ν ζπζρεηηζκόο 

ηνπο κε ηηο θξηηηθέο εξσηήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα πέληε εηθαζηηθά 

έξγα  πνπ επηιέμακε θαη είλαη πίλαθεο δσγξαθηθήο.  

Πίνακας ζσζτεηιζμού έργοσ ηέτνης και  κριηικής 

ερώηηζης 

Έργα Σέτνης Κριηικές ερωηήζεις 

 α β γ 

1.  Ο ππεξέηεο ηνπ 

Αβξαάκ πξνζθέξεη 

δώξα ζηελ 

νηθνγέλεηα ηεο 

Ρεβέθθαο, Claude 

Vignon 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

2. The Monet Family 

in Their Garden at 

Argenteuil, Manet, 

Edouard 

 

 

 

  

  

 

  

3. Τα 

αξξαβσληάζκαηα, 

Νηθόιανο Γύδεο 

 

  

  

4. Modern Women vs 

Traditional Women , 

Sangita Jogi 

 

 

  

  

5. Home Again, 

James Collinson 
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(ΤΝΟΛΟ ΛΕΞΕΩΝ ΕΡΓΑΙΑ 1498) 

Δικαζηικά έργα 

Έργο τέχνης  1 

 Τίτλος 

Ο ππεξέηεο ηνπ Αβξαάκ πξνζθέξεη δώξα ζηελ νηθνγέλεηα ηεο 

Ρεβέθθαο 

 

Ζωγράφος Claude Vignon 1593-1670   

Χαρακτηριστικά Λάδη ζε κνπζακά , 110 x 120 εθ 

Έτος ---- 

Πηγή 

PageURL:http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=24

7&artist_id=6326  

 

Μουσείο /Γκαλερί  
 

Δζληθή Πηλαθνζήθε 

 

  

 

 
 

 

 

Έργο τέχνης  2 

Τίτλος 
The Monet Family in Their Garden at Argenteuil 

 

Ζωγράφος 

 

Manet Edouard 

 

Χαρακτηριστικά Oil on canvas, 61 x 100 cm 

Έτος 1874  

Πηγή Page URL: http://www.wga.hu/frames-

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artist_id=6326
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artist_id=6326
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/m/manet/3/3manet14.html
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e.html?/html/m/manet/3/3manet14.html  

Μουσείο /Γκαλερί  
 

Metropolitan Museum of Art, New York  

 
 

 

 

 

Έργο ηέτνης 3 

Τίτλος Σα αξξαβσληάζκαηα  

Ζωγράφος Νηθόιανο Γύδεο (1842–1901) 

Χαρακτηριστικά Λάδη ζε θακβά, 104 εθ x 156 εθ. 

Έτος 1875 

Πηγή 

Page URL: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%

B5%CE%AF%CE%BF:Gyzis_005.jpeg  

Μουσείο /Γκαλερί  
 

Δζληθή Πηλαθνζήθε ηεο Διιάδαο - Μνπζείν Αιεμάλδξνπ 

Σνύηδνπ 

  

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gyzis_005.jpeg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Gyzis_005.jpeg
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Έργο ηέτνης 4 

Τίτλος Modern Women vs Tradit ional Women  

Ζωγράφος Sangita Jogi  

Χαρακτηριστικά Ink on paper 

Έτος 2010 

Πηγή 

Page URL: http://www.posterwomen.org/Posterwomen/wp-

content/uploads/2011/07/traditional-vs-modern.jpg  

 

Μουσείο /Γκαλερί  
 

Region: Gujarat 

 

 

Έργο τέχνης 5 

Τίτλος 
Home Again 

 

Ζωγράφος 
James Collinson (1825-1881)  

 

Χαρακτηριστικά Oil paint on canvas 827 x 1155 mm 

Έτος 1856 

Πηγή 

Page URL: http://www.tate.org.uk/art/artworks/collinson-

home-again-t04105  

 

Μουσείο /Γκαλερί  
 

Tate  

 

http://www.posterwomen.org/Posterwomen/wp-content/uploads/2011/07/traditional-vs-modern.jpg
http://www.posterwomen.org/Posterwomen/wp-content/uploads/2011/07/traditional-vs-modern.jpg
http://www.tate.org.uk/art/artworks/collinson-home-again-t04105
http://www.tate.org.uk/art/artworks/collinson-home-again-t04105
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