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Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού (1) 
 

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ ΚΑΡΕΝ ΤΖΙΝΑ 

Κλάδος/Ειδικότητα (1) 
 

ΠΕ08 

Τίτλος του ομίλου 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο 
όμιλος 
 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά 
εβδομάδα  
 

2 ΩΡΕΣ 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο 
όμιλος 
 

Β & Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
Α', Β' & Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  

 
Προσδοκώμενα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

Κύριος στόχος: Ο Όμιλος Δημιουργικής 
Έκφρασης απευθύνεται σε μαθητές οι οποίοι 
επιδιώκουν να καλλιεργήσουν τα ιδιαίτερα 
ταλέντα τους και να εκφραστούν δημιουργικά. 
    Kύριοι σκοποί του ομίλου είναι η ανάπτυξη της 
οπτικής αντίληψης, η επαφή με την εικαστική 
γλώσσα και τους όρους της, η δημιουργία 
εικαστικού έργου καθώς και η αναγνώριση της 
αξίας της Τέχνης και της δημιουργίας ως μέσον 
συναισθηματικής έκφρασης και κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. 
 

Σκοποί του ομίλου:  

 να γνωρίσουν οι μαθητές με δημιουργικό 

τρόπο και βιωματικό τρόπο τις διάφορες 

μορφές εικαστικής δημιουργίας, 

εφαρμοσμένης και μη, καθώς και διάφορες 

τεχνικές, υλικά και τεχνοτροπίες.  

 να αναβαθμίσουν και να καλλιεργήσουν τις 

επικοινωνιακές και εκφραστικές τους 

δεξιότητες μέσω της δημιουργίας. 

 να κατακτήσουν σε βάθος τις τεχνικές του 

εκάστοτε μέσου που καθίσταται πιο 

κατάλληλο για την προσωπική τους έκφραση 



και τα εξατομικευμένα ενδιαφέροντά τους. 

 να αποκτήσουν εργαλεία μέσα από τα οποία 

θα μπορούν να εκφράζουν δημιουργικά τις 

ανησυχίες τους και θα αποτελέσουν βάσεις 

για περαιτέρω προσωπική τους έκφρασης 

και γνώση. 

 να εξοικειωθούν με την έννοια της 

συνεργασίας και της ομάδας που 

συμπορεύεται για έναν κοινό στόχο, μέσα 

από την ανταλλαγή απόψεων και τα ομαδικά 

έργα. 

Διδακτική μεθοδολογία 
 

 
Ενσώματη και ανακαλυπτική μάθηση 
καθώς και ομαδοσυνεργατική διδακτική 
μέθοδος. Θεωρητική κατάρτιση 
παράλληλη με εργαστηριακή.  Η 
διδασκαλία της Εικαστικής Έκφρασης στο 
συγκεκριμένο όμιλο βασίζεται στο Ενιαίο 
Πρόγραμμα Σπουδών για τα Εικαστικά 
(ΕΠΣ-ΕΙΚ) 
 

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

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020:  

 Mελέτη πάνω στην θεωρία του χρώματος 

και τον κύκλο του Ίττεν 

 Εισαγωγή στη ιστορία της τέχνης. Μελέτη 

Προϊστορικής περιόδου και Αρχαιότητας 

σύνδεση με μοντέρνα Τέχνη. Εισαγωγή 

στην έννοια της Αφαίρεσης και του 

Αφηρημένου. 

 Μελέτη πάνω στο χρώμα και στην χρήση 

της τέμπερας και δημιουργία  

προσωπικών και ομαδικών έργων εκ του 

φυσικού, αφαιρετικών και αφηρημένων. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020:   

 Μελέτη πάνω στην απόδοση του 

τρισδιάστατου χώρου.  

 Εισαγωγή στην Αναγέννηση, στο Μπαρόκ 



και τον Μανιερισμό. 

 Δημιουργία έργων ατμοσφαιρικής 

προοπτικής, και προοπτικών βάση 

σημείου φυγής με κάρβουνα. μολύβια 

και χρώμα. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021: 

 Μελέτη στην απόδοση τρισδιάστατου 

εσωτερικού χώρου βάση ενός και 

πολλαπλών σημείων φυγής. 

 Δημιουργία προοπτικών σχεδίων 

εσωτερικού χώρου. 

 Εισαγωγή στο ντιζάιν και την γραφιστική. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021: 
 Εισαγωγή στον Ρομαντισμό, τον Ρεαλισμό 

και τον Ιμπρεσιονισμό. 

 Δημιουργία έργων Ιμπρεσιονισμού 

προσωπικών και ομαδικών. 

ΜΑΡΤΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021: 

 Εισαγωγή στην πρωτοπορία και στα 

μοντέρνα κινήματα του 20ου αιώνα: 

Φωβισμός, Εξπρεσιονισμός, Κυβισμός, 

Σουρεαλισμός. 

 Δημιουργία έργων Εξπρεσιονισμού, 

Κυβιστικών και Σουρεαλιστικών με χρήση 

πολλαπλών υλικών και mixed media. 

 Εισαγωγή στην φωτογραφία 

 Δημιουργία ψηφιακών κολάζ. 

MΑΪΟΣ 2021 

 Ολοκλήρωση έργων της χρονιάς.  

 Οργάνωση και στήσιμο της Έκθεσης των 

προσωπικών και ομαδικών εικαστικών 

έργων του Ομίλου  στον χώρο του 

σχολείου. 

 Δημιουργία ψηφιακής έκθεσης 



Διδακτικό υλικό (έντυπο και 
ηλεκτρονικό) 
 

 Σχετικό υλικό από το διαδίκτυο (βίντεο, 

εικόνες, άρθρα, ψηφιακά μουσεία) 

 Βιβλία Τέχνης 

 Πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τη 

διδασκαλία  

Τρόπος επιλογής μαθητών 
 

 
Εαν οι μαθητές ξεπεράσουν τους 15 η επιλογή θα 
πραγματοποιηθεί βάση του ενδιαφέροντος και 
της καλλιτεχνικής κλίσης τους μέσα από Portfolio 
προσωπικών τους έργων.  
 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών 
 

Με φύλλα αυτοαξιολόγησης και 
ετεροαξιολόγησης. 
 

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

Κάθε Τετάρτη 14.10-15.30  

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 
 

Αίθουσα 17, ΠΣΠΑ 

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

 Α.Σ.Κ.Τ. 

 Και καλλιτέχνες 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 
 

Επισκέψεις σε Εκθέσεις Μουσείων και 
Γκαλερί. 

Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου 
 

Παρουσίαση του εκπονηθέντος παραδοτέου 
στο σχολείο. 
 

Παραδοτέα  ΄Εκθεση των εικαστικών δημιουργιών 

του Ομίλου στον χώρο του σχολείου. 

 Ψηφιακή έκθεση. 

 το «Βιβλίο Ύλης» του ομίλου,  

 το «Βιβλίο παρουσιών» του ομίλου 

  κατάσταση των μαθητών που 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή 

τους στον όμιλο και κατάσταση των 

μαθητών που δεν ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς την φοίτησή τους 

  μια πλήρη σειρά από φωτοαντίγραφα 



 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 
 

των «πιστοποιητικών επιτυχούς 

συμμετοχής» που χορηγήθηκαν στους 

συμμετέχοντες μαθητές 


