
                                                    ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 

 

              

τα πλαίςια τθσ γενικότερθσ παιδείασ του Σμιματοσ λειτουργεί το Εργαςτιριο Εικαςτικϊν 

Σεχνϊν, με βαςικό του άξονα το μάκθμα τθσ Διδακτικισ τθσ Σζχνθσ ςε επίπεδο  Ι και ΙΙ και 

απευκφνεται ςε φοιτθτζσ του 4ου ζτουσ. Σο μάκθμα περιλαμβάνει εργαςτθριακά, 

βιωματικά και αυτοτελι -κατά κφριο λόγο- μακιματα, κακϊσ και ςφντομεσ ειςθγιςεισ για 

τθ φφςθ και τθ λειτουργία τθσ Σζχνθσ, των υλικϊν και τθσ τεχνικισ που παρουςιάηεται ςε 

κάκε μάκθμα. τα εργαςτθριακά αυτά μακιματα, οι φοιτθτζσ εργάηονται  πάνω ςτισ 

βαςικζσ τεχνικζσ  και τα υλικά, όπωσ πθλόσ, χρϊμα, μολφβι, γφψοσ, κολάη, καταςκευζσ κτλ.  

Οι φοιτθτζσ του εργαςτθρίου, πζραν τθσ βαςικισ τουσ εκπαίδευςθσ, ςυμμετζχουν ςε 

παράπλευρεσ δράςεισ όπωσ: πειραματικζσ διδαςκαλίεσ, εικαςτικζσ παρεμβάςεισ ςε 

χϊρουσ, projects, επιςκζψεισ ςε  μουςεία, πινακοκικεσ κακϊσ και ςε πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ του Σμιματοσ. 

Σο μάκθμα βαςίηεται κυρίωσ ςε βιωματικά εργαςτιρια από τα οποία απορρζουν 

ςυμπεραςματικά οι βαςικζσ αρχζσ τθσ διδακτικισ των εικαςτικϊν. 

Σα μακιματα είναι τρίωρα και υπάρχουν δυο επίπεδα, θ Διδακτικι τθσ Σζχνθσ Ι και 

Διδακτικι τθσ Σζχνθσ ΙΙ. Για τθν ολοκλιρωςθ του κάκε επιπζδου, απαιτοφνται δυο (2) 

ςυνεχόμενα εξάμθνα. το τζλοσ του ζτουσ οι φοιτθτζσ παίρνουν βεβαίωςη 

παρακολοφκθςθσ του εργαςτθρίου. 

Λόγω του εξοπλιςμοφ και των υλικϊν που απαιτοφνται, οι κζςεισ είναι περιοριςμζνεσ και 

καταλαμβάνονται με απόλυτθ προτεραιότθτα ςτθν αρχι κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ. Σζλοσ, 

το εργαςτιριο μπορεί να δεχκεί φοιτθτζσ του μεταπτυχιακοφ ι και άλλων τμθμάτων, 

εφόςον υπάρχουν διακζςιμεσ κζςεισ.  

Οι φοιτθτζσ που επικυμοφν να ςυμμετζχουν ςτο εργαςτιριο μποροφν να ενθμερωκοφν και 

να δθλϊςουν το μάκθμα ςτθν αρχι κάκε ζτουσ ςτθν κ. Ελζνθ Γκοντοφ ςτο γραφείο τθσ 

(Π.Σ.Δ.Ε. 3οσ όροφοσ-τθλ: 26510 – 05872 / egodou@cc.uoi.gr), ςτισ ϊρεσ και μζρεσ που 

ανακοινϊνονται. 

Εργάςιμεσ θμζρεσ Δευτζρα ζωσ Παραςκευι (τισ ϊρεσ των μακθμάτων αναλόγωσ όπωσ αυτό 

προκφπτει το κάκε εξάμθνο)   



          

ΒΑΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ 

Σο μάκθμα τθσ Διδακτικισ τθσ Σζχνθσ αφορά τθν εκπαίδευςθ των φοιτθτϊν του τμιματοσ 

με τουσ εξισ βαςικοφσ άξονεσ: 

- θ φφςθ και τουσ ςκοποφσ  τθσ διδαςκαλίασ τθσ τζχνθσ ςτο ςχολείο 

- θ οργάνωςθ εργαςτθρίων ςτα δθμοτικά ςχολεία  

- θ χριςθ των υλικϊν, (πθλόσ, χρϊμα, γφψοσ, ςφρμα, κ.α.) 

- θ χριςθ των βαςικϊν τεχνικϊν (πθλόσ, ηωγραφικι με χρϊμα, κολάη, τριςδιάςτατεσ  

καταςκευζσ, μάςκα κ.α.)   

- θ επιλογι των κεμάτων 

- ο ςχεδιαςμόσ των project που μποροφν να πραγματοποιθκοφν ςτο δθμοτικό ςχολείο 

- θ διακεματικι χριςθ των εικαςτικϊν ςτθν τάξθ 

- θ ςυνεργατικι εκπαίδευςθ 

- θ οργάνωςθ εκκζςεων και εκδθλϊςεων ςτα ςχολεία, 

- θ επίςκεψθ ςε εκκεςιακοφσ χϊρουσ (μουςεία, πινακοκικεσ, γκαλερί, αρχαιολογικοί χϊροι 

κ.τ.λ.) 

        

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ:  

1) Θ επαφι και θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν με τισ εικαςτικζσ τζχνεσ και με τισ βαςικζσ 

τεχνικζσ, τισ οποίεσ κα μποροφν να εφαρμόςουν με αςφάλεια ςτθν διδαςκαλία του 

μακιματοσ ςτα δθμοτικά ςχολεία. 

2) Θ προςζγγιςθ τθσ "δθμιουργικότθτασ" ωσ μιασ μοναδικισ και ουςιαςτικισ ιδιότθτασ του 

κάκε ανκρϊπου. 

3) Θ εξερεφνθςθ τθσ Σζχνθσ ωσ διαδικαςία αυτογνωςίασ, ζκφραςθσ και αυτοεξζλιξθσ, όπωσ 

επίςθσ και τθσ Σζχνθσ ωσ μζςο αλλθλεπίδραςθσ με τον εςωτερικό και τον εξωτερικό κόςμο. 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:   

κοπόσ του Εργαςτθρίου είναι να φζρει τουσ φοιτθτζσ ςε επαφι με τισ εικαςτικζσ τζχνεσ και 

τθν τζχνθ γενικότερα.  

Να κατανοιςουν οι φοιτθτζσ το ρόλο τθσ τζχνθσ ςτθν κακθμερινι ηωι, τθν κουλτοφρα των 

πολιτιςμϊν και τθν παιδεία, τθν αναγκαιότθτα τθσ τζχνθσ και τθν ςυναίςκθςθ τθσ ςθμαςίασ 

τθσ ζκφραςθσ ςε ατομικό και ςυλλογικό επίπεδο. Σου ρόλου τθσ όχι ςαν διακοςμθτικισ, 



αλλά ςαν διαδικαςία αυτογνωςίασ, αυτοζκφραςθσ και αυτοεξζλιξθσ. Επίςθσ, ςκοπόσ του 

μακιματοσ είναι, να κατανοθκεί: θ ςχζςθ τθσ τζχνθσ με τθν προςωπικι ζκφραςθ και 

δημιουργικότητα, θ τζχνθ ωσ κοινωνικό φαινόμενο, κακϊσ και  θ εξοικείωςθ με τθν 

προςζγγιςθ των ζργων τζχνθσ και των ζργων τθσ παιδικισ ηωγραφικισ, θ ποικιλία και τισ 

δυνατότθτεσ των υλικϊν και των τεχνικϊν. 

 

          
 

 

ΣΟΧΟ 

τόχοσ του μακιματοσ είναι, θ ςφνδεςθ των φοιτθτϊν του εργαςτθρίου με το δθμιουργικό 

τουσ κομμάτι, τθν παροχι πλθροφοριϊν, βιωματικϊν και κεωρθτικϊν ςχετικά με το 

αντικείμενο, θ απόκτθςθ δεξιοτιτων και κυρίωσ θ καλλιζργεια όλων αυτϊν για τθν  

εφαρμογι τουσ ςτα ςχολεία. 

 

ΜΑΘΗΙΑΚΑ  ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: 

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 τησ Σζχνησ, 

είναι ο κατ' εξοχήν φυςικόσ χϊροσ ζκφραςησ τησ μοναδικότητασ του ατόμου, αλλά και 

τησ πολυπριςματικήσ πραγματικότητασ των ιδεϊν και των αξιϊν ανά τουσ αιϊνεσ, 

αμείωτα και ταυτόχρονα, ςε όλον τον πλανήτη. 

Σζλοσ, αναμζνεται, ότι οι φοιτθτζσ/τριεσ  του εργαςτθρίου, κα είναι ςε κζςθ να άρουν τθν 

προκατάλθψθ του "ταλζντου" και να καλλιεργιςουν τθν ζννοια τησ δημιουργικότητασ και 

του πειραματιςμοφ, ςε κάκε πεδίο τθσ ηωισ.   

 

 

 



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

                             

1ο εξάμηνο 

1. Ειςαγωγι ςτθ Διδακτικι τθσ Σζχνθσ. 
2. Πθλόσ - Χριςθ του ςϊματοσ ωσ εργαλείο μεταμόρφωςθσ τθσ φλθσ. 
3. Χρωματικι ρόδα του Γιοχάνεσ  Κττεν - Ειςαγωγι ςτθ χρωματολογία. 
4. Εφαρμογι ςτθν χρωματολογία  -  Μονοτονικζσ  και αρμονικζσ ςχζςεισ. 
5. φρμα - Κίνθςθ τθσ γραμμισ ςτον χϊρο. 
6. Χρωματικό κολάη. 
7. Σο ηιτθμα των χϊρων - Alberti. 
8. Σριςδιάςτατθ καταςκευι -  Χριςθ ποικίλων υλικϊν. 
9. Πολλαπλαςιαςμόσ τθσ φόρμασ  (εςωτερικό) -  Θ επανάλθψθ ςτθ ηωγραφικι. 
10. Ηωγραφικζσ τεχνικζσ - Πουαντιγιςμόσ. 
11. 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 
     και ςυλλογικοφ ζργου τζχνθσ. 
4. υνεργατικό  ζργο -  Εργαςία ςε ηευγάρια -  Σο ηιτθμα του ορίου ςε ομαδικι εργαςία. 
5. Καλλιγραφία – Σα γράμματα ωσ ζκφραςθ του προςωπικοφ ςτοιχείου. 
6. Βιβλιοδεςία -  Θ εφαρμοςμζνθ τζχνθ ωσ εργαςτιριο διπλοφ ζργου. 
7. Arte Povera – Ευτελι υλικά ςτθν υπθρεςία τθσ Σζχνθσ. 
8. Πθλόσ ςε καβαλζτο τροχοφ -  Χριςθ των γλυπτικϊν γλυφίδων και εργαλείων. 
9. Project - Επιλογι και οργάνωςθ εικαςτικοφ project. 
10. Project - υνζχιςθ τθσ εργαςίασ του project. 
11. Project - Ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ του project. 
12. Επίςκεψθ ςε χϊρουσ Σζχνθσ -  Εκκζςεισ,  πινακοκικεσ,  μουςεία, αρχαιολογικοί χϊροι. 
13. Προβολι ταινίασ  
14. Παρουςίαςθ εργαςίασ  -  Ειςιγθςθ - παρουςίαςθ  ιδεϊν  πρωτότυπων μακθμάτων για       
      το ςχολείο. 



                  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΦΟΙΣΗΣΩΝ  
Θ αξιολόγθςθ των φοιτθτϊν βαςίηεται ςτθν: 
-Καλλιτεχνικι εργαςία 
-υμμετοχι ςε διδαςκαλίεσ ςε δθμοτικά ςχολεία 
-υμμετοχι ςε project 
-υμμετοχι ςε  επιςκζψεισ εκκζςεων, πινακοκικθσ, μουςείων κτλ. 
-Καλλιτεχνικι Ερμθνεία 
 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:  
1/ Θ Σζχνθ του Χρϊματοσ του , Johannes  Itten  (Γιοχάνεσ   Κττεν )   
      εκδ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΩΝ -5   (Μάρτιοσ 1998) 
2/ Θ εικαςτικι παιδαγωγικι ωσ ολιςτικι παιδαγωγικι , Johannes  Itten  (Γιοχάνεσ  Κττεν) 
     Ράινερ Κ. Βικ (1944) μεταφρ. τζλλα Μπεκιάρθ –Ακινα          
3/Θ κεωρία των χρωμάτων Johann Wolfgang von Goethe,  
    εκδ. Printa Εμπορικι & Εκδοτικι Ανδρζασ Κατάκθσ 
4/ H Διδακτικι τθσ τζχνθσ : προςεγγίςεισ ςτθν καλλιτεχνικι αγωγι,  Laura H.Chapman  
     επιμ. Παφλοσ  Χριςτοδουλίδθσ - Ακινα : Νεφζλθ, 1993, εκδ. Ι. Δουβίτςασ     & ΙΑ ΕΕ 
5/ ΗΘΣΘΜΑΣΑ ΔΙΔΑΚΣΙΚΘ ΣΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ, ΒΑΟ ΑΝΣΩΝΘ  
     εκδ. ΜΟΣΙΒΟ ΕΚΔΟΣΙΚΘ Α.Ε (2008) 
6/ Για το Πνευματικό ςτθν Σζχνθ, Wassily  Kandinsky, (Βαςςίλι Καντίνςκυ), εκδ.Νεφζλθ 
7/ Θ ΕΙΚΑΣΙΚΘ ΚΕΨΘ 1, Paul Klee (ΠΑΟΤΛ ΚΛΕΕ) , 1989, εκδ. ΑΘΘΝΑ ΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ 
8/ Θ ΕΙΚΑΣΙΚΘ ΚΕΨΘ 2, Paul Klee (ΠΑΟΤΛ ΚΛΕΕ) , 1989, εκδ. ΑΘΘΝΑ ΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΑ ΟΕ 
9/ Δθμιουργικι φανταςία και παιδικι τζχνθ, Σιτίκα άλλα, 2005, εκδ. Εξάντασ 
10/ Καλλιτεχνικι παιδεία και παιδαγωγικά ςυςτιματα, Σιτίκα άλλα, 2008,  
       εκδ. ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ 2008 
11/φγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτθ διδακτικι τθσ τζχνθσ, Σιτίκα άλλα, 2011,  
      εκδ. ΚΑΠΟΛΑ ΚΩΝ. ΠΑΓΩΝΑ 
12/Θ εικαςτικι πράξθ ωσ μορφι ζρευνασ,  Δαφιϊτθσ Παναγιϊτθσ, 2015,  
      εκδ. ΓΡΘΓΟΡΘ ΧΡΙΣΙΝΑ κ' ΙΑ    
***(ηλεκτρονικά:  Artlessons.gr) 
 



  ΔΡΑΕΙ - ΕΚΔΗΛΩΕΙ - ΕΚΘΕΕΙ - ΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕ: 

 

            

 

2003 

Εκδήλωςη «Υμνοι και τραγοφδια τθσ Θείασ Γζννθςθσ» Χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ. 

χεδιαςμόσ και επιμζλεια τθσ αφίςασ και του ςκθνικοφ φόντου τθσ εκδιλωςθσ, με προβολι 

ςπουδαίων ζργων τζχνθσ με κζμα τθ Θεία Γζννθςθ, κυρίωσ από τθν Αναγζννθςθ. Αίκουςα 

Λόγου και Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. (10/12/2003)  

                     

     

     

2003  

 Ζκθεςη ζργων των φοιτθτϊν του εργαςτθρίου. Οι φοιτθτζσ παρουςιάηουν τισ καλλιτεχνικζσ 

τουσ δθμιουργίεσ από το Εργαςτιριο των Εικαςτικϊν. Εργαςτιριο των Εικαςτικϊν ΠΣΔΕ.  

       



2004 

Εκδήλωςη «Εικόνεσ από τθν ςχολικι ηωι »  Ζκκεςθ παιδικισ ηωγραφικισ με ζργα μακθτϊν 

των Δθμοτικϊν χολείων του Νομοφ  Ιωαννίνων, ςτα πλαίςια του εορταςμοφ των 20 

χρόνων από τθν ίδρυςθ του Π.Σ.Δ.Ε., Αίκουςα ΠΣΔΕ. (13/10/2004) 

           

          

2004 

Εκδήλωςη «Ζκθεςη Βιβλίου» χεδιαςμόσ και επιμζλεια τθσ αφίςασ και τθσ παρουςίαςθσ 

τθσ ζκκεςθσ. Αίκουςα ΠΣΔΕ. (1/11/2004)  

 

 

2004  

Εκδήλωςη «Βραδιά αφιγθςθσ» χεδιαςμόσ και επιμζλεια τθσ αφίςασ και του ςκθνικοφ 

φόντου τθσ εκδιλωςθσ. Πνευματικό Κζντρο  Διμου Ιωαννιτϊν. (3/11/2004)  

 

2004  

Εκδήλωςη «υνάντθςθ χορωδιϊν» χεδιαςμόσ και επιμζλεια τθσ αφίςασ και ςκθνικισ 

παρουςίαςθσ τθσ εκδιλωςθσ. Αίκουςα ΠΣΔΕ. (15/12/2004) 

 



2004 

Δράςη Ομαδικό ζργο ηωγραφικισ με τα παιδιά του Πειραματικοφ Νθπιαγωγείου του 

Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, βαςιςμζνο ςτθ χρωματολογία.  

 

2004  

Ζκθεςη ζργων των φοιτθτϊν του εργαςτθρίου. Οι φοιτθτζσ παρουςιάηουν τισ καλλιτεχνικζσ 

τουσ δθμιουργίεσ από το Εργαςτιριο των Εικαςτικϊν. Εργαςτιριο των Εικαςτικϊν ΠΣΔΕ. 

 

2005  

Εκδήλωςη «Χριςτουγεννιάτικθ εκδιλωςθ» Εικαςτικι ςκθνικι παρζμβαςθ ςτθ 

Χριςτουγεννιάτικθ Εκδιλωςθ με τθ χορωδία του Σμιματοσ. χεδιαςμόσ και επιμζλεια τθσ 

αφίςασ. Αίκουςα Λόγου και Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. (14/12/2005 ) 

 

2005 

 Ζκθεςη  Ζκκεςθ ζργων των φοιτθτϊν του εργαςτθρίου. Οι φοιτθτζσ παρουςιάηουν τισ 

καλλιτεχνικζσ τουσ δθμιουργίεσ από το Εργαςτιριο των Εικαςτικϊν. Εργαςτιριο των 

Εικαςτικϊν ΠΣΔΕ. 

         



2006  

Δράςη Πρότυπο μάκθμα καλλιτεχνικϊν με τουσ φοιτθτζσ του εργαςτθρίου ςτο 27ο 

Δθμοτικό ςχολείο. (πθλόσ) 27ο Δθμοτικό χολείο Ιωαννίνων. (14/12/2006) 

    

 

2006  

Δράςη: «Ο άγγελοσ των ευχϊν» Εικαςτικό, ομαδικό ζργο. Καταςκευι γλυπτοφ 

Χριςτουγεννιάτικου ζργου με τουσ φοιτθτζσ του εργαςτθρίου και τουσ μακθτζσ του 

ςχολείου. 27ο Δθμοτικό χολείο Ιωαννίνων. (12/2006) 

        

        

       

   

 



2007  

Δράςη  Εικαςτικι παρζμβαςθ ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του 27ου Δθμοτικοφ ςχολείου 

με τουσ φοιτθτζσ του εργαςτθρίου. (τοιχογραφίεσ με κζματα:  χρωματολογία και φυτικά 

μοτίβα ) 27ο Δθμοτικό χολείο Ιωαννίνων. (5/2007) 

    

                                                     

 

2007  

Δράςη Πρότυπο μάκθμα καλλιτεχνικϊν με τουσ φοιτθτζσ του εργαςτθρίου ςτο 27ο 

Δθμοτικό ςχολείο. (κολάη) 27ο Δθμοτικό χολείο Ιωαννίνων. 

 

2010  

Ημερίδα «Θ διδαςκαλία των καλλιτεχνικϊν μακθμάτων ςτο Δθμοτικό ςχολείο».  Βιωματικό 

εργαςτιριο με δαςκάλουσ τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, πάνω ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 

διδαςκαλίασ των εικαςτικϊν ςτο ςχολείο. Εργαςτιριο των Εικαςτικϊν ΠΣΔΕ. (6/3/2010) 

 



2010  

Δράςη Πρότυπο μάκθμα καλλιτεχνικϊν με τουσ φοιτθτζσ του εργαςτθρίου ςτο 19ο 

Δθμοτικό ςχολείο. (πθλόσ) 19ο Δθμοτικό χολείο Ιωαννίνων. (6/5/2010) 

       

 

2011  

εμινάριο «Θ διδαςκαλία του μακιματοσ των Εικαςτικϊν ςτο Δθμοτικό ςχολείο».   

Ειςιγθςθ πάνω ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ διδαςκαλίασ των εικαςτικϊν και βιωματικό 

εργαςτιριο, ςε κακθγθτζσ τθσ ειδικότθτασ των καλλιτεχνικϊν που εργάηονται ςτθν 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Εργαςτιριο των Εικαςτικϊν ΠΣΔΕ  

2011  

εμινάριο «Καταςκευι με ανακυκλϊςιμα υλικά» Ειςιγθςθ πάνω ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 

διδαςκαλίασ των εικαςτικϊν και βιωματικό εργαςτιριο, ςε νθπιαγωγοφσ του Νομοφ 

Ιωαννίνων. Πειραματικό Νθπιαγωγείο του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, (31/3/2011) 

  

2011,  

Εκδήλωςη  « Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ ποίθςισ»  Μουςικά, Εικαςτικά, Λογοτεχνικά δρϊμενα, με τθ 

χορωδία του Π.Σ.Δ.Ε και ςε ςυνεργαςία με το Εργαςτιριο Μουςικισ Παιδείασ του 

Σμιματοσ. Εικαςτικι ςκθνικι καταςκευι – γλυπτό και εικαςτικι παρζμβαςθ ςτο φουαγιζ 

τθσ είςοδο. χεδιαςμόσ και επιμζλεια τθσ αφίςασ και τθσ πρόςκλθςθσ τθσ εκδιλωςθσ. 

Αίκουςα Λόγου και Σζχνθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. (17/5/2011) 

 

     



    

 

2013 

Επίςκεψη ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο Ιωαννίνων (2013) 

  

   
 

   



2013 

Επίςκεψη Επίςκεψθ ςτθν ζκκεςθ Γιαννιϊτικθσ Λαϊκισ Σζχνθσ ςτο Πνευματικό Κζντρο του 

Διμου  Ιωαννιτϊν  (2013) 

 

 

 

2014 

Δράςη Καταςκευι 3 μεγάλων Χριςτουγεννιάτικων ζργων, προςφορά ςτο Γθροκομείο 

Ιωαννίνων. 

                   

                                          

 

 



2015   

Επίςκεψη Αρχαιολογικόσ χϊροσ τθσ Δωδϊνθσ. Οι φοιτθτζσ του εργαςτθρίου επιςκζπτονται 

για πρϊτθ φορά και ξεναγοφνται ςτο Αρχαιολογικό χϊρο τθσ Αρχαίασ Δωδϊνθσ (20/5/15) 

          

       

 

 

2015  

Project «Εικαςτικζσ παρεμβάςεισ ςτο χϊρο», Οι φοιτθτζσ του εργαςτθρίου μελετοφν και 

καταςκευάηουν εικαςτικά ζργα ςτουσ χϊρουσ του Σμιματοσ. Παιδαγωγικό   Σμιμα 

Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων. (2015-2016) 

 

Ζργο 1ο Μεγάλο ηωγραφικό με βάςθ τθ χρωματολογία (2οσ όροφοσ - Αίκουςα ςεμιναρίων) 

 

      



          

         

 

Project 

 Ζργο 2ο  υμμετρικό ζργο κολάη  με βάςθ τθ χρωματολογία   (2οσ όροφοσ-Διάδρομοσ) 

             

          



           

                    
 

 

 

 

 



Project 

 Ζργο 3ο  Ζργο καταςκευι με γφψο και ηωγραφικι-«Αερόςτατα» (κα τοποκετθκεί) 

                          

                               

 

 

Project 

 Ζργο 4ο  Ζργο πινάκων ςιμανςθσ ορόφων καταςκευι ηωγραφικι, κολάη  (όλοι οι όροφοι) 

      

 

 

 



Project 

 Ζργο 5ο   Επιτοίχιο ζργο αναφοράσ ςτθν ανάπτυξθ των χρωμάτων (κάλα 2ου ορόφου) 

           

              

 

 

     

   

       

 

        

 


