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Σα λέα Πξόγξακκαηα πνπδώλ ζηελ ππνρξεσηηθή
εθπαίδεπζε
Nεπηαγσγείν, Γεκνηηθό, Γπκλάζην
Ζ εθπαίδεπζε πξνζπαζψληαο λα βαδίδεη παξάιιεια κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ
ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη δσή έζεζε ηελ αλάγθε λα αλαλεσζνχλ ηα ππάξρνληα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
Ζ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη είλαη εθείλε ηνπ εκπινπηηζκνχ, ηεο δηεχξπλζεο ησλ ήδε
ηζρπφλησλ ΑΠ θαη ΓΔΠΠ. Γη' απηφ θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δελ αιιάδνπλ.
Σα λέα ΑΠ πξνηείλνπλ δηδαθηηθέο κεζφδνπο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο
δξάζεηο, εληάζζνπλ ηελ πνιηηηζηηθή δσή θαη αμηνπνηνχλ ηα ζχγρξνλα ςεθηαθά κέζα
(δηαδξαζηηθφο πίλαθαο, ειεθηξνληθφ βηβιίν, ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, πξνζσπηθφ
laptop).
Σα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο αλνηθηά θαη επέιηθηα γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
πξνηείλνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνλ καζεηή, ηε
δηαζεκαηηθφηεηα, ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηε
ζπλεξγαζία κε ζηφρν ηε δεκνθξαηηθή πνιηηεηφηεηα, ηε βησκαηηθή κάζεζε ησλ
καζεηψλ.
Γηα ηελ εθπφλεζε ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ δφζεθαλ ηέζζεξηο αξρέο πνπ
αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο:
 1. Ζ αξρή ηεο Γηεξεπλεηηθήο Πξνζέγγηζεο ηεο Μάζεζεο,
 2. Ζ αξρή ηεο Γηεπηζηεκνληθήο πλεξγαζίαο ησλ Καζεγεηώλ
 3. Ζ αξρή ηεο Οκαδηθήο πλεξγαζίαο ησλ Μαζεηώλ.
 4. Ζ αξρή ηεο Γηαθνξνπνίεζεο ηνπ Πεξηερνκέλνπ, ηεο Γηαδηθαζίαο θαη
ηνπ Πιαηζίνπ ηεο Μάζεζεο
Οη ηέζζεξηο απηέο αξρέο πξνδηαγξάθνπλ ηελ αιιαγή ζηε ζρνιηθή λννηξνπία: ην
ζρνιείν δελ είλαη πηα ζηξακκέλν πξνο ηελ χιε θαη ηα θείκελα αιιά πξνο ηνλ καζεηή
θαη ελδηαθέξεηαη ζην πψο ν καζεηήο ζα κάζεη ηα θείκελα θαη ηελ χιε θάζε γλσζηηθνχ
αληηθεηκέλνπ.
Ο Δηθαζηηθφο εθπαηδεπηηθφο, απφ ηε θχζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Δηθαζηηθψλ, δηδάζθεη
ζχκθσλα κε απηέο ηηο αξρέο. Δζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζην καζεηή, ηνλ νπνίν
παξαηεξεί απφ θνληά, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ θαζέλα ρσξηζηά θαζψο πεξλάεη αλάκεζα
ζηα ζξαλία, αληηιακβάλεηαη γξήγνξα ηνλ ηξφπν πνπ ζθέθηεηαη θάζε καζεηήο, ηνπο
βνεζά λα κάζνπλ λα ζθέθηνληαη, λα ζπλεξγάδνληαη, λα θξίλνπλ, λα δεκηνπξγνχλ.
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Ζ αλαγθαηόηεηα ησλ Νέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ
Οη γξήγνξεο αιιαγέο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, ε ζαξσηηθή αλάπηπμε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ θαη ε άκεζε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα:
► Δπηθέληξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο
ζηε κάζεζε- θαη ζηε ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο δηδαθηηθψλ-καζεζηαθψλ
αληηθεηκέλσλ .
► Δζηίαζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο κάζεζεο ζε θεληξηθέο, ελνπνηεηηθέο
ηδέεο/έλλνηεο/γεγνλφηα θαη δηαδηθαζίεο θιεηδηά πνπ έρνπλ αμία ζηελ
πξαγκαηηθή δσή θαη νη νπνίεο αλαπηχζζνληαη θαη επεθηείλνληαη ζε φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο.
► Αλάπηπμε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο δηδαζθαιίαο-κάζεζεο ζε κνξθσηηθά
απνηειέζκαηα/ελέξγεηεο/δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ απφθηεζε
κνξθσηηθψλ αμηψλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.
► Καιιηέξγεηα ζεηηθήο ζηάζεο γηα ηε κάζεζε.
► Αμηνπνίεζε πνιιαπιψλ κέζσλ δηακφξθσζεο λνεκάησλ θαη
επηθνηλσλίαο (πξνθνξηθψλ, έληππσλ, εηθνληθψλ, ςεθηαθψλ θαη
πξφζσπν κε πξφζσπν αιιειεπηδξάζεσλ).
ην πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζα δίλεηαη έκθαζε ζηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία.
Μέζσ ηεο βαζηθήο απηήο πξνζέγγηζεο, επηκέξνπο έκθαζε δίλεηαη:
► ζηελ θαιιηέξγεηα θηλήηξσλ γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο,
► ζηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο αλαγλψξηζεο θαη απνδνρήο,
► ζηελ θαιιηέξγεηα επηθνηλσλίαο θαη θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ,
► ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ ησλ
καζεηψλ ζηελ πξννπηηθή ηεο ππνζηήξημήο ηνπο γηα επηζηεκνληθνχ θαη
κνξθσηηθνχ ραξαθηήξα θαηαθηήζεηο,
► ζηε δηακφξθσζε ειθπζηηθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη ηε ζχλδεζή
ηνπο κε ηα πεξηβάιινληα δσήο, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε
επθαηξηψλ γηα πινχζηεο εκπεηξίεο κάζεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε
ζπκκεηνρή ζε εγγξάκκαηα γεγνλφηα θαη εγγξάκκαηεο πξαθηηθέο ηεο
επξχηεξεο θνηλφηεηαο, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ
ζηε δηαρείξηζε ηεο κάζεζεο ηνπο.
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ύλδεζε κεηαμύ ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ
Σν κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ επζπγξακκίδεηαη κε ηνπο θνηλνχο κνξθσηηθνχο ζηφρνπο
φισλ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη εληζρχεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ
θαη ησλ αληηθεηκέλσλ, δηεπθνιχλνληαο ηνπο δηαχινπο ηεο κέζσ ηεο εηθφλαο θαη ησλ
εξγαιείσλ ηεο. Μέζα απφ ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο βησκαηηθέο ηνπ δξάζεηο,
αλαπηχζζεηαη ην πλεχκα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηα πξνβιήκαηα έληαμεο ζηελ νκάδα
πνπ παξαηεξνχληαη ζε θάπνηνπο καζεηέο ιχλνληαη φηαλ αίξεηαη ε πεξηζσξηνπνίεζή
ηνπο. Σν κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ εκπεξηέρεη ηελ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία θαη ν
εθπαηδεπηηθφο πξνηείλεη ιχζεηο γηα ζέκαηα θαη δξάζεηο πνπ αξκφδνπλ πεξηζζφηεξν
ζε θάζε παηδί.
Ζ ηέρλε, ζην Νέν ρνιείν, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηηο
«Γξάζεηο γηα ηε ρνιηθή θαη θνηλσληθή δσή», ην «Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα
ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε», ηηο ΣΠΔ, ηνλ Πνιηηηζκφ, πνπ επηδηψθεη λα απιψζεη
δηεπηζηεκνληθά θαη δηαζεκαηηθά ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.

Σν κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ θαη ηα λέα Πξνγξάκκαηα
πνπδώλ
Σν κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ απαληά άκεζα ζηε θηινδνμία ηνπ ζχγρξνλνπ
ζρνιείνπ ε νπνία είλαη ε δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ αηφκσλ. Απφ ηε θχζε ηνπ
ην κάζεκα παξέρεη ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε γηαηί δεηά απφ ην καζεηή λα
δεκηνπξγεί. Ζ δεκηνπξγία είλαη κία δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία ζηαδηαθά
νηθνδνκείηαη ε κάζεζε θαη ν βησκαηηθφο-εξεπλεηηθφο
ραξαθηήξαο ηνπ
καζήκαηνο αξλείηαη ηελ παζεηηθή απνδνρή πιεξνθνξηψλ. Απφ ηε θχζε ηεο ε
ηέρλε ακθηζβεηεί ηελ απνιπηφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη εθπαηδεχεη
ζηελ θξηηηθή καηηά. Με ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο πνπ επηρεηξήζεθαλ θαηά ηελ
πεξίνδν 1997-2003 έγηλε πξνζπάζεηα ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ
(ΑΠ) λα απνθηήζνπλ ζηαδηαθά ραξαθηήξα επέιηθησλ πξνγξακκάησλ, κε ζηφρν
λα αληηκεησπηζηεί ε κάζεζε φρη σο ζπζζψξεπζε γλψζεσλ αιιά σο δεκηνπξγηθή
θαιιηέξγεηα ησλ ηξφπσλ πνιππξηζκαηηθήο θαηάθηεζεο ηεο γλψζεο κέζα απφ
ζπκκεηνρηθέο θαη βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο (Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ γηα φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, 1997). Δπίζεο, απφ ην 2003, κε
ην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ηα ΑΠ γηα
ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πηνζεηήζεθε θαη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο
γλψζεο θαη επηρεηξήζεθε ε δηαζχλδεζε ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σα
πξνγξάκκαηα απηά ζηφρεπαλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο δηδαζθφκελεο
χιεο, ζηελ εμάιεηςε ηεο απνζπαζκαηηθφηεηαο ηεο γλψζεο, ζηελ απνθπγή
επηθαιχςεσλ ηεο χιεο, θαζψο επίζεο ζηε δεκηνπξγία ελφο πιαηζίνπ πνπ ζα
δηαζθάιηδε κεγαιχηεξε απηνλνκία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Με απηέο ηηο αξρέο δεκηνπξγήζεθαλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα γηα ην Γεκνηηθφ θαη ην
Γπκλάζην θαζψο θαη ην ςεθηαθφ επνπηηθφ πιηθφ, φπσο θπθινθνξνχλ θαη είλαη ζηε
δηάζεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Φεθηαθφ ρνιείν θαη ρνιηθά Βηβιία
ζε Φεθηαθή κνξθή θαη Τπνζηεξηθηηθφ Τιηθφ
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Σν ελδηαθέξνλ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ κεηαηνπίδεηαη απφ ηελ επηινγή
ηνπ πην έγθπξνπ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο ζηε δηακφξθσζε ησλ πην
θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ θαη δηδαθηηθψλ ηερληθψλ, κε ζθνπφ ηε
δηεπθφιπλζε ηεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο («θνηλσληθφο επνηθνδνκηζκφο» ηνπ L.
Vygotsky). Σν κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ απφ ηε θχζε ηνπ επζπγξακκίδεηαη άκεζα ζε
απηή ηελ θαηεχζπλζε. Κάζε ελφηεηα, αιιά θαη θάζε κάζεκα, είλαη κία πξφηαζε
δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαθηηθήο θαη κεζνδνινγίαο. Σα Δηθαζηηθά κε απηή ηε δηαδηθαζία
κάζεζεο εθηείλνληαη πέξα απφ ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, δηαρένληαη ζε φιε ηε
ζρνιηθή αηκφζθαηξα, απνηεινχλ ην „πνιηηηζηηθφ θιίκα‟ ηνπ ζρνιείνπ αθνχ
πξνηείλνληαη εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα.
Δπίζεο, ε ζπκβνιή ηεο Δηθαζηηθή γιψζζαο ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο
θαη ηεο αληηιεπηηθφηεηαο είλαη θαίξηα θαζψο βξίζθεη ηε ζέζε ηεο ζηε ζχγρξνλε
δπλακηθή ηεο Δθπαίδεπζεο, ζηελ θνηλσλία θαη ζην ζχγρξνλν πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ. ε κία θνηλσλία φπνπ ν καζεηήο θαηαθιχδεηαη απφ εηθφλεο, είλαη
αλάγθε λα απνδνκεζνχλ, λα απνκπζνπνηεζνχλ θαη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ νη
νπηηθνί θψδηθεο. Δίλαη αλάγθε λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε έληαζε, ην ζπλαίζζεκα,
ην βάζνο ηεο εηθφλαο θαη ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ. Μπξνζηά ζην εηθαζηηθφ έξγν
κπνξεί θαλείο λα ζηαζεί θαη λα ζθεθηεί, λα θαληαζηεί, λα νλεηξεπηεί, λα θξίλεη, λα
δηεηζδχζεη ζηελ εηθφλα θαη ελ ηέιεη λα δξάζεη, θάηη πνπ ηνπ ζηεξείηαη ζπζηεκαηηθά
ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. Καηαθιχδεηαη απφ εηθφλεο θαηαλαιψζηκεο, εθήκεξεο
θαη δηαθεκηζηηθέο, πνπ ελαιιάζζνληαη ζηε γξήγνξε ηαρχηεηα ηνπ αθξηβνχ
δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ ησλ ΜΜΔ.
Μέζα ζηε κία ψξα πνπ δηαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο γηα δεκηνπξγηθή εηθαζηηθή αηζζεηηθή
εθπαίδεπζε επηδηψθεηαη ν καζεηήο λα γλσξίζεη βησκαηηθά (ηηο ηερληθέο,, ηηο κνξθέο,
ηε γιψζζα ηεο εηθαζηηθήο ηέρλεο) λα εκβαζχλεη (ζηηο ηδέεο θαη ζηα ζέκαηα ηεο
ηέρλεο) θαη λα απνιαχζεη ην έξγν ηέρλεο κε ηελ επξεία έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο
εκπεηξίαο. Πέξα απφ ηηο ζηεξεφηππεο θαηεγνξηνπνηήζεηο «σξαίν» ή «άζρεκν» ν
καζεηήο καζαίλεη πσο ε έλλνηα ηνπ σξαίνπ είλαη αλεμάξηεηε απφ ην απεηθνληδφκελν
αληηθείκελν ελψ είλαη εμαξηεκέλε απφ ηελ εζσηεξηθή πνηφηεηα θαη έληαζε πνπ
αλαδχεηαη απφ ηελ απεηθφληζή ηνπ.
Ο καζεηήο ζην πιαίζην ηνπ εγγξακκαηηζκνχ ηνπ ζηε γιψζζα ηεο ηέρλεο δηδάζθεηαη
κε βησκαηηθφ ηξφπν ηε δσγξαθηθή (ηέκπεξεο, αθνπαξέιεο θιπ.), ηε γιππηηθή (πειφο
ραξηνπνιηφο θιπ) θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή θαη αθαηξεηηθή
γιψζζα. Έηζη, είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζεη θαη λα απνιαχζεη έλα έξγν Κπθιαδηθήο
Σέρλεο θαη έλα έξγν ηνπ Λχζηππνπ, έλα έξγν ηνπ Jacque Louis David αιιά θαη έλα
έξγν ηνπ Van Gogh, έλα έξγν ηνπ Rodin αιιά θαη έλα έξγν ηνπ Michelangelo,
κνξθνινγηθά δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. Δπίζεο ν καζεηήο έρεη αθνχζεη ζηελ ηάμε γηα
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε Μνληέξλα ηέρλε ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα δαλείζηεθε ηνλ
απζνξκεηηζκφ θαη ηελ εθθξαζηηθφηεηά ηνπ παηδηθνχ ζρεδίνπ θαη πψο ζηξάθεθε πξνο
εθείλεο ηηο κνξθέο, πνπ έδεηρλαλ ζην ζεαηή ηνλ θφζκν κε άιιν ηξφπν, πνιιέο θνξέο
αηξεηηθφ θαη άιιεο πάιη εξκεηηθφ, εκπινπηίδνληάο ηνλ αιιά θαη μαθληάδνληάο ηνλ
κπξνζηά ζηα έξγα ηεο.
Σα έξγα ηέρλεο πνπ παξήρζεζαλ κεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν θαη ηδηαίηεξα απ ηε
δεθαεηία ηνπ 60 θαη κεηά, δελ δεκηνπξγήζεθαλ κε ζηφρν ηελ απφιαπζε αιιά κε
ζηφρν ηε δηαλνεηηθή ζπκκεηνρή ή/θαη δηέγεξζε ή/θαη ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ
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ζεαηή. Μεηέζεζαλ ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
αλζξψπηλεο ζθέςεο. Δηδηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 70 ην έξγν ηέρλεο απφ ηελ
αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα (perception) απεπζχλζεθε ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο λνεηηθήο
ζχιιεςεο (conception). Λέμεηο, γξάκκαηα θαη αξηζκνί, έλλνηεο, ράξηεο, βίληεν,
αληηθείκελα θαζεκεξηλά, άιινηε εκβιεκαηηθά άιινηε σκά θαη απνκπζνπνηεκέλα,
άιινηε σο ζεκεία θαη ζχκβνια, ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλα ή ζε ζπλδπαζκφ,
δεκηνπξγψληαο κία κνξθή ηέρλεο, πνπ έθεξε ζην πξνζθήλην ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γηα
ηελ ηέρλε, ηνπο ζεζκνχο ηεο, ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζή ηεο, ην ξφιν θαη ηελ ηαπηφηεηα
ηνπ θαιιηηέρλε. Ζ ηέρλε ειέγρηεθε απφ ηνπο θαιιηηέρλεο γηα ηηο πνιηηηζηηθέο θαη
θνηλσληθέο ηεο αμίεο κέρξη πνπ πξφηεηλαλ αθφκα θαη ηελ «άξζε ηνπ εθπνιηηηζηηθνχ»
ηνπο ξφινπ. Ζ Δλλνηνινγηθή ηέρλε πήξε ηφζεο κνξθέο φζεο θαη νη ηδέεο, πξνθιεηηθέο,
ξεμηθέιεπζεο θαη αλαηξεπηηθέο, πνπ εμέθξαζαλ νη θαιιηηέρλεο θαη ηα θηλήκαηα πνπ
δεκηνχξγεζαλ ζην πιαίζηφ ηεο (arte povera, fluxus, gruppo zero, land art, eat art, art
video, Installations, Happenings γηα λα πνχκε κφλν κεξηθά). Έρνληαο σο ζηφρν ηελ
ηαχηηζε ηεο Σέρλεο κε ηε δσή ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ εηθαζηηθή ηνπο γιψζζα σκά
πιηθά, θάξβνπλα, γπαιί, θφθθνπο θαθέ, ζίδεξα θαη μχια, θαη εγθαηέζηεζαλ ηα έξγα
ηνπο καθξηά απφ ην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην, έμσ απφ ηε γθαιεξί θαη ην Μνπζείν, ζην
παιηφ εξγνζηάζην, ζηελ εγθαηαιεηκκέλε εθθιεζία, ζην παξνπιηζκέλν πινίν, ζηε
θχζε, κε ζηφρν, πνιιέο θνξέο, ηελ αθνκνίσζε ηνπ έξγνπ κε ην ρψξν έθζεζήο ηνπ.
Πψο κπνξεί λα εμνηθεησζεί ν καζεηήο κε απηέο ηηο κνξθέο ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο; Ζ
απάληεζε είλαη δεκηνπξγψληαο ν ίδηνο ηέρλε.
΄Οζν θη αλ νη θαιιηηέρλεο κεηέξρνληαη ησλ ιέμεσλ, ησλ ζπκβφισλ ή άιισλ
αηληγκαηηθψλ ζεκείσλ ή ηεο ηερλνινγίαο γηα λα εθθξάζνπλ απηφ πνπ ζέινπλ, πάληνηε
ε πιηθή ππφζηαζε ηνπ έξγνπ δελ κπνξεί παξά λα ππάξμεη. Χο θσηνγξαθία, σο
ινγφηππν, σο αληηθείκελν, ε ηδέα πινπνηείηαη κε θάπνην ηξφπν γηα λα γίλεη εηθφλα,
άξα νξαηή. Ο καζεηήο θαιείηαη λα αλαγλσξίζεη ηα δνκηθά πιηθά ηνπ έξγνπ, λα ηα
θαηαλνήζεη (ή θαη φρη), λα παίμεη πάλησο κε απηά, λα ζθεθηεί πεξί απηά, λα εθθξάζεη
ηηο ηδέεο ηνπ κε απηά. Να δηαηππψζεη εηθαζηηθέο πξνηάζεηο σο δηαλνεηηθέο αζθήζεηο,
σο νξγάλσζε ηεο ζθέςεο κέζα απφ ηε θαληαζία. Εεηήκαηα ηα νπνία είραλ ηεζεί ζηα
πξνεγνχκελα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα
κε νδεγίεο θαη ιεπηνκέξεηεο, φκσο, δελ έηπραλ φια εμ ίζνπ επξείαο εθαξκνγήο ζηε
ζρνιηθή ηάμε.
ηα λέα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ζεσξνχκε ζεκαληηθφ λα κπνξεί ν καζεηήο λα
αλαγλσξίδεη έλα έξγν ηνπ Picasso ή ηνπ Van Gogh (νλφκαηα πνπ ηα πεξηζζφηεξα
παηδηά κλεκνλεχνπλ φκσο φρη ηπραία, αθνχ κε ηα έξγα ηνπο αζρνινχληαη ηα κέζα
ελεκέξσζεο γηα ιφγνπο αλεμάξηεηνπο ηεο αηζζεηηθήο ηνπο αμίαο). Πξέπεη φκσο λα
πξνεηνηκαζηεί λα ζπλαληήζεη έξγα ησλ Σαθη, Υξχζα, θπιιάθνο, Κνπλέιιεο ή Anish
Kapoor, Paik, Viola γηα λα αλαθέξνπκε κφλνλ ελδεηθηηθά θάπνηνπο. ηαλ ζα
αλαδεηήζεη έλα εξκελεπηηθφ θιεηδί γηα ηα ζχγρξνλα έξγα ηέρλεο πνπ ζπλαληά ζηηο
δηεζλείο Biennale, ζα δηαβάζεη πεξί ην έξγν απφ θξηηηθνχο, επηκειεηέο (curators) θαη
εηδηθνχο. ην κάζεκά καο φκσο κπνξνχκε λα κπνχκε ρσξίο θιπαξίεο ζηελ θαξδηά
ηνπ έξγνπ. Σν κάζεκά καο παξέρεη κία κνλαδηθή επθαηξία ζην καζεηή λα ην
«δηαβάζεη» θαη λα ην θαηαλνήζεη απφ κέζα, αθνχ θαιείηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
λα ζθεθηεί, λα επεμεξγαζηεί ηηο ηδέεο ηνπ θαη λα δεκηνπξγήζεη θάηη αλάινγν. Να
δεκηνπξγήζεη αλάινγα έξγα κε ηα ίδηα δνκηθά πιηθά: ηδέα, αλάιπζε, επηινγή πιηθψλ,
ζχλζεζε, παξνπζίαζε έξγνπ/σλ, ηφπνο παξνπζίαζεο.
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Ο εθπαηδεπηηθφο, σο εηθαζηηθφο ν ίδηνο, έρεη ηε δπλαηφηαηα λα απνδνκήζεη ην έξγν
θαη πάλσ ζην ζξαλίν ηνπ καζεηή (ειιείςεη εξγαζηεξίνπ) λα παξαηαρζνχλ ηα δνκηθά
πιηθά ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο, θάλνληαο ην καζεηή φρη απιψο θηιφηερλν αιιά
πξαγκαηηθφ αλαγλψζηε ησλ κνξθψλ ηεο. Δίηε κέζσ ηνπ βηψκαηνο απφ ηελ
επεμεξγαζία ηεο δηθήο ηνπ ηδέαο, πνπ νξγαλψλεη πξνο πινπνίεζε (αηνκηθά ή
νκαδηθά), είηε κέζσ ηεο ελλφεζεο θαη ηεο ζησπειήο επηθνηλσλίαο κε ην έξγν ηέρλεο
σο αληηθείκελν.
Γλψζε θαη ηερληθή (φρη πάληα κε απηή ηε ζεηξά) ελαιιάζζνληαη ζηε δηδαθηηθή πνξεία
ηεο ηάμεο. Ο δηδάζθσλ ελαιιάζζεη ηηο κεζφδνπο ηνπ πξνθεηκέλνπ ν καζεηήο κε ην
βίσκα ηεο «παξαγσγήο» έξγνπ λα κεηέξρεηαη ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία
ζπλνδεχεηαη απφ ζπλαηζζήκαηα εθπιήξσζεο θαη επραξίζηεζεο. Σνλψλεηαη ε αηνκηθή
ηαπηφηεηα ηνπ καζεηή, επηβεβαηψλεηαη ε αλάγθε ηνπ γηα πεηξακαηηζκφ, ζηγνπξεχεηαη
ε έκθπηε αλάγθε ηνπ γηα δηεξεχλεζε θαη εληζρχεηαη ε έθθξαζε ηεο πξνζσπηθήο
γλψκεο, ε αλάιεςε επζχλεο, ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο αιιά θαη ν ζεβαζκφο ηεο
πξνζσπηθήο γλψκεο ηνπ άιινπ, ζπζηαηηθά πνπ ζα ηνλ δηακνξθψζνπλ ζε ελεξγφ,
δεκηνπξγηθφ, δεκνθξαηηθφ πνιίηε.
Σν πξνζδνθψκελν πξνθίι ηνπ καζεηή ηνπ Νένπ ρνιείνπ «ν κηθξφο επηζηήκνλαο»
βξίζθεη εδψ άκεζε εθαξκνγή ζηνλ «κηθξφ θαιιηηέρλε-εξεπλεηή» ν νπνίνο δηεξεπλά
ην ζέκα ηνπ, ηελ ηδέα ηνπ ζε φιε ηελ έθηαζή ηεο, αλάινγα κε ηε δπλαηφηεηά ηνπ
ειηθηαθά, απφ ηε ζχιιεςε σο ηελ εθηέιεζε θαη ηελ παξνπζίαζή ηεο. Κάζε αηνκηθφ
έξγν ηνπ καζεηή είλαη έλα project πνπ εθηείλεηαη δηαζεκαηηθά θαη δηεπηζηεκνληθά.

Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία
Ο Μαζεηήο θαηαθηά ην «Μαζαίλσ πώο λα καζαίλσ»
Ο καζεηήο:
«Μαζαίλεη πψο λα καζαίλεη» κε λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο, εθπαηδεπηηθά πιηθά
θαη ςεθηαθά εξγαιεία
Καηαθηά ηε Γηεξεπλεηηθή Μάζεζε ε νπνία είλαη ε θαη εμνρήλ κέζνδνο
αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ απην-ξπζκηδφκελεο κάζεζεο. Ζ
δηεξεπλεηηθή κάζεζε αθνινπζεί ηα παξαθάησ ζηάδηα:
I.

δηεξεπλά μεθηλψληαο απφ ηελ αλάθιεζε ηεο εκπεηξίαο

II.

θαηαλνεί κέζα απφ ηηο ελδείμεηο (φξνη ηεο άζθεζεο) , ηηο πεγέο (έξγα
θαιιηηερλψλ)

III.

αλαιχεη θαη εξκελεχεη (κνξθνινγηθά ζηνηρεία, ζχκβνια, ζεκεία,
ρξψκαηα)

IV.

εθαξκφδεη (δεκηνπξγεί ην έξγν ηνπ)
ελψ ζην κεηαμχ
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i.

ζπλεξγάδεηαη

ii.

αλαζηνράδεηαη

iii.

ζρεδηάδεη

iv.

αλαζρεδηάδεη

v.

απνθαζίδεη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ ν καζεηήο παξαηεξεί: ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ην δνκεκέλν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ, ηνλ εαπηφ ηνπ, ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηνλ «άιιν». Οη εκπεηξίεο ηνπ θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπ κε ην
πεξηβάιινλ δνκνχλ ηε γλψζε ηνπ (επνηθνδνκηζκφο), ελψ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηελ εηθαζηηθή δηαδηθαζία (ηαχηηζε) φρη κφλν εδξαηψλεη ηελ εζσηεξίθεπζή ηεο αιιά
κέζσ ηεο πινπνίεζήο ηεο, ηεο εηθνλνπνίεζήο ηεο, βξίζθεη δίνδν επηθνηλσλίαο
(δηάδνζε).
Ο καζεηήο εθθξάδεη ηελ άπνςή ηνπ, παίξλεη πξσηνβνπιίεο, αλαδεηά πιηθφ ζε
δηαθνξεηηθέο πεγέο (ζρνιηθφ βηβιίν, βηβιία ηέρλεο, θαηάινγνη εθζέζεσλ, δηαδηθηπαθνί
ηφπνη) θαη ζπλεηδεηά νξγαλψλεη ην αηνκηθφ ηνπ έξγν.
Παξάιιεια θαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κνξθήο δηδαζθαιίαο, ζηελ νπνία δίλεηαη
πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, βξίζθεη ζην
κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ πξφζθνξν έδαθνο. Ζ Οκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία
δηαζθαιίδεη ζπλζήθεο νιφπιεπξεο αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ θαζψο ελψ δεκηνπξγεί ζε
αηνκηθφ επίπεδν ζπλεξγάδεηαη θαη ην επίηεπγκά ηνπ ζπληειείηαη θνηλσληθά. Οη
καζεηέο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο, λα θαηαλείκνπλ ηηο εξγαζίεο εληφο ηεο
νκάδαο θαη λα δνπιέςνπλ καζαίλνληαο λα ζπλεξγάδνληαη φρη κφλν ζε επίπεδν
δηεξεχλεζεο ηνπ ζέκαηνο αιιά γηα ηελ ζπλ-δεκηνπξγία ηνπ νκαδηθνχ εηθαζηηθνχ
έξγνπ παξνπζηαζκέλν σο νιφηεηα (βιεπε 1ν ρέδην Μαζήκαηνο). Οκαδηθέο εξγαζίεο
πξνηείλνληαη ζε φια ηα ζρνιηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ θαη
παξέρνληαη αλαιπηηθά ζρέδηα καζήκαηνο.
Ζ δηαζεκαηηθή δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ δίλεη ηελ επθαηξία ζην καζεηή λα πιαηχλεη ηε
γλψζε θαη λα βγεη απφ ηα ζηεγαλά ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο κάζεζεο. Αληηιακβάλεηαη
ηελ νξγάλσζε ηνπ θπζηθνχ, θνηλσληθνχ, ηερλνινγηθνχ θαη πξνζσπηθνχ θφζκνπ, ησλ
αιιεινζπζρεηηζκψλ θαη ησλ αιιαγψλ ηνπο. Μέζα απφ ηε γλψζε ησλ δηαθνξεηηθψλ
γισζζψλ πνπ νη θφζκνη απηνί έρνπλ γηα λα επηθνηλσλνχλ, νη καζεηέο καζαίλνπλ φρη
κφλν πψο επηηπγράλεηαη απηφ αιιά θαη πψο λα αλαπαξηζηνχλ νη ίδηνη ηε γλψζε ηνπο
γη απηνχο θαη λα ηελ εθθξάζνπλ. (Άιισζηε, απφ ηηο ιέμεηο θιεηδηά γηα ηελ εηθαζηηθή
εθπαίδεπζε είλαη ε αλαπαξάζηαζε θαη ε έθθξαζε). Ηδέεο γηα δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο
θαη πξνζεγγίζεηο ησλ ζεκάησλ πξνηείλνληαη ζε θάζε ελφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηα
ζρνιηθά βηβιία ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ θαη αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά ηα
ζηάδηα θαη ηα επίπεδα εκβάζπλζεο.
Ζ δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία είλαη απφ ηηο θπξίαξρεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο ηεο
εηθαζηηθήο παηδείαο. Ο καζεηήο αληηκεησπίδεηαη σο κνλάδα, κε ηηο δηθέο ηνπ
εκπεηξίεο, δπλαηφηεηεο έθθξαζεο, πξνζσπηθά βηψκαηα θαη λνεκνζχλε. Ζ εηθαζηηθή
πξφηαζε θάζε καζεηή (φπσο θαη θάζε θαιιηηέρλε άιισζηε) είλαη πάληνηε
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πξνζσπηθή θαη απηή ελζαξξχλεηαη απφ ηνλ δηδάζθνληα, βνεζψληαο ην καζεηή λα
απνθχγεη ζηεξεφηππα (ήξσεο απφ θαξηνχλο, θσηνηππίεο θηελψλ αηζζεηηθά
παξαζηάζεσλ, έηνηκα ζθίηζα) θαη λα δνθηκάζεη θαη αλαπηχμεη ηηο δηθέο ηνπ επηινγέο.
Σν πξνθίι ηνπ καζεηή: ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ην Νέν ρνιείν πξνηείλνπλ
ην «κηθξφ επηζηήκνλα». Σν κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ πξνηείλεη ηνλ «κηθξφ θαιιηηέρλε»
κε φιεο ηηο πξνεθηάζεηο πνπ ν θαιιηηέρλεο είρε πάληνηε (θαιιηηέρλεο-επηζηήκνλαο,
θηιφζνθνο, πνηεηήο, εξεπλεηήο, δηαλννχκελνο).

Μεξηθέο αθόκα επηδηώμεηο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ
ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ ν καζεηήο επηδηώθεηαη λα:




αληηιακβάλεηαη θαη λα θαηαλνεί ηα κελχκαηα απφ ηελ νπηηθή πιεξνθνξία
απνθηήζεη φρη κφλνλ αηζζεηηθή αιιά θαη πνιηηηθή θαη θνηλσληθή κφξθσζε.
αλαπηχμεη ζπκπεξηθνξέο θαη αμίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δηαηεξήζεη ηελ
αηνκηθφηεηά ηνπ αιιά θαη λα αλαγλσξίδεη ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ άιινπ

Αθφκα ηνλίδεηαη ε αλάγθε λα:


αλαπηχζζεηαη ε θξηηηθή αλάγλσζε-αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, λα γίλνληαη
αληηιεπηέο νη ζπκβάζεηο, ηα νπηηθά κελχκαηα θαη νη ζθνπηκφηεηέο ηνπο.



ελεξγνπνηείηαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο έξγνπ ηέρλεο σο απνηέιεζκα
πξνβιεκαηηζκνχ, έξεπλαο θαη παξαηήξεζεο



νμχλεηαη ε θαληαζία σο δεκηνπξγηθνχ εξγαιείνπ γηα ηελ αλεχξεζε
απαληήζεσλ ζε γεγνλφηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο κε εηθαζηηθή κνξθή ή/θαη κε
δεκηνπξγηθφ ηξφπν



αλαδεηάηαη θαη λα εληνπίδεηαη ε δηαζεκαηηθφηεηα θαη ε δηεπηζηεκνληθή ζχδεπμε
ησλ ζεκάησλ



πξνσζείηαη ε δηα-καζεηηθή ζπλεξγαζία θαη ε αλάιεςε δξάζεο ησλ καζεηψλ
ζε θνηλσληθά ζέκαηα ψζηε κε ην εηθαζηηθφ ηνπο έξγν λα ζπλεηζθέξνπλ ζην
άκεζν πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα.



πξνσζείηαη ε εηθαζηηθή δξάζε σο θξίθνο ζχλδεζεο αλάκεζα ζην ζρνιείν θαη
ζηελ θνηλφηεηα. Ζ καζεηηθή εηθαζηηθή δξάζε κπνξεί λα παξέκβεη ζε
θνηλσληθά δεηήκαηα, επαηζζεηνπνηψληαο, εγείξνληαο ηελ πξνζνρή ηεο
θνηλφηεηαο εθηφο ζηελνχ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.



πξνσζείηαη ε εηθαζηηθή δξάζε γηα ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ
ζηελ ελεξγφ ζρνιηθή δσή, έηζη ψζηε ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ λα εκπινπηίδεη,
λα ελεξγνπνηεί θαη λα εμνηθεηψλεη κε ηελ εηθαζηηθή γιψζζα ηελ θνηλφηεηα.
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Μεγάιεο ζεκαζίαο γηα ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο ελεξγνχ πνιηηηζκηθήο κνλάδαο, είλαη ε αλάδεημε ηεο
αμίαο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαηηθφηεηαο. Ο ξφινο ηνπ Δηθαζηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ εηδηθφηεξα είλαη θαίξηνο δηφηη σο θαιιηηέρλεο ν ίδηνο κπνξεί λα
πξνσζήζεη ηε ζπκκεηνρή κε ηηο εηθαζηηθέο δξάζεηο-παξεκβάζεηο ησλ καζεηψλ ηνπ.

Ο Δθπαηδεπηηθόο ζρεδηάδεη ηε κάζεζε
Ο Δηθαζηηθφο Δθπαηδεπηηθφο απνθηά:
-Γεμηφηεηεο δηδαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ «θξηηηθή επζπγξάκκηζε» κεηαμχ ησλ
ζηφρσλ ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ θαη ηεο δηδαθηηθήο ηνπ πξάμεο
-Γεμηφηεηεο ζχληαμεο αηζζεηεξηνθεληξηθνχ / ελλνηνθεληξηθνχ πξνγξάκκαηνο,
νξγαλσκέλνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο/δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο-κάζεζεο θαη ζε
απνηειέζκαηα δηδαζθαιίαο (έλλνηεο - αλαγσγή ζε εηθαζηηθέο κνξθέο – επηθνηλσλία
κέζσ ηνπ έξγνπ - παξνπζίαζε)
-Γεμηφηεηεο παξαγσγήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Δηθαζηηθψλ
θαη ησλ άιισλ κνξθψλ ηέρλεο ζηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
-Γεμηφηεηεο ζχληαμεο θαη ρξήζεο εξγαιείσλ θαη θξηηεξίσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ
θαηάιιεινπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ
-Γεμηφηεηεο «Γηα Βίνπ Μάζεζεο» κε ηελ αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθψλ εξγαιείσλ
κάζεζεο γηα ηε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη ηνλ απφ θνηλνχ
ζρεδηαζκφ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ
-Γεμηφηεηεο πινπνίεζεο θαη θξηηηθήο αλάιπζεο κηθξν-δηδαζθαιηψλ θαη κηθξνκαζεκάησλ (micro-teaching , mini-lessons)
-Γεμηφηεηεο πξνψζεζεο εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ κάζεζεο
-Γεμηφηεηεο εθπφλεζεο ελδν-ζρνιηθήο έξεπλαο – δξάζεο
-Γεμηφηεηεο ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε επίπεδν ζρνιείνπ
Σν πξνθίι ηνπ/ηεο εηθαζηηθνύ-εθπαηδεπηηθνύ: Ο/Η εκπαιδεςηικόρ-υρζσεδιαζηήρ/ηπια (θαη ζπλ-δεκηνπξγφο) πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο θαη εθπαηδεπηηθψλ
πιηθψλ
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο σο παξάγνληαο αιιαγήο αληί γηα παζεηηθφο απνδέθηεο
πιεξνθνξηψλ θαη ηδεψλ πνπ κεηαβηβάδεη ζηνπο καζεηέο
Ο/Η εκπαιδεςηικόρ υρ εξεπλεηήο/ηξηα δξάζεο, πνπ ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζπλερψο αλαβαζκίδεη θαη αλαζρεδηάδεη
Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο σο επνπηεχσλ/νπζα ηε ζχγθιηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ
καζήκαηνο (ηί θαη γηαηί ζα δηδαρζεί) κε ηελ κέζνδν δηδαζθαιίαο (πψο ζα δηδαρζεί) θαη
κε ην ηί θαη πψο καζαίλνπλ νη καζεηέο (πνηά απνηειέζκαηα): (pedagogical content
knowledge=«παηδαγσγηθή γλψζε πεξηερνκέλνπ»)
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Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο σο θαζνδεγεηήο, εκςπρσηήο (δηδαζθαιία κέζσ επεμεγήζεσλ,
παξψζεζεο: κνξθέο θζίλνπζαο θαζνδήγεζεο)

Μεξηθέο αθόκα επηδηώμεηο ηνπ Δηθαζηηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ ζηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
Δληάζζεη ην κάζεκά ηνπ θαη ηα ζέκαηα πνπ πξνηείλεη ή ζπλδηακνξθώλεη κε ηνπο
καζεηέο ζε πιαίζην πξαγκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ (situated learning):


δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο ηέρλεο
πνπ πξνηείλεη



θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ ηέρλε



δξνκνινγεί δηαδηθαζίεο ελεξγνύ κάζεζεο εκπιαηζησκέλεο ζε
απζεληηθέο θνηλφηεηεο εηθαζηηθήο δξάζεο θαη κάζεζεο



δεκηνπξγεί ζπλζήθεο γλσζηηθήο καζεηείαο (=πξφηππα +
θαζνδήγεζε → επηζθέςεηο ηεο ηάμεο ζε θαιιηηέρλεο ζην εξγαζηήξηφ
ηνπο, επηζθέςεηο ηεο ηάμεο ζε εθζεζηαθνχο ρψξνπο φρη κφλνλ γηα
επίζθεςε αιιά θαη ζρεδίαζε, εχξεζε εθζεζηαθψλ ρψξσλ ζηελ
θνηλφηεηα γηα ηελ νξγάλσζε έθζεζεο, Installation, Video Art θιπ)
ζηνπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη έξεπλαο θαη ηηο κνξθέο εηθαζηηθνχ θαη
επηζηεκνληθνχ ιφγνπ.

Αθφκα ν εηθαζηηθφο εθπαηδεπηηθφο:
Αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θαη δηεξεπλά (πρ ζέηεη εξσηήκαηα, δηαηππψλεη
ππνζέζεηο, ζρεδηάδεη δηαδηθαζίεο κάζεζεο κέζα απφ δεμηφηεηεο ηερληθψλ,
νξγάλσζεο ζχλζεζεο, εηθαζηηθήο παξέκβαζεο ζηελ θνηλφηεηα θ.α.)
Καηαλνεί θαη αμηνπνηεί κέζα θαη δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο (πρ αθνινπζψληαο
δηαδηθαζίεο θαη θξηηήξηα, αμηνινγψληαο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηα απνηειέζκαηα
δξάζεσλ/δεμηνηήησλ/κάζεζεο, ηαμηλνκψληαο παξαηεξήζεηο, ζρέδηα θαη επξήκαηα,
πηνζεηψληαο ζπλεξγαηηθνχο-ζπκκεηνρηθνχο ηξφπνπο δηεξεχλεζεο θ.α.)
Αλαιύεη θαη εξκελεύεη (πρ ζπγθέληξσζε θαη νξγάλσζε ησλ
δεδνκέλσλ/παξαηεξήζεσλ/ζρεδίσλ/έξγσλ καζεηψλ ή θαιιηηερλψλ, αλαζηνραζκφο
ζηα επξήκαηα, εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θ.α)
Δθαξκόδεη (πρ πηνζεηψληαο λένπο ζρεδηαζκνχο κάζεζεο, δεκηνπξγψληαο,
πξνζαξκφδνληαο εθπαηδεπηηθά πιηθά γηα ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θ.α.)
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ΔΠΗΚΟΠΖΖ
Οη καζεηέο καζαίλνπλ:
► Γλσξίδνληαο θαη Καηαλνώληαο (κε βάζε ηηο εκπεηξίεο)
► Γηεξεπλώληαο
► Δπηθνηλσλώληαο
► πλδένληαο
Πην αλαιπηηθά:
► Γλσξίδνληαο θαη Καηαλνώληαο (κε βάζε ηηο εκπεηξίεο): Καηαλφεζε
βαζηθψλ ελλνηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη γεγνλφησλ.
Οη καζεηέο καζαίλνπλ:
o

λα αλαγλσξίδνπλ ηα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ελλνηψλ απφ ην ρψξν
ηεο ηέρλεο θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ δεκηνπξγία έξγνπ ηέρλεο,

o

λα ζπλδένπλ κηαλ έλλνηα – ηδέα κε άιιεο ζπλαθείο, απφ άιινπο
ηνκείο, κέζα απφ ηε ζχγθξηζε θαη ηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη
δηαθνξψλ,

o

λα κπνξνχλ λα δψζνπλ παξαδείγκαηα (κε ζρέδην, κε ιέμεηο, κε
ρξψκαηα, κε ζχκβνια θ.ά) πνπ λα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο
έλλνηεο,

o

λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα πεξηγξάθνπλ έξγα δηαθνξεηηθψλ
κνξθψλ ηέρλεο,

o

λα κπνξνχλ λα θαηαλννχλ θαη λα αμηνπνηνχλ δηαδηθαζίεο (ηερληθέο
νξγάλσζεο, δηεξεχλεζεο, ζχγθξηζεο, αλαπαξάζηαζεο,
παξαηήξεζεο).

► Γηεξεπλώληαο: Μχεζε ζε εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη δηεξγαζίεο.
Οη καζεηέο καζαίλνπλ:
o

λα δηαηππψλνπλ εξσηήκαηα,

o

λα πξνζδηνξίδνπλ πξνβιήκαηα,

o

λα ζρεδηάδνπλ θαη λα κεζνδεχνπλ δηεξεπλήζεηο,

o

λα αλαδεηνχλ απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ ηεζεί,

o

λα αλαδεηνχλ θαη λα αμηνπνηνχλ εξεπλεηηθά εξγαιεία,

o

λα αλαιχνπλ θαη λα ζπλζέηνπλ δεδνκέλα.

► Δπηθνηλσλώληαο: Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία.

14

ΟΔΗΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

Οη καζεηέο καζαίλνπλ:
o

λα αμηνπνηνχλ πνιιαπιά κέζα επηθνηλσλίαο θαη δηακφξθσζεο
λνεκάησλ,

o

λα επηθνηλσλνχλ θαη λα κνηξάδνληαη ηδέεο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα,

o

λα επηθνηλσλνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλνχλ αηνκηθά επηρεηξήκαηα θαη
ηζρπξηζκνχο ή λα δηαζαθελίδνπλ ηδέεο θαη απφςεηο, λα ζπλεξγάδνληαη
πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνπλ ζπιινγηθά έξγα, λα θαηαλννχλ έλλνηεο,
ηδέεο ή δηαδηθαζίεο δεκηνπξγίαο έξγνπ, λα ηεθκεξηψλνπλ ζέζεηο
ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε νξνινγία ηεο ηέρλεο, λα επηιχνπλ
αηζζεηηθά πξνβιήκαηα θιπ, λα ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
παξάγνπλ έξγα.

► πλδένληαο: χλδεζε κε ηα πεξηβάιινληα ηεο δσήο. Παξαγσγή θαη
δεκηνπξγία εηθαζηηθνχ έξγνπ σο παξέκβαζε ζε θνηλσληθή
επαηζζεηνπνίεζε.
Οη καζεηέο καζαίλνπλ:
o

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, επηδηψθνληαο ηελ εηθαζηηθή παξέκβαζε
ζηε ζρνιηθή δσή θαη ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο,

o

λα ζπλδένπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο κε ηηο θνηλφηεηεο, ηελ
ηερλνινγία, ην πεξηβάιινλ, ηνλ πνιηηηζκφ,

o

λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ δξαζηεξηφηεηεο ηέρλεο ζε νηθείεο
θαη κε νηθείεο θαηαζηάζεηο δσήο,

o

λα νινθιεξψλνπλ ηηο εξεπλεηηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο, λα
θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη εηθαζηηθέο πξνηάζεηο,

o

λα παξάγνπλ έξγν (θαιιηηερληθφ, εξεπλεηηθφ, θαηαζθεπαζηηθφ
θιπ),

o

λα δεκνζηνπνηνχλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο ζηελ θνηλφηεηα θαη λα
δέρνληαη ηελ θξηηηθή ηεο.

Σν Πξόγξακκα πνπδώλ ζηελ ηάμε
Γνκή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ
Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Δηθαζηηθψλ παξνπζηάδνληαη νξηδφληηα ζε ηέζζεξηο
ζηήιεο:
1. Πξνζδνθώκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα
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Δδψ πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν φισλ φζα ν καζεηήο ζα έρεη επηηχρεη φηαλ ε
δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ζα έρεη νινθιεξσζεί. Γηα
θαιχηεξε θαηαλφεζε έρεη πξνζηεζεί ε θξάζε , ν καζεηήο είλαη ηθαλόο
λα:
2. Βαζηθά ζέκαηα.
Δδψ αλαθέξνληαη νη θεληξηθέο έλλνηεο, ηα ζηνηρεία κεζνδνινγίαο θαη νη
θψδηθεο (θνξκαιηζκνί, εηδηθνί ηξφπνη αλαπαξάζηαζεο θιπ) ηνπ θάζε
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
3. Γξαζηεξηόηεηεο
Δδψ αλαθέξνληαη γεληθνί ηχπνη δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα
κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ επίηεπμε ησλ πξνζδνθψκελσλ
καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ.
4. Δθπαηδεπηηθό πιηθό
Δδψ αλαθέξνληαη ην δηδαθηηθφ πιηθφ πνπ είλαη αλαξηεκέλν ζην ςεθηαθν
ζρνιείν, ηα εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά, ηζηνζειίδεο απφ Μνπζεία,
εγθπθινπαίδεηεο, ηζηνξηθφ πιηθφ θαη ηζηνζειίδεο αθηεξσκέλεο ζε
θαιιηηέρλεο. ην πιηθφ απηφ παξαπέκπεηαη ν εθπαηδεπηηθφο γηα ηε
δηδαζθαιία ηνπ ζέκαηνο.
Σα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ Δηθαζηηθψλ αλαπηχζζνληαη θάζεηα ζε 6 άμνλεο:


1νο άμνλαο: Δμνηθείσζε κε απιά πιηθά κέζα, ηερληθέο.



2νο άμνλαο: Απιά κνξθηθά ζηνηρεία



3νο άμνλαο: Θέκα



4νο άμνλαο: Μνξθέο εηθαζηηθψλ Σερλψλ



5νο άμνλαο: Έξγα ηέρλεο



6νο άμνλαο: Δηζαγσγή ζηελ θαιαηζζεζία.

Δπίζεο επηζεκαίλνληαη:









Οη Δηδηθνί θνπνί
Ζ Γηδαθηηθή κεζνδνινγία
Σα Γηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο
Ο Απαηηνχκελνο ρξφλνο
Ζ Αμηνιφγεζε
Πξνηάζεηο δηαζεκαηηθψλ εξγαζηψλ
Σα Δξγαζηήξηα Δηθαζηηθψλ
Σν Τπάξρνλ δηδαθηηθφ πιηθφ γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ φισλ
ησλ βαζκίδσλ
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.

ρεδηαζκόο καζήκαηνο κε βάζε ην Πξόγξακκα πνπδώλ, ηηο ελόηεηεο
ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ησλ Δηθαζηηθώλ θαη άιισλ πεγώλ/πιηθώλ
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Δηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο είλαη ε βησκαηηθή ηεο δηάζηαζε.
Οη καζεηέο θαινχληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο έξγν ηέρλεο θαη ε πξάμε ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηέρλεο είλαη εμ νξηζκνχ βησκαηηθή. Σν έξγν είηε δνπιεχεηαη
αηνκηθά είηε νκαδηθά δελ παχεη λα εκπεξηέρεη ηε δξάζε, ε νπνία είλαη βησκαηηθή.
Χο βίσκα ε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ηέρλεο πεξλάεη κέζα απφ ηα ζηάδηα ηεο α. ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζεο (λννχκελεο σο παξαθίλεζεο), β. ηεο αλάγθεο γηα
νπηηθνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο, γ. ηελ αλαδήηεζε ηνπ θψδηθα πνπ ζα δψζεη απηή ηε
δπλαηφηεηα, δειαδή ηα ζρήκαηα, ηα ρξψκαηα, ηε ζχλζεζε.
ην πιαίζην ησλ β. θαη γ. δεηνχκελν ηεο νξγάλσζεο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα κάζεη ν
καζεηήο ηελ εηθαζηηθή γιψζζα θαη ηηο βαζηθέο ηεο αξρέο θαη ηα ζηνηρεία ηεο
νξγάλσζεο ηεο ζχλζεζεο, ζεκεία, γξακκέο, ζρήκαηα, ρξψκαηα πνπ ζα επηηξέςνπλ
ηε ζχλζεζε ηεο εηθφλαο ζε κία νπηηθή ελφηεηα.
Ο εθπαηδεπηηθφο ησλ εηθαζηηθψλ καζεκάησλ, σο θαιιηηέρλεο ν ίδηνο, γλσξίδνληαο
βησκαηηθά κε ηε ζεηξά ηνπ ηε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο, ζα νξγαλψζεη ην κάζεκά
ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο πνπ ν ίδηνο ζα ζέζεη, αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηάμεο ηνπ, ηνπ ζρνιείνπ, ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ
δπλαηνηήησλ πνπ ηνπ παξέρεη. Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ιεηηνπξγεί σο έλα θάζκα
παξερφκελσλ ζεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ απφ ηα νπνία ζέκαηα κπνξεί λα επηιέμεη,
ζπλαξκφζεη, ζθελνζεηήζεη γηα λα δεκηνπξγήζεη ην αηνκηθφ ηνπ αλαιπηηθφ
πξφγξακκα, ηελ χιε ηνπ, ην ιεγφκελν syllabus. Λεηηνπξγεί σο εκςπρσηήο ηεο ηάμεο
θαη παξαθηλεί ζε ελζνπζηαζκφ. Δλαξκνλίδεη κε ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζθνπνχο θαη
άιινπο επηκέξνπο ζηφρνπο, φπσο ηελ απφθηεζε ππεπζπλφηεηαο κέζσ δηαδηθαζηψλ
ζπιινγηθήο εξγαζίαο θαη απηναμηνιφγεζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο, ηελ
απηνεθηίκεζε, ηελ απφθηεζε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ (κηιάσ, θξίλσ πεξί ην έξγν
ηέρλεο).
Πξνθαιεί ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη παξαθηλεί ηα παηδηά λα παξαηεξήζνπλ, λα
εξεπλήζνπλ, λα πεηξακαηηζηνχλ, λα απνθαζίζνπλ, λα αλαιχζνπλ θαη ηέινο λα
ζπλζέζνπλ.
Δκπιέθεη ελεξγά ην καζεηή ζηελ θξίζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ηεο νκάδαο ηνπ, ζην έξγν ηνπ
άιινπ, ζηνηρεηνζεηψληαο ηελ κε ηελ νξνινγία ηεο ηέρλεο.
Γηαζπλδέεη ηα θαηλφκελα θαη ηα γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο κε ηηο επηινγέο θαη
ηελ απνηχπσζή ηνπο πεξηγξαθηθά ή αθαηξεηηθά ζην έξγν ηνπο.
Υξεζηκνπνηεί ζπλεξγαηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε δηεξεχλεζε ή/θαη ηε δεκηνπξγία ηνπ
εηθαζηηθνχ ζέκαηνο, θξνληίδνληαο αθ ελφο γηα ηελ εμηζνξξνπεκέλε θαηαλνκή ησλ
εξγαζηψλ, αθ εηέξνπ γηα ηελ θαιή ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ησλ νκάδσλ.
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Δμαηνκηθεχεη ηελ δηδαζθαιία ηνπ αλαγλσξίδνληαο ηελ αηνκηθφηεηα θάζε καζεηή, ηα
βηψκαηά ηνπ, ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ.
Πιαηαίλεη ηελ δηδαθηηθή ελφηεηα δηαζπλδένληαο ην ζέκα ηεο κε άιια επηζηεκνληθά
πεδία πξνθαιψληαο ηελ αλάθιεζε ηεο γλψζεο θαη ηελ επαλαζχλζεζή ηεο ζε λέν
πιαίζην (πιαίζην ηέρλεο).

Γηδαθηηθέο-παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο
Σα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε φια ηα επηζηεκνληθά πεδία θαζηζηνχλ
σο θεληξηθή ηνπο ζηξαηεγηθή ηε δηαζεκαηηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ε
νπνία «ππνζηεξίδεηαη απφ κεζφδνπο ελεξγεηηθήο απφθηεζεο ηεο γλψζεο». Οη
κεζνδνινγηθέο απηέο πξνζεγγίζεηο, δειαδή νη πξνηεηλφκελεο δηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα
ηε δηδαζθαιία ελφο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξνηείλνληαη σο ζηξαηεγηθέο
δηδαζθαιίαο είλαη:
α) ε δηεξεπλεηηθή-αλαθαιππηηθή θαη ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο. ην κάζεκα
ησλ Δηθαζηηθψλ ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε έξγνπ ή ζεκαηηθήο δηεξεχλεζεο
κπνξεί λα εθηαζεί ζε επξχ θάζκα, απφ ηελ παξαηήξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σο ηελ
αλαγσγή ηνπ ζην αθαηξεηηθφ. Πξνζβιέπνληαο φρη κφλν ζην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα
αιιά θαη ζηελ εμάζθεζε ζηελ νμεία παξαηήξεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ
ζηε δσή θαη ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ κε
δεκηνπξγηθφ θαη επθάληαζην ηξφπν, ην κάζεκα ζπληνλίδεηαη κε ηνλ επξχηεξν ζηφρν
ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ φπσο απηφο εθθξάδεηαη κε ην moto ν καζεηήο
καζαίλεη «πψο λα καζαίλεη». ηελ πεξίπησζε ηεο εθπαίδεπζεο ηέρλεο ζα κπνξνχζε
λα παξαθξαζηεί κε ην ν καζεηήο δεκηνπξγεί γηα λα κάζεη «πψο λα δεη δεκηνπξγηθά».
β) ε εκπεηξηθν-βησκαηηθή πξνζέγγηζε. ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ νξγαλψλνληαη
επηζθέςεηο ζηε θχζε, ζηελ πφιε, ζην Μλεκείν, ζην Μνπζείν, ζηελ έθζεζε ηέρλεο,
ζην εξγαζηήξη ηνπ θαιιηηέρλε
γ) ε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ή επνπηηθψλ πιηθψλ. ην κάζεκα
ησλ Δηθαζηηθψλ αλαδεηψληαη, ζπιιέγνληαη, επηιέγνληαη θαη παξνπζηάδνληαη
πιεξνθνξίεο απφ ην δηαδίθηπν αιιά θαη πξσηνγελψο δεκηνπξγνχληαη έξγα ηέρλεο κε
ηα δηάθνξα ινγηζκηθά πνπ θπθινθνξνχλ ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν.
δ) ε αηζζεηεξηνθεληξηθή αιιά θαη ελλνηνθεληξηθή θαηεχζπλζε ηεο εκπεηξίαο (πνπ
νδεγεί ζηε γλψζε)
ε) ν δηάινγνο, ε ζπδήηεζε θαη νη εξσηήζεηο αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηή,
θαζψο θαη ε ζπδήηεζε ζε νκάδεο
ζη) ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε, κε ηηο νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (κνξθέο
δηδαζθαιίαο) θαη ηα Γηαζεκαηηθά ζρέδηα εξγαζίαο (projects) αιιά θαη
δ) ε θιαζηθή, φκσο πάληνηε ρξήζηκε, άκεζε κνξθή δηδαζθαιίαο, ε αθήγεζε.
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Αμηνιόγεζε
 Ζ αμηνιφγεζε απνηειεί κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Ο καζεηήο
αμηνινγείηαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, αιιά αμηνινγεί θαη ν ίδηνο ηελ πξφνδφ ηνπ.
Ζ απνηπρία ηνπ καζεηή ζεκαίλεη φηη έρεη αλάγθε βνήζεηαο. Γηα ηα εξγαιεία
Web 2 θαη ηνλ επνηθνδνκηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε παηήζηε εδψ (βιέπε θαη
ζει.81-83)

Ο Οδεγόο πνπδώλ γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ ζηελ
ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε
ηνλ Οδεγφ πνπδψλ πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο παξαηίζεληαη δηαδηθαζίεο θαη
παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ζηελ πξάμε. Παξέρνληαη
ζπγθεθξηκέλεο ελδεηθηηθέο πξνηάζεηο ζρεδίσλ καζεκάησλ-εξγαζηψλ κε βάζε ην
πξφγξακκα, κε επέιηθην ηξφπν ψζηε λα εληζρχεηαη ν αλαζρεδηαζκφο ζηηο ηνπηθέο
ζπλζήθεο πνπ θάζε εθπαηδεπηηθφο βξίζθεη ζην ζρνιείν ηνπ, ν «αλαζηνραζκφο» πεξί
ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο θαη ε «θπξηφηεηα» ηεο αιιαγήο ηνπο, ηεο πξνζαξκνγήο
ηνπο θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηδάζθνληνο.
Τπελζπκίδνπκε φηη ε βαζηθή δηδαθηηθή αξρή πνπ δηέπεη ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα
θαη ηα ζρέδηα καζήκαηνο είλαη ε αξρή ηνπ επνηθνδνκηζκνχ („θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ
θνλζηξνπθηηβηζκνχ‟ ). ηελ αξρή απηή βαζίδνληαη νη ζχγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθέο
ζεσξίεο πνπ ζεσξνχλ φηη ε γλψζε ρηίδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, κέζα ζε
κία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ θαη ησλ αλνηρηψλ καζεζηαθψλ πεξηβαιιφλησλ. Ο
παηδαγσγηθφο απηφο θνλζηξνπθηηβηζκφο «βιέπεη» ηε κάζεζε σο ελεξγφ δηαδηθαζία
ζηελ νπνία νη καζεηέο/ηξηεο θαηαζθεπάδνπλ ελεξγά ηε γλψζε κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο
θαη ηεο πξνζπάζεηαο θαηαλφεζεο ηνπ θφζκνπ πνπ ηνπο πεξηβάιιεη. Απφ ηα βαζηθά
εξγαιεία απηήο ηεο θαηαλφεζεο, φπσο παξαδέρεηαη ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, είλαη ε
παξαηήξεζε. Ζ παξαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ, ηερλεηνχ, δνκεκέλνπ, ςεθηαθνχ θφζκνπ
ζπλνδεχεηαη απφ ηελ, ζε ειηθηαθά επίπεδα, δπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο ηνπο ζε βάζνο.
Ζ παξαηήξεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ε παξαηήξεζε φκσο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ
θφζκνπ ηνπ καζεηή, νηθνδνκεί ηελ εκπεηξία ηεο Σέρλεο φρη κφλν σο αηζζεηηθνχ
βηψκαηνο αιιά θαη σο γλψζεο. Ζ Σέρλε κε ηηο πνιιέο ηεο κνξθέο, κε ηελ εκπεηξία
θαη ηελ εκβάζπλζε απηψλ ησλ κνξθψλ, νηθνδνκεί ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ηφζν κέζσ
ησλ αηζζήζεσλ φζν θαη κέζσ ηεο δηαλνίαο. Μέζα απφ ηε δνθηκή θαη ηελ αλαθάιπςε,
ζπλεηδεηνπνηείηαη ε εκπεηξία θαη γίλεηαη ε αλαγσγή ηεο ζε ηδέεο θαη αθαηξέζεηο. Ζ
ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ζπκκαζεηέο, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα ρέδηα εξγαζίαο,
νδεγεί ζηελ αληαιιαγή γλψζεσλ, απφςεσλ, δεμηνηήησλ θαη εθαξκνγψλ ησλ
απνθάζεσλ, γεγνλφο πνπ θάλεη ην επνηθνδνκεηηθφ κνληέιν κάζεζεο λα πινπνηείηαη
καδί κε ην εηθαζηηθφ έξγν πνπ ζα θέξνπλ εηο πέξαο νη καζεηέο. Κάζε πινπνηεκέλν
έξγν είλαη ε επηηνκή ησλ πεπνηζήζεσλ, γλψζεσλ αιιά θαη λνεηηθψλ δνκψλ θάζε
καζεηή ρσξηζηά, αιιά θαη ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ έξγνπ, ζπλζεηηθά.
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Πξόγξακκα ζπνπδώλ Πξνζρνιηθήο Ζιηθίαο
θαη
Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνύ
θνπόο ηνπ καζήκαηνο
Ζ πξνζρνιηθή ειηθία θαη νη πξψηεο δχν ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ απαηηνχλ ηε δηθή ηνπο
παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε θαζψο ε εηθαζηηθή γιψζζα είλαη ε θαη εμνρήλ γιψζζα
επηθνηλσλίαο ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ θφζκνπ ηνπ κηθξνχ παηδηνχ. H εηθαζηηθή
δεκηνπξγία έρεη γηα ηα λήπηα φρη κφλν αηζζεηηθή αιιά θαη παηδαγσγηθή αμία ελψ
ζπκβάιιεη δξαζηηθά ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ δηφηη ε γλψζε δνκείηαη
κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε αληηθείκελα θαη αλζξψπνπο.
Οη πξψηκεο κνξθέο νπηηθήο αλαπαξάζηαζεο ησλ λεπίσλ ζρεηίδνληαη κε ηα
εξεζίζκαηα πνπ ηα παηδηά θαηαγξάθνπλ απφ ηελ αηζζεηεξηαθή ηνπο εκπεηξία.
Ο θφζκνο ησλ κνξθψλ πνπ ηα παηδηά γλσξίδνπλ θαη ν θφζκνο πνπ επηλννχλ
κπιέθνληαη θαη απηφ πξνζδίδεη ζηα εηθαζηηθά ηνπο έξγα κία ειεπζεξία ηελ νπνία ν/ε
δηδάζθσλ/νπζα πξνάγεη θαη ελζαξξχλεη.
ηα ζρέδηά ηνπο ηα κηθξά παηδηά θαηαγξάθνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξαγκάησλ ηα
νπνία εθείλα ζεσξνχλ ζεκαληηθά θαη φρη εθείλα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα θπζηθά
αληηθείκελα. Γελ λνηάδνληαη γηα νκνηφηεηεο, αλαινγίεο θαη αληηζηνηρίεο. Σν παηδί
ζρεδηάδεη θαη δσγξαθίδεη ηα πξάγκαηα φπσο ηα έρεη αληηιεθζεί εζσηεξηθά φρη
ζχκθσλα κε ηα εμσηεξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ ρσξηθή
αληίιεςε θαζψο θαη απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηεο θηλεηηθήο ηνπ
ζπκπεξηθνξάο θαη ηνπ νπηηθνχ ηνπ ειέγρνπ.
► ην Νεπηαγσγείν είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ηξαπέδηα θαη πιηθά ζηε
δηάζεζε ησλ λεπίσλ, ζε έλαλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν, έηζη, ψζηε
λα ππάξρεη γσληά εηθαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα λήπηα αθφκα θαη
ρσξίο ηελ άκεζε εκπινθή ηεο λεπηαγσγνχ, κε ηελ απφ καθξηά επίβιεςή
ηεο, λα αζρνινχληαη κε ηα Δηθαζηηθά.

Ζ παηδαγσγηθή πιεπξά ηεο ηέρλεο ζηε λεπηαθή ειηθία έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα απφ
ηε γλσζηηθή, θαζψο θάζε επηβξάβεπζε ή θάζε απφξξηςε κπνξεί λα ζεκαδέςεη
ραξαθηεξηζηηθά ηνλ ππν δηακφξθσζε ραξαθηήξα θαη ηελ απηναληίιεςε ηνπ καζεηή,
νξίδνληάο ηνπ, ζε κεγάιν βαζκφ, ην κέιινλ.

Γηδαθηηθή κεζνδνινγία
ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία πξνηείλεηαη λα αληινχληαη απφ ηνπο καζεηέο νη γλψζεηο
απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, κέζα απφ ηελ εκπεηξία, ηελ παξαηήξεζε, ηνλ
πεηξακαηηζκφ, ηελ πιεξνθφξεζε απφ ην εγθχηεξν θαη επξχηεξν πεξηβάιινλ ηνπ, ηα
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Μλεκεία, ηα Μνπζεία, ηνπο εθζεζηαθνχο ρψξνπο, ηα ΜΜΔ. Πξνηείλεηαη ζην
δηδάζθνληα λα ζπλδέεη ηε δσή κε ηελ Σέρλε, λα πξνζθέξεη δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα
κε ηηο ειηθηαθέο αλάγθεο ηεο ηάμεο, λα νξγαλψλεη επηζθέςεηο ζε Μνπζεία, λα
νξγαλψλεη εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ εθζέζεηο, εθδειψζεηο. Πξνηείλεηαη λα αλαζέηεη
εξγαζίεο αηνκηθέο ή νκαδηθέο, λα πξνηξέπεη ζε projects, λα εκπιέθεη δηαζεκαηηθά θαη
άιια γλσζηηθά αληηθείκελα. Πξνηείλεηαη λα πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο ζηνλ
απηνζρεδηαζκφ, ζηε δεκηνπξγηθή ζθέςε, ζηε ζπλεξγαζία.
πσο θαη γηα ηηο άιιεο βαζκίδεο ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ζχκθσλα κε ην
θιίκα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηα νπνία είλαη αλνηθηά θαη επέιηθηα, δελ
πξνηείλεηαη ζηελά θαζνξηζκέλε χιε ρσξηζκέλε ζε σξηαία καζήκαηα, αιιά άμνλεο
πεξηερνκέλσλ απφ ηα νπνία ν δηδάζθσλ επηιέγεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ, αθήλνληαο ην
κάζεκα δεκηνπξγηθφ θαη δπλακηθφ.
Ζ λεπηαγσγφο ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξήζηεο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα
ζπκπεξηιακβάλεη θαζεκεξηλψο ζηφρνπο θαη ζέκαηα απφ ηα Δηθαζηηθά. Μέζα απφ ην
παηρλίδη θαη ηελ απηελέξγεηα, ηελ άκεζε εκπεηξία, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ
ζηελ εηθαζηηθή δξάζε, δηεπξχλεηαη ε αληίιεςή ηνπο, ε ζθέςε ηνπο, ε ηθαλφηεηα
νξγάλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο ησλ εκπεηξηψλ ηνπο. Παξάιιεια, ηα εηθαζηηθά
πξνζθέξνπλ δηαπαηδαγψγεζε εηο βάζνο, θαζψο βαζκηαία αλαπηχζζεηαη ε
απηνεπίγλσζε θαη ε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ, κέζα απφ ηελ αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο. Σαπηφρξνλα
αλαπηχζζεηαη ν ζεβαζκφο ζην έξγν ηνπ άιινπ, ην νκαδηθφ πλεχκα θαη ε
αιιεινβνήζεηα.

Γεληθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη
ην Νεπηαγσγείν, θαζψο ε λνεηηθή δσή ησλ παηδηψλ είλαη ζηελά ζπλδεκέλε κε ηελ
αηζζεηεξηαθή ηνπο εκπεηξία, ηα παηδηά κέζα απφ ηελ ηέρλε μεδηπιψλνπλ ηελ αλάγθε
ηνπο γηα:







λα βξνπλ δηέμνδν θαη λα θαιιηεξγεζνχλ νη θπζηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ,
φπσο ε πεξηέξγεηα θαη ε θαληαζία
λα εθθξάζνπλ ηηο ζπγθηλήζεηο, ην ζαπκαζκφ θαη ηελ έθπιεμε πνπ λνηψζνπλ
θαζψο αλαθαιχπηνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο, κε ηα θαη ζηα
εηθαζηηθά ηνπο δεκηνπξγήκαηα
λα αλαθαιχςνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ θάλνληαο ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ηδέεο
ηνπο ζηνηρεία θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο
λα παξαηεξήζνπλ θαη λα πεηξακαηηζηνχλ κε δηαθνξεηηθά πιηθά θαη ηερληθέο
λα εθθξάζνπλ θαη λα επηθνηλσλήζνπλ/κεηαδψζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηηο
παξαηεξήζεηο ηνπο απφ ην πεξηβάιινλ, ηνπο άιινπο, ηνλ εαπηφ ηνπο

Με ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηε
ζπλεξγαηηθφηεηα, θαιιηεξγείηαη ζην παηδί ην ζάξξνο λα εθθξαζηεί κε δηαθνξεηηθνχο
ηξφπνπο θαζψο ηνπ δίλνληαη επθαηξίεο γηα πεηξακαηηζκνχο κε πιηθά θαη ηερληθέο.
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 ηαλ ε εηθαζηηθή ηέρλε ζπλδπάδεηαη κε ηηο άιιεο ηέρλεο ηφζν ε ζπλχπαξμε
ησλ ηερλψλ, κέζα απφ ηελ θαηάιιειε ζρεδίαζε θαη νξγάλσζε, εκπιέθνληαη
θαη αιιεινζπκπιεξψλνληαη αλνίγνληαο λένπο δεκηνπξγηθνχο δξφκνπο.
Ζ Μνπζηθή γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θίλεζε ή/θαη ζε εηθαζηηθή
δεκηνπξγία (θαζψο ηα παηδηά έρνπλ αλάγθε απφ θίλεζε, έηζη θαη ε ζρεδίαζε πνπ
θάλνπλ ζην ραξηί δεκηνπξγεί ρνξνπήδεκα ην νπνίν κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηνλ
ήρν).
Σν Θέαηξν κπνξεί λα νινθιεξσζεί κε ηε έληαμε ελφο κνπζηθνχ θνκκαηηνχ θαη κηαο
εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάπηπμε ησλ δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε εμππεξέηεζε
ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθνληαη πξνυπνζέηνπλ ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλφεζε θάζε
πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.

Πξόγξακκα ζπνπδώλ Γεκνηηθνύ
θνπόο ηνπ καζήκαηνο
Γεληθφο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γλσξίζνπλ θαη λα απνιαχζνπλ νη καζεηέο ηηο
Δηθαζηηθέο Σέρλεο κέζα απφ ηζφξξνπεο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη δεκηνπξγίαο
έξγσλ. ρη κφλν γηα λα θαιιηεξγεζνχλ σο δεκηνπξγνί θαη σο θηιφηερλνη ζεαηέο αιιά
θαη γηα λα απνηειέζεη ε Δηθαζηηθή δεκηνπξγία ην ζεκέιην γηα δεκηνπξγηθή γλψζε ζε
φινπο ηνπο ηνκείο ηεο κάζεζεο . Ζ εξεπλεηηθή δηάζηαζε ηεο Σέρλεο θαη ε
αληηκεηψπηζε ηνπ άγλσζηνπ, ηνπ πηζαλνχ θαη ηνπ ηπραίνπ γηα ηελ επίιπζε εηθαζηηθψλ
πξνβιεκάησλ, εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο ζηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηνπο πξνζθέξεη ηε
δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ ηεο θνηλσληθήο
δσήο πνπ ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ σο έθεβνη θαη σο ελήιηθεο. Μέζα ζηνλ
αζθαιή αιιά εξεπλεηηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ρψξν ηεο ηέρλεο, πνπ απαηηεί ιχζεηο θαη
ιήςεηο απνθάζεσλ, νη καζεηέο μεθεχγνπλ απφ ην ζχλδξνκν ηεο «ζσζηήο»
απάληεζεο θαη απνθηνχλ δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ αξγφηεξα λα
αληηκεησπίδνπλ ηηο θαηαζηάζεηο κηαο απαηηεηηθήο θνηλσλίαο, πνπ πξνυπνζέηεη
αλνηθηφ κπαιφ γηα ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη γηα ηελ αλαθαηεχζπλζε ηεο δξάζεο ηνπο,
κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαιχηεξσλ ιχζεσλ.
ε έλα λέν ζρνιείν πνπ ιεηηνπξγεί σο πνιπδχλακε εθπαηδεπηηθή θαη πνιηηηζκηθή
θνηλφηεηα ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηεο ηέρλεο, θαζψο δηαθνξνπνηεί ηηο
παηδαγσγηθέο ηνπ κεζφδνπο αλάινγα κε ηηο ειηθηαθέο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ παηδηψλ
θαη ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο δηαθνξέο, είλαη θαζνξηζηηθφο. θνπφο ηνπ είλαη ε
δεκηνπξγία κηαο ηάμεο ζηελ νπνία νη καζεηέο ηνπ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ θαη
κέζα απφ ηε δχλακε ηεο δεκηνπξγηθήο δηαδηθαζίαο λα γλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο,
ηνπο άιινπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο.
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Γεληθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη
Δηδηθφηεξα νη καζεηέο ζην Γεκνηηθό πξέπεη:































Να παξαηεξνχλ, λα εξεπλνχλ, λα πεηξακαηίδνληαη θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπο ζην ρεηξηζκφ απιψλ πιηθψλ θαη κέζσλ δεκηνπξγψληαο
εηθαζηηθά έξγα
Να γλσξίζνπλ δηάθνξεο ηερληθέο θαη ηξφπνπο, γηα λα εθθξάδνληαη κε
δεκηνπξγηθφ ηξφπν θαη λα κεηαβηβάδνπλ απφςεηο, ζπλαηζζήκαηα θαη βηψκαηα
Να γλσξίζνπλ ηελ νξνινγία, ηα ζχκβνια, ηα κνξθηθά ζηνηρεία θαη ηηο κνξθέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηθαζηηθνί θαιιηηέρλεο θαη λα εμνηθεησζνχλ κε απηά
Να πξνζεγγίδνπλ, λα θαηαλννχλ θαη λα απνιακβάλνπλ ην θαηλφκελν ηεο
Σέρλεο θαη λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα έξγα ηέρλεο
Να πξνζεγγίζνπλ ην πεξηβάιινλ, αζηηθφ θαη θπζηθφ, κέζα απφ ηελ ηέρλε
Να παξαηεξνχλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη λα εκπλένληαη απφ απηφ γηα ηηο
εηθαζηηθέο ηνπο δεκηνπξγίεο.
Να αληηιεθζνχλ πψο ην έξγν ηέρλεο κπνξεί λα κεηαδψζεη κελχκαηα γηα
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηάζσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ελεξγνπνηείηαη.
Να εμνηθεησζνχλ κε ηα πνιπκέζα θαη ηηο εθαξκνγέο ζηα ΣΠΔ κέζα απφ ην
εηθαζηηθφ παηρλίδη
Να δηεξεπλήζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα λα δνπλ έξγα ηέρλεο
Να γλσξίζνπλ, δηεξεπλήζνπλ, ζπγθξίλνπλ θαη θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο
ηέρλεο ζηελ επηθνηλσλία ηδεψλ, αμηψλ θαη αληηιήςεσλ αλάκεζα ζηνπο
Πνιηηηζκνχο
Να γλσξίζνπλ ηα πνηθίισλ κνξθψλ εηθαζηηθά έξγα ηέρλεο, λα ηα
θαηαλνήζνπλ, λα ηα αλαιχζνπλ, λα ηα εξκελεχζνπλ, λα ηα θξίλνπλ θαη λα
εθηηκήζνπλ ηελ ειιεληθή θαη ηελ παγθφζκηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά
Να αληηιεθζνχλ φηη ε ηέρλε είλαη έλα εξγαιείν γηα ηελ απνδνρή ηνπ «άιινπ»
Να εκπιαθνχλ ζε δηαδηθαζίεο θξηηηθνχ αλαζηνραζκνχ κε ζθνπφ λα δνπλ ηελ
δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ φρη σο εκπφδην αιιά σο κέζν εκπινπηηζκνχ
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
Nα απνδερζνχλ ηε δηαθνξεηηθφηεηα κέζα απφ ηελ εηιηθξηλή έθθξαζε θάζε
αληίιεςεο ρσξίο λα θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ νπδεηεξφηεηα
Να είλαη ηθαλνί λα ζπλεξγάδνληαη γηα λα δεκηνπξγνχλ έξγα πνπ κεηαθέξνπλ
κελχκαηα πνπ ε νκάδα έρεη επηιέμεη
Να εμνηθεησζνχλ κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ηδεψλ ηνπο κέζα απφ ηα έξγα
ηέρλεο ή/θαη ηηο εηθαζηηθέο δξάζεηο ηνπο, είηε κε ηελ έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπο
ζηελ θνηλφηεηα είηε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ
Να είλαη ηθαλνί λα απνδέρνληαη ηελ θξηηθή θαη λα είλαη έηνηκνη λα
πξναζπίδνληαη ηηο ηδέεο ηνπο (έιεγρνο ηεο ππνδνρήο ηνπ έξγνπ ηνπο)
ζεβφκελνη ηηο αξρέο ηνπ δηαιφγνπ
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Μεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο
• Σν πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο δελ νξίδεηαη εθ ησλ πξνηέξσλ, αιιά πξέπεη λα
θαηαζθεπαζηεί κε ηε γλψζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ.Απηή ε γλψζε κπνξεί λα
ελζσκαησζεί ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζε άιινπο ζρεηηθνχο ηνκείο ηεο ζρνιηθήο
δξαζηεξηφηεηαο.
• Σν πεξηερφκελν ηεο γλψζεο πεξηιακβάλεη ηελ πνιπαηζζεηεξηαθή ελεξγή
ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή/ηξηαο.Οη καζεηέο πξνζεγγίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα
ην νπνίν θαινχληαη λα ιχζνπλ. Ζ κάζεζε πξέπεη λα γίλεηαη κέζα ζε απζεληηθέο
ζπλζήθεο θαη ζε ξεαιηζηηθά πιαίζηα.
• Οη δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο πνπ αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δξαζηεξηνηήησλ είλαη κνλαδηθέο ζε θάζε άηνκν. Ζ κάζεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ
ηεο αλαθάιπςεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο δηακφξθσζεο πξνηχπσλ. Ο καζεηήο
ζπκκεηέρεη ελεξγά ρξεζηκνπνηψληαο ην πιηθφ κάζεζεο, αθνινπζεί ην δηθφ ηνπ ξπζκφ
κάζεζεο θαη γηα λα δξάζεη πξέπεη λα παξαθηλεζεί πξαγκαηηθά.
• Δλζαξξχλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ πξνο κάζεζε έλλνηα
ζπδεηηέηαη απφ ηηο φιεο ηηο πιεπξέο.
• Ο εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ βνεζνχ ζηε κάζεζε: ππνζηεξίδεη ηνλ
καζεηή γηα λα θαηαζθεπάζεη ηα ελλνηνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά λνεηηθά ζρήκαηα ησλ
αληηθεηκέλσλ ηεο κάζεζεο.
ην κάζεκα ηεο Δηθαζηηθήο Αγσγήο νη καζεηέο ζα πξέπεη λα αληινχλ γλψζεηο θαη
εκπεηξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο θαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Παξαηεξήζεηο,
πεηξακαηηζκνί, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ δαζθάινπο, γνλείο, θαιιηηέρλεο,
επαγγεικαηίεο αιιά θαη απφ έξγα ηέρλεο, βηβιία, κνπζεία, MME, εκπινπηίδνπλ ην
κάζεκα θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε εκπεηξία δσήο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Δηθαζηηθήο Αγσγήο πξέπεη:








Να γίλεηαη ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα, φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, γηα λα παξνπζηάδεηαη ε
εηθφλα ηνπ θφζκνπ εληαία θαη φρη θαηαθεξκαηηζκέλε, αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπ
καζήκαηνο
Να ζπλδέεη ν εθπαηδεπηηθφο ην κάζεκα ησλ εηθαζηηθψλ κε ηα άιια καζήκαηα ηνπ
ζρνιείνπ ρξεζηκνπνηψληαο θαηάιιεια παξαδείγκαηα, εξεζίζκαηα, θίλεηξα θαη
κεζφδνπο θαζψο επίζεο θαη κε ηε γχξσ πξαγκαηηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ
Να κεζνδεχεηαη αλαγσγή ηεο εκπεηξίαο ζε γλψζε. Να απνηεινχλ βάζε γηα
δεκηνπξγία εηθαζηηθνχ έξγνπ, γηα αλάιπζε, γηα αηζζεηηθή πξνζέγγηζε θαη γηα
θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Σέρλεο νη γλψζεηο πνπ απνθηψληαη απφ
επηζθέςεηο ζε θαιιηηερληθνχο ρψξνπο, απφ παξνπζηάζεηο έξγσλ ηέρλεο ή απφ
επηζθέςεηο ζε ρψξνπο θπζηθνχ θάιινπο
Να ζέβεηαη ν εθπαηδεπηηθφο ηε ζηαδηαθή
σξίκαλζε ησλ παηδηψλ θαη ηε
δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο. Να αξρίδεη κε δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα,
απιέο θαη νηθείεο ζ΄ απηά θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ λα πξνρσξεί ζε
δξαζηεξηφηεηεο πεξηζζφηεξν ζχλζεηεο
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Να ζηεξίδεηαη ε δηδαζθαιία ζηελ επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κε ην δάζθαιν θαη ζηελ
νκαδηθή θαη ζηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία
Να έρεη γλσζηνινγηθφ θαη δεκηνπξγηθφ ραξαθηήξα ε αηζζεηηθή πξνζέγγηζε ησλ
έξγσλ ηεο ηέρλεο. Ζ ζεσξία λα ζπλδέεηαη κε ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Να
ζπλδέεηαη δειαδή κε ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία
Να θαηαλνεζεί ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο Σέρλεο σο ε ζεκαληηθφηεξε κέζνδνο
Δηθαζηηθήο Αγσγήο ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν
Να νξγαλψλνληαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα φιεο ηηο ηάμεηο (επηζθέςεηο ζε
κνπζεία, γθαιεξί, ρψξνπο δεκηνπξγίαο)
Να δηνξγαλψλνληαη εθζέζεηο, εθδειψζεηο θαη ζπδεηήζεηο πνπ ζα αλεβάδνπλ ην
επίπεδν ηνπ καζήκαηνο θαη ζα εληζρχνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ γηα
ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ, ζηελ αεηθνξία



Να πξνεηνηκάδεηαη, λα ζρεδηάδεη θαη λα νξγαλψλεη ην κάζεκα ν εθπαηδεπηηθφο



Να επηηξέπεηαη ζην καζεηή ν απηνζρεδηαζκφο απζφξκεηα ή ηπραία
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Να πξνηξέπνληαη νη καζεηέο ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα
ζπδεηνχλ θαη λα επηιέγνπλ
ζέκαηα γηα ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects). Οη
ζπλζεηηθέο εξγαζίεο βαζίδνληαη ζηελ απηελέξγεηα θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ
καζεηψλ. Οη καζεηέο αθνχ επηιέμνπλ ην ζέκα θαη δηαηππψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο,
δηακνξθψλνπλ έλα γεληθφ ζρέδην εξγαζίαο, ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, αλαδεηνχλ,
ζπιιέγνπλ θαη αμηνπνηνχλ απιέο πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ, πινπνηνχλ ην πξφγξακκά
ηνπο, ζπδεηνχλ θαη πξνζαξκφδνπλ αλαιφγσο ηελ πνξεία ηνπο θαη νινθιεξψλνπλ
αμηνινγψληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Ο δηδάζθσλ βνεζά θαη ζπκβνπιεχεη φπνπ
είλαη απαξαίηεην

Γεληθά, ε Σέρλε είλαη πξφζθνξν κέζν δηαζεκαηηθήο, δηεπηζηεκνληθήο θαη
δηαπνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο γλψζεο. Οη καζεηέο
νξγαλψλνπλ ηηο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή θαη
ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ππφ επεμεξγαζία δηαζεκαηηθφ
αληηθείκελν. Ζ δηαζεκαηηθφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη δχν ή πεξηζζφηεξα γλσζηηθά
αληηθείκελα. Οη δηδάζθνληεο απηά ηα
γλσζηηθά
αληηθείκελα είλαη θαιφ λα
ζπλεξγάδνληαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπλζεηφηεξε επεμεξγαζία δηαζεκαηηθψλ ζεκάησλ.
ε θάζε ελφηεηα καζεκάησλ, θαη φρη απαξαίηεηα ζε κία δηδαθηηθή ψξα, ν
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο ελφηεηαο απφ πνιιέο πιεπξέο,
ηζηνξηθή, αηζζεηηθή, ζεσξεηηθή, πξαθηηθή θαη ηα ινηπά, ψζηε λα επηηπγράλεηαη
ζθαηξηθφηεηα θαη ηζνξξνπία.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηδαθηέα χιε πνπ πξνηείλεηαη είλαη εθηεηακέλε θαη ε πνηθηιία
ηεο κεγάιε. Αθφκα θαη νη δπλαηφηεηεο γηα νξγάλσζε projects είλαη πνιιέο. Καζψο
ην κάζεκα είλαη κνλφσξν ν εθπαηδεπηηθφο έρεη κεγάιε δπλαηφηεηα επηινγήο
αλάκεζα ζηα ζέκαηα πνπ ζα επηιέμεη, ζα επεμεξγαζηεί θαη ζα δηδάμεη,
πξνζαξκνδφκελνο/ε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, ηεο ηάμεο, ηεο ειηθίαο ησλ
καζεηψλ.
Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζην πξνηεηλφκελν Πξφγξακκα πνπδψλ γηα ην Νέν
ρνιείν δελ πξνηείλεηαη θαζνξηζκέλε χιε ρσξηζκέλε ζε σξηαία ή δίσξα καζήκαηα.
Οη άμνλεο πεξηερνκέλσλ αθήλνπλ ηνλ δηδάζθνληα λα θάλεη ηνπο δηθνχο ηνπ
ζπλδπαζκνχο θαηά ηηο αλάγθεο ηεο ηάμεο ηνπ. Οη άμνλεο δίλνπλ ηελ θαηεχζπλζε
θαζψο είλαη ηαμηλνκεκέλνη, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ θαη
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απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν. Δίλαη απηνλφεην, φηαλ θαλείο δεη ηα
πεξηερφκελά ηνπο, φηη νη άμνλεο δελ ζηέθνληαη απηφλνκνη θαη δηαθξηηνί ν έλαο απφ ηνλ
άιινλ. Γηα θάζε ελφηεηα καζήκαηνο πνπ ζα νξγαλψζεη ν δηδάζθσλ ζα δηαπιέμεη ηα
πεξηερφκελα ησλ αμφλσλ γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ καζήκαηνο.

Αμηνιόγεζε
Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ παηδηνχ είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηδαθηηθήο
δηαδηθαζίαο θαη πξέπεη λα απνηειεί γηα ην παηδί αθεηεξία γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ θαη κέζν ελζάξξπλζεο ζηε καζεζηαθή πνξεία ηνπ. Ο καζεηήο δνπιεχεη κε
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο: εθηειεί ηα έξγα ηνπ ζην κπινθ ζην νπνίν δεκηνπξγεί
αηνκηθέο εξγαζίεο, ζρεδηάδεη ζην κπινθ ζθίηζα ή νινθιεξσκέλα έξγα, ηα νπνία καδί
κε ην ππφινηπν πιηθφ ηεο εθάζηνηε ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ ζηελ νπνία επηδίδεηαη
δεκηνπξγεί θάθειν εξγαζηψλ, ην portfolio θαη ηέινο δεκηνπξγεί εηθαζηηθφ έξγν απιφ ή
ζχλζεην (project) ζπκκεηέρνληαο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο .
Αμηνινγνχκε κε πξφζθνξεο θαη πνηθίιεο κεζφδνπο (ζπδήηεζε/ζπκκεηνρή ζηελ
ηάμε, εθηέιεζε, νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε εξγαζηψλ, βαζκφο ζπκκεηνρήο ζηηο
νκάδεο εξγαζίαο, νξγάλσζε θαη ζπλδπαζκφο πιηθνχ ή/θαη ηδεψλ ζην portfolio,
βαζκφο εμνηθείσζεο κε εξεπλεηηθά εξγαιεία φπσο ην δηαδίθηπν, ηα βηβιία ηεο
ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο θιπ.) ηφζν ηελ θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή, ηε
ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ απφδνζε, ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζπκκεηνρή
ηνπ παηδηνχ αιιά θαη ηε ζπλνιηθή ηνπ επίδνζε ζε ζρέζε κε ηε δηδαρζείζα χιε, ψζηε
ε αμηνιφγεζε λα έρεη εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία.
Δλζαξξχλνπκε ην παηδί ζηελ απηναμηνιφγεζε φρη κφλν ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
έξγσλ ηνπ αιιά θπξίσο ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη
επίζεο λα απηναμηνινγείηαη σο πξνο ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηνπ, ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ
ηνπ, ηελ θαηαιιειφηεηα
ηνπ δηδαθηηθνχ θαη ηνπ επνπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Σέινο
πξνηείλεηαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο. (βιέπε θαη ζει.81-83).

Δξγαζηήξηα εηθαζηηθώλ γηα ην Γεκνηηθό
Πάγην αίηεκα γηα ηελ θαηάιιειε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Δηθαζηηθήο
Αγσγήο είλαη ν εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξνο-εξγαζηήξην κε θαηάιιειε ππνδνκή γηα
ηε ρξήζε πνηθίισλ πιηθψλ, απνζεθεπηηθφ ρψξν, βηβιηνζήθε, δπλαηφηεηα πξνβνιψλ,
ζπζθφηηζεο θαη πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. Δθθξάδνληαο ηε ζηγνπξηά
φηη ζα ππάξμεη πξφβιεςε ζην Νέν ρνιείν λα ππάξρεη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα
ρψξνο εηθαζηηθνχ εξγαζηεξίνπ, παξαζέηνπκε ηελ πεξηγξαθή ηνπ.
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Πεξηγξαθή εξγαζηεξίνπ
Σν εξγαζηήξην Δηθαζηηθψλ πξέπεη λα έρεη σο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο:








Δπξπρσξία, θαιφ θσηηζκφ, παξνρή λεξνχ κε θαηάιιειε απνρέηεπζε, ζσζηφ
αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ
Ράθηα, ληνπιάπηα θαη ηδηαίηεξν απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηε θχιαμε έξγσλ,
πιηθψλ θαη εξγαιείσλ
Σα απαξαίηεηα κέζα, γηα λα εμππεξεηνχληαη νη πνιιαπιέο αλάγθεο εξγαζίαο
ησλ παηδηψλ, φπσο κεγάια ηξαπέδηα γηα εξγαζία αηνκηθή ή θαηά νκάδεο,
θαβαιέηα, επίπεδεο επηθάλεηεο έθζεζεο έξγσλ
Γπλαηφηεηεο πξνβνιήο (πξνβνιέα ζιάηληο, νζφλε, θνπξηίλεο ζπζθφηηζεο,
video projector, pc ή laptop) ηειεφξαζε, cd player θαη καγλεηφθσλν



Τιηθά θαη εξγαιεία αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ



Βηβιηνζήθε, αξρείν επνπηηθνχ πιηθνχ (cd, αθίζεο, θσηνγξαθίεο, παιηά video)



Πιήξε εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα δηάθνξα είδε εηθαζηηθψλ ηερλψλ κε ζπλζεηφηεξεο
δπλαηφηεηεο θαη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο, δεκηνπξγία επηκέξνπο εξγαζηεξίσλ
- γσληψλ γηα ηα αληηθείκελα πνπ πξνηείλεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. ηαλ δελ
ππάξρεη κφληκν εξγαζηήξην δεκηνπξγνχκε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ ζηηο θνηλέο
κε ηα άιια καζήκαηα αίζνπζεο κεηαθέξνληαο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηα
απαξαίηεηα πιηθά θαη κέζα.

Πξόγξακκα ζπνπδώλ Γπκλαζίνπ
θνπόο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο
Ο γεληθφο ζθνπφο ηεο Δηθαζηηθήο Αγσγήο ζην Γπκλάζην είλαη λα γλσξίζεη ην
παηδί ηηο Δηθαζηηθέο ηέρλεο, λα εκβαζχλεη ζ' απηέο θαη λα ηηο απνιαχζεη κέζα απφ
ηζφξξνπεο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη δεκηνπξγίαο έξγσλ αιιά θαη κέζα
απφ ηε γλψζε θαη θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ηέρλεο, ψζηε λα θαιιηεξγεζεί σο
δεκηνπξγφο, σο θηιφηερλνο ζεαηήο αιιά θαη σο ελεξγφο ζπκκέηνρνο ζην θνηλσληθφ
γίγλεζζαη δηα κέζνπ ηεο ηέρλεο.

Γεληθνί δηδαθηηθνί ζηόρνη
Με ηε δηδαζθαιία ησλ Δηθαζηηθψλ ζην Γπκλάζην επηδηψθεηαη λα θαιιηεξγεζεί:



Ζ δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε δξάζε ηνπ καζεηήο ζε εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ γλψζε θαη ε ρξήζε ησλ πιηθψλ, ησλ κέζσλ, ησλ εξγαιείσλ, ησλ ηερληθψλ
θαη ησλ πεγψλ ζε πνηθίιεο εηθαζηηθέο κνξθέο.
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Ζ επαηζζεηνπνίεζε, ε αληαπφθξηζε, ε θαηαλφεζε, ε εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε,
ε θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη ε αλάιπζε ηνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ αιιά θαη ηνπ
θαηλνκέλνπ ηεο Σέρλεο γεληθφηεξα.
Ζ θαηαλφεζε ηεο πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ηέρλεο ζηελ
εμέιημε ηεο θνηλσλίαο δηαρξνληθά θαη ζπγρξνληθά.
Ζ θαηαλφεζε πξνβιεκάησλ, πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη κε ηελ
έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ην θαιφ νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε.
Ζ απφθηεζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζηελ εηεξφηεηα κέζα απφ ηελ επαθή
ηνπο κε έξγα ηέρλεο άιισλ πνιηηηζκψλ.

Δηδηθφηεξα, κε ην κάζεκα ηεο Δηθαζηηθήο Αγσγήο νη καζεηέο πξέπεη λα είλαη ζε
ζέζε:




















Να αληινχλ ηδέεο απφ ηελ άκεζε νπηηθή θαη απηηθή εκπεηξία, ηε κλήκε θαη ηε
θαληαζία.
Να ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
πεηξακαηηζκφ κε θάζε είδνπο πιηθά, ηερληθέο θαη κέζα, ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο
(επίπεδν, φγθνο, ρψξνο, ρξφλνο).
Να πεηξακαηίδνληαη θαη λα εθθξάδνληαη κε θάζε είδνπο νπηηθφ θαη επνπηηθφ
πιηθφ (βηβιία, θσηνγξαθίεο, δηαθάλεηεο, θσηνηππίεο, αθίζεο θαη άιια) απφ
δηαθνξεηηθέο πεγέο, δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο (κνπζεία, αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο, αίζνπζεο ηέρλεο, κέζα απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη άιινχ), ψζηε
λα θαηαιήγνπλ ζε ηδέεο πνπ λα σζνχλ ζηελ παξαγσγή πξνζσπηθνχ έξγνπ.
Να βειηηψλνπλ κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε ηηο δεμηφηεηεο, θαζψο θαη ηηο
ηθαλφηεηεο επηινγήο, θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο εξεζηζκάησλ πξάγκα πνπ ζα
βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπο.
Να θαηαλννχλ ηε ζεκαζία ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηνπο - θάησ
απφ ην πξίζκα ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο αξρηθήο ηδέαο ηνπο είηε απφ ηνπο ίδηνπο
είηε απφ ηνπο άιινπο - σο απνηέιεζκα ζπδήηεζεο, θξηηηθήο θαη επηξξνήο.
Να κεηαθέξνπλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε απφ ηα έξγα
θαιιηηερλψλ ζηελ παξαγσγή πξνζσπηθψλ έξγσλ.
Να πξνζεγγίδνπλ αηζζεηηθά ηα έξγα ηεο ειιεληθήο, ηεο επξσπατθήο θαη ηεο
παγθφζκηαο
ηέρλεο
δηαθνξεηηθψλ
επνρψλ,
αλαθαιχπηνληαο
θαη
αλαγλσξίδνληαο ηηο ζρέζεηο αλάκεζά ηνπο.
Να αλαγλσξίδνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο
κηαο ηδέαο απφ ηνπο δηάθνξνπο θαιιηηέρλεο θαη λα ηηο ζπζρεηίδνπλ κε ην
λφεκα ηνπ έξγνπ, θαηαλνψληαο φηη νη αληηιήςεηο πνπ είλαη δηαθνξεηηθέο ζε
θάζε επνρή επηδξνχλ ζηε κνξθή, ζην πεξηερφκελν θαη ζηνλ επηθνηλσληαθφ
ραξαθηήξα θάζε έξγνπ.
Να αλαγλσξίδνπλ ηηο αηζζεηηθέο αμίεο ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ
πεξηβάιινληνο, λα αλαπηχζζνπλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο ζπλζήθεο πνπ
ηα δηακνξθψλνπλ αιιά θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζρέζε.
Να επαηζζεηνπνηεζνχλ σο πξνο ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ην νπηηθφ πνιηηηζηηθφ
πεξηβάιινλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ δσήο καο.
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Να επηθνηλσλνχλ κε ηα έξγα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ αιιά θαη κε θάζε εηθφλα,
ψζηε λα αηζζαλζνχλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ εληχπσζε θαη ηελ επίδξαζε πνπ
απηά αζθνχλ ζηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο.
Να εθθξάδνληαη θαη λα επηθνηλσλνχλ ιεθηηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θαηάιιειε
νξνινγία πάλσ ζε ζέκαηα Σέρλεο.
Να αληηιακβάλνληαη φηη νη ηέρλεο θαη νη εθαξκνγέο ηνπο ζρεηίδνληαη κε πνιιά
επαγγέικαηα.
Να πξνζεγγίδνπλ ην πνιχπινθν θαηλφκελν ηεο Σέρλεο ζθαηξηθά θαη λα
αληηιακβάλνληαη ηελ ακθίδξνκε ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε ζεσξίαο θαη
πξάμεο.
Να εληνπίδνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα εηθαζηηθά έξγα θαη ζηα έξγα ησλ
άιισλ ηερλψλ θαζψο θαη ησλ επηζηεκψλ, ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη ηε
θχζε.

Μεζνδνινγηθέο Πξνζεγγίζεηο
Σα “Δηθαζηηθά” είλαη έλα πνιχπιεπξν θαη πνιπδηάζηαην κάζεκα, πνπ απαηηεί
δξαζηήξην θαη δεκηνπξγηθφ εθπαηδεπηηθφ, αιιά θαη
καζεηέο κε ηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά.
Ο εθπαηδεπηηθφο Σέρλεο νθείιεη λα πξνγξακκαηίδεη ηηο εηήζηεο δξαζηεξηφηεηεο
εληφο θαη εθηφο ηεο ηάμεο, λα πξνγξακκαηίδεη εγθαίξσο ηηο ελφηεηεο καζεκάησλ κε
θνηλφ ζέκα, θαη λα πξνεηνηκάδεη θάζε κάζεκα. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε
ηνπ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ πξνεγνχκελσλ θαη ησλ επφκελσλ ηάμεσλ, ψζηε
λα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη νξγαληθή ελφηεηα απφ ρξνληά ζε ρξνληά ζηε δηδαζθαιία ηνπ.
Ζ ρξήζε βηβιίνπ καζεηή θαη πνηθίισλ άιισλ δηδαθηηθψλ θαη επνπηηθψλ πιηθψλ ζε
θακηά πεξίπησζε δελ θαηέζηεζαλ ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ βηβιηνθεληξηθφ. Ζ
νξγάλσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ, κε ηα απαξαίηεηα ζε θάζε δηδαθηηθή ψξα πιηθά γηα ηνλ
εθπαηδεπηηθφ θαη γηα ηα παηδηά, θαη παξάιιεια θαη ε νξγάλσζε παξάιιεισλ
δξαζηεξηνηήησλ ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα κεξηκλά γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη γηα
ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο ηέρλεο θαη λα αλαλεψλεη ην δηδαθηηθφ θαη ην
επνπηηθφ πιηθφ.
Δπίζεο, πξέπεη λα ζπλδέεη πνηθηινηξφπσο ην ζρνιηθφ εξγαζηήξην κε
επαγγεικαηηθά εξγαζηήξηα Καιψλ
θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, φπσο
κε
εξγαζηήξηα θεξακηθήο, πθαληηθήο, αξγπξνρνταο, μπινγιππηηθήο, κε βηνηερλίεο θαη κε
βηνκεραλίεο ξνχρσλ, επίπισλ, ρξεζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη άιια, θαη λα νξγαλψλεη
επηζθέςεηο, δηαιέμεηο, εξγαζίεο θαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ην κάζεκά ηνπ.
Αθφκα, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεί ηηο θαζεκεξηλέο δεκηνπξγίεο έξγσλ απφ ηα παηδηά
κε ηε δηνξγάλσζε
εθζέζεσλ θαη λα επηβξαβεχεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο,
αλαηξνθνδνηψληαο ζεηηθά ηε δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία.
Ο πεξηνξηζκέλνο απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα ρξφλνο ηνπ καζήκαηνο νδεγεί
ζηελ επηινγή νξηζκέλσλ ζεκάησλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζηα νπνία ν
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θαζεγεηήο ζα εκβαζχλεη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ θαη ην
πξνζσπηθφ πξφγξακκά ηνπ, ελψ άιια ζα ηα δηδάμεη ρσξίο λα επεθηαζεί ηδηαίηεξα.
Μηθξφ κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κπνξεί λα παξαιεηθζεί εληειψο θαη λα
αληηθαηαζηαζεί κε θαιιηηερληθά ζέκαηα ηνπηθνχ ή άιινπ ραξαθηήξα.
Ζ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαη ελαζρφιεζε δε ζα πξέπεη λα έρεη γλσζηνινγηθφ
ραξαθηήξα, αιιά λα εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ ηέρλεο θαη λα νινθιεξψλεη ηε
δεκηνπξγηθή πξάμε .
“Ζ δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην επίπεδν Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζεκαίλεη
νξηδφληηα ζχλδεζε θαη νξγάλσζε. Έηζη πνπ ε επεμεξγαζία ζεκάησλ ή ελλνηψλ πνπ
αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο λα γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα πξνζδηνξίδνληαη νη
ζρέζεηο θαη λα αλαδεηθλχνληαη ηα ζεκεία ηνκήο ηνπο”
ην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο θάζε κάζεκα ηνπ ζρνιείνπ πνπ ρξεηάδεηαη ηελ
Δηθφλα (θσηνγξαθία, ζθίηζν, ζρέδηα θηι) κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ην κάζεκα ησλ
“Δηθαζηηθψλ” (Καιιηηερληθψλ).
Ζ Σέρλε απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά κπνξεί λα εληαρζεί κε πνιινχο ηξφπνπο ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ησλ άιισλ καζεκάησλ. Σν κάζεκα ησλ Καιιηηερληθψλ κπνξεί λα
αληιήζεη ιδέερ, θέμαηα και πεπιεσόμενο γηα δεκηνπξγία έξγσλ ηέρλεο, εξγαζηψλ ή
projects
(ζρέδην
εξγαζίαο
κε
βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή
δηδαζθαιία,
νκαδνζπλεξγαηηθφ θαη καζεηνθεληξηθφ) απφ φια ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.
Γηα παξάδεηγκα: Με ηα “Θξεζθεπηηθά”:




ππακηική: Βπδαληηλή ηέρλε, Δθθιεζηαζηηθή ηέρλε, αγηνγξαθία, ηέκπια,
μπινγιππηηθή, Δπαγγειηνθαιχκκαηα, Ηεξή ηέρλε άιισλ ιαψλ θηι.
θευπία: Ζζηθή, θαιφ, σξαίν, ηδενινγία, ζξεζθεπηηθφηεηα, Ηζηνξία ζξεζθείαο,
ζξεζθεπηηθή ηέρλε, θνζκηθή ηέρλε θηι.

Οξηζκέλνη απφ ηνπο καζεηέο κπνξεί λα ελδηαθεξζνχλ γηα ζπλζεηηθέο εξγαζίεο,
ηηο νπνίεο είηε πξνηείλεη ν θαζεγεηήο είηε πξνηείλνπλ νη ίδηνη. Απηνί νη καζεηέο
αθνινπζνχλ ζε γεληθέο γξακκέο ην θνηλφ κε ηνπο άιινπο Πξφγξακκα πνπδψλ θαη
εκβαζχλνπλ πεξηζζφηεξν ζην ζέκα πνπ ηνπο ελδηαθέξεη.
Πξνηξέπνπκε ηα παηδηά
λα ζπδεηνχλ θαη επηιέγνπλ ζέκαηα γηα ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects). Σα παηδηά,
αθνχ επηιέμνπλ ην ζέκα θαη δηαηππψζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, δηακνξθψλνπλ έλα γεληθφ
ζρέδην εξγαζίαο, ρσξίδνληαη ζε νκάδεο, αλαδεηνχλ, ζπιιέγνπλ θαη αμηνπνηνχλ απιέο
πιεξνθνξίεο θαη πιηθφ, πινπνηνχλ ην πξφγξακκά ηνπο, ζπδεηνχλ θαη πξνζαξκφδνπλ
αλαιφγσο ηελ πνξεία ηνπο θαη νινθιεξψλνπλ αμηνινγψληαο ην ηειηθφ απνηέιεζκα.
Ο δηδάζθσλ βνεζά θαη ζπκβνπιεχεη φπνπ είλαη απαξαίηεην.
Γεληθά ε Σέρλε είλαη πξφζθνξν κέζν δηαζεκαηηθήο θαη δηαπνιηηηζκηθήο
πξνζέγγηζεο ηεο γλψζεο. Δηδηθφηεξα φκσο, ε δηαζεκαηηθφηεηα σο επεμεξγαζία
θνηλψλ ζεκάησλ δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο, ησλ Δηθαζηηθψλ κε άιια αληηθείκελα ηνπ
ζρνιείνπ, πεξηιακβάλεηαη νπσζδήπνηε ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ ηνπ καζήκαηνο
ησλ Δηθαζηηθψλ ζε κηα έθηαζε 10% πεξίπνπ ηνπ εηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.
Οη καζεηέο νξγαλψλνπλ ηηο δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο ηνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ
δηδάζθνληνο ή θαη ησλ άιισλ δηδαζθφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ππφ επεμεξγαζία
δηαζεκαηηθφ αληηθείκελν.
Ζ δηαζεκαηηθφηεηα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη δχν ή πεξηζζφηεξα γλσζηηθά
αληηθείκελα Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ απηά ηα γλσζηηθά αληηθείκελα είλαη
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θαιφ λα ζπλεξγάδνληαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ζπλζεηφηεξε επεμεξγαζία δηαζεκαηηθψλ
ζεκάησλ.
Ζ έθηαζε θαη ε πνηθηιία ηεο πξνζθεξφκελεο δηδαθηέαο χιεο θαη ηεο
δηαζεκαηηθφηεηαο ζην παξφλ Πξφγξακκα πνπδψλ (Π. .) είλαη κεγάιε γηα έλα
κνλφσξν κάζεκα. Ο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη, απφ ηελ παξνχζα χιε θαη κε θξηηήξην ην
εθηθηφ, ηα πξνο επεμεξγαζία ζέκαηα ηα νπνία ζηα πιαίζηα ηνπ Π. , κπνξνχλ λα
πνηθίινπλ απφ ηάμε ζε ηάμε, απφ ρξνληά ζε ρξνληά θαη απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν θαη
θπξίσο, πξέπεη λα ελεξγεί κε γλψκνλα ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε.
















ε θάζε ελφηεηα καζεκάησλ, θαη φρη απαξαίηεηα ζε κία δηδαθηηθή ψξα, ν
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίδεη ην ζέκα ηεο ελφηεηαο απφ πνιιέο
πιεπξέο, ηζηνξηθή, αηζζεηηθή, ζεσξεηηθή, πξαθηηθή θαη ηα ινηπά, ψζηε λα
επηηπγράλεηαη ζθαηξηθφηεηα θαη ηζνξξνπία.
Σν παξφλ Πξφγξακκα πνπδψλ δελ πξνηείλεη ζηελά θαζνξηζκέλε χιε
ρσξηζκέλε ζε σξηαία καζήκαηα. Πξνζθέξεη άμνλεο πεξηερνκέλσλ πνπ
ζπλδπάδεη θαηά ηελ θξίζε ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο. Οη άμνλεο είλαη ηαμηλνκεκέλνη
ελδεηθηηθά απφ ην γεληθφ ζην εηδηθφ θαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζην αθεξεκέλν.
Απηνί φκσο δε δηδάζθνληαη αλεμάξηεηα ν έλαο απφ ηνλ άιιν. ε θάζε ζέκα
δηδαζθαιίαο δηαπιέθνληαη πνιιά ζηνηρεία απφ ηα πεξηερφκελα θαη ηνπο
ζηφρνπο άιισλ αμφλσλ, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηδάμεη
ηνπο άμνλεο κε ηε ζεηξά πνπ εθείλνο επηιέγεη.
ε θάζε σξηαίν κάζεκα ε δηδαζθαιία πξέπεη λα είλαη ηφζε, ψζηε λα αθήλεη
κεγάιν ρξνληθφ πεξηζψξην ζηα παηδηά γηα δξαζηεξηφηεηεο, γηα επεκβάζεηο θαη
γηα ζπδεηήζεηο επίζεο
γηα ζρφιηα, γηα νδεγίεο, γηα θξίζεηο έξγσλ θαη
εξγαζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ καζεηψλ θαη
γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επφκελσλ καζεκάησλ.
Ζ δηδαζθαιία, πνπ είλαη ζπλήζσο νκαδηθή, ζα πξέπεη ζπρλά λα
εμαηνκηθεχεηαη, γηα λα εληζρχεη ηνπο αδχλαηνπο, αιιά θαη λα θαζνδεγεί θαη λα
ζπκβνπιεχεη ηνπο ηπρφλ ηαιαληνχρνπο.
Ζ χπαξμε βηβιηνζήθεο ηέρλεο θαη άιισλ δεκηνπξγηθψλ γσληψλ - εξγαζηεξίσλ
κέζα ζηελ αίζνπζα επηηξέπνπλ ζε νκάδεο παηδηψλ λα εξγάδνληαη ηαπηφρξνλα
κε ηελ ππφινηπε ηάμε.
Ζ δηδαζθαιία πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ
αιιά θαη ζηηο πηζαλψο ιαζεκέλεο αληηιήςεηο ηνπο γηα ζέκαηα Σέρλεο λα
παίξλεη αθνξκή απφ ηε δηδαζθαιία άιισλ καζεκάησλ, απφ ηα ελδηαθέξνληα
ησλ παηδηψλ, απφ ζρέζεηο, απφ γεγνλφηα, απφ ζπγθξνχζεηο, θαη γεληθά απφ
ηελ Σέρλε θαη ηε δσή εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ.
Οη ζρνιηθέο γηνξηέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ αθνξκή νκαδηθήο πνιχπιεπξεο
θαιιηηερληθήο
ζπλεξγαζίαο,
πξσηφηππσλ
εθδειψζεσλ,
ππεχζπλεο
πξνεηνηκαζίαο θαη θπξίσο θαιαίζζεηνπ απνηειέζκαηνο.
Παξά ην γεγνλφο φηη ην κάζεκα έρεη έλαλ ειεχζεξν ραξαθηήξα, πνπ αθήλεη
πεξηζψξην ζην ηπραίν θαη ζην απζφξκεην, πξέπεη λα θηίδεηαη ζε κία
επηζηεκνληθά πξνγξακκαηηζκέλε δηδαθηηθή θαη καζεζηαθή πνξεία, γηα λα
έρνπκε ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα κε ην κηθξφηεξν θφπν.
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Κάζε θαιιηηέρλεο εθπαηδεπηηθφο, φπνηα εηθαζηηθή εηδίθεπζε θαη λα έρεη, ζα
πξέπεη λα δηδάζθεη επηκνξθνχκελνο φιεο ηηο κνξθέο ησλ Δηθαζηηθψλ Σερλψλ
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ.

Αμηνιόγεζε


Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ καζεηή είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πξέπεη λα απνηειεί γηα ην καζεηή λέα αθεηεξία θαη
ελζάξξπλζε. Αμηνινγνχκε ζπλεθηηκψληαο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζεηή
θαη ηε δξάζε ηνπ, ζηε βάζε ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο.
Δηδηθφηεξα αμηνινγνχκε:






Σα έξγα ηνπ (πξνζρέδηα, ζεκεηψζεηο, έξγα δχν θαη ηξηψλ δηαζηάζεσλ) ζε
θαζεκεξηλή βάζε αιιά θαη σο ζχλνιν.
Σε ζπκκεηνρή, ην ελδηαθέξνλ, ηελ πξνζπάζεηα, ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ.
Σν βαζκφ απφθηεζεο γλψζεσλ
πξνζιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα.

θαη

δεμηνηήησλ

θαη

γεληθφηεξα



Σηο εξγαζίεο, ηηο ζπλζεηηθέο εξγαζίεο, ηηο έξεπλεο, ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ.



Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδνζεο ηνπ ζηα δηαγσλίζκαηα ή ζηα ηεζη.



ηελ

Έρνπκε ππφςε καο φηη ην κάζεκα δηδάζθεη ηελ Σέρλε ηφζν πξαθηηθά φζν θαη
ζεσξεηηθά θαη αμηνινγνχκε ηελ απφδνζε ηνπ καζεηή θαη ζηηο δχν απηέο
παξακέηξνπο.

Αμηνινγνχκε επηιέγνληαο νξηζκέλεο απφ ηηο παξαθάησ πξφζθνξεο κεζφδνπο, κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ φπσο ζπδεηήζεηο, ζρφιηα, θξηηηθή,
εξσηεκαηνιφγηα, νιηγφιεπηα γξαπηά ή πξνθνξηθά ηεζη, δηαγψληζκα κε δεκηνπξγία
έξγνπ θαη αλάιπζε έξγσλ ηέρλεο, ψζηε λα έρνπκε αμηνιφγεζε έγθπξε θαη
αληηθεηκεληθή (αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εξγαζίεο, θάθεινο εξγαζηψλ)
Δλζαξξχλνπκε ηελ απηναμηνιφγεζε ησλ παηδηψλ σο κέξνο ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο
πνξείαο.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη αθφκε λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
κεζφδσλ δηδαζθαιίαο ηνπ, ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ
δηδαθηηθψλ θαη ησλ επνπηηθψλ πιηθψλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε (βιέπε θαη ζει.81-83).

Δξγαζηήξηα Δηθαζηηθώλ γηα ην Γπκλάζην
Πάγην αίηεκα γηα ηελ θαηάιιειε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Δηθαζηηθήο
Αγσγήο είλαη ν εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξνο-εξγαζηήξην κε θαηάιιειε ππνδνκή γηα
ηε ρξήζε πνηθίισλ πιηθψλ, απνζεθεπηηθφ ρψξν, βηβιηνζήθε, δπλαηφηεηα πξνβνιψλ,
ζπζθφηηζεο θαη πξφζβαζεο ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. Δθθξάδνληαο ηε ζηγνπξηά
φηη ζα ππάξμεη πξφβιεςε ζην Νέν ρνιείν λα ππάξρεη ζε θάζε ζρνιηθή κνλάδα
ρψξνο εηθαζηηθνχ εξγαζηεξίνπ, παξαζέηνπκε ηελ πεξηγξαθή ηνπ.
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Πεξηγξαθή εξγαζηεξίνπ
Σν εξγαζηήξην Δηθαζηηθψλ πξέπεη λα έρεη σο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο:
Δπξπρσξία, θαιφ θσηηζκφ, παξνρή λεξνχ κε θαηάιιειε απνρέηεπζε, ζσζηφ
αεξηζκφ ηνπ ρψξνπ.



Ράθηα, ληνπιάπηα θαη ηδηαίηεξν απνζεθεπηηθφ ρψξν γηα ηε θχιαμε έξγσλ,
πιηθψλ θαη εξγαιείσλ.



Σα απαξαίηεηα κέζα, γηα λα εμππεξεηνχληαη νη πνιιαπιέο αλάγθεο εξγαζίαο
ησλ παηδηψλ, φπσο κεγάια ηξαπέδηα γηα εξγαζία αηνκηθή ή θαηά νκάδεο,
θαβαιέηα, επίπεδεο επηθάλεηεο έθζεζεο έξγσλ.



Γπλαηφηεηεο πξνβνιήο (πξνβνιέα ζιάηληο, νζφλε, θνπξηίλεο ζπζθφηηζεο θαη
άιια) ηειεφξαζε, βίληεν θαη καγλεηφθσλν.





Τιηθά θαη εξγαιεία αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ.



Βηβιηνζήθε, αξρείν επνπηηθνχ πιηθνχ θαη βηληενζήθε.
Πιήξε εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα δηάθνξα είδε εηθαζηηθψλ ηερλψλ κε ζπλζεηφηεξεο
δπλαηφηεηεο θαη κεγαιχηεξεο απαηηήζεηο.



Γεκηνπξγία επηκέξνπο εξγαζηεξίσλ - γσληψλ γηα ηα αληηθείκελα πνπ πξνηείλεη
ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. ηαλ δελ ππάξρεη κφληκν εξγαζηήξην δεκηνπξγνχκε
ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ ζηηο θνηλέο
κε ηα άιια καζήκαηα αίζνπζεο
κεηαθέξνληαο, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κέζα .



Γηδαθηηθό πιηθό γηα ην κάζεκα ησλ εηθαζηηθώλ
όισλ ησλ βαζκίδσλ
ΒΗΒΛΗΑ ΜΑΘΖΣΖ
ΒΗΒΛΗΑ 6
i)
Βηβιίν καζεηή, ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνύ
ii)

Βηβιίν καζεηή, ηάμεηο Γ΄ θαη ΄Γ Γεκνηηθνύ

iii)

Βηβιίν καζεηή, ηάμεηο Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνύ

iv)

3 Βηβιία καζεηή γηα ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ

ΣΔΣΡΑΓΗΑ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΚΖΔΧΝ ΜΑΘΖΣΖ
ΣΔΣΡΑΓΗΑ 6
v)

Σεηξάδην εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ καζεηή, ηάμεηο Α΄ θαη Β΄ Γεκνηηθνχ

vi)

Σεηξάδην εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ καζεηή, ηάμεηο Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ

vii)

Σεηξάδην εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ καζεηή, ηάμεηο Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ

viii)

3 Σεηξάδηα εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ καζεηή, ηάμεηο Α΄, Β΄, Γ΄ Γπκλαζίνπ

ΒΗΒΛΗΑ ΓΑΚΑΛΟΤ - ΚΑΘΖΓΖΣΖ
ΒΗΒΛΗΑ 6
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Βηβιίν δαζθάινπ γηα ηηο ηάμεηο Δ΄ θαη Σ΄ Γεκνηηθνχ

iv)

Βηβιίν θαζεγεηή γηα ηηο ηάμεηο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Γπκλαζίνπ
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Δπνπηηθό πιηθό
CD - ROM interactive γηα ην Γεκνηηθφ
CD γηα ην Γπκλάζην
Κξίλεηαη απαξαίηεην ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ Γπκλαζίνπ λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα
βηβιία, ηα ηεηξάδηα, θαη ην επνπηηθφ πιηθφ φισλ ησλ βαζκίδσλ.
Σν πιηθφ ππάξρεη ζε βηβιία ηνπ ΟΔΒ θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Φεθηαθνχ ρνιείνπ

ρέδηα εξγαζίαο
χγρξνλεο κνξθέο ηέρλεο (Δγθαηαζηάζεηο, Υάπεληλγθ, Πεξθφξκαλο,, Φεθηαθφο
εγγξακκαηηζκφο), κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ ζην ζρνιείν, ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, αξθεί ε
δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ ζα επηιεγεί λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ ειηθία θαη ζηηο αλάγθεο
ησλ καζεηψλ. Οη κνξθέο ηέρλεο πνπ πξνηείλνληαη είλαη ηέηνηεο πνπ αθήλνπλ αλνηθηή
ηελ ελαιιαθηηθή νξγάλσζε θαη ηνλ ζπλδπαζκφ πνιιψλ δηδαθηηθψλ δηαδηθαζηψλ: ηελ
αθήγεζε, ηελ αλάγλσζε θαη κειέηε γξαπηψλ θεηκέλσλ, ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
πιεξνθνξηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, φπσο έξγα ηέρλεο ή
εηθφλεο αιιά θαη video, θσηνγξαθία, νπηηθναθνπζηηθά δξψκελα θαη ηελ επεμεξγαζία
ηνπο κε ζηφρν ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο νκαδηθέο εξγαζίεο.
Κνηλφο ζηφρνο ησλ ζεκάησλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα ζρέδηα εξγαζίαο είλαη λα
πξνσζεζεί ζηε ζρνιηθή ηάμε.


Ο δηάινγνο, ε αλάιπζε θαη ε επεμεξγαζία ζεκάησλ-αληιεκέλσλ απφ
ηελ θαζεκεξηλφηεηα, (ζχλδεζε ηεο ηέρλεο κε ηε δσή), απφ ηελ ηζηνξία,
ηελ παξάδνζε, ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο, ηε θαληαζία.



Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ηδενζχειιαο
(brainstorming) γηα ηελ επηινγή θαη ηε λνεηή νπηηθνπνίεζε ηνπ
ζέκαηνο θαη θαηφπηλ ηελ εηθαζηηθή ηνπ πινπνίεζε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία
αθνινπζείηαη είηε πξφθεηηαη γηα αηνκηθή είηε πξφθεηηαη γηα νκαδηθή
εξγαζία. Σν απνηέιεζκα είλαη φρη κφλνλ ην έξγν πνπ δεκηνπξγείηαη, ην
νπνίν πξνζθέξεη ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο επίηεπμεο αιιά θαη ε κέζα απφ
απηφ δφκεζε θαη νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαη ηεο
θξηηηθήο ζθέςεο.
Ζ ζπλεξγαζία ησλ καζεηψλ ζε νκάδεο θαη ε ζπλέξγεηα ησλ ηερλψλ.



ηα ρέδηα Δξγαζίαο πξνηείλνληαη νη βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο
εηζήρζεζαλ κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζην λέν πξφγξακκα ζπνπδψλ: Δγθαηαζηάζεηο,
βίληεν ηέρλε, Πεξθφξκαλο, Υάπεληλγθ, Γηαπνιηηηζκηθή δξάζε, Φεθηαθφο
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εγγξακκαηηζκφο, Κνηλσληθή δσή θαη Αεηθφξνο αλάπηπμε. Σα ζέκαηα είλαη ελδεηθηηθά,
αλνηθηά γηα παξαπέξα επεμεξγαζία :α. απφ ηνλ δηδάζθνληα πξηλ ηελ παξνπζίαζή
ηνπο ζηνπο καζεηέο, ή/θαη β. κε ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ, ή/θαη γ. κε
άιινπο εθπαηδεπηηθνχο γηα κία δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Σα ζέκαηα είλαη αλνηθηά
γηα παξαπέξα δηεξεχλεζε, ζπλδηακφξθσζε, επηινγή επηκέξνπο δεηεκάησλ γηα
βαζχηεξε έξεπλα.
Σα ζέκαηα εκπεξηέρνληαη ζηελ θαηαλεκεκέλε γηα θάζε ηάμε χιε, ζε ζρέζε κε ηελ
ειηθία, ηελ πξνέιεπζε, ηηο πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο αιιά θαη ηα
ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ.
ιεο νη πξνηεηλφκελεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κπνξνχλ λα δηδαρζνχλ κέζα απφ ηελ
εθπφλεζε ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects), ηα νπνία ζα επηιέγνληαη απφ νκάδεο
καζεηψλ θαη ζα πξνζδηνξίδνληαη φζνλ αθνξά ην αθξηβέο πεξηερφκελφ ηνπο απφ ηνπο
ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εηθαζηηθνχ
εθπαηδεπηηθνχ. Ζ κνξθή απηψλ ησλ εξγαζηψλ κπνξεί λα είλαη δηεξεπλεηηθή (ζπιινγή
πιεξνθνξηψλ κέζσ δηαδηθηχνπ, ζπγγξαθή ζελαξίσλ θιπ.), βησκαηηθή (δξάζε,
Δγθαηάζηαζε, Performance-δξακαηνπνίεζε), ζπλδπαζηηθή.

Σν Ζκεξνιόγην (journal writing)
ηαλ νη καζεηέο εθπνλνχλ έλα Project καζαίλνπλ λα ηεξνχλ ην αηνκηθφ ηνπο
εκεξνιφγην παξάιιεια κε ην εκεξνιφγην ηεο νκάδαο φπνπ ν θάζε καζεηήο
θαηαγξάθεη ηελ αηνκηθή ηνπ ζπλεηζθνξά. ηε ινγηθή ηεο πξφιεςεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ηεο έγθαηξεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ
επζπλψλ, ν εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηεξνχλ κε επηκέιεηα απηφ ην
πξνζσπηθό εκεξνιόγην έλαξμεο θαη νινθιήξσζεο ησλ δξάζεψλ ηνπο. ε απηφ ην
εκεξνιφγην νη καζεηέο επηπξφζζεηα κπνξνχλ λα ζεκεηψλνπλ πιεξνθνξηαθά
ζηνηρεία γηα ηηο δξάζεηο ηνπο, αιιά θαη ζρφιηα, ζθέςεηο, παξαηεξήζεηο,
ζπλαηζζήκαηα, πξνηάζεηο, θξίζεηο θαη βηψκαηα. Δίλαη, κάιηζηα, ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθφ, φηαλ ην πεξηερφκελν ησλ ζεκεηψζεσλ νξγαλψλεηαη γχξσ απφ
θεληξηθά ζεκεία, φπσο, γηα παξάδεηγκα, «Ση ήμεξα» γηα ην ζέκα, «Ση ήζεια λα κάζσ»
θαη, ηειηθά, «Ση έκαζα», εκπινπηηζκέλν κε ζηνραζκνχο, θξίζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα1.
Σν Ζκεξνιφγην είλαη ε αηνκηθή έθζεζε ηνπ καζεηή. Δίλαη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ
αηνκηθψλ ηνπ εξγαζηψλ, ε θαηαγξαθή ηεο παξάδνζήο ηνπο ζηελ νκάδα, ηα
εξσηεκαηνιφγηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο νκάδαο θαη ησλ κειψλ ηεο (ηα ελδηάκεζα
ζηάδηα αλαηξνθνδφηεζεο, feedback). ιν ην πεξηερφκελν ηνπ αηνκηθνύ θαθέινπ
απνηειεί ην πιηθό ην νπνίν ζα αμηνπνηεζεί, αξγφηεξα, γηα ηελ αηνκηθή
βαζκνιφγεζε ηνπ καζεηή.

1

Παηδαγσγνί φπσο νη Dewey, Lewin, Piaget ηνλίδνπλ πσο νη εκπεηξίεο είλαη βάζε ηεο κάζεζεο ΜΟΝΟ
φηαλ έρνπλ πξνζσπηθό λόεκα γηα ηνπο καζεηέο, φηαλ έρνπλ ζπλέρεηα, δειαδή, ζπζρεηίδνληαη κε
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο & δεκηνπξγνχλ ππνδνρέο ζχλδεζεο κε λέεο, φηαλ απνηεινχλ αληηθείκελν
δηεξεπλεηηθήο εμέηαζεο θαη ζηνραζηηθήο θξηηηθήο (σθξάηεο, Έξβαηνο), φηαλ εμεηάδνληαη ζε ζρέζε
κε ην θνηλσληθφ θαη θπζηθφ πιαίζην πνπ ηηο γέλλεζε.
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Σν Portfolio (αηνκηθόο θάθεινο εξγαζηώλ)
Σν Portflolio είλαη κία απηφλνκε κνξθή πξνζσπηθήο θαηαγξαθήο ηνπ έξγνπ ηνπ
καζεηή, ην νπνίν πάεη πην πέξα απφ ην κπινθ κέζα ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη,
κάζεκα κεηά ην κάζεκα, νη ζρεδηαζηηθέο, ρξσκαηηθέο, ζπλζεηηθέο ηνπ αζθήζεηο. Σν
Porfolio είλαη φρη κφλν ηα έξγα αιιά θαη φια ηα πεξί ηα έξγα.
πσο γλσξίδνπκε κέζα ζηε δηαδηθαζία ηνπ καζήκαηνο ησλ Δηθαζηηθψλ είλαη
απαξαίηεην ην κπινθ αθνπαξέιιαο. Ζ νξγάλσζε ηνπ Portfolio, ν θαθέιινο εξγαζηψλ
ηνπ καζεηή, είλαη ην αλάπηπγκα, ν εκπινπηηζκφο ησλ θχιισλ ηνπ κπινθ.. Ο
καζεηήο καζαίλεη λα θαηαγξάθεη θαη λα θπιάζζεη ηα πάληα, θπξίσο ηελ θαηαγξαθή
ησλ ζθέςεψλ ηνπ. Μαζαίλεη φηη ην κηθξφ κπινθάθη, ην ζεκεησκαηάξην, ην ηεηξάδην κε
ηα ιεπθά θχιια, απηφ δειαδή πνπ ζα ηνλ ζπλνδεχεη πάληα καδί ηνπ, είλαη ην
πξνζσπηθφ ηνπ εκεξνιφγην, ζην νπνίν θαηαγξάθεη κε ζθηηζάθηα, βειάθηα,
θπθισκέλεο ιέμεηο, θπθισκέλα ηκήκαηα ζρεδίσλ, θάπνηα ζθέςε ή θάπνηα θξάζε
πνπ άθνπζε. εκεηψζεηο ζην πεξηζψξην, θσηνγξαθηθά ληνθνπκέληα, θαηαρσξήζεηο,
θνκκέλα απνθφκκαηα απφ πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο, ηππψκαηα, ζεκεηψζεηο ζε πνζη
ηη δηαθνξεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ κε καξθαδφξνπο, κνιχβηα, blanco.
Πξφθεηηαη γηα ηελ πινπνηεκέλε ζθέςε θαη ηηο δηαδξνκέο ηεο, απφ ηελ ζχιιεςε ηεο
ηδέαο, ηελ δηαπξαγκάηεπζή ηεο, ηηο αθπξψζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ησλ ελδηάκεζσλ
δηαδξνκψλ πξηλ θαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε θαη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο κνξθήο ηεο.
Μάιηζηα, ζε έλα εηθαζηηθφ Portfolio, είλαη πνιχ πην ελδηαθέξνπζα ε παξάζεζε ηεο
«δηαδξνκήο» ηεο ζθέςεο απφ ην ίδην ην έξγν, δηφηη καο θέξλεη ζε επαθή κε ηελ
αηληγκαηηθή δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο.
Δίλαη κία δεκηνπξγηθή απνκλεκφλεπζε ησλ γεγνλφησλ αιιά θαη ησλ πξαγκάησλ πνπ
ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή ηνπ καζεηή. πιιέγεη θαη θνιιάεη εθεί ην απφθνκκα απφ
θάπνην πεξηνδηθφ πνπ ηνλ εληππσζίαζε, θηηάρλεη ην κνλνπάηη ησλ ζθέςεψλ ηνπ γηα
ζρέδηα πνπ ηνλ απαζρνινχλ ηψξα, πνπ ζα ηνλ απαζρνιήζνπλ αξγφηεξα, πνπ ηνλ
απαζρφιεζαλ θάπνηε θαη ηψξα αλαθάιεζε ζηε κλήκε. Μαζαίλεη γηα ην scrap book
θαη ην εκεξνιφγην journal φηη δειαδή είλαη ην δεκηνπξγηθφ ζεκεησκαηάξην φπνπ νη
ζθέςεηο ζπλνδεχνληαη απφ ζρέδηα, φπσο θάπνηε έθαλαλ νη πεξηεγεηέο.
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Ο «σάπηηρ ηος νος» (mind map),
είναι έναρ ηπόπορ απομνημόνεςζηρ πληποθοπιών για γνυζηικά μαθήμαηα, για ιδέερ και
ζσέδια, καθώρ λόγορ και εικόνα ζςνδςάζονηαι και ενιζσύοςν ηην αποθήκεςζη ηηρ γνώζηρ.

ην Portfolio ν καζεηήο καζαίλεη λα απνζεζαπξίδεη ηα κηθξά πξάγκαηα πνπ κπνξεί
θαη λα κελ πεηνχζε, φκσο ράλνληαλ θπιαγκέλα αλάκεζα ζε ζειίδεο βηβιίσλ ή
ηεηξαδίσλ. Μαζαίλεη λα ηηκά δειαδή ηε ζθέςε ηνπ, ηηο ηδέεο ηνπ, λα εληζρχεη ζε
έληαζε ην ζπλαίζζεκα θαη λα δεκηνπξγεί ηνπο δηθνχο ηνπ κηθξνχο ζεζαπξνχο.
Ξεθπιιίδνληαο καδί κε ην καζεηή ηνλ αηνκηθφ ηνπ θάθειν, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα
έρεη ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμήο ηνπ θαη λα ζπδεηήζεη καδί ηνπ γηα
ηα δεηήκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ.
Γξάζεηο θαη πξνγξακκαηηζκνί επηζθέςεσλ ηνπ ζρνιείνπ επίζεο ζπγθεληξψλνληαη
ζην Portfolio.
Αο πάξνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο επίζθεςεο ηνπ ζρνιείνπ ζε
έλα Μνπζείν. Πνηνη ζα είλαη νη ζηφρνη απηήο ηεο επίζθεςεο; Αο πνχκε φηη αλάκεζα
ζηνπο άιινπο, θχξηνο ζηφρνο ηεο επίζθεςεο είλαη θαη νη αηνκηθέο αιιαγέο ζηε
ζηάζε ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ρψξν, ην μεπέξαζκα ηεο πξνθαηάιεςεο γηα ην
Μνπζείν σο ρψξνπ μέλνπ απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή θαη ε εμνηθείσζε κε ηηο αίζνπζεο
ησλ εθζεκάησλ σο ρψξνη κειέηεο θαη ζρεδίαζεο θαη παξακνλήο γηα εκβάζπλζε ζηα
έξγα. (Ζ εκπεηξία δείρλεη φηη επηζθέςεηο ρσξίο ζηφρν θαη πξνγξακκαηηζκφ,
«κπνπθψλνπλ» ηνπο καζεηέο κε βηψκαηα θαη πιεξνθνξίεο, ειπίδνληαο φηη θαηφπηλ,
ηα βηψκαηα απηά ζα νξγαλσζνχλ απφ κφλα ηνπο κέζα ζηελ εκπεηξία ησλ καζεηψλ.
Απηφ βέβαηα δελ ζπκβαίλεη θαη ηα αζπλάξηεηα βηώκαηα δηαζπνύλ ςπρηθά ηνπο
καζεηέο, ρσξίο λα δίλνπλ θαλέλα δσηηθφ ζθνπφ ζηε δξάζε ηνπο. Μία αθεκέλε ζηελ
ηχρε ηεο επίζθεςε ζην Μνπζείν κπνξεί λα κελ αθήζεη θακία εκπεηξία ζηνπο
καζεηέο, αλ δελ ηνπο έρεη εκπιέμεη αηζζεηεξηαθά πξψηα, γηα λα αθνινπζήζεη ε
αηζζεηηθή εκπεηξία). Οη καζεηέο πξνγξακκαηίδεηαη λα έρνπλ καδί ηνπο κπινθάθηα,
κνιχβηα γηα λα ζρεδηάζνπλ κέζα ζηηο αίζνπζεο ησλ εθζεκάησλ ηνπ Μνπζείνπ.
Δθπαηδεχνληαη λα θάζνληαη ζην δάπεδν, ζε θάπνην θάζηζκα, ή θαη φξζηα κπξνζηά
ζηα έξγα θαη λα ζρεδηάζνπλ απηφ πνπ ηνπο ηξαβάεη ηελ πξνζνρή, λα ζεκεηψζνπλ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο επεμεγεκαηηθέο ηακπειίηζεο, λα ζεκεηψζνπλ ηε
ζέζε ηνπ έξγνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπο. ην ηέινο, φιεο νη πιεξνθνξίεο θαη ηα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ είρε δψζεη ν θαζεγεηήο πξηλ ηελ επίζθεςε, ηα ζθίηζα-ζρέδηα
πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ νη καζεηέο ζηηο αίζνπζεο κπξνζηά ζηα εθζέκαηα, ηα ζθίηζαζρέδηα πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο
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ηνπ ζρνιείνπ σο feedback, ε κειέηε θαη επαλαζρεδίαζε ησλ εθζεκάησλ απφ ην
ζπγθεληξσκέλν θσηνγξαθηθφ πιηθφ ηεο έθζεζεο (θαηάινγνο, θπιιάδηα),
θαηαηάζζνληαη θαη θαηαρσξνχληαη ζην Portfolio.

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΥΔΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ηηο πξνηάζεηο ηνπ θαηλνχξγηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ
δηδαθηηθή πξαθηηθή κεξηθέο απφ ηηο ηζηνξηθά ζεκαληηθφηεξεο εηθαζηηθέο εθθξάζεηο ηνπ
εηθνζηνχ αηψλα, πνπ έδσζαλ κηα θαηλνχξγηα δηάζηαζε ζηηο εηθαζηηθή έθθξαζε ησλ
θαιιηηερλψλ επεηδή είραλ έλαλ πνιχηερλν ραξαθηήξα. Σέηνηεο κνξθέο ηέρλεο
εκθαλίζηεθαλ ήδε απφ ηελ αξρή ηνπ 20νχ αηψλα φκσο πήξαλ έθηαζε θπξίσο κεηά ηε
δεθαεηία ηνπ 1960 ζην πιαίζην ηεο ακθηζβήηεζεο ηεο ηέρλεο, ηνπ έξγνπ ηέρλεο θαη
ηεο εκπνξεπκαηηθήο ηνπ αμίαο. Οη θαιιηηέρλεο πεηξακαηίζηεθαλ κε κνξθέο ηέρλεο νη
νπνίεο δελ ζα ήηαλ εχθνιν λα πνπιεζνχλ σο έξγα ζε θάδξν, ηα νπνία αγνξάδνληαη
σο εκπνξεχκαηα, αιιά ζα θαινχζαλ ην ζεαηή λα ηα δεη σο γεγνλφηα εθήκεξα, φπσο
είλαη θαη ηα εθήκεξα γεγνλφηα ηεο δσήο. Ζ Σέρλε ζε φιεο απηέο ηηο κνξθέο ηεο
επεδίσμε ηα ηαπηηζηεί κε ηε Εσή. Πήξε απν ηα ζηνηρεία ηεο δσήο ην εθήκεξν θαη ην
θεπγαιέν, ηηο θαζεκεξηλέο πξάμεηο θαη ηα θησρά πιηθά θαη δεκηνχξγεζε ηελ
Δγθαηάζηαζε (Installation), ην Performance, ην Happening, ηε Video Art.

PERFORMANCE και HAPPENING
Ζ Performance έιθεη ηελ θαηαγσγή ηεο απφ ην Happening. Δίλαη έλα
«ζπκβαίλνλ» ην νπνίν εμειίζζεηαη κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν, ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξόλν όπσο θαη ην Happening. Αληίζεηα όκσο από ην Happening ην νπνίν είλαη
ζπλήζσο ζχληνκν, ε Performance κπνξεί λα εμειηρζεί κε κεγαιχηεξε ρξνληθή
δηάξθεηα. Γεληνχληαη ζην πιαίζην ηεο άξλεζεο ηνπ θαιιηηέρλε λα δεκηνπξγεί έξγα σο
εκπνξηθά αληηθείκελα θαη αληη γη απηά βάδεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ
ηέρλεο. Ο ίδηνο, δελ κπνξεί λα αγνξαζηεί ή λα πνπιεζεί, δειαδή, δελ κπνξεί λα
απνθηεζεί. Μπνξεί λα βησζεί γηα φπνηνλ είλαη παξψλ, φπσο κπνξεί λα βησζεί έλα
ειηνβαζίιεκκα απφ θάπνηνλ πνπ φκσο δελ κπνξεί λα ην πάξεη καδί ηνπ. Ο εηθαζηηθφο
θαιιηηέρλεο θαη ζηηο δχν κνξθέο ηέρλεο ζρεδηάδεη επηζηακέλα ηελ Performance ή ην
Happening πνπ ζα δεκηνπξγήζεη, νξγαλψλνληαο ην ρψξν, ην θσηηζκφ, ηνλ ήρν κε
κεγάιε επηκέιεηα.
Ζ Performance θαη ην Happening είλαη δχν κνξθέο ηέρλεο πνπ εκθαλίζηεθαλ
αξθεηά λσξίο ζηνλ εηθνζηφ αηψλα. Χο εθ ηνχηνπ, αλ θαη ζπληζηνχλ αθφκα ζρεηηθά
ζχγρξνλν ηξφπν έθθξαζεο, ιφγσ ηεο ηζηνξηθφηεηάο ηνπο λνκηκνπνηνχκαζηε
δηθαησκαηηθά λα ηνπο εηζάγνπκε δηδαθηηθά ζην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ Γεκνηηθνχ θαη
Γπκλαζίνπ, ελψ ν πνιχηερλνο ραξαθηήξαο ηνπο, ζπρλά, νξίδεη θαη ηνλ ηξφπν ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπο.
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Σν Happening θαη ε Performance κπνξνχλ λα δνκεζνχλ δηδαθηηθά πάλσ ζε έλα
project ή λα αθνινπζήζνπλ ην γλσζηφ πξνηεηλφκελν ζρέδην καζήκαηνο.
Ο εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηηο κνξθέο απηέο ηέρλεο κε βησκαηηθφ ηξφπν γηα λα
θαηαιάβνπλ νη καζεηέο ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηεο θάζε εηθαζηηθήο έθθξαζεο.
Γη απηφ ην ζθνπφ ρξεηάδεηαη λα αλαδεηήζεη παξαδείγκαηα απφ ην δηαδίθηπν, ηηο
αίζνπζεο ηέρλεο ή λα παξνπζηάζεη ν ίδηνο έλα Happening ή λα δηδάμεη κηα
Performance. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πιεξνθνξεζνχλ νη καζεηέο ηνλ ηδηαίηεξν
ραξαθηήξα ηνπ καζεζηαθνχ αληηθεηκέλνπ ην κάζεκα εμειίζζεηαη κε ην γλσζηφ ηξφπν,
δειαδή κπαίλνπλ νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη, γίλεηαη ζπλερήο αλαηξνθνδφηεηζε,
αμηνιφγεζε θιπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Performance θαη ην Happening γηα λα
νινθιεξσζνχλ δίλνπλ, ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ επθαηξία ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα
ζπλεξγήζεη κε άιινπο ζπλαδέιθνπο..
→ Γηα λα δείηε ηνπο θαιιηηέρλεο ηεο Performance Gilbert and George, νη νπνίνη
έθαλαλ ηνλ εαπηφ ηνπο ην αληηθείκελν ηεο ηέρλεο ηνπο, σο ζρφιην γηα ηελ
θαζεκεξηλφηεηά καο, παηήζηε εδψ.
→
λα
έλα

Γηα λα γίλεη ε δηδαζθαιία ελφο Happening ζηελ ηάμε ρξεηάδεηαη ν
εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ηη είλαη έλα Happening θαη πνηα είλαη ηα
βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά. Υξεηάδεηαη λα γλσξίδεη φηη ην
Happening πξαγκαηνπνηείηαη ζχληνκα, ζρεδφλ ζηηγκηαία, είλαη
αλαηξεπηηθφ, πξνζδνθά λα πξνθαιέζεη ηελ πξνζνρή θαη ηελ
ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ θαη έρεη έληνλα θαιιηηερληθφ ραξαθηήξα.

Γηα
δείηε

Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ Performance κφλν πνπ είλαη
κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα θαη έρεη πην πνιχηερλν ραξαθηήξα. Δπίζεο,
ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί φηη ζπλήζσο δελ αθεγείηαη κηα ηζηνξία, φπσο
ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζην ζέαηξν ή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.

Happening ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ κνπζηθνί θαη δχν εζνπνηνί νη νπνίνη απαγγέινπλ
ηηκέο εκπνξεπκάησλ (δεκνπξαζία), ε γπλαίθα έξγσλ ηέρλεο, ν άληξαο δψσλ γηα
θηελνηξφθνπο, σο ζρφιην γηα ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο ηέρλεο, παηήζηε εδψ

EΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ (INSTALLATION)
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Ζ Δγθαηάζηαζε είλαη έλα έξγν ησλ πιαζηηθψλ ηερλψλ ηνπνζεηεκέλν ζ΄ έλαλ
ηδηαίηεξν θαη ζπγθεθξηκέλν ρψξν. Έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ελλνηνινγηθή ηέρλε
θαζψο θαη κε ηελ ηέρλε ηνπ πεξηβάιινληνο (Environmental Art).
Μία Δγθαηάζηαζε είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλαθνξάο εληφο ηνπ νπνίνπ
ζπλππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά θαη εηεξνγελή ζηνηρεία.
Αξρή ηεο Εγκαηάζηαζηρ είλαη λα ζπκπεξηιάβεη ην ζεαηή, θαζψο απηφο κπαίλεη
κέζα ζην έξγν, θηλείηαη αλάκεζα ζηα αληηθείκελα, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί θαη
απηφο κέξνο ηεο. Αιισζηε δεηνχκελν ησλ θαιιηηερλψλ ήηαλ λα ζέζνπλ ην ζεαηή
εληφο- θαη λα ηνλ θάλνπλ κέξνο ηνπ- έξγνπ ηέρλεο.
Μία εηθαζηηθή Δγθαηάζηαζε ζηελ Σέρλε εκθαλίδεηαη σο αηνκηθφ έξγν, θέξεη
δειαδή ηελ ππνγξαθή ελφο θαιιηηέρλε. Ζ αιήζεηα φκσο είλαη φηη έξγα κεγάιεο
έθηαζεο ρξεηάζηεθαλ έλα κεγάιν επηηειείν ζπλεξγαηψλ, ηερληθψλ θαη κέζσλ γηα
λα νινθιεξσζνχλ θαη αθνινχζεζαλ ηελ πνξεία ελφο project (πξνζρέδηα,
θαηαγεγξακκέλεο ζθέςεηο, θσηνγξαθίεο, καθέηεο, ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο,
πξφζιεςε ζπλεξγείσλ, εθηέιεζε, αεξνθσηνγξαθίεο κε εκεξήζηεο θαη λπρηεξηλέο
ιήςεηο, θαηάινγνη, ρνξεγνί). Παξαδείγκαηνο ράξηλ ηα Πεξηηπιηγκέλα Μλεκεία θαη
ε Πεξηηπιηγκέλε Γέθπξα ηνπ Christo είλαη πξνθαλέο φηη ρξεηάζηεθαλ επηηειεία
εξγαηψλ θαη εξγνδεγψλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ελψ νη θσηνγξαθίεο ησλ
έξγσλ ρξεηάζηεθαλ ιήςεηο απφ αεξνπιάλν ή ειηθφπηεξν. Ζ Δγθαηάζηαζε φκσο
κπνξεί λα είλαη κηθξήο εκβέιεηαο, νπφηε κπνξεί λα νινθιεξσζεί απφ έλαλ
άλζξσπν, φπσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θαιιηηερλψλ ηεο Arte Povera θαη ηνπ
Γηάλλε Κνπλέιιε. ην κάζεκά ηνπ ν εηθαζηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηελ
ελφηεηα γηα θαιή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο καζεηέο: απφ ηελ ψξα ηεο
ζχιιεςεο ηεο ηδέαο κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ έξγνπ. Οη καζεηέο
πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ηδέαο κπνξεί λα είλαη φιε ε ηάμε.
Ζ δηάθξηζε ελφο ή δχν καζεηψλ νη νπνίνη ζα δηεθδηθήζνπλ ηελ ππνγξαθή ηνπ
έξγνπ σο εθείλνη πνπ ζπλέιαβαλ ηελ ηδέα, κπνξεί λα είλαη αθνξκή γηα ηνλ
δηδάζθνληα λα ζρνιηάζεη κε ηελ ηάμε ηνπ ηελ έλλνηα ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο.
ην ζρνιηθφ βηβιίν Δηθαζηηθά Γ΄ Γπκλαζίνπ δείηε ζηε ζειίδα 89 θαη Δηθαζηηθά
Γ΄Γπκλαζίνπ ζειίδα 91
Γηα λα δείηε ηνλ θιαζζηθφ θαη πξσηεξγάηε ηεο Σέρλεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Kurt
Schwitters (1887-1948) παηήζηε εδψ θαη εδψ

VIDEO ART
Ζ Βηληενηέρλε ρξεζηκνπνηεί ηελ εηθφλα ηεο ηειεφξαζεο γηα λα ηελ αλαηξέςεη.
Ακθηζβεηεί ην αθεγεκαηηθφ ζρήκα ηεο ηειενπηηθήο εηθφλαο, πνπ πξνέξρεηαη απφ
ηε γιψζζα θαη αλαηξέπεη ηελ παξαδνζηαθή αθήγεζε κηάο ηζηνξίαο κε αξρή
κέζε θαη ηέινο. Έλα έξγν βίληεν κπνξεί λα είλαη ε εηθφλα κίαο απνζπληνληζκέλεο
ηειεφξαζεο, κπνξεί λα είλαη κία ζπλερψο επαλαιακβαλφκελε θξάζε, πνπ ιέεη
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έλα ζηφκα ζε γθξν πιαλ (ππεξκεγέζπλζε) ή ε θαηαγξαθή θάπνηαο πξάμεο πνπ
επαλαιακβάλεηαη ή κηάο ζεηξάο απφ δειψζεηο πνπ θάπνηνο επαλαιακβάλεη.
Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα βίληεν ηεο Marina Abramovic θαη ηνπ Bruce Nauman, ηα
νπνία κπνξείηε λα δείηε παηψληαο εδψ θαη εδψ αληίζηνηρα. ην ζρνιηθφ βηβιίν
ηνπ καζεηή Δηθαζηηθά Γ΄ Γπκλαζίνπ, δείηε ζηε ζειίδα 80

Σα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ πξνηείλνληαη αθνινπζνύλ ηε κνξθή ελόο
θύινπ ζρεδίνπ καζήκαηνο κε ηε κνξθή ζειίδαο ρσξηζκέλεο ζε κέξε
ζηα νπνία θαιείηαη ν εθπαηδεπηηθόο λα γξάςεη ηηο πιεξνθνξίεο, ηελ
πξνβιεπόκελε ώξα, ηα πιηθά πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη καζεηέο
ηνπ αιιά θαη ην ζθνπό, ηνπο ζηόρνπο ηεο ελόηεηαο θαη ηα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο. πνπ ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα εληνπίδνληαη αλάινγα ή θαη
όκνηα ζέκαηα ππάξρνπλ παξαπνκπέο. Σν ίδην θαη γηα ραξαθηεξηζηηθά
έξγα ή εθαξκνγέο πνπ εληνπίζηεθαλ ζην δηαδίθηπν.

1ν ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
«Σα κεγάια δώα»: Πξόηαζε γηα
Installation
ΣΑΞΖ

ιεο νη ηάμεηο. (Ο βαζκφο δπζθνιίαο απμάλεηαη
αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο
ησλ καζεηψλ).

ΠΔΡΗΛΖΦΖ-ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ

Αθφξκεζε γηα ηελ πξνηεηλφκελε Δγθαηάζηαζε
ήηαλ έλα άιιν έξγν. Οη καζεηέο είραλ
πξνζπαζήζεη λα θαηαζθεπάζνπλ κεγάια δψα
(ειέθαληεο ή θακεινπαξδάιεηο ζε θπζηθφ
κέγεζνο). Σα δψα κειεηήζεθαλ ζε πξνζρέδηα θαη
νη καζεηέο ζθέθηνληαλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα ηα
αλέπηπζζαλ ζηνλ ρψξν. Γεδνκέλνπ φηη ζπλήζσο
ηα παηδηά ζθέπηνληαη ηα δψα ζε θαλνληθέο
αλαπαξαζηάζεηο ε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο
ήηαλ λα ηα ζθεθηνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
δηαζηάζεηο θαη φςεηο γηα λα παξνπζηαζηνχλ ζηνλ
ρψξν. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο. Γχν
νκάδεο ζα δεκηνπξγνχζαλ ηνλ ειέθαληα θαη άιιεο
δχν ηελ θακεινπάξδαιε. Οη νκάδεο
ζπλαπνθάζηδαλ πνηνο ζα έθηηαρλε ηα ηκήκαηα ηνπ
θάζε δψνπ αιιά θπξίσο θαλφληδαλ κεηαμχ ηνπο ηελ
βαζηθή δνκή ηνπ δψνπ γηα λα αλαπηχμνπλ πάλσ
ζηελ αξκαηνχξα ηνπο θχξηνπο φγθνπο. Σν
εγρείξεκα πεξηνξίζηεθε ζε ηέζζεξα καζήκαηα γηα
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ηελ θαηαζθεπή θαη δχν γηα ηελ νξγάλσζε. Λφγσ
έιιεηςεο ρξφλνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κελ ν θνξκφο
θαη ηα βαζηθά κέιε ησλ δψσλ αιιά δελ
ζπλαξκνινγήζεθαλ. Ζ δνπιεηά απνθαζίζηεθε λα
εθηεζεί έηζη, εκηηειήο, κε ζθνπφ λα θαηαδεηρζεί α.
ε πνξεία ελφο γιππηνχ β. λα δεκηνπξγεζεί κηα
εγθαηάζηαζε κε ηα κέιε θαη ηα απνζπάζκαηα δχν
κεγάισλ δψσλ, σο παξαπνκπή ζε πξσηαξρηθέο
ηδέεο θαη αληηιήςεηο ηνπ πνιηηηζκνχ καο.

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
(ΓΗΑΣΗ;)

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο
αλάινγα κε ηελ ηάμε ν ζθνπφο
κπνξεί λα είλαη:
Ηζηνξηθφο
Δθθξαζηηθφο
Κνηλσληθφο
Αηζζεηηθφο
Πεξηβαιινληηθφο

Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ ηάμε θαη ηε ζχλζεζε
ηεο ηάμεο ν ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα είλαη
έλαο απφ ηνπο παξαθάησ:






ε φμπλζε ηεο παξαηήξεζεο
ε νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ κε αληηθείκελα σο
άζθεζε ζχλζεζεο
ε κειέηε απηήο ηεο εηθαζηηθήο έθθξαζεο σο
θαηλνκέλνπ ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο
ε δξάζε ηεο ηάμεο ζηελ θνηλφηεηα γηα
θάπνην θνηλσληθφ ή πεξηβαιινληηθφ ιφγν,
ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο γηα θάπνην θνηλσληθφ ζέκα.

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ ηάμε
θαη ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο νη ζηφρνη
ηνπ καζήκαηνο κπνξεί λα είλαη
θάπνηνη απφ απηνχο πνπ
παξαζέηνληαη ζηελ πιατλή ζηήιε.
Γεληθφο θαλφλαο είλαη νη ζηφρνη λα
κελ είλαη παξαπάλσ απφ 3 γηα
θάζε κάζεκα ή/θαη ελφηεηα ψζηε
λα είλαη κεηξήζηκνη θαη
πξνζδηνξίζηκνη.

Ο ΜΑΘΖΣΖ ΔΠΗΓΗΧΚΔΣΑΗ ΝΑ:

1. Μάζεη λα πεηζαξρεί θαη λα δεκηνπξγεί
εθ λένπ κέζα ζ΄ έλα ζπγθεθξηκέλν
ζηπιηζηηθφ ζρήκα
2. πλεηδεηνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ ρψξνπ
3. πλεηδεηνπνηήζεη ηελ έλλνηα ηνπ
πεξηβάιινληνο
4. Μάζεη λα νξγαλψλεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ
γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ
απνηειέζκαηνο.

Τπ‟ φςηλ φηη νη ζηφρνη απνηεινχλ
θαη ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ
καζεηή
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ΜΑΘΖΜΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

χκθσλα κε ηα ηξία ζηάδηα θαηαλφεζεο θαηά ηνλ
Solso2, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ
εχθνια απηφ πνπ αληηιακβάλνληαη απφ ην έξγν,
απαληψληαο κφλνλ ζηηο ηξεηο αθφινπζεο
εξσηήζεηο: ηη είλαη ην αληηθείκελν, ηη θάλεη, πνπ
βξίζθεηαη. Ο εθπαηδεπηηθφο δηεπθνιχλεη ηελ
θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ κε απηέο, έηζη ψζηε ε
παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο θαη ε πεξίιεςε ηνπ λα
πξνθχςεη αβίαζηα απφ ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ
απηελέξγεηα ησλ καζεηψλ. Δπίζεο ην ζπλδέεη κε ην
πιαίζην αλαθνξάο ηνπ, δειαδή ηνλ ρξφλν, ηνλ
ηφπν, ηηο αμίεο θ.ιπ. Δπηκέλεη ζηελ αλαγθαηφηεηα
ηεο παξαγσγήο ηνπ ψζηε λα ην ζπλδέζεη κε ηελ
ελλνηνινγηθή ηέρλε αιιά θαη ηελ πεξηβαιινληηθή
θαη έηζη λα νδεγεζνχλ νη καζεηέο ζ΄ έλα γφληκν
πξνβιεκαηηζκφ γηα ην δηθφ ηνπο έξγν.
Οη καζεηέο δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά απφ πξνζρέδηα
γηα λα αλαδεηρζεί ε θαιχηεξε πξφηαζε ή γηα λα
πξνθχςεη απφ ηελ επεμεξγαζία ηεο ηδέαο κηα
θαηλνχξγηα. πλαπνθαζίδεηαη ε θαιχηεξε πξφηαζε
θαη απνθαζίδνληαη ηα πιηθά.
Οη καζεηέο κε ηελ επίβιεςε ηνπ δηδάζθνληα
νδεγνχληαη κέζα απφ έλαλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ ζε
ηδέεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ παξαγσγή κηαο
Δγθαηάζηαζεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηνλ
θαηαηγηζκφ ησλ ηδεψλ ρξεηάδνληαη θαηλνχξγηεο
πιεξνθνξίεο.

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ/ΔΡΓΑΗΔ
ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΑΝΑ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΧΡΑ

Σν ζέκα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε 6 καζήκαηα.
1,2,3) Γηα ηξεηο ζρνιηθέο ψξεο νη καζεηέο
εξγάδνληαη γηα ηελ ζχιιεςε/ πξνεηνηκαζία/
πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξφηαζεο πνπ επηιέρζεθε.
4,5,6)
Σηο
ηξεηο
ηειεπηαίεο
ψξεο,
ζε
πξναπνθαζηζκέλν ρψξν γίλεηαη φιε ε ηνπνζέηεζε
ηεο Δγθαηάζηαζεο.
Οη καζεηέο καδί κε ηνλ δηδάζθνληα ζπδεηνχλ θαη
απνθαζίδνπλ γηα ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηνπ
έξγνπ. Σν έξγν ηνπνζεηείηαη θαη νη καζεηέο
έξρνληαη ζε επαθή κε ην θνηλφ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί
φηη ε Δγθαηάζηαζε κπνξεί λα εθηεζεί ζην θνηλφ
ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο αιιά είλαη

2

Solso, R. L (2001). Cognitive psychology (6ε έθδ.). Boston: Allyn and Bacon
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ζεκαληηθφ ε φιε δηαδηθαζία λα γίλεη γλσζηή θαη
κέζσ δηαδηθηχνπ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ, επίζεο,
λα αθηεξσζεί ρξφλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ φινπ
εγρεηξήκαηνο.
ΚΗΝΖΣΡΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ/ΔΡΓΑΗΑ

1) Mε ζπλερείο εξσηαπνθξίζεηο ν εθπαηδεπηηθφο
παξνπζηάδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν Installation
κε έλα παξάδεηγκα (Christo, πεξηηπιηγκέλα
αληηθείκελα αιιά θαη Christo, πεξηηπιηγκέλα λεζηά
ή πεξηηπιηγκέλα δέληξα).
ην γπκλαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ πάλσ ζε ραξηί ηνπ
κέηξνπ ηνπνζεηήζεθαλ ηα απνζπαζκαηηθά κέιε
θαη κέξε ησλ δψσλ θαη ζπλδέζεθαλ κεηαμχ ηνπο κε
θφθθηλν βακκέλν ζρνηλί. Σν απνηέιεζκα
ζπδεηήζεθε κε ηνπο καζεηέο. Αλαδεηήζεθε ε
θαιχηεξε ηνπνζέηεζε γηαηί δελ παξνπζηάδνληαλ
πηα ηα ίδηα ηα δψα αιιά αλνινθιήξσηα γιππηηθά
απνζπάζκαηα πνπ παξέκελαλ ζην ζηάδην ηεο
πξαγκάησζεο.

ΠΑΡΟΤΗΑΖ

Σν απνηέιεζκα ήηαλ ζνθαξηζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ
δηφηη αλ θαη ήηαλ εκηηειή γιππηά θαηεδείθλπαλ 1)
ηελ πνξεία ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ, 2) ηελ
νκαδηθή ηαπηφηεηα ηεο ζθέςεο ηνπο, 3) ηελ
δεκηνπξγηθή πνξεία ελφο έξγνπ ηέρλεο, 4) ηελ
αλάδεημε ελφο θηελνχ πιηθνχ (εθεκεξίδεο), ζε
πνιχηηκν (απέθηεζε δηαθνξεηηθή ζεκαζία απφ
απηήλ πνπ ζπλήζσο ηνπ απνδίδεηαη), 5) ηα
απνζπάζκαηα απέθηεζαλ ελδηαθέξνλ αθαηξεηηθνχ
γιππηνχ, ην νπνίν θαηαιάβαηλαλ πνιχ θαιά νη
καζεηέο πνπ ην δεκηνχξγεζαλ αιιά φρη νη ζεαηέο (
γη απηφ ηνλ ιφγν ρξεηάζηεθαλ επεμεγήζεηο), 6) ε
φιε θαηαζθεπή ιεηηνπξγνχζε ζε κηα ζεκαηηθή
ζπλέρεηα κε ηνλ ρψξν θαη ηέινο 7) είρε αλαθνξέο
ζηελ πεξηβαιινληηθή ηέρλε θαζψο θαη ζε κεγάιεο
θαη ζηαζεξέο ηδέεο θαη απφςεηο πνπ δηέπνπλ ηνλ
πνιηηηζκφ καο φπσο είλαη ε ηέρλε, ε έθθξαζε, ε
δσή, ν ζάλαηνο, ε δεκηνπξγηθφηεηα θιπ.

ΤΛΗΚΟ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

Χαρτί από παλιά περιοδικά και εφθμερίδεσ,
ςφρμα και ξφλο για τθν αρματοφρα κακώσ και
χαρτοταινία για τισ ςυνδζςεισ και επικολλιςεισ

ΠΖΓΔ: SLIDES
KEIMΔΝΧΝ/ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ
ΤΛΗΚΟ /ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ/
ΑΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

ρνιηθφ βηβιίν Μαζεηή Γ΄ θαη Γ΄ Γεκνηηθνχ,
παηείζηε εδψ
ρνιηθφ βηβιίν καζεηή Γ΄ Γπκλαζίνπ, παηήζηε εδψ
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ΤΝΓΔΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Χο πξνο ΣΟ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

Χο πξνο ΣΟ
ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ:

Christo, πεξηηπιηγκέλα
αληηθείκελα, Christo,
πεξηηπιηγκέλα λεζηά,
πεξηηπιηγκέλα δέληξα
Χο πξνο ΣΑ ΤΛΗΚΑ:

Χο πξνο ΣΑ ΤΛΗΚΑ:

Kurt Schwitters,
θαηαζθεπή Collage

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν πξνζθέξεηαη γηα
ζπλεξγαζία ζε φια ηα επίπεδα:
ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ
ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑΤΝΔΡΓΔΗΑ

δηαζεκαηηθφηεηα, δηεπηζηεκνληθφηεηα,
ζπλέξγεηα ζε δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο θαη
κεηαμχ ησλ καζεηψλ. Ζ έξεπλα
επηβεβαηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
θνηλσληθνχ πιαηζίνπ:
α. αλάπηπμε Ηθαλνηήησλ Γιώζζαο θαη
Δπηθνηλσλίαο
β. αλάπηπμε θέςεο & Ηθαλνηήησλ Λήςεο
Απνθάζεσλ θαη Δπίιπζεο
Πξνβιεκάησλ
γ. αλάπηπμε ηεο εγσ-ηαπηόηεηαο θαη ηεο
απην-αληίιεςεο
δ. θνηλσληθνπνίεζε θαη ζηάζεηο
απνδνρήο ηνπ “άιινπ”.
Ζ αλάπηπμε ηνπ απηόλνκνπ, ελεξγνύ θαη
ππεύζπλνπ δεκνθξαηηθνύ πνιίηε ζπληειείηαη
κέζα ζε ζπλζήθεο ηζόηηκσλ ζρέζεσλ
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. ια φζα δειαδή
δηαζθαιίδνληαη κε ηελ νκαδνζπλεξγαηηθφηεηα.
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AΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
(FEEDBACK)

-AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ

ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΥΟΤ

-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΜΑΘΖΣΖ
-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΘΖΓΖΣΖ

ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

Ζ αλαηξνθνδφηεζε είλαη ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο
δηαδηθαζίαο ηφζν ζηελ αξρή φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ελφηεηαο (παξνπζίαζε, άληιεζε ηεο
ηδέαο, θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ, ζθέςε θαη
αλαζηνραζκφο, εθηέιεζε επί κέξνπο εξγαζηψλ) σο
ηελ νινθιήξσζή ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη κε
θαηάιιειεο εξσηήζεηο ην βαζκφ πνπ ηα επί κέξνπο
δεηήκαηα αθνκνηψζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο, αλ
ππάξρνπλ αλαθχςαληα εξσηήκαηα πνπ
ρξεηάδνληαη απαληήζεηο, δπζθνιίεο πνπ
ελδερνκέλσο ρξεηάδνληαη επαλαπξνζδηνξηζκφ γηα
λα μεπεξαζηνχλ.
Σν αμηνινγηθφ θξηηήξην είλαη ν βαζκφο
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ
ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο.
Γηα ηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, γηα
ηελ απηφ-αμηνινγεζε ηνπ καζεηή θαη
γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ θαζεγεηή
βιέπε ηα γεληθά ζην θεθάιαην Αμηνιφγεζε ζει. 19
θαη ηελ Αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζεί
κεηά ηα ρέδηα Μαζήκαηνο, ζει. 82
Ζ δξάζε θξίλεηαη απφ άπνςε νξγάλσζεο ζηνλ
ίδην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ έρεη νπνηνδήπνηε
project. Υξεηάδεηαη επηκεξηζκφ εξγαζηψλ θαη
θαηαλνκή ηνπο ζηηο νκάδεο. Ο βαζκφο δηείζδπζεο
ζηα επηκέξνπο πξνζαξκφδεηαη κε ηελ ειηθία/ηάμε
ζηελ νπνία απεπζχλεηαη ε δξάζε θαη ζηηο
δπλαηφηεηεο ησλ καζεηψλ.

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ










χλδεζε κε ηνπο ΄Αμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο, ην επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ
Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζησζεί ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
καζεηέο
Άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεηνπνηεζεί αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ (επίζθεςε ζε αλάινγε έθζεζε, επίζθεςε ζε εγθαηαιεηκκέλν
θηίζκα/εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο γηα δνθηκέο θαη βηληενζθφπεζε, πξνβνιή
έξγσλ ζηελ ηάμε απφ βίληεν πνπ έρεη ζπιιέμεη «θαηεβάζεη» απφ ην δηαδίθηπν
ν εθπαηδεπηηθφο)
ηάδηα δηδαζθαιίαο πην αλαιπηηθά, ζπιινγή ησλ πξνζρεδίσλ,
καγλεηνθσλήζεηο ησλ ζθέςεσλ ηεο ηάμεο, ζρέδηα ηνπ ρψξνπ ή ησλ ρψξσλ
πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο απφ πιεπξάο
ζχλζεζεο, καθέηεο.
Δπνπηηθά πιηθά θαη κέζα, ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηά ζα αμηνπνηεζνχλ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

Μέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/εκπινθή φισλ.
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί: θχιια εξγαζίαο,
ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο
Σξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο ελφηεηαο/ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο
Αμίεο πνπ αλακέλεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ
Καη νίθνλ εξγαζίεο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεηεζνχλ)
Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο/θξηηήξηα επηινγήο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ

Christo θαη Jeanne-Claude, Πεξηηπιηγκέλν Μλεκείν ηνπ Vittorio Emanuele II, Πιαηεία Καζεδξηθνύ
Νανύ Duomo, Μηιάλν, Ηηαιία, 1970, (Photo: Harry Shunk)

2ν ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

«Η Βξνρή»: πξόηαζε γηα
Performance

ΣΑΞΖ

ιεο νη ηάμεηο. (Ο βαζκφο δπζθνιίαο απμάλεηαη
αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο
ησλ καζεηψλ).

ΠΔΡΗΛΖΦΖ-ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ

Σο κζμα τθσ περφόρμανσ είναι να αναπαραχκεί
το πζςιμο τθσ βροχισ. Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ
ηνλ ήρν ηεο βξνρήο δξψληαο, δεκηνπξγψληαο
ήρνπο κε ηα ρέξηα, ηα πφδηα θαη ην ζψκα ηνπο. Ζ
παξνπζίαζε-έξγν έρεη ην ραξαθηήξα ηνπ
εθήκεξνπ θαη ηνπ θεπγαιένπ. Σν έξγν φκσο,
κπνξεί λα θαηαγξαθεί κε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν.
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ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
(ΓΗΑΣΗ;)
Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ ηάμε
θαη ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο ν
ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο, γηα ηελ
ίδηα ελφηεηα, πξνζαξκφδεηαη

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Γεληθφο θαλφλαο είλαη νη ζηφρνη
λα κελ είλαη παξαπάλσ απφ 3
γηα θάζε κάζεκα ή/θαη ελφηεηα
ψζηε λα είλαη κεηξήζηκνη θαη
πξνζδηνξίζηκνη.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ε θαζεκεξηλή δσή
αλ βησζεί ζπλεηδεηά κπνξεί λα έρεη ηέηνηα
πνηφηεηα ψζηε λα είλαη ζεκαληηθή ζαλ έξγν
ηέρλεο. Καιιηηέρλεο/δεκηνπξγφο είλαη ν θαζέλαο,
κε έξγν ηέρλεο ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή
θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο θαιήο ηεο ζρεδίαζεο.
Σφηε, αθφκα θαη ηα ηπραία πεξηζηαηηθά,
θαινηπρίεο ή αηπρήκαηα βηψλνληαη δεκηνπξγηθά.
1. Δλεξγή ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα κε ηδέεο,
πξσηνβνπιίεο, ζπγθέληξσζε πιηθνχ.
2. Αμηνπνίεζε ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο
γηα λα κεηαδνζεί ην κήλπκα
ζηνπο ζπκκαζεηέο.
3. πγθέληξσζε ζρεδίσλ, πξνηάζεσλ
ζην ραξηί γηα ην ζηήζηκν/παξνπζίαζε
ηνπ εαπηνχ ζε κία δξάζε, κε
ηε ζπκκεηνρή ησλ ζεαηψλ/ζπκκαζεηψλ.

Τπ‟ φςηλ φηη νη ζηφρνη
απνηεινχλ θαη ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ:
ΑΣΟΜΗΚΟ Ή ΟΜΑΓΗΚΟ
ΜΑΘΖΜΑ

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ

Σν κάζεκα είλαη νκαδηθφ. Ζ ηειηθή παξνπζίαζε
κπνξεί λα γίλεη απφ φιε ηελ ηάμε (αλάινγα κε ην
ζέκα ηεο performance κπνξεί λα παξνπζηάζεη
έλαο, δχν ή θαη παξαπάλσ καζεηέο ηαπηφρξνλα ή
δηαδνρηθά).
Σν ζέκα ζα νινθιεξσζεί ζε 2 καζήκαηα.
Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο αλάινγα κε ηνλ
ήρν πνπ ζα παξάγεη ε θαζεκία. ηελ αξρή φινη
καδί ηξίβνπλ κε ηα ρέξηα ηνπο κεξνχο, έπεηηα
ρηππνχλ ην κεζαίν δάρηπιν κε ηνλ αληίρεηξα,
άιινο ήρνο πξνθχπηεη κε παιακάθηα, άιινο ήρνο
φηαλ ηξίβνπλ ηηο παιάκεο ηνπο. Ξεθηλνχλ ζηγαλά.
Ο ήρνο απμάλεηαη ζηαδηαθά θαζψο ρηππνχλ κε ηηο
παιάκεο ηνπο κεξνχο θαη θνξπθψλεηαη φηαλ
ρηππνχλ ηα πφδηα γηα λα αθνπζηεί ε βξνληή. Ζ
δξάζε θνξπθψλεηαη, θαη απφ εθεί, νη θηλήζεηο ησλ
ρεξηψλ επαλαιακβάλνληαη θαη νη ρεηξνλνκίεο κε
αληίζεηε ζεηξά ρακειψλνπλ, ν ήρνο ζηαδηαθά
κεηψλεηαη θαη ζβήλεη ζε ςηιή βξνρνχια.
Ζ δξάζε κπνξεί λα κείλεη σο έλα γεγνλφο κέζα
ζηελ ηάμε. Αληηιακβάλνληαη σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν
ηεο πεξθφξκαλο ην εθήκεξν θαη ην παξνδηθφ ηεο
δξάζεο, πνπ έρεη πάληα ζηφρν ηελ ζχλδεζε ηεο
ηέρλεο κε ηε δσή.
Μπνξεί φκσο λα πξνβιεθζεί ε βηληενζθνπεζή
ηεο ψζηε θαηφπηλ, δνζείζεο επθαηξίαο λα
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παξνπζηαζηεί ζε νζφλε πξνβνιήο ην βίληενπεξθφξκαλο. Σν βίληεν θαη ην πιηθφ ησλ
πξνζρεδίσλ ζα κείλεη ζπγθεληξσκέλν
γηα κία ελδερφκελε παξνπζίαζή ηνπ ζε θάπνηα
ζρνιηθή εθδήισζε.
Άιιε πξφηαζε γηα performance κπνξεί λα έρεη σο
ζηφρν ηελ παξνπζίαζε γεγνλφηνο/πεξηζηαηηθνχ
σο αλαγσγή ελφο θαζεκεξηλνχ ζπκβάληνο
ζε έξγν ηέρλεο Σηο 3 πξψηεο ψξεο νη καζεηέο
ζπλαπνθαζίδνπλ ηε δξάζε: ζα ρνξεχνπλ,
ζα πεξπαηάλε, ζα κηιάλε ή ζα ηξαγνπδάλε
ηαπηφρξνλα, πξνζπαζψληαο λα πεξάζνπλ ην
κήλπκα πνπ επέιεμαλ θαη πνπ κπνξεί λα είλαη: ε
έιιεηςε επηθνηλσλίαο ζηε ζχγρξνλε επνρή,

ΑΦΟΡΜΖΖ/ΚΗΝΖΣΡΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ/ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΡΟΤΗΑΖ

ε αλάγθε γηα αλζξσπηά θαη ελδεηθηηθέο ζεκαηηθέο
πεξηνρέο κπνξεί λα είλαη: ην ιεσθνξείν, ε ζηάζε
ηνπ ιεσθνξείνπ, 4 επηβάηεο αλαδεηνχλ ηαμί
έλα βξνρεξφ πξσηλφ
(ηζαθψλνληαη/ζπκθηιηψλνληαη)
Μηιάκε ζηνπο καζεηέο γηα κία «performanceβξνρή» (πάηα εδψ)
Μηιάκε ζηνπο καζεηέο γηα δεηήκαηα
ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Γηα ηνλ ηξφπν
πνπ επηθνηλσλνχκε κε ηε ζηάζε ηνπ ζψκαηνο, ηηο
ρεηξνλνκίεο καο, φηαλ ππνδπφκαζηε ξφινπο
πνπ ε θνηλσλία καο έρεη επηβάιιεη,( π.ρ.
απξφζσπνη ζην αζαλζέξ, ζνβαξνί ζην δξφκν,
ακήραλνη ζηελ είζνδν ηνπ «πάξηπ», ραιαξνί κε
ηνπο θίινπο. Απνθαζίδνπκε ην Μήλπκα πνπ
ζέινπκε λα κεηαδψζεη ε Performance. Θα είλαη
ζεηηθφ (ππέξ ηεο εηξήλεο) ή αξλεηηθφ (θαηά ηνπ
πνιέκνπ); Δπηζεκαίλνπκε ηηο δηαθνξέο.
Γεληθά:
Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο.
Απνθαζίδνληαη νη εξγαζίεο.
Κάπνηνη ζα «πξσηαγσληζηνχλ», θάπνηνη
ζα θξίλνπλ σο θξηηηθνί ηέρλεο ή σο ζεαηέο.
Οη ξφινη ζα ελαιάζζνληαη ψζπνπ λα απνθαζηζηεί
=πνηνο/νη ζα παξνπζηάζεη/νπλ ηελ Performance
=πνηνη ζα είλαη νη θξηηηθνί ηνπ έξγνπ (πξνηείλεηαη
λα αλαιάβνπλ θάπνηνη καζεηέο λα γξάςνπλ
θξηηηθή γηα ην έξγν ε νπνία ζα ζπλνδεχεη
ηε βηληενζθνπεκέλε ή θσηνγξαθεκέλε δξάζε
φηαλ ζα αλαξηεζεί ζην Γηαδίθηπν, βι. παξαθάησ)
=πνηνο ζα θσηνγξαθίδεη
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=πνηνο ζα βηληενζθνπεί
=πνηνο ζα καδέςεη
πιηθφ ζην δηαδίθηπν, ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε.

ΤΛΗΚΟ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ

ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Ζ Performance ΓΔΝ είλαη
ζεαηξηθή παξάζηαζε. ΓΔΝ έρεη αξρή κέζε θαη
ηέινο. ΓΔΝ είλαη αθήγεζε. ΔΗΝΑΗ ε άξλεζε
θάζε αθεγεκαηηθήο ζθελνζεζίαο. ΔΗΝΑΗ
κία ζηηγκή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ΜΔΓΔΘΤΜΔΝΖ.
Ζ ηέρλε ιεηηνπξγεί σο κεγεζπληηθφο θαθφο
ησλ κηθξψλ ιεπηνκεξεηψλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο
νη νπνίεο καο δηαβξψλνπλ / θαιπηεξεχνπλ /
βιάπηνπλ / σθεινχλ σο αλζξψπνπο, αιιά
πεξλνχλ απαξαηήξεηεο.

ΠΖΓΔ: SLIDES
KEIMΔΝΧΝ/ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ
ΤΛΗΚΟ /ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ/

Παξάδεηγκα εηθνληδφκελνπ έξγνπ: Ο J.Beuys
θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ έλα ιαγφ θαη ν ηίηινο ηεο
Performance ηνπ ην 1965 είλαη «πψο λα δηεγεζείο
γηα ηελ ηέρλε ζε έλα λεθξφ ιαγφ». Ζ παξνπζίαζε
είλαη θνξησκέλε
ζπκβνιηζκνχο (ν ιαγφο εηθνλίδεηαη
ζηηο «λεθξέο θχζεηο» ηεο Οιιαλδηθήο δσγξαθηθήο
ηνπ 17νπ αηψλα, ην θχιιν ρξπζνχ κε ην νπνίν
έρεη ζθεπάζεη ην πξφζσπφ ηνπ παξαπέκπεη
ζηηο Pieta ηνπ 16νπ αηψλα, άιισζηε απηφ καξηπξά
θαη ε ζηάζε ηνπ). Δίλαη έλαο δηάινγνο κε ηελ
ηέρλε, ηελ ηζηνξία, ηα ζχκβνια θαη ηηο αιιεγνξίεο
κε ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχκε
ή ρηίδνπκε ηηο θνηλσλίεο καο. Οη καζεηέο κπνξνχλ
λα ζθεθηνχλ πάλσ ζε ηέηνηα δεηήκαηα,
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ΑΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

φπσο επίζεο λα ζθεθηνχλ ηηο «ζαριέο»
ρνξεπηηθέο θηλήζεηο ησλ Gilbert θαη George (εδψ)
θαζψο κεηαιιάζζνληαη ζε έλα ρνξφ κνλαμηάο
φπνπ νη ρνξεπηέο πνηέ δελ ζπλαληψληαη /
ηελ αζπλελλνεζία ησλ αλζξψπσλ πνπ
θξαπγάδνπλ ζηελ πξφηαζε ηεο Μ. Αbramovic
(εδψ) θαη λα πξνηείλνπλ ηε δηθήο ηνπο ηδέα
γηα Performance.

ΤΝΓΔΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Βιέπε Performance θαη Happening ζει.39 θαη 40

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ
ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑΤΝΔΡΓΔΗΑ

AΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
(FEEDBACK)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

Οη δξάζεηο απηήο ηεο κνξθήο εκπεξηέρνπλ,
πεξηιακβάλνπλ πνιιά γλσζηηθά πεδία. Δδψ,
εκπιέθνληαη ν ρνξφο, ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα,
ε γιψζζα ηνπ ζεάηξνπ, ε αθήγεζε. Παξφιν
πνπ είπακε φηη ε performance ΓΔΝ είλαη
(επίζεκα) ηίπνηε απφ φια απηά, είλαη κάιηζηα ε
αλαηξνπή ηνπο, πξέπεη θαλείο λα πεξάζεη απφ
απηέο ηηο γιψζζεο γηα λα ηηο θαηαλνήζεη θαη κεηά
λα ηηο «αξλεζεί». Αιιηψο, ππάξρεη πάληνηε
ε πεξίπησζε κία ηέηνηα «παξάζηαζε» λα είλαη
είηε θιχαξε είηε θελή.
ε θάζε ζηάδην ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ νξίδνπκε
κία «νινκέιεηα‟ ησλ νκάδσλ γηα λα ζθεθηνχκε
πνχ βξηζθφκαζηε. Ξαλαβιέπνπκε
θαιιηηέρλεο/έξγα γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη
ζπδήηεζε.
Ξαλαβιέπνπκε ηηο θαηαγεγξακκέλεο ηδέεο καο.
Γεληθψο, ζηελ αλαηξνθνδφηεζε
ζπδεηάκε γηα
=αηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα κηάο εξγαζίαο,
= πξάγκαηα πνπ αλαθαιχςακε σο εθεί,
=πξνβιήκαηα πνπ ιχζακε,
=δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε,
=απφςεηο πνπ καο άξεζαλ.

-AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ
ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΥΟΤ

-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

Σν αμηνινγηθφ θξηηήξην είλαη ν βαζκφο
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ
ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο.
Γηα ηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, γηα
ηελ απηφ-αμηνινγεζε ηνπ καζεηή θαη
γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ θαζεγεηή
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ΜΑΘΖΣΖ
-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΘΖΓΖΣΖ
ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

βιέπε ηα γεληθά ζην θεθάιαην Αμηνιφγεζε ζει. 20
θαη ηελ Αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζεί
κεηά ηα ρέδηα Μαζήκαηνο ζει. 82
Σν κάζεκα είλαη δχζθνιν, φκσο θαζψο
Performance θαη Happening έρνπλ πνιιά θνηλά
θαη αθνξνχλ ζηελ πξαγκαηηθή δσή, νη καζεηέο
εμνηθεηψλνληαη γξήγνξα.

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:
















χλδεζε κε ηνπο ΄Αμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο, ην επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ
Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζησζεί ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
καζεηέο
Άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεηνπνηεζεί αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ (επίζθεςε ζε αλάινγε έθζεζε, επίζθεςε ζε εγθαηαιεηκκέλν
θηίζκα/εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο γηα δνθηκέο θαη βηληενζθφπεζε, πξνβνιή
έξγσλ ζηελ ηάμε απφ βίληεν πνπ έρεη ζπιιέμεη «θαηεβάζεη» απφ ην δηαδίθηπν
ν εθπαηδεπηηθφο)
ηάδηα δηδαζθαιίαο πην αλαιπηηθά, ζπιινγή ησλ πξνζρεδίσλ,
καγλεηνθσλήζεηο ησλ ζθέςεσλ ηεο ηάμεο, ζρέδηα ηνπ ρψξνπ ή ησλ ρψξσλ
πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο απφ πιεπξάο
ζχλζεζεο, καθέηεο.
Δπνπηηθά πιηθά θαη κέζα, ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηά ζα αμηνπνηεζνχλ
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/εκπινθή φισλ.
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί: θχιια εξγαζίαο,
ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο
Σξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο ελφηεηαο/ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο
Αμίεο πνπ αλακέλεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ
Καη νίθνλ εξγαζίεο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεηεζνχλ)
Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο/θξηηήξηα επηινγήο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ

3ν ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

«Σπραίεο γξαθέο»: Πξόηαζε γηα
Happening

ΣΑΞΖ

ιεο νη ηάμεηο. (Ο βαζκφο δπζθνιίαο απμάλεηαη
αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο
ησλ καζεηψλ).
Ο/Οη καζεηέο νξγαλψλνπλ-ζθέθηνληαη κηα δξάζε

ΠΔΡΗΛΖΦΖ-ΠΑΡΟΤΗΑΖ
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ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
(ΓΗΑΣΗ;)

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

πνπ ζα «αλαηξέςεη», «αθππλίζεη» ην θνηλφ
(= ζπκκαζεηέο ηνπο απφ ηελ ίδηα ηάμε, απφ άιιεο
ηάμεηο, θαζεγεηέο).Σν έξγν κπνξεί λα θαηαγξαθεί
κε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν.
Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ε θαζεκεξηλή δσή
είλαη γεκάηε αλαηξνπέο. Αλ ηηο βηψζνπκε ζπλεηδεηά
ζα αλάγνπκε ηε δσή ζε Σέρλε.

Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ ηάμε
θαη ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο ν
ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο, γηα ηελ
ίδηα ελφηεηα, πξνζαξκφδεηαη

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Γεληθφο θαλφλαο είλαη νη ζηφρνη
λα κελ είλαη παξαπάλσ απφ 3
γηα θάζε κάζεκα ή/θαη ελφηεηα
ψζηε λα είλαη κεηξήζηκνη θαη
πξνζδηνξίζηκνη.
Τπ’ όςηλ όηη νη ζηόρνη
απνηεινύλ θαη ηα θξηηήξηα
αμηνιόγεζεο ηνπ καζεηή

1. Απζφξκεηε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα κε ηδέεο,
πξσηνβνπιίεο, ζπγθέληξσζε πιηθνχ.
2. Πξνηάζεηο, θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ,
ζπγθέληξσζε πιηθνχ, ζθίηζα, θσηνγξαθηθφ
πιηθφ, θαηαγξαθή δνθηκψλ, βηληεάθηα γηα ηε
ζπγθέληξσζε ηνπ αηνκηθνχ θαθέιινπ
(portfolio).
3. Υξήζε φξσλ θαη ελλνηψλ φπσο: happening,
performance, άκεζν έξγν, εθήκεξν έξγν,
αληδηνηειέο έξγν, ηέρλε
κε εκπνξεπκαηνπνηήζηκε, βίσκα ηνπ έξγνπ
ηέρλεο θαη φρη απφθηεζε, πιηθφηεηα ηεο
ηδέαο (ζθίηζα, δνθίκηα, ιέμεηο πάλσ ζην
ραξηί, θσηνγξαθίεο είλαη ηα πιηθά κε ηα
νπνία ν θαιιηηέρλεο θαηαγξάθεη, ζπγθξαηεί,
επηθνηλσλεί κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηελ ηδέα
ηνπ), ζχλδεζε ηέρλεο θαη δσήο.

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ:
ΑΣΟΜΗΚΟ Ή ΟΜΑΓΗΚΟ
ΜΑΘΖΜΑ

Σν κάζεκα είλαη νκαδηθφ. Ζ ηειηθή παξνπζίαζε
κπνξεί λα γίλεη απφ έλαλ ή έσο θαη ηέζζεξηο
καζεηέο ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ

Σν κάζεκα πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ζε
6 καζήκαηα.
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ΑΦΟΡΜΖΖ/ΚΗΝΖΣΡΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ/ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΡΟΤΗΑΖ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

Μηιάκε ζηνπο καζεηέο γηα ην είδνο ηεο δξάζεο
πνπ εκπεξηέρεη ην Happening. Πξνηείλνπκε
ην μάθληαζκα γηα θάηη πνπ ζα απνθαιπθζεί
ζην ηέινο (κε έλα αθφκα μάθληαζκα!)
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1Ο Οη καζεηέο ζα γπξίζνπλ
ζηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ ή ζην δηάιεηκκα
θξαηψληαο κηθξά ραξηάθηα (θχβνο γξαθείνπ) θαη
κνιχβηα, ζηπιφ, καξθαδφξνπο θαη ζα δεηήζνπλ απφ
ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, αιιά θαη απφ ηνπο
θαζεγεηέο (ζην γξαθείν ησλ θαζεγεηψλ) λα
ζρεδηάζνπλ ζην ραξηάθη πνπ ζα έρνπλ ζηα ρέξηα
ηνπο θαη κε πνπ ζα ηνπο πξνηείλνπλ γηα λα
επηιέμνπλ, λα ζρεδηάζνπλ θάηη (πξνηείλνληάο ηνπο
θάπνην ζέκα ή φρη). Οη ζπκκαζεηέο / θαζεγεηέο /
Γηεπζπληήο / Γνλείο ζρεδηάδνπλ πάλσ ζην κηθξφ
ραξηί (ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη θσηνηππηθφ ραξηί
Α4 θνκκέλν ζηα ηέζζεξα). Σα δσγξαθηζκέλα ραξηηά
επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε. Χο εδψ νη καζεηέο έρνπλ
ήδε θάλεη έλα Happening. Κάπνηνη απφ ηηο νκάδεο
νξηζκέλνη απφ ηελ αξρή, θαηέγξαθαλ ηε δξάζε κε
θσηνγξαθηθή κεραλή \ ή κε βίληεν.
Σν Happening νινθιεξψλεηαη ή αιιηψο παίξλεη
ηε κνξθή ηνπ πιηθνχ αληηθεηκέλνπ, κε παξνπζίαζε
ζε νζφλε πξνβνιήο φιεο ηεο δξάζεο (αληηδξάζεηο
ζπκκαζεηψλ, έθπιεμε θαη ρακφγεια ησλ
θαζεγεηψλ θιπ) θαη κία ηνηρνγξαθία απφ ηα
θνιιεκέλα ζηνλ ηνίρν δσγξαθηζκέλα ραξηάθηα
ζαλ ζε έλα εληαίν έξγν. Σα ραξηάθηα ηνπ θχβνπ
έρνπλ κέγεζνο 10 επη 10 εθ. Αλ νη καζεηέο ηνπ
ζρνιείνπ καο είλαη 300, έλα ηέηνην έξγν ζα είρε
κέγεζνο 3 επί 3 κέηξα. Ο ηίηινο ζα κπνξνχζε
λα είλαη «5 ιεπηά (ηνπ) ρξφλνπ (ζνπ)»
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2Ο Παξαιιαγή ηνπ ζέκαηνο κπνξεί
λα είλαη: «εθθξάζηε ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο». Οη
καζεηέο πξνζθέξνπλ δηαθαλή ζαθθνπιάθηα ζηνπο
ζπκκαζεηέο (φπσο πξηλ) θαη ηνπο θαινχλ λα
δηαιιέμνπλ απφ έλα θαιαζάθη πνπ πεξηέρεη θηεξά,
κπακπαθάθηα, θχιια, θαξπνχο, βίδεο, πνχπνπια,
θαξθηά, θνκκέλα ζπξκαηάθηα, πηλέδεο, λα
δηαιιέμνπλ απηά πνπ λνκίδνπλ φηη εθθξάδνπλ
γαιήλε, ζπκφ, ζαιπσξή, θξχν, κηα θσλή ζηξηγγηά,
κηα θσλή γιπθεηά θιπ, θαη λα ηα βάινπλ κέζα ζηα
ζαθθνπιάθηα.
Σν κεγάιν έξγν πνπ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε
ήηαλ απφ ραξηί, ηψξα ζα είλαη αλάγιπθν. Σα
ζαθθνπιάθηα ζα θξεκαζηνχλ ζαλ πιαθάθηα ην έλα
δίπια ζην άιιν, ελψ ζε θαζέλα ζα ππάξρεη
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ΤΛΗΚΟ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ
ΠΖΓΔ: SLIDES
KEIMΔΝΧΝ/ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ
ΤΛΗΚΟ /ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ/
ΑΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
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θαξθηηζσκέλε κία εηηθέηηα, πνπ ζα αλαθέξεη ην
ζπλαίζζεκα πνπ «πεξηέρεηαη»: ζπκφο, αγάπε,
ζιίςε, ραξά, αδηαθνξία, θφβνο θιπ. Ο ηίηινο ηνπ
ηδηφηππνπ απηνχ αλαγιχθνπ ζα κπνξνχζε
λα είλαη «κηθξά ζπλαηζζήκαηα» ή
«αεξνζηεγψο ζπκπηεζκέλα ζπλαηζζήκαηα» ή….
νη καζεηέο κπνξνχλ λα παίμνπλ αξθεηή ψξα
ζε ηδενζχειια γηα ηελ αλαδήηεζε ηίηινπ !
Οη νκάδεο:
Κάπνηνη καζεηέο πξνηείλεηαη λα γξάςνπλ θξηηηθή
γηα ηε δξάζε ε νπνία ζα ζπλνδεχεη
ηε βηληενζθνπεκέλε ή θσηνγξαθεκέλε
θαηαγξαθή ηεο φηαλ ζα αλαξηεζεί ζην Γηαδίθηπν,
(βι. παξαθάησ γηα ηελ πξφηαζε δεκηνπξγίαο
ηζηνζειίδαο επηθνηλσλίαο). Απνθαζίδεηαη επίζεο
=πνηνο ζα θσηνγξαθίδεη =πνηνο ζα βηληενζθνπεί
=πνηνο ζα καδέςεη πιηθφ ζην δηαδίθηπν ή/θαη
ζηε ζρνιηθή βηβιηνζήθε =πνηνο ζα ζπγθεληξψζεη
ηα πιηθά =πνηνο ζα θάλεη έξεπλα γηα ηελ
απνθσδηθνπνίεζε ησλ ζπκβφισλ.
ΖΜΑΝΣΗΚΟ:
πσο θαη ε Performance
ην Happening ΓΔΝ είλαη ζεαηξηθή παξάζηαζε.
ΓΔΝ έρεη αξρή κέζε θαη ηέινο. ΓΔΝ είλαη αθήγεζε.
ΔΗΝΑΗ κία ζηηγκή θαηά ηελ νπνία θάπνηνο θάλεη θάηη
πνπ δελ ην πεξίκελαλ νη άιινη, ην έρεη ζθεθηεί ν
ίδηνο θαη κειεηήζεη, θαη ζηφρν έρεη ηελ αθχπληζε ηνπ
ζεαηή, ν νπνίνο κέζα ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ
βπζίδεηαη ζηηο ζθέςεηο ηνπ θαη ζηα νηθεία γεγνλφηα.

ΤΝΓΔΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Σν Happening είλαη έλα ζπκβάλ πνπ καο βγάδεη
απφ ηελ «χπλσζε» ηεο κεραληθήο
δσήο θαη καο επαλαθέξεη ζην ηψξα.
Ζ ηέρλε ιεηηνπξγεί σο αθχπληζε, σο δξάζε,
πνπ καο θάλεη λα ζθεθηνχκε, λα γειάζνπκε, αθφκα
θαη λα παξαμελεπηνχκε, φκσο ν ξφινο ηεο
λα καο αθππλίζεη θαη λα καο θαιέζεη
ζε εγξήγνξζε ζα έρεη επηηειεζηεί.
Βιέπε Performance θαη Happening ζει.39 θαη 40

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ
ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑΤΝΔΡΓΔΗΑ

Γηα ηα ζχκβνια, Βηβιίν Μαζεηή Β΄ Γπκλαζίνπ
βιέπε εδψ, ζει. 80,85
Σν Happening ΓΔΝ είλαη αθήγεζε αιιά ζπκβάλ.
πλδέεηαη φρη κε ηηο γιψζζεο ηεο αθήγεζεο αιιά
ηεο επηθνηλσλίαο κέζα απφ ηα ζεκεία θαη ηα
ζχκβνια, εηδηθά δξάζεηο
ζαλ απηέο πνπ πξνηείλνληαη εδψ.
= Μπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην ιφγν,
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AΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
(FEEDBACK)
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κε ηα πνηήκαηα ραηθνχ πνπ είλαη κηθξά, ζχληνκα
θαη κέζα ζηνπο ζηίρνπο ζπκβαίλεη πάληα
κία λνεκαηηθή αλαηξνπή.
= Μπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηε ζεκαζία ησλ
ζπκβφισλ ζηελ επηθνηλσλία: απφ ηα ζήκαηα ηεο
ηξνραίαο θαη ηα βειε θαηεχζπλζεο,
σο ηηο παξελζέζεηο θαη ηηο άλσ ηειείεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα ηειεθσληθά
γξαπηά κελχκαηα
γηα λα εθθξάζνπλ ραξά ή ζιίςε
π.ρ. :-) ή :-0 ή ;-)) θιπ.
ε θάζε ζηάδην ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ νξίδνπκε
κία «νινκέιεηα‟ ησλ νκάδσλ γηα λα ζθεθηνχκε πνχ
βξηζθφκαζηε. Ξαλαβιέπνπκε θαιιηηέρλεο/έξγα γηα
αλαηξνθνδφηεζε θαη ζπδήηεζε.
Ξαλαβιέπνπκε ηηο θαηαγεγξακκέλεο ηδέεο καο
ζηα ζθηηζάθηα, ζηα πξνζρέδηα.
Γεληθψο, ζηελ αλαηξνθνδφηεζε
ζπδεηάκε γηα
=αηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα κηάο εξγαζίαο,
= πξάγκαηα πνπ αλαθαιχςακε σο εθεί,
=πξνβιήκαηα πνπ ιχζακε,
=δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε,
=απφςεηο πνπ καο άξεζαλ.

-AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ
ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΥΟΤ

-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΜΑΘΖΣΖ
-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΘΖΓΖΣΖ
ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Σν αμηνινγηθφ θξηηήξην είλαη ν βαζκφο
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ
ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο.
Γηα ηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, γηα
ηελ απηφ-αμηνινγεζε ηνπ καζεηή θαη
γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ θαζεγεηή
βιέπε ηα γεληθά ζην θεθάιαην Αμηνιφγεζε ζει. 20
θαη ηελ Αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζεί
κεηά ηα ρέδηα Μαζήκαηνο, ζει. 82
Σν κάζεκα είλαη δχζθνιν, φκσο θαζψο
Performance θαη Happening έρνπλ πνιιά θνηλά
θαη αθνξνχλ
ζηελ πξαγκαηηθή δσή, νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη
γξήγνξα.

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:




χλδεζε κε ηνπο ΄Αμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο, ην επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ
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Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζησζεί ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
καζεηέο
Άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεηνπνηεζεί αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ (επίζθεςε ζε αλάινγε έθζεζε, επίζθεςε ζε εγθαηαιεηκκέλν
θηίζκα/εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο γηα δνθηκέο θαη βηληενζθφπεζε, πξνβνιή
έξγσλ ζηελ ηάμε απφ βίληεν πνπ έρεη ζπιιέμεη «θαηεβάζεη» απφ ην δηαδίθηπν
ν εθπαηδεπηηθφο)
ηάδηα δηδαζθαιίαο πην αλαιπηηθά, ζπιινγή ησλ πξνζρεδίσλ,
καγλεηνθσλήζεηο ησλ ζθέςεσλ ηεο ηάμεο, ζρέδηα ηνπ ρψξνπ ή ησλ ρψξσλ
πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο απφ πιεπξάο
ζχλζεζεο, καθέηεο.
Δπνπηηθά πιηθά θαη κέζα, ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηά ζα αμηνπνηεζνχλ
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/εκπινθή φισλ.
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί: θχιια εξγαζίαο,
ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο
Σξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο ελφηεηαο/ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο
Αμίεο πνπ αλακέλεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ
Καη νίθνλ εξγαζίεο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεηεζνχλ)
Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο/θξηηήξηα επηινγήο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ

4ν ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΣΑΞΖ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ-ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ

«θέςεηο πνπ θσλάδνπλ»: πξόηαζε
γηα Βηληενηέρλε
ιεο νη ηάμεηο. (Ο βαζκφο δπζθνιίαο απμάλεηαη
αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο
ησλ καζεηψλ).
ΖΜΑΝΣΗΚΟ: Σν κάζεκα έρεη παξνπζηαζηεί
αλαιπηηθά θαη δηεμνδηθά ζην Βηβιίν ηνπ
Δθπαηδεπηηθνύ, Γ΄ Γπκλαζίνπ, εδώ, ζει.60-64.
Δδώ εκείο ζα πεξηνξηζηνύκε λα πξνηείλνπκε
κία βίληεν εγθαηάζηαζε.
Οη πξνεγνχκελεο δξάζεηο Performance
Happening, Installation γηα λα θαηαγξαθνχλ
ρξεηάδεηαη λα θσηνγξαθεζνχλ ή/θαη λα
βηληενζθνπεζνχλ. Δμεγνχκε ζηνπο καζεηέο φηη ην
βίληεν θαηάιιεια επεμεξγαζκέλν ζην κνληάδ
παξνπζηάδεηαη απηφ ην ίδην σο έξγν βίληεν ηέρλεο.
Δδψ, πξνηείλεηαη έλα βίληεν αξη γηα 3 καζεηέο, 3
ιήςεηο θαη 3 βηληενπξνβνιέο. Σν ζέκα ζα είλαη έλα
ζρφιην ζηνλ ηξφπν πνπ έρνπλ ηα ΜΜΔ λα
επηθνηλσλνχλ κελχκαηα ηα νπνία φκσο (πνιιέο
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ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
(ΓΗΑΣΗ;)
Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηελ ηάμε
θαη ηε ζχλζεζε ηεο ηάμεο ν
ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο, γηα ηελ
ίδηα ελφηεηα, πξνζαξκφδεηαη

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Γεληθφο θαλφλαο είλαη νη ζηφρνη
λα κελ είλαη παξαπάλσ απφ 3
γηα θάζε κάζεκα ή/θαη ελφηεηα
ψζηε λα είλαη κεηξήζηκνη θαη
πξνζδηνξίζηκνη.
Τπ‟ φςηλ φηη νη ζηφρνη
απνηεινχλ θαη ηα θξηηήξηα
αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ:
ΑΣΟΜΗΚΟ Ή ΟΜΑΓΗΚΟ
ΜΑΘΖΜΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

θνξέο φρη ηπραία) αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη γη
απηφ κέλνπλ ζπγθερπκέλα θαη αθαηάιεπηα.
Να αληηιεθζνχλ νη καζεηέο φηη ηα ηερλεηά κέζα,
φπσο θσηνγξαθία, βίληεν, ηειεφξαζε ηεο
καδηθήο πιεξνθνξίαο, κπνξνχλ λα δνπιεπηνχλ κε
θαηλνχξην ηξφπν γηα έλα άιιν απνηέιεζκα απφ
απηφ πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη θαη αληί γηα ηε
γηγαληναθίζα, ην δηαθεκηζηηθφ ζπνη
θαη ηελ κεηάδνζε κηαο πιεξνθνξίαο (κε αξρή
κέζε θαη ηέινο) κπνξνχλ ηα κέζα απηά
λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε έξγα ηέρλεο.
Δηδηθά ζηελ πξνηεηλφκελε εδψ πξφηαζε
γηα βίληεναξη κε ηξεηο νζφλεο, σο ζθνπφο
ηνπ καζήκαηνο ηίζεηαη ε εκβάζπλζε ζηελ έλλνηα
ηεο ηαπηφηεηαο. Πψο δηακνξθψλεηαη ε απηφαληίιεςε κέζα απφ ηε επηξξνή ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ
ηξφπνπ πνπ δηεμάγνπκε ηε λνεηηθή «ζπδήηεζε κε
ηνλ εαπηφ καο» θαη πψο κε απηφ ηνλ ηξφπν
θαζνξίδνπκε ή θαζνξίδεηαη καθξνπξφζεζκα
ε ηαπηφηεηά καο, ε αληίιεςε πνπ έρνπκε
γηα ηνλ εαπηφ καο θαη ηειηθά, νη δπλαηφηεηέο ηνπ.
1. Απζφξκεηε ζπκκεηνρή ζηελ νκάδα κε
ηδέεο, πξσηνβνπιίεο, ζπγθέληξσζε πιηθνχ.
2. Πξνηάζεηο, θαηαγξαθή ησλ πξνηάζεσλ,
ζπγθέληξσζε πιηθνχ, ζθίηζα,
θσηνγξαθηθφ πιηθφ, θαηαγξαθή δνθηκψλ,
βηληεάθηα γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ
αηνκηθνχ θαθέιινπ (portfolio).
3. Υξήζε φξσλ θαη ελλνηψλ φπσο:
ελλνηαθή ηέρλε, ςεθηαθή επεμεξγαζία,
κνληάδ, επεμεξγαζία ήρνπ,
άκεζν έξγν, εθήκεξν έξγν,
αληδηνηειέο έξγν, ηέρλε κε
εκπνξεπκαηνπνηήζηκε, βίσκα ηνπ έξγνπ
ηέρλεο θαη φρη απφθηεζε, πιηθφηεηα
ηεο ηδέαο (ζθίηζα, δνθίκηα, ιέμεηο πάλσ
ζην ραξηί, αιιά θαη θσηνγξαθίεο γηα ηελ
θαηαγξαθή, νξγάλσζε ηεο ηδέαο),
άξλεζε
ηνπ αθεγεκαηηθνχ ρξφλνπ, ζηαηηθή εηθφλα,
ζχλδεζε ηέρλεο θαη δσήο.
Σν κάζεκα είλαη νκαδηθφ. Ζ ηειηθή παξνπζίαζε
κπνξεί λα γίλεη απφ έλαλ ή έσο θαη ηέζζεξηο
καζεηέο ηαπηφρξνλα ή δηαδνρηθά
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ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ
Σν κάζεκα πξνβιέπεηαη λα
νινθιεξσζεί ζε

ΑΦΟΡΜΖΖ/ΚΗΝΖΣΡΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ/ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΡΟΤΗΑΖ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΔΗΜΟΣΙΚΟΓΤΜΝΑΙΟ

Σν κάζεκα πξνβιέπεηαη λα νινθιεξσζεί ζε
6 καζήκαηα.

Μηιάκε ζηνπο καζεηέο γηα ηελ Βηληεν ηέρλε.
Πεξηγξάθνπκε, δείρλνπκε βίληεν πνπ έρνπκε
«θαηεβάζεη» απφ ην youtube. Eμεγνχκε ηα βαζηθά
θιεηδηά ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο, ρξφλνο
θαη θίλεζε, θαη δείρλνπκε πψο νη θαιιηηέρλεο ηεο
βίληεν ηέρλεο αξλήζεθαλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά
θαη πξφηεηλαλ βίληεν ηαηλίεο κε αθίλεηεο ιήςεηο
πνπ επαλαιακβάλνληαη δηαξθψο, κε κηθξέο
θηλεκαηνγξαθεκέλεο πξνηάζεηο (πνπ
επαλαιακβάλνληαη δηαξθψο) φπσο ιήςε
κε ζηαηηθή θάκεξα ελφο θηεξίνπ, ηνπίνπ,
αλζξψπνπ φπνπ δελ πεξηιακβάλεηαη θακκία
δξάζε.
Ο ζεαηήο ζπλεζηζκέλνο απφ ηελ γξήγνξε ξνή ησλ
δηαθεκηζηηθψλ κηθξψλ ηαηληψλ ζηελ ηειεφξαζε,
πεξηκέλεη λα δεη θάηη λα ζπκβαίλεη, αιιά δελ
ζπκβαίλεη ηίπνηα. Μία αηέιεησηε επαλάιεςε απφ
κία (θαηλνκεληθά) ηπραία ιήςε ή απφ κία ζηεκέλε
ιήςε,
φπνπ
ηίπνηα άιιν δελ ζπκβαίλεη, δελ ζπλέβεθε θαη δελ
πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζε θαλέλα θηλεκαηνγξαθηθφ
ρξφλν.
Μφλνλ κία πξνβνιή. Καη κε απηή ηελ πξνβνιή,
ν ζεαηήο εηζπξάηηεη δηάθνξα θαη δηαθνξεηηθά
κελχκαηα θαη ζπλαηζζήκαηα. Πνιιέο θνξέο
ε βίληεν αξη πξνβάιιεηαη ζε ζθνηεηλά δσκάηηα
κέζα ζηα Μνπζεία ή ζηηο Γθαιιεξί. Ο ζθνηεηλφο
ρψξνο επηβάιιεη ηελ απφιπηε πξνζνρή ζηελ
νζφλε.
Άιιεο πάιη θνξέο νη νζφλεο ηεο ηειενξάζεσο
είλαη πνιιέο, εγθαηαζηεκέλεο ζην ρψξν
ζαλ κέξε κηάο κεγαιχηεξεο θαηαζθεπήο,
θαη παίδνπλ αθαηάπαπζηα «ρηφληα»,
απνζπληνληζκέλεο
θαη ζνξπβψδεηο.
Ζ πξφηαζε εδψ είλαη Α. γηα κία αλάινγε
βίληεν εγθαηάζηαζε. Αλ νη καζεηέο κπνξνχλ
λα θέξνπλ ζην ζρνιείν ηειενξάζεηο πνπ
δελ παίδνπλ, ραιαζκέλεο ή απνζπληνληζκέλεο,
ζα κπνξνχζαλ λα ηηο ζηήζνπλ είηε σο θσηεηλέο

59

ΟΔΗΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΟΔΗΓΟ ΠΟΤΔΩΝ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΤΛΗΚΟ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ
ΠΖΓΔ: SLIDES
KEIMΔΝΧΝ/ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ
ΤΛΗΚΟ /ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ/
ΑΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
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νζφλεο κε παξάζηηα, είηε βγάδνληαο
ηελ θεληξηθή ιπρλία, σο θνπηηά, ζηα νπνία
νη καζεηέο κε ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο
κπνξνχλ λα δψζνπλ ιπζεηο. Σν πιαίζην
ηνπ κέζνπ παξακέλεη, ην πεξηερφκελν αιιάδεη
θαη ην κήλπκα παίξλεη εληειψο δηαθνξεηηθφ
λφεκα.
Β. Σξείο καζεηέο βηληενζθνπνχληαη κε ζηαηηθή
θάκεξα (πάλσ ζε ηξίπνδν) ν θαζέλαο
λα κηιάεη. Ζ θάκεξα ηνπο βηληενζθνπεί
ζε πνξηξαίην, ζην θάδξν θαίλνληαη κφλν
ηα πξφζσπά ηνπο. Ο πξψηνο ιέεη
«είκαη θαιφο καζεηήο, είκαη επηκειήο,
είκαη ζπλεπήο, είκαη ηαθηηθφο». Ο δεχηεξνο ιέεη
«ζα γίλσ θαιφο καζεηήο, ζα γίλσ επηκειήο,
ζα γίλσ ζπλεπήο, ζα γίλσ ηαθηηθφο». Ο ηξίηνο ιέεη
«ζα ήζεια λα είκαη θαιφο καζεηήο, ζα ήζεια
λα γίλσ επηκειήο, ζα ήζεια λα γίλσ ζπλεπήο,
ζα ήζεια λα γίλσ ηαθηηθφο». Σα ηξία βίληεν
θαηαγξάθνληαη ζε CD. Σξεηο ηειενξάζεηο
ηνπνζεηνχληαη ζε έλα ρψξν ηνπ ζρνιείνπ,
αο πνχκε ζηελ αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ,
έηζη ψζηε λα ζρεκαηίδνπλ Γ, δειαδή αλ ν ζεαηήο
ζηαζεί ζηε κέζε λα έρεη ηελ επνπηεία θαη ησλ
ηξηψλ ηειενξάζεσλ πνπ παίδνπλ ηα ηξία βίληεν.
Παίδνπλ ηαπηφρξνλα ζε loop, ζπλερή επαλάιεςε.
Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, νη θαζεγεηέο, ν
δηεπζπληήο, νη γνλείο, θαινχληαη λα παξαβξεζνχλ
ζε έθζεζε video art πνπ νξγαλψλεη ε ηάμε.
Οη νκάδεο:
Κάπνηνη καζεηέο πξνηείλεηαη λα γξάςνπλ
παξνπζίαζε θαη θξηηηθή ηεο δξάζεο, ε νπνία ζα
ζπλνδεχεη ηε βηληενπξνβνιή φηαλ ζα αλαξηεζεί
ζην Γηαδίθηπν,( βι. παξαθάησ γηα ηε δεκηνπξγία
ηζηνζειίδαο επηθνηλσλίαο). Απνθαζίδεηαη επίζεο
=πνηνο ζα θσηνγξαθίδεη ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο
εγθαηάζηαζεο, απφ ηε κεηαθνξά ησλ
ηειενξάζεσλ, ην μεθφξησκα ζην ζρνιείν, ηελ ίδηα
ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηέινο, γηαηί φρη, ηε κεηαθνξά
ησλ παξνπιηζκέλσλ ηειενξάζεσλ ζηνπο θάδνπο
αλαθχθισζεο=πνηνο ζα βηληενζθνπεί=πνηνο
ζακαδέςεη πιηθφ ζην δηαδίθηπν, ζηε ζρνιηθή
βηβιηνζήθε =πνηνο ζα καδέςεη ηα πιηθά =πνηνο ζα
θάλεη έξεπλα γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο
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θηλεκαηνγξαθηθήο γιψζζαο.
ΖΜΑΝΣΗΚΟ: πσο θαη ε Performance
ην Happening ε Βίληεν ηέρλε ΓΔΝ είλαη
θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία. ΓΔΝ έρεη αξρή κέζε θαη
ηέινο.
ΓΔΝ είλαη αθήγεζε. ΔΗΝΑΗ κία ζηηγκή θαηά
ηελ νπνία θάπνηνο θάλεη θάηη, βηληενζθνπείηαη
θαη πξνβάιιεηαη ρσξίο κνπζηθή επέλδπζε,
κε θπζηθνχο ήρνπο πεξηβάιινληνο ηελ ψξα
ηεο ιήςεο. ηφρνο είλαη ε αθχπληζε ηνπ ζεαηή
απφ ηελ «χπλσζε» ηεο κεραληθήο ηνπ θαζήισζεο
κπξνζηά ζηελ ηειεφξαζε θαη ηεο άθξηηεο
αθνκνίσζεο ησλ κελπκάησλ ηεο. Καη πάιη
ε ηέρλε ιεηηνπξγεί σο αθχπληζε, σο αλαηξνπή
ηνπ ζηεξεφηππνπ, πνπ καο θάλεη λα ζθεθηνχκε,
λα γειάζνπκε, αθφκα θαη λα ελνριεζνχκε,
φκσο ν ξφινο ηεο λα καο αθππλίζεη θαη
λα καο θαιέζεη ζε εγξήγνξζε ζα έρεη επηηειεζηεί.

ΤΝΓΔΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Βιέπε Βηβιίν ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ,
Γ΄ Γπκλαζίνπ, εδώ, ζει.60-64.
Θεαηξηθφ έξγν κε έξεπλα πάλσ ζε αλάινγνπο
ηεο βίληεναξη πξνβιεκαηηζκνχο βιέπε Samuel
Beckett
Δπίζεο παηείζηε ζην βηληενηέρλε ζην

δηαδίθηπν

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ
ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑΤΝΔΡΓΔΗΑ

H Βηληενηέρλε ΓΔΝ είλαη αθήγεζε αιιά έλα
ζπκβάλ ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη θαη
πξνβάιιεηαη ζε έλα θαηεμνπζηαζηηθφ ηεο δσήο καο
κέζν, ηελ Σειεφξαζε, ην νπνίν φινη γλσξίδνπκε
θαη ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο.
πλδέεηαη κε ηηο γιψζζεο ηεο επηθνηλσλίαο,
κε ηε θηινζνθηθή έλλνηα ηνπ ρξφλνπ, κε ζεκεία
θαη ζχκβνια ηεο καδηθήο πιεξνθφξεζεο.
Μπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ θηλεκαηνγξαθηθή
αθήγεζε γηα λα θαηαγξαθεί ε αληίζεζε, κε
ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ςεθηαθή
επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο. (Καηά ηε δεθαεηία ηνπ
70,παξάιιεια κε ηνπο εηθαζηηθνχο θαιιηηέρλεο,
ζην ζέαηξν ν Μπέθεη εθήξκνζε αλάινγεο
αλαηξνπέο: πάηα εδψ)
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ε θάζε ζηάδην ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ νξίδνπκε
κία «νινκέιεηα‟ ησλ νκάδσλ γηα λα ζθεθηνχκε
πνχ βξηζθφκαζηε. Ξαλαβιέπνπκε
θαιιηηέρλεο/έξγα γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη
ζπδήηεζε.
Ξαλαβιέπνπκε ηηο θαηαγεγξακκέλεο ηδέεο καο
ζηα ζθηηζάθηα, ζηα πξνζρέδηα.
Γεληθψο, ζηελ αλαηξνθνδφηεζε
ζπδεηάκε γηα
=αηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα κηάο εξγαζίαο,
= πξάγκαηα πνπ αλαθαιχςακε σο εθεί,
=πξνβιήκαηα πνπ ιχζακε,
=δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε,
=απφςεηο πνπ καο άξεζαλ.

-AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ
ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΥΟΤ
-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΜΑΘΖΣΖ
-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΘΖΓΖΣΖ

ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Σν αμηνινγηθφ θξηηήξην είλαη ν βαζκφο
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ
ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο.
Γηα ηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, γηα
ηελ απηφ-αμηνινγεζε ηνπ καζεηή θαη
γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ θαζεγεηή
βιέπε ηα γεληθά ζην θεθάιαην Αμηνιφγεζε ζει. 20
θαη ηελ Αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζεί
κεηά ηα ρέδηα Μαζήκαηνο ζει. 82
Σν κάζεκα είλαη δπζθνιφηεξν απφ ηηο ηέρλεο
ηεο δξάζεο (Performance θαη Happening). Ζ
δπζθνιία δελ έγθεηηαη ζηελ αλεχξεζε
παξνπιηζκέλσλ ζπζθεπψλ ηειεφξαζεο γηαηί
αλαδεηψληαο γχξσ ηξηγχξσ,
ζα κπνξνχκε θαη λα μεπεξαζηεί. Αλ φρη, κία
ζπζθεπή ηειενξάζεσο είλαη αξθεηή γηα λα
πξνβιεζεί ε βηληενζθνπεκέλε ηδέα ησλ καζεηψλ.
Ζ θχξηα δπζθνιία ηεο ελφηεηαο βξίζθεηαη ζηελ
επεμεξγαζία ησλ Ηδεψλ θαη ζηελ ππέξβαζε ηεο
αθεγεκαηηθφηεηαο ηνπ κέζνπ.

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:





χλδεζε κε ηνπο ΄Αμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο, ην επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ
Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζησζεί ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
καζεηέο
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Άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεηνπνηεζεί αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ (επίζθεςε ζε αλάινγε έθζεζε, επίζθεςε ζε εγθαηαιεηκκέλν
θηίζκα/εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο γηα δνθηκέο θαη βηληενζθφπεζε, πξνβνιή
έξγσλ ζηελ ηάμε απφ βίληεν πνπ έρεη ζπιιέμεη «θαηεβάζεη» απφ ην δηαδίθηπν
ν εθπαηδεπηηθφο)
ηάδηα δηδαζθαιίαο πην αλαιπηηθά, ζπιινγή ησλ πξνζρεδίσλ,
καγλεηνθσλήζεηο ησλ ζθέςεσλ ηεο ηάμεο, ζρέδηα ηνπ ρψξνπ ή ησλ ρψξσλ
πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο απφ πιεπξάο
ζχλζεζεο, καθέηεο.
Δπνπηηθά πιηθά θαη κέζα, ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηά ζα αμηνπνηεζνχλ
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/εκπινθή φισλ.
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί: θχιια εξγαζίαο,
ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο
Σξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο ελφηεηαο/ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο
Αμίεο πνπ αλακέλεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ
Καη νίθνλ εξγαζίεο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεηεζνχλ)
Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο/θξηηήξηα επηινγήο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ
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5ν ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ:
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ

ΣΑΞΖ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ-ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ

«Φηινμελώληαο ηνλ πνιηηηζκό ηνπ Άιινπ»
ιεο νη ηάμεηο. (Ο βαζκφο δπζθνιίαο απμάλεηαη
αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο
ησλ καζεηψλ).
Οη καζεηέο αλαδεηνχλ ζε ιανχο ηνπ θφζκνπ ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο ηνπο, θαηαλννχλ ηνπο
ηξφπνπο δσήο ηνπο, βξίζθνπλ θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ Δπξσπατθή Σέρλε θπξίσο
ηνπ 20νχ αηψλα, θαηαιαβαίλνπλ ην ιφγν γηα ηνλ
νπνίν ε Δπξσπαηθή Σέρλε αλαδήηεζε πεγέο
έκπλεπζεο έμσ απφ ηελ Δπξψπε (ν Gauguin πήγε
ζηελ Σαίηή θαη εθεί δσγξάθηζε ηα αξηζηνπξγήκαηά
ηνπ) θαη ζηελ ηέρλε άιισλ ιαψλ (αλαθάιπςε απφ
θαηξφ ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο θαη
απειεπζέξσζε απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο πηζηήο
αλαπαξάζηαζεο, αλαδήηεζε λέσλ κνξθψλ
έθθξαζεο πνπ ζπκβάδηδαλ κε λέεο επηζηεκνληθέο
αλαθαιχςεηο) πνπ φηαλ ηνπο εμεηάδνπκε
ζηα βηβιία ηεο ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο
ηνπο αλαθέξνπκε σο Δμσεπξσπαηθνχο .
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(ΓΗΑΣΗ;)
Ανάλογα με ηην ηλικία, ηην ηάξη και
ηη ζύνθεζη ηηρ ηάξηρ ο ζκοπόρ
ηος μαθήμαηορ, για ηην ίδια
ενόηηηα, πποζαπμόζεηαι
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Ζ θαηαλφεζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπ άιινπ,
ε θαηάξγεζε ησλ δηαθνξψλ αλάκεζα
ζηνπο αλζξψπνπο κέζα απφ ηελ Σέρλε

Ο ΜΑΘΖΣΖ ΔΠΗΓΗΧΚΔΣΑΗ ΝΑ:
ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Γενικόρ κανόναρ είναι οι ζηόσοι
να μην είναι παπαπάνυ από 3
για κάθε μάθημα ή/και ενόηηηα
ώζηε να είναι μεηπήζιμοι και
πποζδιοπίζιμοι.
Υπ’ ότιν όηι οι ζηόσοι
αποηελούν και ηα κπιηήπια
αξιολόγηζηρ ηος μαθηηή

1. Δληνπίζεη κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
ιατθψλ θαιιηηερλψλ ηεο Αθξηθήο
2. Αλαγλσξίζεη θαη εληνπίζεη ηα κνξθνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ δαλείζηεθαλ
νη θαιιηηερληθέο πξσηνπνξίεο
ησλ αξρψλ ηνπ 20νχ αηψλα
απφ ηελ Αθξηθαληθή ηέρλε
(εμπξεζζηνληζκφο, θπβηζκφο)
3. Αλαγλσξίζεη, εθηηκήζεη θαη θαηαλνήζεη
ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ Άιινπ κέζα απφ
ηελ εμέηαζε ηεο θνπιηνχξαο
θαη ηνπ πνιηηηζκνχ ηνπ

ΟΓΖΓΗΔ/ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ /
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ:
ΑΣΟΜΗΚΟ Ή ΟΜΑΓΗΚΟ
ΜΑΘΖΜΑ

Οκαδηθφ κάζεκα. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε
νκάδεο
1. πιιέγνπλ πιεξνθνξίεο, εηθφλεο έξγσλ
αθξηθαληθήο ηέρλεο, θσηνγξαθίεο απφ
ιατθνχο θαιιηηέρλεο ηελ ψξα πνπ δνπιεχνπλ:
έξγα ζε μχιν, ζε θεξακηθφ, ππαίζξηα θακίληα
θεξακηθήο.
2. πιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη
εηθφλεο έξγσλ εμπξεζζηνληζηψλ θαη
θπβηζηψλ θαιιηηερλψλ
(Γθσγθέλ, Κίξρλεξ, Πηθάζζν).

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ

Ζ ελφηεηα κπνξεί λα δηδαρηεί σο project
ην νπνίν κπνξεί λα δηαξθέζεη 6 καζήκαηα.
Μπνξεί φκσο θαη λα «ηξέρεη» παξάιιεια
κε άιιεο ελφηεηεο, θαζψο αλα κία (ή δχν)
εβδνκάδα (-εο) νη καζεηέο, θαη γηα φιε
ηε ζρνιηθή ρξνληά, αλαξηνχλ ζηνπο ηνίρνπο
ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ έξγα απφ
δηαθνξεηηθνχο ιανχο: Έξγα δσγξαθηθήο,
γιππηηθήο, ιατθή θνξεζηά, ιατθά ηξαγνχδηα,
αληηθείκελα θαζεκεξηλά θιπ.

Σν κάζεκα πξνβιέπεηαη λα
νινθιεξσζεί ζε
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=Ζ αθφξκεζε γίλεηαη κε θάπνην ζέκα απφ ηελ
επηθαηξφηεηα πνπ θέξλεη γηα ζπδήηεζε ν
δηδάζθσλ. Μία εηθφλα απφ έλα παηδί ηεο Αθξηθήο,
έλα άξζξν απφ θάπνηα εθεκεξίδα ή έλα έξγν ηνπ
Picasso, κία κάζθα, έλα μπιφγιππην εηδψιην
αγνξαζκέλν απφ θάπνην Αθξηθαλφ πιαλφδην,
θέξλεη ηε ζπδήηεζε ζηελ αληαιιαγή θαη ζηνλ
εκπινπηηζκφ ηεο κηάο θνπιηνχξαο απφ ηελ άιιε.
= Α. Σηο ηξεηο πξψηεο ψξεο νη καζεηέο ρσξηζκέλνη
ζε νκάδεο αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν, ζηα ζρνιηθά
ηνπο βηβιία, ζε εγθπθινπαίδεηεο, ζε άξζξα
εθεκεξίδσλ πιεξνθνξίεο

ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ/ΔΡΓΑΗΑ

1. Γηα ηε δσή ησλ ιαψλ ηεο Αθξηθήο. Δδψ
κπνξνχλ λα εηζρσξήζνπλ θαη θνηλσληνινγηθά
δεηήκαηα γηα ηελ πείλα ζηνλ ηξίην θφζκν,
γηα ηνπο Γηαηξνχο ρσξίο χλνξα, θαη γηα φ,ηη
άιιν κπνξεί λα ελδηαθέξεη ζηελ
γλσξηκία/αλαγλψξηζε ηεο δσήο ελφο άιινπ
ιανχ. 2.Γηα έξγα ηέρλεο (αγαικαηίδηα,
ζεφηεηεο, μπιφγιππηα δψα, κάζθεο αιιά θαη
δσγξαθηθέο δηαθνζκήζεηο ζηα ζψκαηα
αλζξψπσλ
δηαθνξεηηθψλ θπιψλ, ηειεηνπξγηθά
αληηθείκελα)
2. Γηα ηελ Σέρλε δσγξάθσλ φπσο ν Picasso,
o Kirchner, ν Gauguin.
πγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα
ηηο εηθαζηηθέο αλαδεηήζεηο ηεο επνρήο
ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20νχ αηψλα,
ζπζρεηίδνπλ ην ελδηαθέξνλ γηα
ηελ αθξηθαληθή ηέρλε κε ηελ ίδξπζε ησλ
Μνπζείσλ, ηελ αλαγλψξηζε ησλ έξγσλ άιισλ
ιαψλ σο έξγα ηέρλεο θαη φρη σο ιανγξαθηθά,
θνιθιφξ θαη ρσξίο ζεκαζία πνπ ίζρπε σο
ηφηε.
Ζ έξεπλά κπνξεί λα θζάζεη σο ηε ζρέζε ησλ
Kunstkammer θαη Wunderkammer
(αίζνπζεο ησλ ζαπκάησλ) ηνπ 17νπ αηψλα
θαη ηηο ζπιινγέο κε ηα ζαπκαζηά πξάγκαηα
ηνπ θφζκνπ ησλ πινπζίσλ, ζηα παιάηηα ή
ζηα κέγαξά ηνπο σο δείγκα θχξνπο ,
σο ηελ ίδξπζε ησλ Μνπζείσλ ηνλ 19ν αηψλα.
=Β.Σηο επφκελεο 3 ψξεο νη καζεηέο
δηαζηαπξψλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ησλ νκάδσλ θαη
βάδνπλ πιάη πιάη ηα έξγα ηεο αθξηθαληθήο
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μπινγιππηηθήο κε ηα έξγα γιππηηθψλ ή
δσγξαθηθψλ έξγσλ ησλ θαιιηηερλψλ θαη
αλαγλσξίδνπλ έλα πξνο έλα ηα θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.

Γηα γξήγνξε αλεχξεζε θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ
παηήζηε εδψ

ΠΑΡΟΤΗΑΖ

Δηθ. 1 αθξηθαληθφ εηδψιην,

Δηθ. 2 ιεπηνκέξεηα απν έξγν ηνπ Picasso

=Ζ παξνπζίαζε ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ πιηθνχ
γίλεηαη ηελ ηειεπηαία ψξα θαη αθηεξψλεηαη
ζηελ αλάξηεζε ησλ ζπγθεληξσκέλσλ έξγσλ
ζε θσηνγξαθίεο, θσηνηππίεο, ζηνλ ηνίρν
ηεο ηάμεο ή ζε επηιεγκέλν δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ.
Σα έξγα κπνξεί λα αιιάδνπλ θάζε κία ή
δχν εβδνκάδεο. Μία νκάδα καζεηψλ κπνξεί
λα παξακέλεη ζην ζρνιείν γηα λα νινθιεξσζεί ε
αλάξηεζε ησλ έξγσλ.
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ΤΛΗΚΟ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ
ΠΖΓΔ: SLIDES
KEIMΔΝΧΝ/ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ
ΤΛΗΚΟ /ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ/
ΑΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΔ

Έλα εηθαζηηθφ project πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ απέλαληη ζηελ
θαθνπνίεζε ησλ παηδηψλ είλαη ε δξάζε
save the children ( ζψζηε ηα παηδηά.). Σα παηδηά
ηνπνζεηνχληαη ζε θχβνπο απφ plexiglass
σο εθζέκαηα Μνπζείνπ, γηα λα ιερζεί φηη
ε θαθνπνίεζε θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ
πξέπεη λα γίλεη ππφζεζε ηνπ
παξειζφληνο.

ΤΝΓΔΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Γηα ην ζέκα ηνπ Κπβηζκνύ: Αθξηθαληθή ηέρλε,
Βηβιίν Μαζεηή Β΄Γπκλαζίνπ, , ζει 93: παηήζηε
εδψ
Γηα ην Μνπζείν, αηζζεηηθή αλάιπζε: Βηβιίν Μαζεηή
Α΄Γπκλαζίνπ, ζει. 114: παηήζηε εδψ
Γηα ηελ Κηλεδηθή θαη ηελ Ηαπσληθή δσγξαθηθή
βιέπε βηβιίν Μαζεηή Β΄ Γπκλαζίνπ,
ζει. 100-101: παηήζηε εδψ
Γηα ηα πιηθά/ηερληθέο: Γηα ηηο Μάζθεο ζα βξείηε
πιηθφ ζην βηβιίν Μαζεηή Α΄Γπκλαζίνπ, ζει. 98:
παηήζηε εδψ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ
ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑΤΝΔΡΓΔΗΑ

Ζ εκβάζπλζε ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηέρλεο
ησλ άιισλ ιαψλ κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε ηελ
Κηλέδηθε ηνπηνγξαθία. ΟΗ νκάδεο ρσξίδνληαη θαη
δνπιεχνπλ φπσο παξαπάλσ. Θέκαηα
πνπ αθνξνχλ ζηελ εκβάζπλζε θαη ζηελ
δηαζχλδεζε ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ είλαη:
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1. ε ζχλδεζε ηεο ηνπηνγξαθίαο κε ηελ θηλεδηθή
πνίεζε ρατθνχ,
2. Ζ δσγξαθηθή σο άζθεζε δηαινγηζκνχ
(ηέρλε θαη ζξεζθεία),
3. Δλαξκφληζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε Φχζε
κέζσ ηεο Σέρλεο,
4. Απνδνρή ηνπ εαπηνχ σο κέξνο ηνπ φινπ
(θχζε, ζχκπαλ).
Οη «εθζέζεηο» έξγσλ δηαθνξεηηθψλ ιαψλ
κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη θαη θαζ‟ φιε
ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο ζηνπο ηνίρνπο
ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ ζπλαπνθαζίδεηαη
κε ηνπο καζεηέο απφ ηελ αξρή ηεο ρξνληάο,
ή θηλεηνπνηνχληαη λα ην θάλνπλ σο δξάζε,
κεηά ην πξψην project.
AΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
(FEEDBACK)

ε θάζε ζηάδην ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ νξίδνπκε
κία «νινκέιεηα» ησλ νκάδσλ γηα λα ζθεθηνχκε
πνχ βξηζθφκαζηε. Ξαλαβιέπνπκε
θαιιηηέρλεο/έξγα γηα αλαηξνθνδφηεζε θαη
ζπδήηεζε.
Ξαλαβιέπνπκε ηηο θαηαγεγξακκέλεο ηδέεο καο.
Γεληθψο, ζηελ αλαηξνθνδφηεζε
ζπδεηάκε γηα
=αηζζήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα κηάο εξγαζίαο,
= πξάγκαηα πνπ αλαθαιχςακε σο εθεί,
=πξνβιήκαηα πνπ ιχζακε,
=δπζθνιίεο πνπ ζπλαληήζακε,
=απφςεηο πνπ καο άξεζαλ.

-AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ
ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΥΟΤ
-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΜΑΘΖΣΖ
-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΘΖΓΖΣΖ

ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ

Σν αμηνινγηθφ θξηηήξην είλαη ν βαζκφο
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ
ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο.
Γηα ηελ θιίκαθα βαζκνιφγεζεο, γηα
ηελ απηφ-αμηνινγεζε ηνπ καζεηή θαη
γηα ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ηνπ θαζεγεηή
βιέπε ηα γεληθά ζην θεθάιαην Αμηνιφγεζε ζει. 20
θαη ηελ Αμηνιφγεζε πνπ αθνινπζεί
κεηά ηα ρέδηα Μαζήκαηνο ζει. 82
Σν κάζεκα ζεσξείηαη κέηξηαο δπζθνιίαο.
Ο βαζκφο δπζθνιίαο απμάλεη ζηηο δηαζεκαηηθέο
εκβαζχλζεηο κε ζέκαηα ζξεζθείαο, πνίεζεο,
ελφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε
θαη κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο.
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ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:
















χλδεζε κε ηνπο ΄Αμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο, ην επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ
Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζησζεί ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
καζεηέο
Άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεηνπνηεζεί αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ (επίζθεςε ζε αλάινγε έθζεζε, επίζθεςε ζε εγθαηαιεηκκέλν
θηίζκα/εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο γηα δνθηκέο θαη βηληενζθφπεζε, πξνβνιή
έξγσλ ζηελ ηάμε απφ βίληεν πνπ έρεη ζπιιέμεη «θαηεβάζεη» απφ ην δηαδίθηπν
ν εθπαηδεπηηθφο)
ηάδηα δηδαζθαιίαο πην αλαιπηηθά, ζπιινγή ησλ πξνζρεδίσλ,
καγλεηνθσλήζεηο ησλ ζθέςεσλ ηεο ηάμεο, ζρέδηα ηνπ ρψξνπ ή ησλ ρψξσλ
πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο απφ πιεπξάο
ζχλζεζεο, καθέηεο.
Δπνπηηθά πιηθά θαη κέζα, ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηά ζα αμηνπνηεζνχλ
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/εκπινθή φισλ.
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί: θχιια εξγαζίαο,
ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο
Σξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο ελφηεηαο/ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο
Αμίεο πνπ αλακέλεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ
Καη νίθνλ εξγαζίεο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεηεζνχλ)
Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο/θξηηήξηα επηινγήο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ
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6ν ΥΔΓΗΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ: «e-δσγξαθηθή», «αθίζα»,
«καζεηηθή ηζηνζειίδα επηθνηλσλίαο»: Φεθηαθόο
εγγξακκαηηζκόο
1. Αμηνπνίεζε δηδαθηηθνύ πιηθνύ, βηβιίσλ Δηθαζηηθώλ,
πξνγξακκάησλ ζην δηαδίθηπν
Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εληάμεη ζην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ ηε ρξήζε ηνπ
netbook, ιακβάλνληαο ππφςε α) ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, θαη ηνπο
άμνλεο πνπ απηφ πεξηιακβάλεη, β) ην βηβιίν ηνπ καζεηή θαη γ) ην αηνκηθφ αλαιπηηθφ
πξφγξακκα δηδαζθαιίαο (syllabus). Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ
απφ ην ζπλδπαζκφ ησλ αμφλσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, κε ηηο δπλαηφηεηεο
αμηνπνίεζεο ηνπ netbook είλαη απεξηφξηζηεο, θαη αθνξνχλ ζηελ ζεσξεηηθή
πξνζέγγηζε, ζηελ ελεκέξσζε θαη ζηελ πιεξνθνξία, αιιά θαη ζηελ παξαγσγή έξγσλ
κε ηε βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο.
1) ΒΗΒΛΗΑ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ
Σα βηβιία ησλ Δηθαζηηθψλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ηνπ Γπκλαζίνπ βξίζθνληαη ζην
Φεθηαθφ ρνιείν ζε αξρεία pdf.
2) ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ
Ζ ρξήζε ηνπ netbook θαη ησλ δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ δηεπθνιχλεη ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ζηηο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο
ζπλζεηηθέο εξγαζίεο (projects), θαη γεληθφηεξα ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ
ηνπο καζεηέο κέζσ Internet ή αξρείσλ,
Δλδεηθηηθέο δηεπζχλζεηο, ρξήζηκεο γηα ηελ άληιεζε πιεξνθνξηψλ θαη εηθφλσλ:
Μνπζεία
 Tate Learn On Line
http://www.tate.org.uk/learnonline/
 Ίδξπκα Guggenheim
http://www.guggenheim.org/
 Μνπζείν Λνχβξνπ
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
 Μ.ν.Μ.Α.
http://www.moma.org/explore/collection/
Βηβιηνζήθεο-Πηλαθνζήθεο
•

Βηβιηνζήθε Α..Κ.Σ. http://www.library.asfa.gr/askt/site/Home/t_section

• Δζληθή Πηλαθνζήθε
http://www.nationalgallery.gr/
Φεθηαθνί θαηάινγνη Βηβιηνζεθώλ
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• Βηβιηνζήθε Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ: http://www.pi-schools.gr/library/pilib/pi_lib_polymesa_katalogos_optiko_video.htm
•

Βηβιηνζήθε Α..Κ.Σ.: http://www.library.asfa.gr/askt1/

• Βηβιηνζήθε Σειινγιείνπ Ηδξχκαηνο Σερλψλ Α.Π.Θ.:
http://www.tf.auth.gr/teloglion/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=562
ην δηαδίθηπν ππάξρεη πιεζψξα ηζηνζειίδσλ κνπζείσλ, αηζνπζψλ ηέρλεο,
θαιιηηερλψλ θ.α. κε εμαηξεηηθφ πεξηερφκελν θαη πιηθφ πνπ κπνξεί λα εκπινπηίζεη
ην κάζεκα, λα αλαλεψζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα πξνζθέξεη εηθφλεο
θαη εξεζίζκαηα πνπ εθ ησλ πξαγκάησλ είλαη αδχλαηνλ λα πεξηιεθζνχλ ζε
έληππν πιηθφ (βηβιία, αθίζεο θ.α.) πνπ σο ηψξα ππνζηήξηδε ηε δηδαθηηθή
δξαζηεξηφηεηα.
Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ εμεξεπλήζεη ην δηθηπαθφ
πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο, θαη λα έρεη βεβαησζεί γηα ηελ
παηδαγσγηθή θαη εθπαηδεπηηθή ηνπ θαηαιιειφηεηα.

3) ΠΑΡΟΤΗΑΔΗ ΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ
Οη καζεηέο κπνξνχλ λα απνζεθεχζνπλ έξγα, εηθφλεο θαη θείκελα, λα ηα
ηαμηλνκήζνπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ παξνπζηάζεηο έξγσλ ζρεηηθψλ κε ζεκαηηθέο
ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζηελ ηάμε, ζε κνξθή Power Point.
Μπνξνχλ επίζεο λα θσηνγξαθίζνπλ ή λα ζθαλάξνπλ ηηο δηθέο ηνπο εξγαζίεο,
λα ηηο απνζεθεχζνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ πξνβνιέο ησλ έξγσλ ηνπο αηνκηθά ή ζε
νκάδεο.

4) ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΓΗΑΘΔΗΜΟΤ ΦΖΦΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ
To Visual Cd-Rom «Γηαδξνκέο ζηελ Σέρλε», γηα ηελ δεκηνπξγία θαη
αλαπαξαγσγή slide-shows κε έξγα ηέρλεο θαη ην Visual Cd-Rom «Γηαδξνκέο ζηελ
Σέρλε» ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα αξρείν ρηιίσλ πεξίπνπ έξγσλ ηέρλεο κε ζχληνκεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ έξγσλ, νκαδνπνηεκέλσλ θαηά επνρέο, θηλήκαηα,
ζηπι θηι., βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηε ζειίδα ηνπ Παηδαγσγηθνχ.
Απφ ηελ ηζηνζειίδα e-yliko κπνξεί λα γίλεη ειεχζεξε ιήςε ηνπ ινγηζκηθνχ
Natural Art, (πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο θαη δεκηνπξγίαο εηθφλαο), κέζσ ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην sch.gr. ηε ζπλέρεηα ζα πξνηείλνπκε έλα
ζρέδην καζήκαηνο κε ηε ρξήζε ηνπ Natural Art σο παξάδεηγκα πνπ κπνξεί λα
δνπιεπηεί ζε θνξεηφ ππνινγηζηή, netbook αιιά θαη ζην δηαδξαζηηθφ πίλαθα.
πγθεθξηκέλα γηα ην δηαδξαζηηθφ πίλαθα πξνηείλεηαη ε παξαθάησ ιίζηα κε
πξνγξάκκαηα ειεχζεξα ζην δηαδίθηπν κε ηα νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κία
νκαδηθε εξγαζία κέζα ζηελ ηάμε. Ο εθπαηδεπηηθφο ζα κεξηκλήζεη κεηά ην ηέινο ηεο
ψξαο γηα ηελ απνζήθεπζή ηεο θαη αξγφηεξα, φπνηε απηφ είλαη δπλαηφ, λα ηππσζεί.
Σν κέγεζνο κηάο ηέηνηαο εηθφλαο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ ιίγα εθαηνζηά κέρξη ην
κέγεζνο γηγαληναθίζαο. Δηδηθά εθηππσηηθά κεραλήκαηα (plotters) ηππψλνπλ κεγάια
κεγέζε.
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2. Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θνηλσληθήο δηθηύσζεο
(blog) γηα ηελ αλάξηεζε έξγσλ ηεο ηάμεο/ηνπ
ζρνιείνπ
ην δηαδίθηπν ππάξρνπλ ειεχζεξεο ππεξεζίεο γηα ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ
ηζηφηνπσλ. Απφ ηα πην γλσζηά είλαη ην Blogspot αιιά θαη ην ζρνιηθφ δίθηπν φπνπ ε
ζρνιηθή θνηλφηεηα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ζειίδεο γηα ηελ θνηλνπνίεζε ησλ
δξάζεσλ ηεο θαη ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ.
Πνιινί Δηθαζηηθνί έρνπλ ήδε δεκηνπξγήζεη ηζηφηνπνπο θαη αλεβάδνπλ ηα δσγξαθηθά,
θσηνγξαθηθά, ζεαηξηθά θ. ά έξγα πνπ δεκηνπξγνχλ νη καζεηέο ηνπο.
Δλδεηθηηθά παξαζέηνπκε κεξηθά
gioula's blog
Διεχζεξν ινγηζκηθφ θαη δσξεάλ πξνγξάκκαηα γηα επεμεξγαζία εηθφλαο/βίληεν
Aλαζηάζεο ηξαηνπδάθεο, 2ν Γπκλάζην, καζεηηθφ πεξηνδηθφ
Γήκεηξα Παλαγησηαθνπνχινπ, 33ν Γεκνηηθφ Πάηξαο
Υξήζηνο Παιακήδεο ζην 2ν Γπκλάζην Ναππιίνπ
Δπίζεο επηζθεθζείηε ηα Projects «Γεκηνπξγψ θάζε κέξα, 60 εκέξεο art project» πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ην 2010 γηα ην Γεκνηηθφ θαη ην Γπκλάζην
Δπίζεο νκάδα Δηθαζηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζηα Γεκνηηθά Αλακνξθσκέλνπ
Δθπαηδεπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο δεκηνχξγεζαλ ηελ ηζηνζειίδα ηα Δηθαζηηθά ζην
Γεκνηηθφ

3. Δθαξκνγέο θαη αμηνπνίεζε ειεύζεξσλ
ινγηζκηθώλ γηα δσγξαθηθή θαη collage
Γσξεάλ δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο θαη online πξνγξάκκαηα πνπ κπνξνύλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ ζην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ
SumoPaint : http://www.sumopaint.com/
Έλα εληππσζηαθφ παθέην δσγξαθηθήο κε πνιιέο δπλαηφηεηεο θαη δσξεάλ online.
Γηαηίζεηαη θαη ζε εκπνξηθή έθδνζε κε πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη δπλαηφηεηεο.
__________________________
Sketchpad : http://mugtug.com/sketchpad/
Έρεη φια ηα βαζηθά εξγαιεία δσγξαθηθήο θαη δνπιεχεη online (ρσξίο εγθαηάζηαζε)
__________________________
Odosketch : http://sketch.odopod.com/
Απιφ, αιιά κε σξαίν απνηέιεζκα, online πξφγξακκα «πδαηνγξαθίαο»
__________________________
Bomomo : http://bomomo.com/
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Έλα πξφγξακκα κε πην «πεξίεξγα» θαη εμεδεηεκέλα brushes, πνπ δεκηνπξγνχλ
abstract effects.
__________________________
Artpad: http://artpad.art.com/artpad/painter/ Απιφ ζηε ρξήζε ηνπ, κε σξαίν replay
(ψζηε λα βιέπεηο μαλά ηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηνπ έξγνπ θαη κάιηζηα επηιέγνληαο
ηαρχηεηα!)
__________________________
Crayola :
http://www.crayola.com/coloring_application/index.cfm?referrer=/index.cfm
Έλα πξφγξακκα γηα κηθξφηεξα παηδηά, κε πνηθηιία απφ «θξαγηφλ» θαη
«καξθαδφξνπο».
__________________________
Graffiti Creator : http://graffiticreator.net/
Μηα δσξεάλ online εθαξκνγή flash πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζεη θαλείο, κε
ζπγθεθξηκέλεο γξακκαηνζεηξέο θαη απηνκαηνπνηεκέλα εθέ, ινγφηππα ζε ζηπι graffiti.
Πνιχ δηαζθεδαζηηθφ θαη εχρξεζην γηα παηδηά.
__________________________
Κηλέδηθε δσγξαθηθή:
http://www.cleo.net.uk/consultants_resources/gfx/chinapaint/chinapaint.swf
Έλα πξφγξακκα γηα δσγξαθηθή ζε «θηλέδηθν ζηπι», κε ην θαηάιιειν ππφβαζξν
(«ραξηί»), κειάλη θαη ηα αληίζηνηρα πηλέια!
__________________________
Making patterns:
http://www.museumeducation.bedford.gov.uk/bedfordbytes/nature/making_patterns.h
tm
Έλα εηζαγσγηθφ πξφγξακκα γηα δεκηνπξγία κνηίβσλ απφ θσηνγξαθεκέλεο πθέο θαη
θπζηθέο κνξθέο.
__________________________
πιινγή δηαδξαζηηθώλ εξγαιείσλ: The Art Zone
http://www.nga.gov/kids/zone/zone.htm
Μηα πνιχ σξαία ζπιινγή κε δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (still life composer, collage
machine θα).
________________________________________________________
Οξηζκέλα πην ζεσξεηηθά ή παηρλίδηα + δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθά ζε
ζπγθεθξηκέλνπο θαιιηηέρλεο/θηλήκαηα θιπ








TATE tools (interactive whiteboard materials) (απνζεθεχνληαη, είλαη ζε κνξθή
powerpoint θαη ζεκεηψζεσλ):
http://www.tate.org.uk/learning/schools/interactivewhiteboardmaterials13282.
shtm
Kurt Schwitters - Collage A4 (κε παηρλίδη)
Kandinsky (κε παηρλίδη)
www.monet2010.com (tour)
Mondrian (παηρλίδη) http://www.stephen.com/mondrimat/
Jackson Pollock (https://wbxfiles.s3.amazonaws.com/jacksonpollock_by_miltos_manetas.swf)
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Έλα παιηφηεξν έξγν-εθαξκνγή ηνπ Μίιηνπ Μαλέηα: δσγξαθηθή ζε ζηπι
Jackson Pollock, ρσξίο φκσο λα ιεξψλεηαη θαλείο! Κάλνληαο θιηθ ην ρξψκα
αιιάδεη κε ηπραίν ηξφπν.

__________________________
Μνπζεία –Πηλαθνζήθεο
Google Art Project : http://www.googleartproject.com/
Σν Google Art Project δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηθνληθήο πεξηήγεζεο ζε πνιιέο απφ
ηηο κεγαιχηεξεο πηλαθνζήθεο θαη κνπζεία ηνπ θφζκνπ.
__________________________
Πεγέο κε δηάθνξεο δηαδξαζηηθέο εθαξκνγέο θιπ:
 http://smartboardresources.pbworks.com/w/page/15606699/Art
 http://www.cleo.net.uk/ (γηα δηάθνξεο ειηθηαθέο βαζκίδεο)
 http://www.topmarks.co.uk/Interactive.aspx?cat=86
 http://www.woodlandgrange.leics.sch.uk/iwb/art.htm
 http://ccsabres.blogspot.com/p/interactive-music-and-art-activities.html
(Interactive Music and Art Activities)
__________________________
Γηαζεκαηηθά
Βαζηθφ ιεμηιφγην ηεο δσγξαθηθήο (ζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) ζηα αγγιηθά:
http://www.curriculumbits.com/art-design/art-words-landscape-painting/ θαη
http://www.curriculumbits.com/prodimages/details/art/art0014.html

4. Γεκηνπξγία Δηθαζηηθνύ έξγνπ κε ειεύζεξν
ινγηζκηθό
(από ηνλ ύκβνπιν ηνπ Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Γξ. Γηώξγε ηγάια)

Θέκα: «Αθίζα επεμεξγαζκέλε ςεθηαθά»
Α. Πεξηερόκελν.
Παξαγσγή ςεθηαθψλ έξγσλ κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ δσγξαθηθήο «Natural Art».
Β. ηόρνη.
α)Δξγαζηεξηαθή δξαζηεξηόηεηα:
-Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ελφο πξνγξάκκαηνο επεμεξγαζίαο
εηθφλαο, θαη λα εμνηθεησζνχλ κε απηέο.
-Να δεκηνπξγήζνπλ έξγα κε ρξήζε θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, λα ηα απνζεθεχζνπλ θαη
λα ηα παξνπζηάζνπλ.
-Να επηιέμνπλ θαη λα ζπλδπάζνπλ επηηπρψο απφ κηα πνηθηιία εξγαιείσλ ηα πην
θαηάιιεια γηα ην ζρεδηαζκφ κηαο αθίζαο.
–Να ρξεζηκνπνηνχλ ζηηιηδαξηζκέλα, γεσκεηξηθά ή ειεχζεξα ζρήκαηα, κνηίβα,
ρξψκαηα, γξακκαηνζεηξέο ζε ηζνξξνπεκέλεο θαη εθθξαζηηθέο ζπλζέζεηο .
β) Θεσξία:
-Να έξζνπλ ζε επαθή νη καζεηέο κε θαιιηηέρλεο πνπ παξάγνπλ ςεθηαθά έξγα.
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–Να θαηαλννχλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ νη Σερλνινγίεο
Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ ζηε ζχγρξνλε Σέρλε.
Γ. Άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζέκα.
1νο:Δμνηθείσζε κε κέζα.
2νο:Μνξθηθά ζηνηρεία. (ρήκα - Οξγάλσζε – χλζεζε)
4νο:Μνξθέο εηθαζηηθψλ ηερλψλ.
5νο:Ηζηνξία Σέρλεο –Καιιηηέρλεο
Σν κάζεκα κπνξεί λα εληαρζεί ζηε δηδαζθαιία ηνπ θεθ. 3 κε ηίηιν «Οξγαλψλσ», ζει.
29-37 ηνπ βηβιίνπ ηνπ καζεηή «Δηθαζηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ» .
Γ. Πεξηγξαθή ηνπ ινγηζκηθνύ.
Σν Νatural Art είλαη έλα εχρξεζην πξφγξακκα δεκηνπξγίαο θαη επεμεξγαζίαο
εηθφλαο, πνπ απεπζχλεηαη ζε παηδηά θαη λένπο, δηαζέζηκν απφ ηελ ηζηνζειίδα e-yliko.
Γηαζέηεη ηξεηο βαζκίδεο ιεηηνπξγηψλ (Simple, Junior θαη Advanced), απφ ηηο νπνίεο ν
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη πνηα ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ ηάμε. ην παξφλ
ζρέδην πξνηείλεηαη ε κέζε βαζκίδα.

Δ. Πξνεηνηκαζία καζήκαηνο.
α) Απφ ην http://www.e-yliko.gr/resource/supportmaterial/EduAll.aspx. παηάκε ην
link ηνπ Natural Art θαη αθνινπζνχκε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη γηα ηελ εγθαηάζηαζε.
Πξνζνρή: Ζ ιήςε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ
δηαζέηεη ην ζρνιείν ζην δίθηπν sch.gr., θαη φρη κέζσ ησλ αηνκηθψλ ινγαξηαζκψλ
ρξεζηψλ πνπ πηζαλψο δηαζέηνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.
Σν πξφγξακκα απνζεθεχεηαη κε ηε κνξθή θαθέινπ κε φλνκα Revelation Natural
Art, θαη κπνξεί λα κεηαθνξησζεί κε usb stick ή εμσηεξηθά cd drives ζηα καζεηηθά
netbooks. Πξνηείλεηαη ε δηαδηθαζία απηή λα έρεη πξνεγεζεί ηνπ καζήκαηνο, λα έρνπλ
ελεκεξσζεί δειαδή νη καζεηέο θαη λα έρεη νξγαλσζεί ε δηαδηθαζία ηεο
κεηαθφξησζεο ζηα netbooks.
β) Δίλαη αλαγθαία ε εμεξεχλεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη νη
δπλαηφηεηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη εθαξκνγήο ζηελ ηάμε, πξηλ ηε δηδαζθαιία. Μπνξεί
επίζεο λα έρεη εθηππψζεη ιίγα απιά δείγκαηα έξγσλ θηηαγκέλσλ κε ην Natural Art
πνπ ζα δείμεη ζηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, ή (αλ ππάξρεη δπλαηφηεηα) πξνβνιήο
ηνπο κε πξνηδέθηνξα, γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κηα πξψηε αληίιεςε ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπ ινγηζκηθνχ.
Σ΄.Πξνϋπνζέζεηο – Γεκηνπξγία πλζεθώλ Φεθηαθήο Σάμεο.
α) Απιέο γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.
β) Βαζηθφο εμνπιηζκφο: ηα netbooks καζεηψλ θαη θαζεγεηή, usb stick ή εμσηεξηθά
cd-drives, πξνηδέθηνξαο ή ηειεφξαζε.
γ) Πεξαηηέξσ εμνπιηζκφο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηαδξαζηηθφ πίλαθα, ζχλδεζε κε
Internet, ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηδαζθαιίαο, θ.α.
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα έξγα εθηππσζνχλ θαη αλαξηεζνχλ ζε ηακπιψ ζα
ρξεηαζηνχλ: έγρξσκνο εθηππσηήο, καθεηφραξηα ή θνηλά ραξηφληα, πιηθά γηα
αλάξηεζε ησλ έξγσλ.
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Ε. ρεδηαζκόο θαη ρξνλνδηάγξακκα.
Σν κάζεκα πνπ πξνηείλεηαη εδψ κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε 3 δηδαθηηθέο ψξεο.
πλνπηηθά: 1ε ψξα: Γλσξηκία κε ην ινγηζκηθφ, νξγάλσζε θνηλνχ πεξηβάιινληνο ,
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, πξψηνη πεηξακαηηζκνί. Απνζήθεπζε εξγαζίαο ζε κνξθή jpg.
2ε ψξα: Παξνπζίαζε έξγσλ, αθηζψλ, θαξηψλ, θαιιηηερλψλ πνπ θάλνπλ ςεθηαθή
ηέρλε (Ξαγνξάξεο, Μαλέηαο, Σ. Briggs θ.α.), θαζψο θαη έξγσλ θηηαγκέλσλ κε ην
ινγηζκηθφ. Αλαθνξά ζηηο έλλνηεο: Φεθηαθή Σέρλε, Γξαθηζηηθή, Οξγάλσζε, χλζεζε,
χλζεζε αθίζαο.
3ε ψξα: Οινθιήξσζε έξγσλ, απνζήθεπζε, παξνπζίαζε, ζρνιηαζκφο, εθηχπσζε, θαη
ζχλζεζε ησλ έξγσλ ζε ηακπιψ.

Αλαιπηηθή πνξεία.
1ε ώξα:
α) Πξνεηνηκαζία: - Καινχληαη νη καζεηέο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο αθφινπζεο
ελέξγεηεο ψζηε λα δνπιεχνπλ ζε θνηλφ πεξηβάιινλ:
1) Άλνηγκα ηνπ θαθέινπ R.N.A. (Revelation Natural Art). Δθθίλεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε ην εηθνλίδην ηεο εθαξκνγήο Natural Art. (Με δεμί θιηθ κπνξεί λα
γίλεη θαξθίηζσκα ζηελ επηθάλεηα εξγαζίαο γηα επθνιφηεξε πξφζβαζε.) Σν
πξφγξακκα αλνίγεη ζηo επίπεδν Simple.
2) Γηα λα αιιάμνπκε επίπεδν απφ Simple ζε Junior, επηιέγνπκε κε ηε ζεηξά:
Πξνβνιή > Άιια > Πξνζαξκνγή

ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη επηιέγνπκε Junior, θαη Υξήζε.
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3) πλερίδνπκε κε ιίγεο βαζηθέο νδεγίεο γηα λα αλνίγνπλ φινη νη καζεηέο θνηλά
παξάζπξα. Απφ ην κελνχ Πξνβνιή επηιέγνπκε εξγαιεία θαηάιιεια γηα ηελ
εθηέιεζε κηαο πηζαλήο εξγαζίαο, φπσο: Πηλέια, Δπηινγή ηάκπαο θ.α. Απφ ηελ
επηινγή Άιια δηαιέγνπκε Δπηινγή Υξψκαηνο.
Εκηιμώμενορ σπόνορ: 10-15 λεπηά.
β) Παξνπζίαζε βαζηθώλ ιεηηνπξγηώλ: Δμεγνχκε ζηνπο καζεηέο ηελ ιεηηνπξγία
ησλ ξάβδσλ εξγαιείσλ. Σνπο θαινχκε λα ζχξνπλ ηνλ θέξζνξα πάλσ απφ ηε ξάβδν
κε ηηο γξακκέο θαη ηα ζρήκαηα ζην επάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. Πάλσ ζε θάζε εηθνλίδην
εκθαλίδεηαη ην φλνκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Δζηηάδνπκε ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ γξακκψλ
θαη ηνπ γεκίζκαηνο , αιιά θαη ηεο ελέξγεηαο ηεο Αλαίξεζεο απφ ην κελνχ
Δπεμεξγαζία .
Εκηιμώμενορ σπόνορ: 5-10 λεπηά.
γ) Πεηξακαηηζκνί: Καινχκε ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ αξρηθά έλα ρξψκα, θαη ζηε
ζπλέρεηα ην εξγαιείν γεκίζκαηνο απφ ηε 2 ε κπάξα, θαη λα θάλνπλ θιηθ ζηελ νζφλε.
ηε ζπλέρεηα λα πεηξακαηηζηνχλ κε ηα εξγαιεία γξαθήο,(ζπλερήο γξακκή, αθηίλεο,
ζρήκαηα, γεκίζκαηα θηι), ηα ρξψκαηα θαη ηα πάρε ησλ γξακκψλ.

Πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο λα εμεξεπλήζνπλ ην ινγηζκηθφ γηα ιίγα ιεπηά,
επηιέγνληαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ειεχζεξα 2-3 απφ ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ζηε
δηάζεζή ηνπο, πρ, ζηάκπεο, ρξψκαηα, εξγαιεία ζπκκεηξίαο.
Εκηιμώμενορ σπόνορ: 15 λεπηά.
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ε) Γείρλνπκε πψο γίλεηαη ε απνζήθεπζε ησλ εηθφλσλ:

Απφ Αξρείν
επηιέγνπκε Απνζήθεπζε σο , θαη ζην παξάζπξν πνπ αλνίγεη
νλνκάδνπκε ην αξρείν καο θαη ην απνζεθεχνπκε είηε σο αξρείν rna (πνπ ζα αλνίγεη
κφλν κε ην πξφγξακκα Natural Art), είηε σο άιιν αξρείν (jpg, bitmap θηι.).
Εκηιμώμενορ σπόνορ: 5 λεπηά
Πξνηείλνπκε ζηνπο καζεηέο ζην ζπίηη λα πεξηεγεζνχλ ειεχζεξα ζην πξφγξακκα
ψζηε λα εμνηθεησζνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ.

2ε ώξα.
α) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ψξαο ζα ζπλερίζνπκε λα παξέρνπκε πιεξνθνξίεο
γηα ηα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ, αιιά
πιένλ ζα εζηηάζνπκε θαη ζηα δεηήκαηα αηζζεηηθήο. Με αθεηεξία ηελ εκπεηξία ηνπ
πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο ζην ζρνιείν θαη ηελ πεξηήγεζε ζην ινγηζκηθφ, δεηάκε απφ
ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηη γλσξίδνπλ πηζαλψο γηα ηε ρξήζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, (δσγξαθηθή, γιππηηθή, αιιά θαη γξαθηζηηθή,
θσηνγξαθία, θφκηθο, θηλεκαηνγξάθνο, θηι.). Μπνξνχκε λα πξνβάινπκε ιίγα έξγα
ειιήλσλ θαη μέλσλ θαιιηηερλψλ πνπ έρνπλ εληάμεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζην έξγν
ηνπο, ψζηε λα ηα ζρνιηάζνπλ νη καζεηέο. ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα δείμνπκε αθίζεο
(ζχγρξνλεο ή παιηφηεξεο), θαη λα ζπδεηήζνπκε γηα ηελ ηζνξξνπεκέλε ζχλζεζε
εηθφλαο θαη θεηκέλνπ κε ζθνπφ λα κεηαδνζεί έλα κήλπκα. Μπνξεί λα γίλεη αλαθνξά
ζηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηα νπνία επηιέγεη θαη νξγαλψλεη ν δεκηνπξγφο, ψζηε λα
παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο θαη λα εληνπίζνπλ κφλνη ηνπο ηηο επηινγέο απηέο.
Εκηιμώμενορ σπόνορ: 10-15 λεπηά.
β) Οη καζεηέο ζα ζρεδηάζνπλ ηε δηθή ηνπο αθίζα. Μπνξεί λα είλαη δηαθεκηζηηθή, λα
έρεη πεξηερφκελν θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, λα αθνξά ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, θ.α..
Πξνηείλεηαη λα δνζνχλ πξνο επεμεξγαζία έλα ή δχν ζπγθεθξηκέλα θνηλά ζέκαηα γηα
φινπο.
Δμεγνχκε ηηο παξαθάησ ιεηηνπξγίεο ζε φινπο ηνπο καζεηέο :
1) Γηακφξθσζε ζειίδαο: Πξνβνιή , Ηδηφηεηεο ραξηηνχ , θαη απφ ην παξάζπξν πνπ
αλνίγεη θάλνπκε επηινγή. (Portrait γηα θάζεηε δηάηαμε)
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2) Δηζαγσγή θεηκέλνπ: ηε κπάξα Γξακκψλ θαη ρεκάησλ επηιέγνπκε ην ζχκβνιν
«α». Αλνίγεη παξάζπξν κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ.
(γξακκαηνζεηξέο, πάρε, κεγέζε, πιάγηα θηι.)

3)Απνζήθεπζε ηεο εξγαζίαο ζε δηάθνξα ζηάδηα: Πξνηξέπνπκε ηνπο καζεηέο λα
απνζεθεχνπλ δηάθνξα ζηάδηα ηνπ έξγνπ ηνπο, πξηλ ην νινθιεξψζνπλ. Κάλνπκε
Απνζήθεπζε αιιάδνληαο θάζε θνξά ην φλνκα ηνπ αξρείνπ, πρ: αθίζα1, αθίζα2, θηι.
Έηζη δε ράλεηαη θάπνην ελδηαθέξνλ ζηάδην ηεο δνπιεηάο ηνπο.

ε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο δηεπθνιχλνπκε θαη βνεζάκε ηνπο καζεηέο,
δηεπθξηλίδνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγαιείσλ θηι. Πξέπεη λα εμεγεζεί φηη κπνξνχλ λα
πεηξακαηίδνληαη, θαη λα αλαηξνχλ πξάμεηο ρσξίο λα θνβνχληαη πσο ζα ραιάζνπλ
απηφ πνπ έρνπλ ήδε θηηάμεη. Δζηηάδνπκε ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηα κνξθηθά
ζηνηρεία πνπ έρνπλ επηιέμεη, ζηηο ιχζεηο πνπ βξίζθνπλ, ζην ηειηθφ αηζζεηηθφ
απνηέιεζκα.
γ) Καηά ηα ηειεπηαία 10 ιεπηά νη καζεηέο απνζεθεχνπλ ηα εκηηειή έξγα ηνπο ζε
αξρεία rna θαη jpg, γηα λα ηα επεμεξγαζηνχλ μαλά. Διέγρνπκε αλ απνζεθεχηεθαλ
ζσζηά ηα έξγα πξηλ θιείζνπλ νη καζεηέο ην πξφγξακκα. Ζ εξγαζία κπνξεί λα
ζπλερηζηεί ζην ζπίηη. Γηα λα αλνίμνπλ νη καζεηέο μαλά ην έξγν ηνπο, απφ ην Αξρείν
επηιέγνπλ Άλνηγκα , θαη απφ ην παξάζπξν πνπ αλνίγεη επηιέγνπλ ην αξρείν πνπ
ζέινπλ.
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3ε ώξα.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 3εο ψξαο νινθιεξψλνληαη ηα έξγα ησλ καζεηψλ θαη
απνζεθεχνληαη ζηελ ηειηθή ηνπο κνξθή. Απνζεθεχνπκε κε ην usb stick ηα έξγα, θαη
νξγαλψλνπκε απφ θνηλνχ κε ηνπο καζεηέο ηελ παξνπζίαζή ηνπο.
Ζ παξνπζίαζε κπνξεί λα γίλεη κε εθηππψζεηο αλ ε ζρνιηθή κνλάδα δηαζέηεη
έγρξσκν εθηππσηή, ή κε πξνβνιή. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη καζεηέο ζα
ζρεκαηίζνπλ νκάδεο νη νπνίεο ζα ζπλζέζνπλ ηα έξγα ζε ζχλνια, κε ζθνπφ ηελ
ηζνξξνπεκέλε ζχλζεζή ηνπο θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή αλάδεημε ησλ εξγαζηψλ. ηελ
πεξίπησζε πνπ ε παξνπζίαζε ζα γίλεη κε πξνηδέθηνξα, πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα
απιφ slide show κε ηα έξγα ησλ καζεηψλ. Γηα ηε δεκηνπξγία slide show είλαη
απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε ησλ έξγσλ ζαλ αξρεία άιινπ ηχπνπ, εθηφο απηψλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο. Καζψο νινθιεξψλνληαη νη εξγαζίεο ηηο απνζεθεχνπκε ζην usb stick
καο, κεηαθνξηψλνπκε ζε θάθειν ηνπ δηθνχ καο ππνινγηζηή, θαη θάλνπκε πξνβνιή
ηνπ θαθέινπ, ή ηα αλνίγνπκε κε Power Point.
πδήηεζε θαη αμηνιόγεζε κε ηνπο καζεηέο: Με ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ έξγσλ
θαη θαηά ηελ παξνπζίαζή ηνπο, ζπδεηάκε θαη αμηνινγνχκε κε ηελ ηάμε ηε δηαδηθαζία
ηεο δεκηνπξγίαο, ηα έξγα πνπ πξνέθπςαλ αιιά θαη ην λέν κέζν κε ην νπνίν
εξγάζηεθαλ. Χο πξνο ην ηερληθφ κέξνο αλαθεξφκαζηε ζηε ζρέζε ηεο δηαδηθαζίαο ,
ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ, ζηα ζεκεία πνπ νη καζεηέο ζεψξεζαλ επθνιφηεξε
ηε δηαδηθαζία κε ην netbook αληί γηα ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο.
Χο πξνο ηελ αηζζεηηθή ησλ έξγσλ ζπδεηάκε: α) γηα ηα ζέκαηα ηζνξξνπίαο ζηε
ζχλζεζε, (πφζν άιιαδε ε εηθφλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
επέιεγαλ; κε ηη θξηηήξην δηάιεμαλ ηα ζηνηρεία απηά;) β) ηε ζρέζε ησλ κνξθηθψλ
ζηνηρείσλ θαη ηνπ θεηκέλνπ, κε ην κήλπκα πνπ επεδίσθε λα κεηαδψζεη ν θάζε
καζεηήο. (Δίλαη ζαθέο; Τπνζηεξίδεηαη απφ ηελ εηθφλα; Πψο επεξεάδεη ην θείκελν ηε
ζχλζεζή καο;).
Αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό:
Αμηνινγνχκε ην θάζε παηδί ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο καο:
α) σο πξνο ηελ επρέξεηα πνπ απέθηεζαλ ζηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο (ρξήζε,
πνιιαπιέο ιεηηνπξγίεο, απνζήθεπζε, πξνβνιή).
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β) σο πξνο ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα (ηζνξξνπία ζχλζεζεο, επηηπρήο επηινγή
κνξθηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ πνηθηιία πνπ ηνπ παξέρεη ην πξφγξακκα, ζρέζε
κνξθήο θαη κελχκαηνο θ.α.)
γ) σο πξνο ηελ ηζηνξία θαη ηε ζεσξία (γλσξίδνπλ θάπνηνπο θαιιηηέρλεο πνπ θάλνπλ
ςεθηαθή ηέρλε; αλαγλσξίδνπλ ηα έξγα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε πνιπκέζα; έρνπλ
ζρεκαηίζεη ζεηηθή άπνςε γηα ην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο ζηηο ηέρλεο;)

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:







Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ
Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζησζεί ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
καζεηέο
Άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεηνπνηεζεί αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί: θχιια εξγαζίαο,
ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο
Σξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο ελφηεηαο/ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο
Καη νίθνλ εξγαζίεο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεηεζνχλ)

Πξόηαζεηο γηα Project
Γηα ηελ νξγάλσζε ελφο Project ππάξρεη πιήξεο πιηθφ κε ζέκα ηα «Άινγα» ζην
Βηβιίν ηνπ Μαζεηή, Γ΄θαη Γ΄Γεκνηηθνχ εδψ, ζει. 75-81. Σν ζέκα δηαπξαγκαηεχεηαη
ηελ απεηθφληζε ηνπ αιφγνπ απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηελ γλσζηή εγθαηάζηαζε ηνπ
Γηάλλε Κνπλέιιε «12 Αινγα» ζε Γθαιεξί ηεο Ρψκεο ην 1969.( Γηα λα δείηε ηελ
εγθαηάζηαζε βηληενζθνπεκέλε παηήζηε εδψ) Ζ άξηηα νξγάλσζε ηνπ ζέκαηνο φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην Βηβιίν ηνπ Μαζεηή δίλεη δείγκα γξαθήο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηνπο
άμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, ηελ επεμεξγαζία, ην ρσξηζκφ ζε νκάδεο, ηε
δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.
Δδψ ζα αξθεζηνχκε λα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά δχν ζέκαηα γηα ηελ εθπφλεζε Project.
A΄ ζέκα: Σν Κνπηί

πλδέζεηο/νκάδεο εξγαζίαο:
Οκάδα 1ε: πίηη → νξζνγσληθφο δνκηθφο θάλαβνο → αζηηθφο ηζηφο
Οκάδα 2ε: θεληθφ
Οκάδα 3ε: Ναφο
Οκάδα 4ε: Κνπηί, πεξίθιεηζηνο ρψξνο: ↓
i.
ii.

Αλαγλσζηήξην (studiolo) ηεο Αλαγέλλεζεο
Kunstkammer: ε αίζνπζα ησλ ζαπκαζηψλ αλακλήζεσλ (memorabilia) ηνπ
17νπ αηψλα, πξνπνκπφο ηνπ Μνπζείνπ
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Camera Obscura, ν ζθνηεηλφο ζάιακνο ηνπ 17νπ αηψλα, πξνπνκπφο ηεο
θσηνγξαθηθήο κεραλήο.
Κνπηηά ζηελ ηέρλε ησλ Λνπθάο ακαξάο, Santiago Serra, Anish Kapoor, Alex
Laner. Απεηιεηηθά, αηληγκαηηθά, ζπκβνιηθά.

Β΄ ζέκα: Ίρλε

πλδέζεηο/νκάδεο εξγαζίαο:
Οκάδα 1ε: Αξραηνινγία → γξαθή→θηίζκα→επηηχκβην
Οκάδα 2ε: Παιαηνληνινγία→νζηά→απνιίζσκα→βξαρνγξαθίεο
Οκάδα 3ε: Αζηηθφο ηζηφο→επηρξίζκαηα →δηαδξνκέο→ράξηεο
Οκάδα 4ε: Σέρλε→decollage→απνηππψκαηα→land art→δηαδξνκέο θαη ίρλε

ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΟΣΖΣΑ:
















χλδεζε κε ηνπο ΄Αμνλεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ
Οη δηδαθηηθνί ζηφρνη, νη ζθνπνί ηνπ καζήκαηνο, ην επίπεδν ηνπ ηκήκαηνο
Πξναπαηηνχκελεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ
Γηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζησζεί ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθνληαη νη
καζεηέο
Άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα θηλεηνπνηεζεί αξρηθά ην ελδηαθέξνλ ησλ
καζεηψλ (επίζθεςε ζε αλάινγε έθζεζε, επίζθεςε ζε εγθαηαιεηκκέλν
θηίζκα/εξγνζηάζην ηεο πεξηνρήο γηα δνθηκέο θαη βηληενζθφπεζε, πξνβνιή
έξγσλ ζηελ ηάμε απφ βίληεν πνπ έρεη ζπιιέμεη «θαηεβάζεη» απφ ην δηαδίθηπν
ν εθπαηδεπηηθφο)
ηάδηα δηδαζθαιίαο πην αλαιπηηθά, ζπιινγή ησλ πξνζρεδίσλ,
καγλεηνθσλήζεηο ησλ ζθέςεσλ ηεο ηάμεο, ζρέδηα ηνπ ρψξνπ ή ησλ ρψξσλ
πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπο απφ πιεπξάο
ζχλζεζεο, καθέηεο.
Δπνπηηθά πιηθά θαη κέζα, ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο απηά ζα αμηνπνηεζνχλ
Μέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο γηα λα επηηεπρζεί ε νπζηαζηηθή
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/εκπινθή φισλ.
πκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ ζα κπνξνχζε λα δνζεί: θχιια εξγαζίαο,
ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο
Σξφπνο αμηνιφγεζεο ηεο ελφηεηαο/ δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο
Αμίεο πνπ αλακέλεηαη λα θαιιηεξγεζνχλ
Καη νίθνλ εξγαζίεο (πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα δεηεζνχλ)
Βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα ζρνιηθά
εγρεηξίδηα αληαπνθξίλνληαη ζηνπο δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο/θξηηήξηα επηινγήο
ησλ δξαζηεξηνηήησλ
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Βαζηθή αξρή ηεο αμηνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε θαη ε πξφνδνο ηνπ καζεηή.
Γηα λα ζέζνπκε ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαηξέρνπκε ζηνπο ζηφρνπο πνπ
ζέζακε ζηελ αξρή ηεο ελφηεηαο ή ηνπ καζήκαηνο θαη ειέγρνπκε ην βαζκφ επίηεπμήο
ηνπο.
Ζ αμηνιφγεζε ιεηηνπξγεί θαη σο ηξφπνο εληνπηζκνχ ησλ ιαζψλ θαη ησλ
πξνβιεκάησλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σαπηφρξνλα είλαη θαη
έλαο ηξφπνο αλαζηνραζκνχ θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, ηνπ
πινχζηνπ γλσζηηθνχ θαη βησκαηηθνχ πιηθνχ πνπ θαηαθηήζεθε.
πλνπηηθά κπνξνχκε λα πνχκε φηη αμηνινγνχκε
 Σελ επίηεπμε ησλ αξρηθψλ ζηφρσλ
 Σελ κεζνδνινγία

ΑΤΣ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΣΖ
Ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί ζηελ απηναμηνιφγεζε. Βαζηζκέλε
ζε θξηηήξηα, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε πνιιέο κνξθέο θαη ηχπνπο. Ζ
απηναμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη άιιεο εξσηήζεηο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη άιιεο γηα
ηνλ καζεηή. Καιχηεξα είλαη λα εκθαλίδεηαη έλα εξσηεκαηνιφγην θαη θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο επεμεξγαζίαο κίαο καθξάο ελφηεηαο θαη φρη ζπλνιηθά ζην ηέινο. ε απηή ηε
ινγηθή, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη ιίγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ (είηε
είλαη αηνκηθφ –Α- είηε είλαη νκαδηθφ –Ο-) θάζε καζεηή/ κέινο λα απαληήζεη ζε
εξσηήκαηα φπσο ηα παξαθάησ:
 Α: ε ηη βαζκφ πηζηεχεηο φηη κέρξη ηψξα έρεηο αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο
ζνπ; Λίγν Μέηξηα
Πνιχ
 Α: ε ηη βαζκφ έρεηο αληαπνθξηζεί ζηα δεηνχκελα ηεο εξγαζίαο πνπ ζνπ
δφζεθε / αλαηέζεθε; Λίγν
Μέηξηα
Αξθεηά
Πνιχ
 Α: ε ηη βαζκφ έρεηο αλαπηχμεη ηνλ ηξφπν πνπ νξγάλσζεο ηελ εξγαζία ζνπ;
Λίγν
Μέηξηα
Αξθεηά
Πνιχ
 Α: ε ηη βαζκφ έρεηο αλαπηχμεη ηηο δεμηφηεηέο ζνπ
σο πξνο ηε ζχλζεζε: Λίγν
ηελ ηερληθή: Λίγν

Μέηξηα

Μέηξηα
Αξθεηά

ηελ παξνπζίαζε ηνπ απνηέιεζκαηνο; Λίγν

Αξθεηά

Πνιχ

Πνιχ
Μέηξηα

Αξθεηά

Πνιχ

 Ο: ε ηη βαζκφ έρεηο πξνζθέξεη ζηελ νκάδα ζνπ απηφ πνπ πεξηκέλεη απφ
θάζε κέινο ηεο; Λίγν
Μέηξηα
Αξθεηά
Πνιχ
 Ο: Με πνην ηξφπν βνήζεζεο ηδηαίηεξα θάπνηνλ ή φιε ηελ νκάδα ζνπ;
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 Ο: Πνηνο άιινο/ πνηνη άιινη βνεζνχλ ηδηαίηεξα ηελ νκάδα ζαο θαη κε πνην
ηξφπν;
 Ο: Τπάξρεη θάπνηνο ζηελ νκάδα ζαο πνπ ζεσξείο φηη κέρξη ηψξα μερσξίδεη
γηα ηε ζεηηθή ζπκβνιή ηνπ;
 Ο: Tη ζθνπεχεηο απφ εδψ θαη πέξα λα θάλεηο γηα λα βνεζήζεηο ηελ νκάδα
ζαο;
 Ο: Ση πεξηκέλεηο απφ ηνπο άιινπο λα θάλνπλ απφ εδψ θαη πέξα γηα λα
βνεζήζνπλ ηελ νκάδα ζαο;

ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ
 Πφζνη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζα;
 Ζ αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζα ήηαλ:
ελζνπζηψδεο
ηθαλνπνηεηηθή
θαζφινπ ηθαλνπνηεηηθή
 Πφζν θαιά αληαπνθξίζεθαλ νη καζεηέο ζηνπο ζηφρνπο πνπ έζεζα;
Λίγν
Μέηξηα
Αξθεηά
Πνιχ
 Αληηκεηψπηζα δπζθνιίεο Λίγν

Μέηξηα

Αξθεηά

Πνιχ

 Πψο αληαπνθξίζεθα εγψ ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ
εκθαλίζηεθαλ; Λίγν
Μέηξηα
Αξθεηά
Πνιχ
 Ση πξέπεη λα θάλσ ψζηε λα είλαη πην θαηαλνεηφ ην κάζεκά κνπ;
 Ση είκαη πξφζπκνο-ε λα αιιάμσ γηα λα είλαη ην κάζεκά κνπ πην
απνηειεζκαηηθφ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρσ βάιεη
 Ση πξέπεη λα θάλσ-αιιάμσ-βειηηψζσ-παξαιιάμσ γηα λα γίλεη ην κάζεκά κνπ
πεγή δεκηνπξγηθήο επραξίζηεζεο γηα κέλα θαη ηνπο καζεηέο κνπ;
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Παξάξηεκα
Γείγκα πίλαθα γηα ρέδην Μαζήκαηνο
ΣΗΣΛΟ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
ΣΑΞΖ
ΠΔΡΗΛΖΦΖ-ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ
ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
(ΓΗΑΣΗ;)
Ανάλογα με ηην ηλικία, ηην ηάξη και ηη
ζύνθεζη ηηρ ηάξηρ ο ζκοπόρ ηος
μαθήμαηορ, για ηην ίδια ενόηηηα,
πποζαπμόζεηαι

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΜΑΘΖΜΑΣΟ
Γενικόρ κανόναρ είναι οι ζηόσοι να μην
είναι παπαπάνυ από 3 για κάθε μάθημα
ή/και ενόηηηα ώζηε να είναι μεηπήζιμοι
και πποζδιοπίζιμοι.
Υπ’ ότιν όηι οι ζηόσοι αποηελούν και ηα
κπιηήπια αξιολόγηζηρ ηος μαθηηή

ΟΓΖΓΗΔ/ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ /
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ:
ΑΣΟΜΗΚΟ Ή ΟΜΑΓΗΚΟ
ΜΑΘΖΜΑ
ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΟ ΥΡΟΝΟ
Σν κάζεκα πξνβιέπεηαη λα
νινθιεξσζεί ζε

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ/ΔΡΓΑΗΔ
ΠΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΝΣΑΗ ΑΝΑ
ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΧΡΑ
ΚΗΝΖΣΡΑ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ/ΔΡΓΑΗΑ
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ΠΑΡΟΤΗΑΖ
ΤΛΗΚΟ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ
ΠΖΓΔ: SLIDES
KEIMΔΝΧΝ/ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ
ΤΛΗΚΟ /ΦΧΣΟΣΤΠΗΔ/
ΑΛΛΔ ΑΝΑΦΟΡΔ
ΤΝΓΔΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Γηα ην ζέκα
Γηα ηα πιηθά/ηερληθέο

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ
ΓΗΑΘΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΣΖΣΑΤΝΔΡΓΔΗΑ

AΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ
(FEEDBACK)

-AΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΣΑ
ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΟΥΟΤ
-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΜΑΘΖΣΖ
-ΑΤΣΟ-ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
ΚΑΘΖΓΖΣΖ

ΒΑΘΜΟ ΓΤΚΟΛΗΑ ΣΟΤ
ΜΑΘΖΜΑΣΟ
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