ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΧΟΛΗ
ΣΜΗΜΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΚΩΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΧΟΛΘ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΑΓΩΓΘ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ, ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ
ΠΡΟΠΣΤΧΙΑΚΟ
ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΤΔΩΝ Η’ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) &
Θ’ (ΕΑΡΙΝΟ)
ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΘ ΣΕΧΝΘ

ΑΤΣΟΣΕΛΕΙ ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
ςε περίπτωςθ που οι πιςτωτικζσ μονάδεσ απονζμονται ςε διακριτά μζρθ του
μακιματοσ π.χ. Διαλζξεισ, Εργαςτθριακζσ Αςκιςεισ κ.λπ. Αν οι πιςτωτικζσ μονάδεσ
απονζμονται ενιαία για το ςφνολο του μακιματοσ αναγράψτε τισ εβδομαδιαίεσ
ϊρεσ διδαςκαλίασ και το ςφνολο των πιςτωτικϊν μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕ
ΩΡΕ
ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ

ΠΙΣΩΣΙΚΕ
ΜΟΝΑΔΕ

12

3

Προςκζςτε ςειρζσ αν χρειαςτεί. Η οργάνωςθ διδαςκαλίασ και οι διδακτικζσ
μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται περιγράφονται αναλυτικά ςτο (δ).

ΣΤΠΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
γενικοφ υποβάκρου,
ειδικοφ υποβάκρου, ειδίκευςθσ
γενικϊν γνϊςεων, ανάπτυξθσ δεξιοτιτων

ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ:
ΓΛΩΑ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ και
ΕΞΕΣΑΕΩΝ:
ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΦΕΡΕΣΑΙ Ε
ΦΟΙΣΗΣΕ ERASMUS
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΛΙΔΑ
ΜΑΘΗΜΑΣΟ (URL)

Γενικοφ υποβάκρου
Ανάπτυξθσ δεξιοτιτων
Όχι
Ελλθνικι
Ναι

(2) ΜΑΘΗΙΑΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Μαθηςιακά Αποτελζςματα
Περιγράφονται τα μακθςιακά αποτελζςματα του μακιματοσ οι ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
καταλλιλου επιπζδου που κα αποκτιςουν οι φοιτθτζσ μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ του μακιματοσ.
Συμβουλευτείτε το Παράρτθμα Α
 Περιγραφι του Επιπζδου των Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων για κάκε ζνα κφκλο ςπουδϊν ςφμφωνα με το Πλαίςιο
Προςόντων του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ
 Περιγραφικοί Δείκτεσ Επιπζδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Προςόντων Διά Βίου Μάκθςθσ και το Παράρτθμα Β
 Περιλθπτικόσ Οδθγόσ ςυγγραφισ Μακθςιακϊν Αποτελεςμάτων

Αναμζνεται ότι με τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ, οι φοιτθτζσ/τριεσ κα είναι ςε
κζςθ να: οργανϊνουν με επιτυχία το μάκθμα των εικαςτικϊν ςτα ςχολεία και να
προςεγγίηουν με ςεβαςμό τθ διδαςκαλία τθσ Σζχνθσ, ϊςτε να επιτρζπεται ςτουσ
νεαροφσ μακθτζσ θ πθγαία ζκφραςθ τθσ δθμιουργικότθτάσ τουσ και θ εξερεφνθςθ
του φαινομζνου τθσ Σζχνθσ, τόςο από τθν κζςθ του δθμιουργοφ, όςο και από τθ
κζςθ του κεατι.
Επίςθσ κα είναι ςε κζςθ να μεταδϊςουν τθ βαςικι πλθροφορία ότι ο χϊροσ τθσ
Σζχνθσ, είναι ο κατ' εξοχιν φυςικόσ χϊροσ ζκφραςθσ τθσ μοναδικότθτασ του
ατόμου, αλλά και τθσ πολυπριςματικισ πραγματικότθτασ των ιδεϊν και των αξιϊν
ανά τουσ αιϊνεσ, αμείωτα και ταυτόχρονα, ςε όλον τον πλανιτθ.
Σζλοσ, αναμζνεται, ότι οι φοιτθτζσ/τριεσ του εργαςτθρίου, κα είναι ςε κζςθ να
άρουν τθν προκατάλθψθ του "ταλζντου" και να καλλιεργιςουν τθν ζννοια τθσ
δθμιουργικότθτασ και του πειραματιςμοφ, ςε κάκε πεδίο τθσ ηωισ.

1ο εξάμηνο………………………………………………………………………………………………………………
1. Προςζγγιςθ του φαινομζνου και τθσ λειτουργίασ τθσ τζχνθσ ςτθν ανκρϊπινθ
ηωι. Κατανόθςθ τθσ ιδιαιτερότθτασ του μακιματοσ ςτθν παιδικι θλικία.
2. υνείδθςθ τθσ χριςθσ τθσ κίνθςθσ, ωσ μζςου παραγωγισ καλλιτεχνικοφ
ζργου.
3. Κατανόθςθ τθσ αξίασ των χρωμάτων. Ικανότθτα παραγωγισ των
ςυμπλθρωματικϊν χρωμάτων.
4. Βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ παραγωγισ χρωματικϊν ςχζςεων, κατανόθςθ του
τόνου και τθσ απόχρωςθσ.
5. Ανάπτυξθ των δεξιοτιτων που αφοροφν τθ φφςθ του υλικοφ και τθσ
αναγωγισ του ςχεδίου ςτον χϊρο.
6. Εξοικείωςθ με τθν τεχνικι του κολάη και τθσ χριςθσ εναλλακτικϊν υλικϊν
ςτο χρϊμα.
7. υνειδθτοποίθςθ των εικονικϊν χϊρων και τθσ ςυμβολικισ τουσ ςχζςθσ
ςτθν παιδικι τζχνθ και τθν τζχνθ γενικότερα.
8. Μετάβαςθ
ςτισ
τρείσ
διαςτάςεισ.
Χριςθ
ποικίλων
υλικϊν.
Προαγωγι τθσ φανταςίασ και τθσ εφευρετικότθτασ.
9. Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτθ χριςθ των χρωμάτων και του ςχεδίου.
10. Κατανόθςθ τθσ αξίασ τθσ πινελιάσ και βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ για
παραγωγι αποχρϊςεων και εντυπϊςεων.
11. Κατανόθςθ τθσ πολλαπλότθτασ των επιλογϊν ωσ προσ τθ χριςθ τθσ φόρμασ
ςε ανάλυςθ και ςφνκεςθ.
12. Ανάπτυξθ των ςυμβόλων και των ιδεϊν ςτθν επιλογι των κεμάτων.
13. Χριςθ ζγχρωμου χαρτιοφ για τθν παραγωγι τριςδιάςτατων καταςκευϊν.
14. Κατανόθςθ τθσ χριςθσ και τθσ δφναμθσ τθσ φωτογραφίασ και του λόγου ςτο
ςφγχρονο ζργο τζχνθσ. Βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςτθν τεχνικι του κολάη.
(2ο εξάμηνο)………………………………………………………………………………………………………
1. Εκμάκθςθ τθσ τεχνικισ του αντίγραφου από καλοφπι με το υλικό του γφψου.
2. Εξοικείωςθ με τα τθ ςφνκεςθ πολλαπλϊν υλικϊν ςτισ τρείσ διαςτάςεισ.
Καλλιζργεια τθσ φανταςίασ. Κατανόθςθ τθσ επικοινωνίασ του ζργου με τον
δθμιουργό του μζςω τθσ χριςθσ του λόγου.
3. Αυτοπαρατιρθςθ και βιωματικά ςυμπεράςματα ςε ςχζςθ με το ατομικό και
το ςυλλογικό ζργο. Εμψφχωςθ ςτθ ςυμμετοχικι εργαςία. Ζνταξθ ςτθν
ομάδα.
4. Εξοικείωςθ ςτθ ςυνεργαςία. Κατανόθςθ του κοινοφ ςτόχου και τθσ
επικοινωνίασ μζςω τθσ τζχνθσ. Αυτοπαρατιρθςθ ςτο ηιτθμα του ορίου.
5. Καλλιζργεια τθσ δεξιότθτασ ςτθν παραγωγι προςωπικισ, καλλιτεχνικισ
γραφισ και γραπτοφ λόγου ωσ αιςκθτικοφ μζςου ζκφραςθσ.
6. Εκμάκθςθ τθσ απλισ μορφισ τθσ καταςκευισ βιβλίου, ωσ εναλλακτικισ
εφαρμογισ εικαςτικισ δθμιουργίασ.
7. Απελευκζρωςθ από τθν προκατάλθψθ τθσ «επίςθμθσ» τζχνθσ.
8. Προςζγγιςθ των μορφϊν τθσ
ςφγχρονθσ τζχνθσ. Καλλιζργεια τθσ
εφευρετικότθτασ και τθσ φανταςίασ ωσ προσ το κζμα, τισ ζννοιεσ, τον

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

πλουραλιςμό των μζςων και των ςυμβολιςμϊν.
Εξοικείωςθ τθσ εργαςίασ ςε τροχό γλυπτικισ και τθσ εργαςίασ του πθλοφ με
εργαλεία.
Κατανόθςθ τθσ αναγκαιότθτασ τθσ οργάνωςθσ ενόσ εικαςτικοφ project ωσ
προσ τθν επιλογι του κζματοσ , των υλικϊν, των εργαλείων, τθσ κατανομισ
του χρόνου, του χϊρου και τθν κατανομι τθσ εργαςίασ.
Βελτίωςθ των δεξιοτιτων και τθσ ςυνεργαςίασ. Κατανόθςθ τθσ δυναμικισ
του ηωντανοφ ζργου και του επαναπροςδιοριςμοφ. Αλλθλεπίδραςθ.
Καλλιζργεια και αξιολόγθςθ του αποτελζςματοσ. Ανάγνωςθ του ζργου.
Εξοικείωςθ με τθν εμπειρία τθσ εξερεφνθςθσ των χϊρων τζχνθσ και τθν
προςζγγιςθ των ζργων τζχνθσ.
Προςζγγιςθ ενόσ δθμιουργοφ και του καλλιτεχνικοφ του ζργου, μζςα από το
βλζμμα και τθν πικανι ερμθνεία ενόσ ιςτορικοφ τθσ τζχνθσ.
Χριςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ εμπειρίασ που αποκτικθκε κατά τθν διάρκεια τθσ
εκπαίδευςθσ. Παραγωγι νζων ιδεϊν ςτο αντικείμενο.

Γενικζσ Ικανότητεσ
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ γενικζσ ικανότθτεσ που πρζπει να ζχει αποκτιςει ο πτυχιοφχοσ (όπωσ αυτζσ αναγράφονται ςτο
Παράρτθμα Διπλϊματοσ και παρατίκενται ακολοφκωσ) ςε ποια / ποιεσ από αυτζσ αποςκοπεί το μάκθμα;.
Αναηιτθςθ, ανάλυςθ και ςφνκεςθ δεδομζνων και
πλθροφοριϊν, με τθ χριςθ και των απαραίτθτων
τεχνολογιϊν
Προςαρμογι ςε νζεσ καταςτάςεισ
Λιψθ αποφάςεων
Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
Εργαςία ςε διεκνζσ περιβάλλον
Εργαςία ςε διεπιςτθμονικό περιβάλλον
Παράγωγι νζων ερευνθτικϊν ιδεϊν







Σχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ζργων
Σεβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Επίδειξθ κοινωνικισ, επαγγελματικισ και θκικισ υπευκυνότθτασ
και ευαιςκθςίασ ςε κζματα φφλου
Άςκθςθ κριτικισ και αυτοκριτικισ
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ και επαγωγικισ ςκζψθσ
……
Άλλεσ…
…….

Αυτόνομθ εργαςία
Ομαδικι εργαςία
εβαςμόσ ςτθ διαφορετικότθτα και ςτθν πολυπολιτιςμικότθτα
εβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον
Προαγωγι τθσ ελεφκερθσ, δθμιουργικισ ςκζψθσ

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
1ο εξάμηνο
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι τθσ Σζχνθσ.
Πθλόσ - Χριςθ του ςϊματοσ ωσ εργαλείο μεταμόρφωςθσ τθσ φλθσ.
Χρωματικι ρόδα του Γιοχάνεσ Κττεν - Ειςαγωγι ςτθ χρωματολογία.
Εφαρμογι ςτθν χρωματολογία - Μονοτονικζσ και αρμονικζσ ςχζςεισ.
φρμα - Κίνθςθ τθσ γραμμισ ςτον χϊρο.
Χρωματικό κολάη.
Σο ηιτθμα των χϊρων - Alberti.
Σριςδιάςτατθ καταςκευι - Χριςθ ποικίλων υλικϊν.
Πολλαπλαςιαςμόσ τθσ φόρμασ (εςωτερικό) - Θ επανάλθψθ ςτθ ηωγραφικι.
Ηωγραφικζσ τεχνικζσ - Πουαντιγιςμόσ.
Θ δόνθςθ τθσ φόρμασ ςτο χϊρο (εξωτερικό).

12. Σριςδιάςτατθ καταςκευι ςε δυο επίπεδα (κάρτα) - υμβολιςμοί ςτθ κεματολογία.
13. Ανάπτυγμα πολλαπλϊν επιπζδων ςτο χϊρο και παραγωγι όγκου.
14. Θεματικό κολάη - Θ χριςθ τθσ φωτογραφίασ και του λόγου ςτο ζργο.
2ο εξάμηνο
1. Γφψοσ – Καλοφπι με το υλικό του γφψου – Μάςκα.
2. Κουτί -Σριςδιάςτατθ καταςκευι με ετερόκλθτα υλικά – Διάλογοσ με το ζργο.
3. ‘’Κφκλοσ’’ - Ηωγραφικόσ κφκλοσ - Ομαδικό ζργο ςε ςυγχρονιςμό - Σο ηιτθμα του
ατομικοφ
4. και ςυλλογικοφ ζργου τζχνθσ.
5. υνεργατικό ζργο - Εργαςία ςε ηευγάρια - Σο ηιτθμα του ορίου ςε ομαδικι
εργαςία.
6. Καλλιγραφία – Σα γράμματα ωσ ζκφραςθ του προςωπικοφ ςτοιχείου.
7. Βιβλιοδεςία - Θ εφαρμοςμζνθ τζχνθ ωσ εργαςτιριο διπλοφ ζργου.
8. Arte Povera – Ευτελι υλικά ςτθν υπθρεςία τθσ Σζχνθσ.
9. Πθλόσ ςε καβαλζτο τροχοφ - Χριςθ των γλυπτικϊν γλυφίδων και εργαλείων.
10. Project - Επιλογι και οργάνωςθ εικαςτικοφ project.
11. Project - υνζχιςθ τθσ εργαςίασ του project.
12. Project - Ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ του project.
13. Επίςκεψθ ςε χϊρουσ Σζχνθσ - Εκκζςεισ, πινακοκικεσ, μουςεία, αρχαιολογικοί
χϊροι.
14. Προβολι ταινίασ
15. Παρουςίαςθ εργαςίασ - Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ ιδεϊν πρωτότυπων μακθμάτων
για το ςχολείο.
(4) ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ και ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ

Πρόςωπο με πρόςωπο

Πρόςωπο με πρόςωπο, Εξ αποςτάςεωσ
εκπαίδευςθ κ.λπ.

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χριςθ Τ.Π.Ε. ςτθ Διδαςκαλία, ςτθν
Εργαςτθριακι Εκπαίδευςθ, ςτθν Επικοινωνία
με τουσ φοιτθτζσ

ΟΡΓΑΝΩΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόποσ και μζκοδοι
διδαςκαλίασ.
Διαλζξεισ, Σεμινάρια, Εργαςτθριακι Άςκθςθ,
Άςκθςθ Πεδίου, Μελζτθ & ανάλυςθ
βιβλιογραφίασ,
Φροντιςτιριο,
Πρακτικι
(Τοποκζτθςθ), Κλινικι Άςκθςθ, Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο,
Διαδραςτικι
διδαςκαλία,
Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ, Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project), Συγγραφι εργαςίασ / εργαςιϊν,
Καλλιτεχνικι δθμιουργία, κ.λπ.
Αναγράφονται οι ϊρεσ μελζτθσ του φοιτθτι για
κάκε μακθςιακι δραςτθριότθτα κακϊσ και οι
ϊρεσ μθ κακοδθγοφμενθσ μελζτθσ ςφμφωνα με
τισ αρχζσ του ECTS

Δραστηριότητα

Διαλζξεισ
Καλλιτεχνικό
Εργαςτιριο
Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ
Εκπόνθςθ μελζτθσ
(project)
Καλλιτεχνικι
δθμιουργία
Πρακτικι
φνολο Μακιματοσ

Φόρτος Εργασίας
Εξαμήνου

13
42
7
13,5
42
7,5
125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ
Περιγραφι τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ
Γλϊςςα Αξιολόγθςθσ, Μζκοδοι αξιολόγθςθσ,
Διαμορφωτικι ι Συμπεραςματικι, Δοκιμαςία
Πολλαπλισ Επιλογισ, Ερωτιςεισ Σφντομθσ
Απάντθςθσ, Ερωτιςεισ Ανάπτυξθσ Δοκιμίων,
Επίλυςθ Προβλθμάτων, Γραπτι Εργαςία,
Ζκκεςθ / Αναφορά, Προφορικι Εξζταςθ,
Δθμόςια Παρουςίαςθ, Εργαςτθριακι Εργαςία,
Κλινικι Εξζταςθ Αςκενοφσ, Καλλιτεχνικι
Ερμθνεία, Άλλθ / Άλλεσ







Καλλιτεχνικι εργαςία
υμμετοχι ςε διδαςκαλίεσ ςε δθμοτικά
ςχολεία
υμμετοχι ςε project
υμμετοχι ςε επιςκζψεισ εκκζςεων,
πινακοκικθσ, μουςείων κτλ.
Καλλιτεχνικι Ερμθνεία

Αναφζρονται ρθτά προςδιοριςμζνα κριτιρια
αξιολόγθςθσ και εάν και που είναι προςβάςιμα
από τουσ φοιτθτζσ.

(5) ΤΝΙΣΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
 Η Σζχνη του Χρώματοσ του , Johannes Itten (Γιοχάνεσ Κττεν )
εκδ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΩΝ -5 (Μάρτιοσ 1998)
 Η εικαςτική παιδαγωγική ωσ ολιςτική παιδαγωγική , Johannes Itten (Γιοχάνεσ
Κττεν) Ράινερ Κ. Βικ (1944) μεταφρ. τζλλα Μπεκιάρθ –Ακινα
 Η θεωρία των χρωμάτων Johann Wolfgang von Goethe,
εκδ. Printa Εμπορικι & Εκδοτικι Ανδρζασ Κατάκθσ
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