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Περιεχόμενα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
Εικαστικών (2003)

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Εικαστικών 
(ΦΕΚ 3415/01-07-2022)



1η Εργαστηριακή 
δραστηριότητα: 

ατομική εργασία 3’-4’ 

Ποιες παραμέτρους 
λαμβάνουμε υπόψη 
για να σχεδιάσουμε-

οργανώσουμε το 
πρόγραμμα 
μαθημάτων 

(syllabus);



Παράμετροι για τον σχεδιασμό προγράμματος
➢ΑΠΣ, σχολικά βιβλία

➢Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: μαθητών/τριών τάξης, σχολείου, κοινωνικού 
περιβάλλοντος, γεγονότα καθημερινής ζωής

➢Σκοποί εκπαιδευτικού περί ανάπτυξης: 
• δεξιοτήτων καλλιτεχνικών (π.χ. σχέδιο, ζωγραφική, γλυπτική, εγκαταστάσεις, 

ιστορία τέχνης, ερμηνεία έργων),
• δεξιοτήτων του 21ου αι (4c’s): κριτική σκέψη (π.χ. εικαστική διαπραγμάτευση 

αμφιλεγόμενων ζητημάτων, κατανόηση-αποδοχή του διαφορετικού), 
επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα (πειραματισμός, πρωτοτυπία, 
στοχασμός & αναστοχασμός)  

• δεξιοτήτων ζωής (π.χ. ενσυναίσθηση, πρωτοβουλία), 
• δεξιοτήτων του νου (πλάγια σκέψη, επίλυση προβλήματος, ρουτίνες σκέψης & 

αναστοχασμού), 
• δεξιοτήτων ψηφιακών (π.χ. ψηφιακή αφήγηση, εικαστικά & ΤΠΕ) 



Α.Π.Σ. Εικαστικών (2003): Σκοποί

Να γνωρίσουν και να εμβαθύνουν στις εικαστικές  
τέχνες.

Να τις απολαύσουν μέσα από δραστηριότητες 
έρευνας & δημιουργίας έργων.

Να καλλιεργηθούν ως φιλότεχνοι θεατές.

Να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί.



Α.Π.Σ. Εικαστικών (2003): Άξονες

Α) Εξοικείωση με απλά υλικά, τεχνικές

Β) Μορφικά στοιχεία

Γ) Θέμα-Περιεχόμενο-Νόημα

Δ) Μορφές Εικαστικών Τεχνών

Ε) Έργα Τέχνης-Καλλιτέχνες-Ιστορία Τέχνης

Στ) Εισαγωγή στην καλαισθησία- αισθητικές αξίες-απλά 
στοιχεία αισθητικής, κριτικής & ανάλυσης έργου



2η Εργαστηριακή 
δραστηριότητα: 

ομαδική εργασία 
Χρόνος 5’-7΄

Να σχεδιάσετε αδρομερώς 
σενάριο διδασκαλίας 

συνδυάζοντας 
όλους τους άξονες.



Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 3415/1-07-2022): γενικός σκοπός

Να γνωρίζουν, να μετέχουν και να απολαμβάνουν τη δημιουργική 
εικαστική διερεύνηση μέσα από την καλλιέργεια ενός πολύπλευρου 
οπτικού γραμματισμού, ώστε να ερμηνεύουν, να αξιολογούν και να 
επιλέγουν συνειδητά τρόπους συμμετοχής τους στον οπτικό πολιτισμό. 

Να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες, ώστε να κατανοούν και να 
εκτιμούν την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά με ευαισθησία στις 
κοινωνικές, πολιτισμικές αξίες.



Πρόγραμμα Σπουδών (2022): 
3 Πτυχές & 10 θεματικά πεδία 



Αφορά τη δημιουργική πράξη και 
εστιάζει στη διαδικασία επεξεργασίας 
και διερεύνησης νοημάτων, ιδεών,
συναισθημάτων και μορφοπλαστικών
λύσεων μέσα από την εικαστική 
δημιουργία.
Προσεγγίζει και περιγράφει την
εικαστική πράξη και την επαφή με τα 
μέσα και τα υλικά ως ενσώματη 
εξερεύνηση πλαστικών διατυπώσεων 
που αφορούν βιώματα, ιδέες,
ερεθίσματα και σκέψεις, δίνοντας 
έμφαση στη διαδικασία, από την αρχική
σύλληψη ή έμπνευση, στην τελική 
διαμόρφωση μιας δημιουργικής ιδέας. 
Βασικό στοιχείο αναφοράς είναι ο
στοχασμός εντός-κατά τη διάρκεια της 
δημιουργικής πράξης (reflection in 
action).

Εστιάζει στην αντίληψη, την
παραγωγή νοήματος και την

ερμηνεία σε σχέση με τις
εικόνες και τα έργα εικαστικών

και εφαρμοσμένων τεχνών.
Αφορά τη διαδικασία

σχηματισμού και διατύπωσης
αισθητικών και νοηματικών

κρίσεων και αποκρίσεων στο
έργο τέχνης, αλλά και τις

εικόνες από τον ευρύτερο
οπτικό πολιτισμό, καθώς και 
τον αναστοχασμό πάνω στα

έργα, αλλά και τις
δημιουργικές διαδικασίες των

μαθητών/τριών.

Αφορά τη σύνδεση της εικαστικής 
δημιουργίας διαχρονικά και 

συγχρονικά με το πλαίσιό της σε 
επίπεδο κοινωνικό, πολιτισμικό, 

ιστορικό. 
Εστιάζει στη σύνδεση

νοημάτων, ιδεών και εικαστικών 
διατυπώσεων που αφορούν την 

καλλιτεχνική δημιουργία με το 
ευρύτερο περιβάλλον ή 

συγκείμενό τους και εν γένει την 
αμφίδρομη σχέση τέχνης και ζωής. 

Αφορά την επιρροή των τεχνών, 
της εικαστικής παιδείας και του 

οπτικού γραμματισμού στην 
ανάπτυξη θετικών κοινωνικών 

δεξιοτήτων, αξιών, στάσεων.

Οι 3 Πτυχές του Π.Σ.











Πρόγραμμα Σπουδών (2022)



2ο Θεματικό πεδίο
ΤΑ ΜΟΡΦΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Θεματική 
ενότητα



Α΄& Β΄

Γ΄& Δ΄

Ε΄& ΣΤ΄

2.4 Χρώμα:
Προσδοκώμενα 

Μαθησιακά 
Αποτελέσματα



Α΄& Β΄ τάξη: Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

2.4 Χρώμα
6.1 Οπτικός πολιτισμός: Εικόνες από την καθημερινή οπτική 

εμπειρία των μαθητών/τριών



• Αξιοποιούν στα έργα τους αλλά και προσεγγίσουν κριτικά εικόνες ή οπτικό 
υλικό από τον ευρύτερο οπτικό πολιτισμό.
• Αντιλαμβάνονται την επιρροή που τούς ασκούν διαφημίσεις, εικόνες από 
ΜΜΕ, διαδίκτυο και περιγράφουν ή/και αναλύουν σε έναν βαθμό (Ε΄ τάξη) 
συνδέοντας τις παρατηρήσεις τους με τους τρόπους άσκησης επιρροής (ΣΤ’ τάξη) 
χρησιμοποιώντας απλά στοιχεία πολυτροπικότητας. 
• Κάνουν κριτική προσέγγιση οπτικών κειμένων/εικόνων.
• Κάνουν διάκριση μεταξύ «υψηλής τέχνης» και εικόνων από τη μαζική 
κουλτούρα, όπως π.χ. τα κόμικς τύπου manga ή τα anime, αξιοποιώντας τες για 
δημιουργικές προσεγγίσεις, χωρίς να απαξιώνουν τα ερεθίσματα από τον 
ευρύτερο οπτικό πολιτισμό στο καλλιτεχνικό τους έργο.
• Περιγράφουν την αισθητική των εικόνων και των αντικειμένων στο σύγχρονο 
«πολιτισμό των εικόνων», π.χ. το στοιχείο του «φανταχτερού», κιτς, διαφορετικά 
στιλ ή τάσεις στη μόδα.
• Εντάσσουν εικόνες και αντικείμενα από την καθημερινή οπτική τους εμπειρία 
(κυρίως εκτός των εικαστικών τεχνών) ως αφετηρία δημιουργικών δραστηριοτ.
• Κατανοούν την τέχνη του δρόμου και τις αστικές τοιχογραφίες ως μορφές 
τέχνης που εντάσσονται στο οπτικό περιβάλλον και ανταποκρίνονται 
δημιουργικά αλλά και σε επίπεδο κριτικού σχολιασμού σε αυτές.
• Συζητούν και σχολιάζουν το φαινόμενο της μετατροπής από καταναλωτές/-
τριες σε παραγωγούς εικόνων, όπως οπτικό υλικό που αναρτάται στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. «selfies», ως αφετηρία δημιουργικών 
δραστηριοτήτων με κριτική ή σκωπτική διάθεση.

• Αντιλαμβάνονται, περιγράφουν τη 
λειτουργία του χρώματος (αισθητική, 
εκφραστική, συμβολική) στα έργα τους, 
και σε μορφές τέχνης.
• Γνωρίζουν βασική ορολογία (βασικά, 
συμπληρωματικά, θερμά-ψυχρά, 
χρωματική ένταση, ουδέτερα, γήινα).
• Εφαρμόζουν γνώσεις σχετικές με 
βασικές ιδιότητες των χρωμάτων (π.χ. 
ψυχρά-θερμά), τη συναισθηματική τους
επίδραση (π.χ. έντονα-χαρούμενα ή 
μελαγχολικά-μουντά χρώματα) στην 
εικαστική τους πρακτική 
συνυπολογίζοντας και τη νοηματική 
ή/και συμβολική τους διάσταση.
• Γνωρίζουν βασικές ιδιότητες των 
χρωμάτων (τόνος, ένταση, απόχρωση) 
κάνοντας διαβαθμίσεις με διαφορετικά
υλικά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 
δεξιότητες δημιουργικά.
• Αντιλαμβάνονται τη σημασία του 
χρώματος για τη συναισθηματική 
διάθεση και το ύφος σε έργα εικαστικών,
εφαρμοσμ. Τ., και στην αρχιτεκτονική.

Ε΄
& 

ΣΤ΄



3η Εργαστηριακή δραστηριότητα: 
ομαδική εργασία 

Χρόνος 10΄

Να επιλέξετε τον 1ο ή τον 3ο κύκλο τάξεων δημοτικής 
εκπαίδευσης (Α΄& Β΄ ή Ε΄ & ΣΤ΄ τάξη) και 

να σχεδιάσετε 2-3 διδακτικές δραστηριότητες 
συνδυάζοντας προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
από το Θεματικό Πεδίο του χρώματος (2.4) και το
Θεματικό Πεδίο του Οπτικού Πολιτισμού (6.1). 

(βλ. τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα ανά 
πεδίο στις δυο προηγούμενες διαφάνειες)



Εικαστικό σημειωματάριο (sketchbook)

Nicolas Weis https://www.youtube.com/watch?v=3DVwCyYvxPw

https://www.youtube.com/watch?v=NkUaobNkkvY

https://www.youtube.com/channel/UCH_iDc1hKKGbBICRAobLDQw
https://www.youtube.com/watch?v=3DVwCyYvxPw
https://www.youtube.com/watch?v=NkUaobNkkvY


Διδάσκω Εικαστικές Τέχνες σημαίνει:
• Οι μαθητές/τριες αποκτούν γνώσεις μέσα από ποικίλες περιπέτειες,

βιώνουν εντυπώσεις των οποίων το εμπειρικό αποτύπωμα θα
τροφοδοτήσει την κατανόηση των έργων και θα αποτελέσει το
έναυσμα για την επεξεργασία νέων εκφραστικών μορφών.

• «Σκηνοθετώ» μια κατάσταση-παρακινώ χρησιμοποιώντας
καθημερινά αντικείμενα, έργα τέχνης, εικόνες προς μετασχηματισμό,
ιστορίες, μια λέξη (π.χ. ανακυκλώνω, απειλή).

• Να μην σκέφτομαι «οι μαθητές/τριες δεν ενδιαφέρονται», αλλά «εγώ
δεν κατόρθωσα να αφυπνίσω το ενδιαφέρον τους» (Γκαγιώ, 2002:
129, 162, 223).



«Διδάσκουμε αυτό που είμαστε» (P.J. Palmer, 1998)


