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Αθήνα  2/ 04/ 2015

Αριθ. Πρωτ.: 324

ΠΡΟΣ: 

όλους τους καθηγητές των Εικαστικών,
κλάδου ΠΕ08
των Σχολείων των Νομών
Αττικής, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, 
Ευρυτανίας, Ευβοίας και Κυκλάδων 
(Δια των κ.κ. Διευθυντών Εκπαίδευσης  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και των Διευθυντών των 
Σχολείων)

KOIN.

1. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής

 -Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής    
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

2. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και 
Δ/θμιας Νοτίου Αιγαίου 
mailto:mail@naigaiou.pde.sch.gr
 -Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής    
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   

3. Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδος 
mailto:mail@stellad.pde.sch.gr  
- Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής    
Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης   

 

                                         

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακή δράση καθηγητών
ΠΕ08 με θέμα 

"ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ-ΕΠΙΛΕΓΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ "   
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http://tehnikaiekpaideusi.blogspot.com/
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ART             PROJECT       40 ΗΜΕΡΩΝ  

Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ 08 των Εικαστικών μαθημάτων που διδάσκουν στην 
Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσκαλούνται να 
συμμετέχουν σε δράση με τίτλο 

"ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ-ΕΠΙΛΕΓΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ "       ART             PROJECT       40 ΗΜΕΡΩΝ  

ΑΠΌ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΜΑΪΟΥ  

Το project αφορά στην ανάρτηση σε ιστοσελίδα των εικαστικών έργων των 
μαθητών και είναι 6η ενότητα της σειράς των art     project  ς: Η Τέχνη στη 
Σχολική Αίθουσα, που ξεκίνησαν πριν από δύο χρόνια. 

Τα έργα των μαθητών αντιγράφονται με ψηφιακά μέσα (βίντεο, φωτογραφική 
μηχανή, σκανάρισμα) ή δημιουργούνται κατ ευθείαν σε ηλεκτρονικό 
υπολογιστή (ηλεκτρονική γραφίδα σχεδίασης, επεξεργασία έργου, 
φωτογραφίας, βίντεο κλπ). Ως έργα νοούνται τα ζωγραφισμένα έργα στο χαρτί
ή στον καμβά, τα γλυπτά σε οποιοδήποτε υλικό, οι κατασκευές, οι εικαστικές 
δράσεις (καταγεγραμμένες ως βίντεο ή ως φωτογραφίες).

► Ο   σκοπός   του   project είναι η ενεργή συμμετοχή κάθε μαθητή σε ένα
διάλογο για την Τέχνη που λαμβάνει χώρα διαδικτυακά



Πιο αναλυτικά:
 Μέσω  του  ιστότοπου  θα  παρουσιαστεί  η  δημιουργικότητα των

μαθητών κατά  την  ώρα των Εικαστικών,  θα προβληθεί  το  μαθητικό
εικαστικό έργο, είτε αυτό είναι ομαδικό είτε αυτό είναι ατομικό, και θα
φανεί ότι η εικαστική δημιουργία είναι ένα εργαλείο α. ανάπτυξης της
αντίληψης  του  μαθητή,  β.  ανάπτυξης  της  ικανότητάς  του  να
παίρνει αποφάσεις (ο μαθητής επιλέγει μεταξύ πιθανών λύσεων για
κάθε  εικαστικό  ζητούμενο-άσκηση),  γ.   ανάπτυξης  της  κριτικής
σκέψης  του  μέσω  αυθεντικών  καταστάσεων  (κάθε  εικαστικό
ζητούμενο-άσκηση  εκκινεί  από  πράγματα  και  γεγονότα  της
πραγματικής ζωής και καλεί στην αναγωγής του σε εικόνα).

 Η διαδικασία της καταγραφής των έργων, για τον εν λόγω ιστότοπο,
καλεί σε μία δράση,  που οργανώνεται μέσα στο σχολικό περιβάλλον,
από κοινού μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. 
      Τα μέσα και  οι  τεχνικές  της καταγραφής των έργων είναι  της
απολύτου  επιλογής  του  διδάσκοντος  (σκανάρισμα,  φωτογράφιση,
βιντεοσκόπηση).  Διδάσκων και  μαθητές  καλούνται  να  συνεργαστούν
για να υπερβούν τα πρακτικά εμπόδια (έλλειψη εργαστηριακού χώρου
ή/και  τεχνικών μέσων)  και  να  βρουν  -πάντα  δημιουργικά-  χώρο και
χρόνο, για να ψηφιοποιήσουν τα μαθητικά έργα και να τα  αναρτήσουν
στον ιστότοπο.

► Οι   στόχοι του   project είναι:

 Να δημιουργηθεί εικονικός διάλογος μεταξύ των μαθητών 
διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών σχολείων και διαφορετικών 
Νομών

 Να ενισχυθεί ο μαθητής στον προσδιορισμό της θέσης του μέσα
από το δημιουργικό του έργο, στη μαθητική κοινότητα

 Να εμπλακεί ενεργά ο μαθητής στην Τέχνη πέρα από τα στενά όρια
του μαθήματος επικοινωνώντας το έργο του με τον κόσμο

 Να γίνει το μαθητικό έργο Τέχνης μέσο ανταλλαγής ιδεών  

 Να διευρυνθεί η αντίληψη του μαθητή για τους τρόπους επικοινωνίας
μέσα από το διαδίκτυο 

ΕΠΙΣΗΣ 

Καθ όλη τη διάρκεια του project θα αναρτώνται και φράσεις-προτάσεις-
ρήσεις καλλιτεχνών-παρατηρήσεις των Εκπαιδευτικών και των μαθητών

για την Τέχνη και τους Καλλιτέχνες, που αναφέρονται ή λέγονται ή
διαβάζονται κατά την ώρα του μαθήματος.



Ο ιστότοπος  θα ανοίξει Τετάρτη 22 Απριλίου και θα κλείσει 31 Μαϊου
2015.

Λεπτομέρειες, τα στοιχεία του ιστότοπου και οι κωδικοί θα σας σταλούν 
Δευτέρα 20 Απριλίου.

Τον ιστότοπο θα μπορείτε να τη διαχειρίζεστε ως ιδιοκτήτες της, και να 
ανεβάζετε έργα όποτε θέλετε. Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποια/ος δεν έχει 
τη δυνατότητα να κάνει τους χειρισμούς και το ανέβασμα, θα στέλνει τις 
φωτογραφίες που θέλετε να αναρτήσει στην ηλεκτρονική μου διεύθυνση 
ziro  .  olga  @  gmail  .  com .

Ελπίζω να μετατρέψουμε τον τελευταίο μήνα  σχολικής χρονιάς σε εμπειρία
δημιουργικής έντασης.

Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλες και σε όλους.

Η Σχολική Σύμβουλος 

Δρ. Όλγα Ζιρώ

mailto:ziro.olga@gmail.com
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