


ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

 Ερασμία Μακρυνικόλα

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

 ΠΕ08 ( Καλλιτεχνικών)

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (2) 
 

 

Κλάδος/Ειδικότητα (2) 
 

 

Τίτλος του ομίλου 
 

 Πικάσο, o αστείρευτος δημιουργός του 20ού αιώνα.

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

Ιστορία της Τέχνης, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, 
Εργαστήρι Τέχνης. 
Δεξιότητες ζωής: επικοινωνία, συνεργασία, ενίσχυση 
στάσης πρωτοβουλιών από τους μαθητές/τριες του 
ομίλου, ενίσχυση θετικής ανταπόκρισης σε εικαστικά 
θέματα που προάγουν πανανθρώπινες αξίες όπως η 
αποδοχή του διαφορετικού.

Αριθμός ωρών ομίλου ανά εβδομάδα
 

 2 ώρες 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

 Στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου

Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 

 ● να σχεδιάζουν από τη φαντασία ή αξιοποιώντας
πρότυπα (δευτερογενείς πηγές, π.χ. σκίτσα, σχέδια,  
εικόνες).
• να συνθέτουν ψηφιακές πολυτροπικές εργασίες που 
να
συμπεριλαμβάνουν εικόνα, κείμενο, βίντεο και ήχο.
● να εκφράζουν τα συναισθήματα του δημιουργού
● να ενσωματώνουν επιδέξια ενδιαφέροντα μορφικά 

στοιχεία, υλικά, τεχνικές κ.ά. στις εικαστικές τους 
εργασίες.

● να καλλιεργούν σεβασμό, αποδοχή και θετική στάση
προς καλλιτέχνες και δημιουργούς μέσα από τη 
γνωριμία με την εικαστική τους τέχνη.

•να αντλούν ιδέες από τη θεματολογία και τεχνική 
των καλλιτεχνών και να τις αξιοποιούν στο εικαστικό 
τους έργο
● να χρησιμοποιούν με φαντασία και ευρηματικότητα



συνδυαστικά διαφορετικά υλικά στο ίδιο έργο για να
επιτύχουν τον εκφραστικό τους στόχο.
● να αντιλαμβάνονται ότι η επιλογή του θέματος 
αντανακλά τις κοινωνικές συνθήκες και την κοινωνική
συνείδηση της εποχής
● να αξιοποιούν την εικαστική πράξη ως μέσο 
έκφρασης
κοινωνικών μηνυμάτων, συναισθημάτων, νοημάτων, 
ιδεών και αξιών.
● να καλλιεργούν τη φαντασία τους ως πηγή 
έμπνευσης
•να συνδέουν την ανάλυση ενός έργου τέχνης με τις 
πιθανές προθέσεις του καλλιτέχνη
•να αξιοποιούν τη μάθηση μέσω των τεχνών και της 
δημιουργικότητας
• να συνδέουν τη χρήση στοιχείων της σύνθεσης με 
συγκεκριμένα καλλιτεχνικά ρεύματα και έργα.
• να διακρίνουν διαφορετικά υλικά σχεδίου, 
ζωγραφικής,
γλυπτικής κ.ά και τις ιδιότητές τους
• να επεξεργάζονται δημιουργικά αξιοποιώντας 
διάφορα υλικά και μέσα ποικίλα μορφικά και δομικά 
στοιχεία
• να επιλέγουν υλικά με κατάλληλες ιδιότητες για να
εκφράσουν το νόημα της ιδέας τους σε σχέδιο, 
ζωγραφική γλυπτική κ.ά.
•να αντιλαμβάνονται ότι τα έργα τέχνης είναι 
‘ζωντανοί’ οργανισμοί που το περιεχόμενό τους 
μεταμορφώνεται διαρκώς
• να ερμηνεύουν την τέχνη ως δυνατότητα 
οπτικοποίησης
δεδομένων έρευνας με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των
θεατών
• να αντιλαμβάνονται την τέχνη ως διαμαρτυρία
• να συζητούν παραδείγματα έργων καλλιτεχνών που 
καταγράφουν την σύγχρονη πραγματικότητα.

 Διδακτική μεθοδολογία Εισήγηση,Παρουσίαση,Αναλυτικο-
συνθετική,Ερμηνευτική,Συγκριτική,Μαθητοκεντρική,Σ
υμμετοχική,Ομαδοσυνεργατική με αξιοποίηση της 
χαρτογράφησης ιδεών και της τεχνικής του 
καταιγισμού ιδεών.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 

Οκτώβριος: Υποδοχή μαθητών/τριών και γνωριμία-
στοχοθεσία ομίλου. Αναφορά στη ζωή του Πικάσο και



υλοποίησης από Οκτώβριο μέχρι 
Μάιο ή Ιούνιο) 
 

τις επιδράσεις των πρώτων έργων του.
Νοέμβριος: Αναφορά στη Γαλάζια Περίοδο του 
Πικάσο. Οι μαθητές/τριες αποτυπώνουν έργα της 
Περιόδου και πειραματίζονται με δικές τους 
θεματικές. Επίσκεψη στο εργαστήρι τέχνης Μυταρά.
Δεκέμβριος: Αναφορά στη Ροζ Περίοδο του Πικάσο. 
Οι μαθητές/τριες δημιουργούν έργα της Περιόδου και 
με δικές τους θεματικές.
Ιανουάριος: Με αφορμή τον πίνακα σταθμό, << Οι 
δεσποινίδες της Αβινιόν>> οι μαθητές/τριες 
πειραματίζονται με την ιβηρική τέχνη δημιουργώντας 
έργα γλυπτά.
Φεβρουάριος: Αναφορά στον κυβισμό. Οι 
μαθητές/τριες δημιουργούν έργα κυβιστικής 
τεχνοτροπίας. Επίσκεψη στη σχολή Καλών Τεχνών. 
Μάρτιος: Με αφορμή το έργο της Γκουέρνικα τα 
παιδιά δημιουργούν έργα με θέμα τον πόλεμο και τη 
βία και τα παρουσιάζουν σε ένα βίντεο διαμαρτυρίας.
Απρίλιος: Οι μαθητές/τριες πειραματίζονται σε έργα 
παραλλαγές πάνω σε πίνακες παλιότερων 
ζωγράφων.
Μάιος: Ολοκλήρωση των έργων τους και δημιουργία 
ψηφιακής παρουσίασης.

Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

Πικάσο –Βικιπαίδεια
Βίντεο-Γκουέρνικα 
Βίντεο- Πάμπλο Πικάσο
Εισαγωγή στον κυβισμό:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE
%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
Εισαγωγή στον κυβισμό του Πικάσο 
:https://www.culturenow.gr/pamplo-pikaso-o-
pateras-toy-kyvismoy/ 
Έργα κεραμικής του Πικάσο:
https://www.catisart.gr/pablo-picasso-chyprus-
ceramic/
Έντυπο υλικό:
-Πάμπλο Πικάσο: Ο ζωγράφος του 20ού αιώνα. 
Εκδόσεις Καστανιώτη.
-Πικάσο: Περίοδος 1881-1914
Μάλλιαρης Παιδεία.
-Ο Πάμπλο Πικάσο και ο κυβισμός
-Πινακοθήκη διάσημων ζωγράφων
Αλκυών.
-Pablo Picasso

Σκέψεις για την τέχνη.Printa

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

 Δήλωση συμμετοχής.

https://www.catisart.gr/pablo-picasso-chyprus-ceramic/
https://www.catisart.gr/pablo-picasso-chyprus-ceramic/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

 Έργα μαθητών/τριών,φάκελος εργασιών, ψηφιακή
παρουσίαση,αυτοαξιολόγηση,ετεροαξιολόγηση

Προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα
ομίλου (ημέρα/ώρα έναρξης/ώρα 
λήξης) 
 

 Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα Έναρξης:14.15μ.μ
Ώρα Λήξης: 15.45μ.μ.

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

 Αίθουσα σχολείου (Μαντώ Μαυρογένους)

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες 
 

Εργαστήρι τέχνης Μυταρά 

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

 Εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαζόμενοι/νες -
ειδικευμένοι/νες στις εικαστικές τέχνες.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις Πανεπιστήμια, Εκθέσεις, Μουσεία.

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  Εσωτερική αξιολόγηση μεταξύ μαθητών/τριών και 
εκπαιδευτικού. Παρουσίαση/ενημέρωση του φακέλου
των παραδοτέων του ομίλου στον σύλλογο του 
σχολείου.

 

Ποιοι από τους 4 κεντρικούς άξονες
δράσης του 5ου Προτύπου 
Γυμνασίου Χαλκίδας εμπεριέχονται 
στον όμιλο και με ποιον τρόπο. 

Συμπερίληψη και δεξιότητες ζωής.

Με τις επισκέψεις που θα πραγματοποιήσουμε και τις 
αλληλεπιδράσεις με τους φορείς που θα 
συνεργαστούμε ευελπιστούμε στην ενίσχυση 
δεξιοτήτων ζωής και καλών πρακτικών μάθησης , 
όπως: συνεργασία, επικοινωνία, ενίσχυση στάσης 
πρωτοβουλιών από τους/τις μαθητές/τριες του 
ομίλου, ενίσχυση θετικής ανταπόκρισης σε εικαστικά 
θέματα που προάγουν πανανθρώπινες αξίες, όπως η 
αποδοχή του διαφορετικού.

Σύνδεση με την τοπική κοινωνία. Προβάλλουμε τα 
έργα στη σχολική και τοπική κοινότητα. Διερευνούμε 
την επίδραση του έργου του Πικάσο σε τοπικά 
εργαστήρια τέχνης όπως το εργαστήρι τέχνης 
Μυταρά. 

Παραδοτέα Παρουσίαση με τα έργα μαθητών/τριών. Παραγωγή 
βίντεο με τις δράσεις μας.

 
 
 


	ΟΜΙΛΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

