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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ 
ΘΕΜΑΣΟ 

Για τθν Γ΄Γυμναςίου επιλζγονται ςχζδια με αςαφι περιγράμματα, μικρζσ φόρμεσ και 
περιςςότερουσ ενδιάμεςουσ τόνουσ. 
Το μάκθμα κα ολοκλθρωκεί ςε 5 καταςκευαςτικά ςτάδια και το υλικό του αντλείται από τα 
ςχζδια των μεγάλων ηωγράφων όπωσ των Rembrandt, Da Vichy, Michelangelo, Rubens και 
άλλων.   

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η διαπίςτωςθ ότι ςε μεγάλο βακμό θ ηωγραφικι διδάςκεται και κανείσ δεν μπορεί να 
αποκλειςτεί από τθν δθμιουργικι διαδικαςία. 

ΣΟΧΟ ΤΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΑΚΗΗ  

Εξοικείωςθ με τθν ελεφκερθ γραμμι και τθν φωτοςκίαςθ.  
Εφόςον ξεπερνάμε τθν δυςκολία τθσ μεταφοράσ του ςχεδίου με τθ βοικεια του κάναβου 
(νοθτό πλζγμα από τελείεσ ι ευκφγραμμα τμιματα το οποίο βρίςκεται ςχεδιαςμζνο πάνω ςε 
υλικό που προορίηεται για ςχεδιαςμό) μποροφμε να εςτιάςουμε ςτθν  φωτοςκίαςθ και τθν 
διαβάκμιςθ των τόνων. 

ΤΛΙΚΑ 1 λευκι κόλλα, μολφβι (2Β ι και ΗΒ και γραφίτθ). Γόμα ςκλθρι και αν υπάρχει και μαλακι που 
αφαιρεί τον τόνο 

ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ:  Δθμιουργία ατομικοφ ζργου -ςπουδι- με εφόρμθςθ τισ γραμμζσ και τισ ςκιζσ, κάνοντασ  χριςθ 
κάναβου. 
Επιπροςκζτωσ προαιρετικά μποροφμε να δθμιουργιςουμε ελεφκερα ςκίτςα -προςχζδια- 
χωρίσ χριςθ κάναβου, εάν αυτό μασ βοθκάει ςτθν ςπουδι 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΑΚΗΗ 1. Εφόςον εκτυπώςετε το ςχζδιο που ςασ δίνετε, αρικμιςτε τθν αρχι κάκε κουτιοφ από τθν 
πάνω αριςτερι γωνία 0,2,4... κτλ. οριηόντια και κάκετα και ςτισ 4 πλευρζσ. 
2. Φζρτε ςε μια λευκι κόλλα χαρτί τον ίδιο κάναβο με τθν ίδια αρίκμθςθ ανά 2 εκ. (Μπορείτε 
να μεγεκφνετε ι μικρφνετε το ςχζδιο ανάλογα με το εξωτερικό περίγραμμα του κάναβου αν 
κζλετε, διατθρώντασ όμωσ τον ίδιο αρικμό κουτιών.) 
3. Μεταφζρετε αρχικά το εξωτερικό περίγραμμα του ςχεδίου και κατόπιν το περίγραμμα των 
γενικών εςωτερικών φορμών (ςχθμάτων που κακορίηονται από τθν αλλαγι του τόνου)  
4. Όπου υπάρχουν μικρότερεσ φόρμεσ (λεπτομζρειεσ), φζρτε υποδιαιρζςεισ με μικρότερα 
κουτιά του 1εκ. χωρίηοντασ ςτθν μζςθ τα υπάρχοντα των 2 εκ. 
5. Όταν μεταφερκεί το ςχζδιο ςτο λευκό χαρτί, μεταφζρουμε ςτο ζργο μασ τουσ 4 βαςικοφσ 
τόνουσ τθσ φωτοτυπίασ. Για το φωσ (αφινουμε το λευκό του χαρτιοφ), για τισ ςκιζσ (ανοιχτό 
γκρι, γενικό γκρίηο και μαφρο). Για τθν επίτευξθ των διαφορετικών τόνων αυξομειώνουμε τθν 
πίεςθ του μολυβιοφ 2B ςτο χαρτί ι χρθςιμοποιοφμε ανάλογα τα υπόλοιπα υλικά.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Με δεδομζνα όςα ζχουν διδαχκεί ωσ τώρα και τθν ανάλογθ τάξθ, αξιολογείται το ζργο 
περιςςότερο βάςει του αν ακολουκικθκαν τα απαραίτθτα ςτάδια εκτζλεςθσ τθσ άςκθςθσ και 
λιγότερο βάςει του αποτελζςματοσ. 
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