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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΣΟΤ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΣΗ Γ΄ ΣΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

 
Α΄ Μζροσ 

Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

Το Ελεφκερο Σχζδιο είναι ο τρόποσ ςχθματικισ απεικόνιςθσ τθσ πραγματικότθτασ και 
των ιδεϊν με ελεφκερο χζρι. Στθν πραγματικότθτα πρόκειται για μια μεγάλθ κατθγορία α-
πεικονίςεων και αποτελεί παγκόςμιο και πανάρχαιο μζςο ζκφραςθσ και επικοινωνίασ. Ο 
προϊςτορικόσ άνκρωποσ ςχεδίαςε ςτο εςωτερικό των ςπθλαίων μορφζσ τθσ κακθμερινισ 
του ηωισ προςπακϊντασ να τισ αποδϊςει και να τισ ερμθνεφςει. Και αυτι θ μορφι τζχνθσ 
αποτζλεςε τθ βάςθ όλων των μετζπειτα εικαςτικϊν, αλλά και των εφαρμοςμζνων τεχνϊν 
που ζχουν ςχζςθ με το ορατό.  

Είναι θ γλϊςςα τθσ εικόνασ και θ ςυςτθματικι ςπουδι και γνϊςθ αυτισ τθσ γλϊςςασ 
που βοθκάει ςτθν ουςιαςτικι προςζγγιςθ των φυςικϊν μορφϊν και τθσ αναπαράςταςισ 
τουσ. Και όπωσ κάκε άλλθ γλϊςςα, απαιτεί προςπάκεια μελζτθσ, κακϊσ ζχει κι αυτι τουσ 
δικοφσ τθσ κανόνεσ και τισ βαςικζσ αρχζσ, που μποροφν να διδαχκοφν.  

Θ εκμάκθςθ αυτισ τθσ γλϊςςασ εντοφτοισ δε δεςμεφει ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο 
ζκφραςθσ, αντίκετα, παρζχει τα εφόδια που κα δϊςουν τθν τόλμθ και τθν ελευκερία να τθ 
χρθςιμοποιιςει κανείσ με τον δικό του προςωπικό τρόπο ςε κάκε εικαςτικι απόδοςθ και 
εφαρμογι. Και αυτό αποτελεί τον κυριότερο ςτόχο του μακιματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ 
ςτθν εικαςτικι γλϊςςα δεν υπάρχουν απαράβατοι κανόνεσ και ςυνταγζσ. Θ τζχνθ είναι μία 
πράξθ που βρίςκεται ςε δυναμικι ςχζςθ με το περιβάλλον και το κοινωνικό γίγνεςκαι. 

Ρολλζσ αρχζσ τθσ οπτικισ γλϊςςασ προζρχονται από τθ κεωρία Gestalt – ζναν κλάδο 
τθσ ψυχολογίασ. Θ λζξθ Gestalt, που ςτα γερμανικά ςθμαίνει «ςχιμα» ι «μορφι», ςυνδζ-
κθκε από τισ αρχζσ του αιϊνα μασ με ζνα ςφνολο επιςτθμονικϊν αρχϊν που προιλκαν ωσ 
επί το πλείςτον από πειράματα ςτθν αιςκθτθριακι αντίλθψθ. Από το ξεκίνθμά τθσ θ ψυχο-
λογία Gestalt ςυγγζνευε με τθν τζχνθ. Αποδείχκθκε ότι θ όραςθ δε ςυνίςταται ςε μια μθχα-
νικι καταγραφι αιςκθτϊν ςτοιχείων, αλλά μάλλον ςτθ ςφλλθψθ ςθμαντικϊν δομικϊν δια-
τάξεων, μια αλθκινά δθμιουργικι ςφλλθψθ τθσ πραγματικότθτασ. Θ όραςθ λοιπόν είναι 
ενεργι λειτουργία, όχι πακθτικι, όπωσ πιςτεφαμε για πολφ καιρό. Ακόμθ και το πιο ςτοι-
χειϊδεσ είδοσ όραςθσ, όπωσ το να βλζπει κανείσ ζνα δζντρο, ζνα τετράγωνο ι μια γραμμι, 
είναι ενεργόσ διεργαςία. Σφμφωνα με τον  Henri Matisse «το να βλζπεισ είναι ιδθ μια δθμι-
ουργικι λειτουργία, θ οποία απαιτεί προςπάκεια». Αυτι, αν και είναι μια διλωςθ με όρουσ 
τθσ τζχνθσ και όχι τθσ φυςιολογίασ, για τθν οπτικι φυςιολογία ζχει εξαιρετικό νόθμα. Κατά 
τον S.Zeki, το να κάνει ζνασ καλλιτζχνθσ μια επιςτθμονικι διλωςθ δεν προκαλεί ζκπλθξθ, 
διότι θ τζχνθ είναι επίςθσ ενεργόσ διεργαςία, αναηιτθςθ του ουςιϊδουσ και επομζνωσ μια 
δθμιουργικι διεργαςία που θ λειτουργία τθσ αποτελεί προζκταςθ τθσ λειτουργίασ του ο-
πτικοφ εγκεφάλου. 

Ο εγκζφαλοσ, επομζνωσ, ζχει αποςτολι να αποκτιςει γνϊςθ για τον κόςμο μζςω τθσ 
όραςθσ και των αιςκιςεων γενικότερα και ζνα πρόβλθμα να υπερκεράςει, το ότι θ γνϊςθ 
δεν είναι εφκολο να αποκτθκεί, αφοφ πρζπει να αντλιςει πλθροφορίεσ για τισ ουςιϊδεισ, 
αμετάβλθτεσ πλευρζσ του οπτικοφ κόςμου επιλζγοντασ οριςμζνεσ από τισ διαρκϊσ μετα-
βαλλόμενεσ πλθροφορίεσ που φτάνουν ςε αυτόν.  

Θ τζχνθ αντιμετωπίηει ζνα πρόβλθμα: τον τρόπο με τον οποίο κα ξεχωρίςει από τισ 
διαρκϊσ μεταβαλλόμενεσ πλθροφορίεσ του οπτικοφ κόςμου εκείνεσ που είναι απαραίτθτεσ 
για να αναπαραςτιςει τα ςτακερά και ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά των αντικειμζνων. Ρράγ-
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ματι, αυτι ιταν θ βάςθ τθσ φιλοςοφίασ τθσ αιςκθτικισ του Immanuel Kant, να αναπαρα-
ςτιςει τθν τελειότθτα. Θ τελειότθτα όμωσ προχποκζτει το αμετάβλθτο και ζτςι, προκφπτει 
το πρόβλθμα τθσ αναπαράςταςθσ τθσ τελειότθτασ ςε ζναν διαρκϊσ μεταβαλλόμενο κόςμο. 
Θ λειτουργία τθσ τζχνθσ ωσ αναηιτθςθ τθσ ςτακερότθτασ είναι μία από τισ βαςικότερεσ λει-
τουργίεσ του εγκεφάλου (S. Zeki, 1874). 

Ο Kandinsky ςτο βιβλίο του «Σθμείο – Γραμμι ςτθν Επιφάνεια» μιλά για τθν «επιςτι-
μθ τθσ τζχνθσ», εννοϊντασ τθν αναηιτθςθ τθσ μεκόδου και των κανόνων που διζπουν τθ 
δθμιουργία ενόσ ζργου τζχνθσ, κεωρϊντασ ότι «το ιδανικό κάκε ζρευνασ είναι: α) θ λεπτο-
μερισ εξζταςθ κάκε μεμονωμζνου φαινομζνου ξεχωριςτά, β) θ αλλθλεπίδραςθ των φαινο-
μζνων μεταξφ τουσ – ςφνκεςθ και γ) τα γενικά ςυμπεράςματα που αντλοφνται από τα δφο 
προθγοφμενα μζρθ. 

Θ αναπαράςταςθ λοιπόν των φυςικϊν αντικειμζνων εκφράηει τον τρόπο που «βλζ-
πει» ο καλλιτζχνθσ τα φυςικά αντικείμενα. Μζςω τθσ εικόνασ, μασ κοινοποιεί τον δικό του 
τρόπο κζαςθσ. Το μινυμα που παίρνει ο καλλιτζχνθσ από τον ορατό κόςμο πρζπει να το 
κωδικοποιιςει. Και ο κεατισ με τθ ςειρά του μακαίνει να διαβάηει το κρυπτογραφθμζνο 
μινυμα ςτον μουςαμά (E.H. Gombrich, 1960).  

 

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ 

− Με το Ελεφκερο Σχζδιο οι μακθτζσ/-τριεσ ζρχονται ςε επαφι με τθ φφςθ και τον περι-
βάλλοντα χϊρο. Μακαίνουν να ςτρζφουν τθν προςοχι τουσ ςτισ φυςικζσ μορφζσ, να τισ 
παρατθροφν, να αναλφουν τθ φφςθ και τθ δομι τουσ, τισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ και τελικά 
να τισ αναςυνκζτουν ςε μια δικι τουσ πρωτότυπθ εικόνα.  Καλλιεργοφνται ζτςι θ αναλυ-
τικι/κριτικι και θ ςυνκετικι/δθμιουργικι ςκζψθ. 

− Καλλιεργοφν τθν οπτικι τουσ αντίλθψθ, κακϊσ μακαίνουν να βλζπουν ςυνειδθτά τον κό-
ςμο γφρω τουσ και μζςα από τθ μελζτθ ςυνειδθτοποιοφν τθ διαφορά του να απεικονί-
ηουν αυτό που ξζρουν ι φαντάηονται από αυτό που βλζπουν πραγματικά. Αποκτοφν με 
αυτόν τον τρόπο μεγαλφτερθ αυτογνωςία, διευρφνουν τον τρόπο που βλζπουν τον κό-
ςμο, καλλιεργοφν τθν παρατθρθτικότθτά τουσ και τθν ικανότθτα εςτίαςθσ τθσ προςοχισ. 

− Καλλιεργοφν τθν κιναιςκθτικι και τθ χωροταξικι τουσ νοθμοςφνθ.  

− Μακαίνουν να κζτουν προβλιματα ι ερωτιματα και να αναηθτοφν λφςεισ / απαντιςεισ. 

− Βρίςκουν περιςςότερεσ από μία λφςεισ ςε ζνα πρόβλθμα ι απαντιςεισ ςε ζνα ερϊτθμα 
και δοκιμάηουν περιςςότερεσ εκδοχζσ. 

− Ραίρνουν αποφάςεισ ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ που κζλουν να δϊςουν ςτο ςχζδιό τουσ ι 
ωσ προσ τα ςτοιχεία που κα χρθςιμοποιιςουν τελικά από τα προςφερόμενα, προκειμζ-
νου να δϊςουν το αποτζλεςμα που επικυμοφν. 

− Αναγνωρίηουν τθν ατομικι τουσ διακριτι ταυτότθτα, μζςα από τθν ομαδικι παρατιρθςθ 
των ςχεδίων με τουσ/τισ άλλουσ/-εσ ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ. 

− Καλλιεργοφν τθν αιςκθτικι τουσ αντίλθψθ, ανακαλφπτοντασ τθν ομορφιά και τθν αιςκθ-
τικι απόλαυςθ ςε κακετί ορατό. 

− Κατανοοφν και εκτιμοφν τα επιτεφγματα τθσ ανκρϊπινθσ δθμιουργικότθτασ. 

− Ενκαρρφνονται και ενιςχφονται ςτθν απόκτθςθ προςωπικοφ τρόπου ζκφραςθσ και φφουσ 
γραφισ. 

− Μακαίνουν να αποδζχονται και να ςζβονται τθ διαφορετικότθτα, κακϊσ διαπιςτϊνουν 
ότι ο/θ κάκε μακθτισ/-τρια ςτθν τάξθ ζχει τον δικό του/τθσ προςωπικό τρόπο ζκφραςθσ, 
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τθν προςωπικι του/τθσ γραφι, κάνει τισ δικζσ του/τθσ επιλογζσ και δίνει τισ δικζσ του/τθσ 
προςωπικζσ, πρωτότυπεσ λφςεισ. 

− Αυξάνεται θ αυτοπεποίκθςι τουσ, κακϊσ μζςα από τθ ςπουδι του ςχεδίου βελτιϊνονται 
θ ςχεδιαςτικι τουσ ικανότθτα και θ αυτοζκφραςθ. 

− Κατανοοφν και ςζβονται τθ φφςθ, κακϊσ μζςα από τθν παρατιρθςθ ςυνειδθτοποιοφν 
τθν πολυπλοκότθτα και τθν πολυμορφία τθσ. 

− Βελτιϊνεται θ μνιμθ, κακϊσ προςπακοφν να αναςφρουν μορφζσ προκειμζνου να τισ 
χρθςιμοποιιςουν για τθ ςφνκεςθ μιασ νοθτισ εικόνασ, κάτι που δίνει μεγαλφτερθ ϊκθςθ 
ςτθν παρατιρθςθ του κόςμου. 

− Γνωρίηουν τα όργανα, τα υλικά και τα μζςα ςχεδίαςθσ και αναπτφςςουν τθν ικανότθτα 
χριςθσ τουσ με αποτελεςματικό τρόπο. 

 

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

Τλικά και τεχνικζσ του ςχεδίου 

Ιδιότθτεσ των υλικϊν και τεχνικζσ δυνατότθτεσ γραφισ με τα:  

Τλικά υποςτρώματοσ 

− Χαρτιά για μολφβι, για κάρβουνο, για πενάκι, για ρευςτι ςινικι μελάνθ 

− Βάροσ χαρτιοφ, υλικά από τα οποία είναι φτιαγμζνο και τρόποσ καταςκευισ (χειροποίθτο 
ι παραγωγισ). 

− Χαρτιά γυαλιςτερά ι ματ, ανάγλυφα ι λεία, απορροφθτικά ι όχι. 

Τλικά γραφήσ 

− Ξθρά υλικά:  Μολφβια, κάρβουνα, ξθρά παςτζλ, γόμεσ για μολφβι ι για κάρβουνο  

− ευςτά υλικά: Μελάνια, υδροδιαλυτά χρϊματα.   

− Μεικτά υλικά, κολάη, φροτάη.  Χαρτιά. Βελόνα μετριςεωσ. 

Βοηθητικά υλικά για τη ςχεδίαςη 

− Γομολάςτιχα: Μαλακι, ςκλθρι, ειδικι γομολάςτιχα για μολφβι, κάρβουνο ι μελάνι (χρθ-
ςιμοποιείται περιςςότερο ωσ μζςο ςχεδίαςθσ). 

− Ξφςτρα ι κοπίδι για το ξφςιμο των μολυβιϊν και των κάρβουνων και τρόποι χριςθσ τουσ. 

− Fixative. 

Εργαλεία ςχεδίαςησ 

− Ρινακίδα ςτιριξθσ 50 x 70 εκ. ι 35 x 50 εκ. 

− Ριαςτράκια.  

− Βελόνα μζτρθςθσ. 

− Ραςπαρτοφ για επιλογι και εντοπιςμό τθσ προτιμϊμενθσ ςφνκεςθσ. 

Σοποθζτηςη του θζματοσ ςτη ςχεδιαςτική επιφάνεια 

− Τοποκζτθςθ κζματοσ ςτθ ςχεδιαςτικι επιφάνεια.  
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− Ζλεγχοσ τθσ κλίμακασ του απεικονιηόμενου κζματοσ ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ 
ςωςτι τοποκζτθςι του ςτθ ςχεδιαςτικι επιφάνεια.   

− Θετικόσ  – πλιρθσ και Αρνθτικόσ – κενόσ χϊροσ. 

− Οργάνωςθ του ηωγραφικοφ χϊρου. 

− Χριςθ του παςπαρτοφ ωσ βοθκιματοσ για τθν επιλογι τθσ ςφνκεςθσ. 

Μζτρηςη και αναλογίεσ 

Βαςικζσ μετριςεισ:  

− Εφρεςθ τθσ βαςικισ μετρικισ μονάδασ ςε κάκε ςφνκεςθ.   

− Εντοπιςμόσ των βαςικϊν αξόνων τθσ ςφνκεςθσ. 

− Διαίρεςθ τθσ μεγαλφτερθσ διάςταςθσ τθσ ςφνκεςθσ και των επιμζρουσ ςτοιχείων τθσ από 
τθ μικρότερθ βαςικι.  

− Ζλεγχοσ με οριηόντιουσ και κάκετουσ άξονεσ και δευτερευόντωσ με πλάγιουσ. 

− Χριςθ τθσ βελόνασ ςαν επιβεβαίωςθ των βαςικϊν αναλογιϊν αλλά και όλων των ςθμα-
ντικϊν προβολϊν τθσ ςφνκεςθσ. Οι αναλογίεσ μάσ βοθκοφν να διαβάηουμε τθν αρχιτε-
κτονικι τθσ ςφνκεςθσ και να τθ μεταφζρουμε ςτθ ςχεδιαςτικι επιφάνεια ςε οποιαδιποτε 
κλίμακα. 

Πλαςτικά ςτοιχεία του ςχεδίου 

− Στθ γλϊςςα του ςχεδίου πλαςτικά ςτοιχεία είναι εκείνα που διαμορφϊνουν τθ ςφνκεςι 
μασ: το ςθμείο,  θ γραμμι, θ φόρμα, το ςχιμα,  το επίπεδο, ο τόνοσ, το χρϊμα, θ υφι και 
οι ιδιότθτζσ τουσ.  

− Ιδιότθτεσ των πλαςτικϊν ςτοιχείων (ελαφρφ/βαρφ, διάφανο/καλυπτικό, απαλό/οξφ, α-
ςαφζσ/ξεκάκαρο).   

− Τα μεγζκθ.   

− Οι αντικζςεισ (ζντονεσ – ςυγγενείσ).  

− Το χρϊμα, ο χρωματικόσ κφκλοσ, βαςικά και ςυμπλθρωματικά χρϊματα, κερμά / ψυχρά 
χρϊματα και θ απόδοςθ του φωτόσ με αυτά, βαςικζσ χρωματικζσ κλίμακεσ, αλλθλεπι-
δράςεισ τόνων και χρωμάτων, επιλογι απόδοςθσ τθσ φωτοςκίαςθσ με τονικι ι χρωματι-
κι προςζγγιςθ, ςυςχετιςμόσ των ορίων τθσ φόρμασ και των αντικζςεων, ςε μαλακά και 
ςκλθρά αντικείμενα ίδιου χρϊματοσ, παρατιρθςθ τθσ χρωματικισ τονικότθτασ με ςτόχο 
τθν αποτφπωςθ του υλικοφ βάρουσ και προςπάκειεσ διαφοροποίθςθσ τθσ γραφισ, ςε α-
ντικείμενα με διαφορετικό υλικό βάροσ. 

φνθεςη 

− Θ ςφνκεςθ ωσ οργάνωςθ των πλαςτικϊν ςτοιχείων ςτθ ςχεδιαςτικι επιφάνεια. 

− Ιςορροπία και αρμονία ςτθ ςφνκεςθ.   

− Στατικι ιςορροπία και δυναμικι ιςορροπία ςτθ ςφνκεςθ.  

− Συμμετρία – Αςυμμετρία.    
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Αρμονικζσ χαράξεισ, χρυςή τομή και αναφορζσ ςε ζργα τζχνησ και ςε αρχιτεκτονήματα 

− Αρμονικά ςυςτιματα, ςυςτιματα που βαςίηονται ςε αρικμθτικζσ, ςυςτιματα που βαςί-
ηονται ςε γεωμετρικζσ αναλογίεσ και ςυςτιματα που βαςίηονται ςτο ανκρϊπινο ςϊμα 
(βιομετρικι). 

− Χρυςι τομι και αναλογίεσ ςτισ φυςικζσ μορφζσ.  

− Ρροςεγγίςεισ ςφνκεςθσ ςε ζργα καλλιτεχνϊν. 

− Θ ςφνκεςθ ωσ προςωπικι, πρωτότυπθ επιλογι παρουςίαςθσ του κζματοσ. 

Φωτοςκίαςη  

− Το φωσ – ςκιά ωσ προσ τθν εντφπωςθ και τθν απόδοςθ των όγκων μερϊν και του ςυνόλου 
τθσ ςφνκεςθσ.  

− Θ διαδοχικι κατανομι των τόνων και θ ςτακερι ςχζςθ τθσ τονικισ διαφοράσ προςδιορί-
ηει τον όγκο των μορφϊν και τα μεταξφ τουσ επίπεδα και αποδίδει τθν αίςκθςθ του χϊ-
ρου.  

− Θ διαφοροποίθςθ των τόνων και τθσ φόρμασ  ςτα πζντε βαςικά ςτερεά (κφβοσ, ςφαίρα, 
κφλινδροσ, κϊνοσ, πυραμίδα).  

− Κατανόθςθ των διαφορϊν ανάμεςα ςτθν αυτοςκιά που χρθςιμοποιείται ωσ μζςο απόδο-
ςθσ του όγκου και τθν εριμμζνθ ςκιά που αποδίδει τον τριςδιάςτατο χϊρο. 

− Αντικζςεισ και εντάςεισ.  

− Το κιαροςκοφρο και θ ςεηανικι οπτικι. 

− Φυςικόσ και τεχνθτόσ φωτιςμόσ. 

Η απόδοςη του βάθουσ και τησ τρίτησ διάςταςησ 

− Ο διαχωριςμόσ μορφϊν και φόντου. 

− Τρόποι απόδοςθσ του βάκουσ και τθσ τρίτθσ διάςταςθσ ςτθ διςδιάςτατθ επιφάνεια, όπωσ 
το μζγεκοσ, θ επικάλυψθ, θ απόςταςθ, θ κζςθ του αντικειμζνου. 

− Γραμμικι, ατμοςφαιρικι και αναγεννθςιακι προοπτικι. 

− Ρροοπτικι με ζνα και δφο ςθμεία φυγισ.  

− Σθμεία φυγισ και ορίηοντασ παρατιρθςθσ.  

− Οπτικι αντίλθψθ και οπτικζσ πλάνεσ. 

− Τονικι προοπτικι και αναγλυφικότθτα.   

Σο ςκίτςο 

Το Ελεφκερο Σχζδιο ωσ:  

− Μζςο καταγραφισ οπτικϊν ςτοιχείων με τθ μορφι ςκίτςου /  ςκαριφιματοσ.  

− Ρροκαταρκτικό ςχζδιο όπου εξερευνϊνται ιδζεσ προετοιμάηοντασ το κυρίωσ ζργο. 

− Υπόβακρο για τα εικαςτικά, τισ εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ.  

− Ρροςχζδιο ςυνκετικισ ι μορφολογικισ μελζτθσ.  

− Γριγορθ καταγραφι τθσ πρϊτθσ εντφπωςθσ.  

− Συνοπτικό και περιεκτικό ζργο με αυτόνομθ εικαςτικι, αιςκθτικι και νοθματικι αξία. 

− Το ςκίτςο ωσ αυτόνομο εικαςτικό ζργο. 
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− Το κόμικ, θ γελοιογραφία και θ καρικατοφρα. 

Σο Ελεφθερο χζδιο ωσ πολιτιςτικό/πολιτιςμικό φαινόμενο 

Συνοπτικι ιςτορία του ςχεδίου από τθν προϊςτορικι εποχι ωσ ςιμερα.  Αναφορά ςε 
ςπθλαιογραφίεσ, τοιχογραφίεσ, αγγεία, ψθφιδωτά, ηωγραφικι, γλυπτικι, χαρακτικι, αρχι-
τεκτονικι. Αναφορά ςτα καλλιτεχνικά κινιματα και τθ ςφγχρονθ τζχνθ. 

Ελεφθερο χζδιο και Η/Τ 

− Γνωριμία με τα διακζςιμα ψθφιακά προγράμματα επεξεργαςίασ εικόνασ μζςω του ςχολι-
κοφ δικτφου.  

− Χριςθ απλϊν προγραμμάτων επεξεργαςίασ εικόνασ για τθ δθμιουργία ι τθ μετατροπι 
εικόνων ι ςχεδίων. 

 

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ 

Το μάκθμα του Ελεφκερου Σχεδίου είναι μία πρϊτθ καταγραφι του διδακτικοφ αντι-
κειμζνου για τον/τθ μακθτι/-τρια. 

Πταν λζμε Ελεφκερο Σχζδιο, εννοοφμε μια μεγάλθ κατθγορία απεικόνιςθσ ιδεϊν και 
φυςικϊν μορφϊν. Σχεδιάηοντασ ςτο χαρτί με οποιονδιποτε τρόπο κακετί που βλζπουμε ι 
ςκεπτόμαςτε, επικοινωνοφμε μεταξφ μασ με τθ γλϊςςα τθσ εικόνασ. Θ ςυςτθματικι ςπουδι 
αυτισ τθσ γλϊςςασ βοθκάει ςτθν ουςιαςτικι και όχι ςτθν επιφανειακι προςζγγιςθ των 
φυςικϊν μορφϊν και τθσ αναπαράςταςισ τουσ. Απαιτεί δε τθν ίδια ικανότθτα και προςπά-
κεια μελζτθσ που απαιτεί οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα. Μια τζτοια εκμάκθςθ όμωσ δε δε-
ςμεφει κανζναν ςτθν πιςτι εφαρμογι των κανόνων. Αντίκετα, βοθκάει ςτθν ελεφκερθ και 
προςωπικι ςχεδίαςθ οποιουδιποτε κζματοσ, μιασ και θ γνϊςθ είναι εκείνθ που κα μασ 
κάνει ικανοφσ, κα μασ δϊςει τθν τόλμθ και τθν ελευκερία να δοκιμάηουμε κάκε εικαςτικι 
απόδοςθ και εφαρμογι. Αυτόσ είναι ο κφριοσ ςτόχοσ του μακιματοσ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ 
ζχει τθ δυνατότθτα τθσ ευελιξίασ ςτθν εφαρμογι του προγράμματοσ, ςφμφωνα με τθν κρί-
ςθ του/τθσ και τισ εξατομικευμζνεσ ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν. 

Το νζο ΡΣ προςπακεί να δϊςει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ, μζςω των οποίων ο/θ εκ-
παιδευτικόσ κα μπορζςει να δϊςει τα περιςςότερα εφόδια ςτον/ςτθ μακθτι/-τρια ςχετικά 
με το Ελεφκερο Σχζδιο, μζςα από τθν εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ και τον διάλογο.  Οι ζν-
νοιεσ του μακιματοσ αποτελοφν αδιάςπαςτο ςφνολο και πρζπει να αντιμετωπίηονται ε-
νιαία και όχι αποςπαςματικά. Για λόγουσ κακαρά πρακτικοφσ, που αποβλζπουν ςτθ διευ-
κόλυνςθ τθσ διδαςκαλίασ και ςτθν κατανόθςθ του αντικειμζνου, γίνεται ενδεικτικά διαχω-
ριςμόσ τθσ φλθσ ςε Θεματικζσ Ενότθτεσ.  

Θ αντίλθψθ και θ μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ του Ελεφκερου Σχεδίου είναι μια ηω-
ντανι λειτουργία, ζνασ διαρκισ διάλογοσ μεταξφ αντικειμζνου (κζμα) και υποκειμζνου (κε-
ατισ, ςχεδιαςτισ). 

Οι απόψεισ που κατατίκενται είναι οι πλζον κοινϊσ αποδεκτζσ, αποτελοφν δε μια ε-
λεφκερθ ςυνδιαλλαγι γνωςτικοφ και εμπειρικοφ ςτοιχείου και αποςκοποφν ςτο να διευκο-
λφνουν τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςτθ μζγιςτθ ςυνειδθτι προςζγγιςθ του αντικειμζνου και 
ςτθν προετοιμαςία τουσ για περαιτζρω ςπουδζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. 

Εξαιτίασ αυτισ τθσ ιδιαιτερότθτασ του μακιματοσ κάποιεσ επαναλιψεισ ςτθν ανάλυ-
ςθ των εννοιϊν κεωροφνται αναγκαίεσ για τθν καλφτερθ εμπζδωςθ των βαςικϊν αρχϊν του 
Ελεφκερου Σχεδίου. 
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Ο/Θ εκπαιδευτικόσ με τθ ςυςτθματικι, ευζλικτθ διδαςκαλία και πλοφςια κεματολο-
γία, ςτοχεφει:  α) ςτθν κατανόθςθ των εικαςτικϊν εννοιϊν και β) ςτθν εφαρμογι κανόνων – 
μεκόδων για τθν κατάκτθςθ ςχεδιαςτικϊν δεξιοτιτων. 

− Κάνει ςφντομεσ κεωρθτικζσ ειςθγιςεισ, ςτισ οποίεσ χρθςιμοποιεί και εποπτικό τεχνολογι-
κό υλικό. 

− Αφιερϊνει τον περιςςότερο χρόνο ςτθν εργαςτθριακι άςκθςθ. 

− Χρθςιμοποιεί ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ και διαφορετικζσ ςτρατθγικζσ κακοδιγθςθσ και 
ενίςχυςθσ των μακθτϊν/-τριϊν. 

− Με ςυνεχι και μακρόχρονθ άςκθςθ, βοθκά τον/τθ μακθτι/-τρια να αναπτφξει προςωπι-
κό τρόπο κζαςθσ και αντίλθψθσ, ενϊ με ςυνεχι ανάλυςθ και ςφνκεςθ αναπτφςςει τθν 
κριτικι ςκζψθ και μνιμθ. 

− Χρθςιμοποιεί τεχνολογίεσ όπωσ απλά λογιςμικά (π.χ. ηωγραφικι του προγράμματοσ των 
Windows, χριςθ των «Σχθμάτων» του κειμενογράφου Word), φωτογραφία και τθν ψθφι-
ακι τθσ επεξεργαςία, προκειμζνου να βοθκιςει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να κατανοιςουν 
βαςικζσ ζννοιεσ του Ελεφκερου Σχεδίου (π.χ. με εκτυπϊςεισ ςτθν κλίμακα του γκρι). 

− Διδάςκει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςυνολικά, αλλά παράλλθλα ακολουκεί και εξατομικευ-
μζνθ διδαςκαλία, με υποδείξεισ – διορκϊςεισ – παρεμβάςεισ προσ κάκε μακθτι/-τρια ξε-
χωριςτά. 

− Φζρνει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ ςε επαφι με ζργα τζχνθσ και παρεμβαίνει προκειμζνου 
να αναπτφξει ο/θ κακζνασ/-μία από αυτοφσ/-ζσ –ςταδιακά– τθ δικι του/τθσ ατομικι αι-
ςκθτικι και τρόπουσ ζκφραςθσ. 

− Τονίηει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ ότι το μάκθμα είναι εργαςτθριακό και γι’ αυτό είναι 
αναγκαίο να αςκθκοφν ςε αρκετά κζματα, που απαιτοφν διαφορετικι προςζγγιςθ και 
εμπεριζχουν διαφορετικό βακμό δυςκολίασ, προκειμζνου να κατακτιςουν το Ελεφκερο 
Σχζδιο. 

− Εμψυχϊνει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ. 

− Βοθκάει και ςυμβουλεφει, όπου και όταν αυτό είναι απαραίτθτο. 

− Επιβραβεφει τισ προςπάκειζσ τουσ, ανατροφοδοτϊντασ κετικά τθ δθμιουργικι διαδικα-
ςία. 

− Ραρακολουκεί τθν πορεία τουσ και προγραμματίηει τα επόμενα μακιματα. 

− Μελετά το νζο ΡΣ και προτείνει ενότθτεσ, οι οποίεσ όμωσ δε διδάςκονται θ μία ανεξάρτθ-
τα από τθν άλλθ. Σε κάκε Θεματικι Ενότθτα διαπλζκονται πολλά ςτοιχεία από τα περιε-
χόμενα και τουσ ςτόχουσ άλλων ενοτιτων. 

− Μπορεί λόγω του περιοριςμζνου χρόνου του μακιματοσ από το ωρολόγιο πρόγραμμα να 
οδθγθκεί ςε παράλειψθ μικροφ μζρουσ του ΡΣ. 

− Ρροετοιμάηει κάκε μάκθμα και προγραμματίηει εγκαίρωσ τισ ενότθτεσ μακθμάτων με κοι-
νό κζμα. 

− Ρροςεγγίηει το κζμα τθσ κάκε ενότθτασ από πολλζσ πλευρζσ, ιςτορικι, αιςκθτικι, κεωρθ-
τικι, πρακτικι κ.λπ., ϊςτε να επιτυγχάνεται ςφαιρικότθτα και ιςορροπία – όχι απαραίτθ-
τα ςε μία διδακτικι ϊρα. 

− Εξατομικεφει ςυχνά τθν ομαδικι διδαςκαλία, ϊςτε να ενιςχφει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
που δυςκολεφονται, ενϊ, αντίςτοιχα, κακοδθγεί και ςυμβουλεφει όςουσ/-εσ ζχουν μεγα-
λφτερθ ευχζρεια. 
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− Ενιςχφει τθν κατανόθςθ των εικαςτικϊν ςτοιχείων του Ελεφκερου Σχεδίου και ολοκλθρϊ-
νει τθ δθμιουργικι πράξθ χωρίσ θ κεωρθτικι διδαςκαλία και θ δθμιουργικι διαδικαςία 
να ζχουν αποκλειςτικά γνωςτικό χαρακτιρα, αλλά να γίνονται βιωματικι εμπειρία. 

− Διακζτει κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ παράλλθλο (ίςωσ και ταυτόχρονα εμβόλιμο) 
χρόνο ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ για δραςτθριότθτεσ, δθμιουργικζσ επεμβάςεισ και ςυηθ-
τιςεισ, ςχόλια και οδθγίεσ, κρίςεισ ζργων και εργαςιϊν. 

− Βαςίηει τθ διδαςκαλία ςτισ προθγοφμενεσ γνϊςεισ των μακθτϊν/-τριϊν, ςτισ πικανϊσ 
λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ τουσ για κζματα τζχνθσ, παίρνει αφορμι από τθ διδαςκαλία άλ-
λων μακθμάτων, από τα ενδιαφζροντά τουσ, από ςχζςεισ, από γεγονότα, από ςυγκροφ-
ςεισ και γενικά από τθν τζχνθ, αλλά και τθν κακθμερινι ηωι εντόσ και εκτόσ ςχολείου. 

− Ρρογραμματίηει τισ ετιςιεσ δραςτθριότθτεσ εντόσ και εκτόσ τθσ τάξθσ. 

− Οργανϊνει το εργαςτιριο με τα απαραίτθτα υλικά κάκε διδακτικισ ϊρασ. 

− Μεριμνά για τον εξοπλιςμό του εργαςτθρίου, για τον εξοπλιςμό βιβλιοκικθσ τζχνθσ και 
ανανεϊνει το διδακτικό και εποπτικό υλικό που χρθςιμοποιεί. 

− Συνδζει ποικιλοτρόπωσ το ςχολικό εργαςτιριο με επαγγελματικά εργαςτιρια καλϊν και 
εφαρμοςμζνων τεχνϊν, όπωσ εργαςτιρια κεραμικισ, υφαντικισ, αργυροχρυςοχοΐασ, ξυ-
λογλυπτικισ, γραφιςτικισ, βιοτεχνίεσ ροφχων, επίπλων, χρθςτικϊν αντικειμζνων ι εργο-
τάξια αρχιτεκτονικϊν καταςκευϊν και οργανϊνει επιςκζψεισ, διαλζξεισ, εργαςίεσ και ζ-
ρευνεσ, ςτο πλαίςιο του μακιματόσ του. 

− Συνεργάηεται με πολλοφσ τρόπουσ, ϊςτε ςτισ δραςτθριότθτεσ κάκε μακιματοσ του ςχο-
λείου, όπου χρειάηεται εικόνα (φωτογραφία, ςκίτςο, ςχζδια κτλ.), το Ελεφκερο Σχζδιο να 
εντάςςεται, ςτο πλαίςιο τθσ διακεματικότθτασ, τθσ διεπιςτθμονικότθτασ και τθσ ςυνερ-
γαςίασ. 

− Συντονίηει τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ να οργανϊνουν διακεματικά ςχζδια μαηί με εκπαιδευ-
τικοφσ που εμπλζκονται ςτισ υπό επεξεργαςία διακεματικζσ εργαςίεσ. 

− Ρροωκεί τθ ςυμμετοχι του τμιματοσ του Ελεφκερου Σχεδίου ςτισ ςχολικζσ εορτζσ, ϊςτε 
αυτζσ να γίνουν αφορμι ομαδικισ, πολφπλευρθσ, καλλιτεχνικισ ςυνεργαςίασ, πρωτότυ-
πων εκδθλϊςεων, υπεφκυνθσ προετοιμαςίασ και κυρίωσ καλαίςκθτου αποτελζςματοσ. 

− Ρροτείνει τθ διεξαγωγι του μακιματοσ και τθν ξενάγθςθ ςε μουςεία, πινακοκικεσ, αρ-
χαιολογικοφσ χϊρουσ, τουλάχιςτον 2 φορζσ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, ςτα 
πλαίςια τθσ επζκταςθσ τθσ διδαςκαλίασ του Ελεφκερου Σχεδίου και εκτόσ ςχολείου. 

− Αξιοποιεί τα ςχζδια των μακθτϊν/-τριϊν, προγραμματίηοντασ και ςυντονίηοντασ τθ διορ-
γάνωςθ ζκκεςθσ ζργων τουσ, ςτο τζλοσ κάκε ςχολικοφ ζτουσ, ςε κατάλλθλο χϊρο – αί-
κουςα του ςχολείου ι/και τθ ςυμμετοχι ςε ομαδικζσ εκκζςεισ των διαφόρων τμθμάτων 
Ελεφκερου Σχεδίου ςε επίπεδο Διμου. 

Ο Rudolf Arnheim κεωρεί ότι: «Ο καλλιτζχνθσ γνωρίηει τθν ποικιλία των μορφϊν και 
των διακζςιμων τεχνικϊν και ζχει τρόπουσ, μζςω των οποίων να αναπτφξει τθ φανταςία. 
Είναι ςυνθκιςμζνοσ ςτο να οραματίηεται τθν πολυπλοκότθτα και να ςυλλαμβάνει τα φαινό-
μενα και τα προβλιματα υπό οπτικοφσ όρουσ». Μπορεί λοιπόν ωσ εικαςτικόσ εκπαιδευτι-
κόσ να εμφυςιςει τθν ομορφιά τθσ τζχνθσ ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ και κατ’ επζκταςθ ςτθ 
ςχολικι κοινότθτα. 

 

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ο ςκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι να βελτιϊνονται θ μάκθςθ και θ διδαςκαλία, μζςω 
τθσ ανατροφοδότθςθσ. 
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Θ αξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ μπορεί να γίνεται:  

− με τθν κρίςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ.  

− μζςω τθσ αυτοαξιολόγθςθσ: Συνδζεται ενεργά με τθ ςτοχαςτικι ςκζψθ των μακθτϊν/-
τριϊν ςε ςχζςθ με τθ μάκθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ δικισ τουσ προόδου και  

− μζςω τθσ ετεροαξιολόγθςθσ με τθν παρουςίαςθ των ζργων, τον ςχολιαςμό τουσ από 
τουσ/τισ ίδιουσ/-εσ και τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ, τθ ςυηιτθςθ και τθν ανατροφο-
δότθςθ. 

Επίςθσ, διακρίνεται ςτθν αρχικι αξιολόγθςθ, όπου ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει τα πρϊτα 
ςτοιχεία από τθ διδαςκαλία και τθ μάκθςθ, τθ διαμορφωτικι, όπου μζςω τθσ ανατροφοδό-
τθςθσ ζχει διαμορφϊςει τθ διδαςκαλία του και αποτελεί το ενδιάμεςο ςτάδιο, και τθν τελι-
κι, όπου μζςω αξιοποίθςθσ ποικίλων ςτρατθγικϊν (δραςτθριοτιτων και εργαλείων, αυτοα-
ξιολόγθςθ, ετεροαξιολόγθςθ κτλ. ζχει τθν τελικι εικόνα τθσ επίδοςθσ κάκε μακθτι/-τριασ, 
κακϊσ και τα αποτελζςματα των μακθςιακϊν ιδιαιτεροτιτων των μακθτϊν/-τριϊν και των 
δικϊν του/τθσ διδακτικϊν μζςων και τθσ διδακτικισ μεκόδου. 

Θ αξιολόγθςθ μπορεί να διακρίνεται ςε: 

Α) Σην αξιολόγηςη για τη μάθηςη, όπου ο/η εκπαιδευτικόσ: 

− Xρθςιμοποιεί τισ πλθροφορίεσ από τθν πρόοδο των μακθτϊν/-τριϊν προκειμζνου να αυ-
ξιςει τθν υποςτιριξθ και τθ βελτίωςθ τθσ μάκθςισ τουσ και προςαρμόηει ανάλογα τισ 
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ του. 

− Kακοδθγεί τθ χριςθ τθσ μάκθςθσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ 
και τουσ γονείσ. 

− Εμπλζκεται ςτθν παροχι διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και ανατροφοδότθςθσ από 
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και ενθμερϊνει τουσ γονείσ για τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ. 

− Συμβαίνει ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ και μακθςιακισ διαδικαςίασ και διευκο-
λφνεται από διάφορα εργαλεία. 

 

Β) Σην αξιολόγηςη ωσ μάθηςη, όπου ο/η μαθητήσ/-τρια: 

− Συμμετζχει ενεργά με τθ ςτοχαςτικι ςκζψθ ςε ςχζςθ με τθ μάκθςθ και τθν παρακολοφ-
κθςθ τθσ δικισ του/τθσ προόδου. 

− Υποςτθρίηεται ςτο να αναλφει κριτικά τθ μάκθςθ που ςχετίηεται με τα αποτελζςματα του 
ΡΣ. 

− Ρραγματοποιεί τθν αξιολόγθςι του/τθσ με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ. 

− Συμβαίνει κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

 

Γ) Σην αξιολόγηςη τησ μάθηςησ, όπου ο/η εκπαιδευτικόσ: 

− Χρθςιμοποιεί αποδεικτικά ςτοιχεία από τθ μάκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν για να κάνει ςχε-
τικζσ με τθν πρόοδό τουσ κρίςεισ. 

− Ζχει τθν ευκαιρία να αναφζρει τα αποδεικτικά ςτοιχεία που επιβεβαιϊνουν τθν πρόοδο 
που ςχετίηεται με τα αποτελζςματα του ΡΣ. 

− Συμβαίνει ςτο τζλοσ ενόσ κφκλου μακθμάτων και διευκολφνεται από μια ποικιλία εργα-
λείων. 

− Ραρζχει τθ βάςθ για ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ ι τθν προβολι (π.χ. εκκζςεισ 
ςτθν κοινότθτα, δράςεισ ςτο ςχολείο κ.ά.). 
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Στθν τάξθ του Σχεδίου κα πρζπει να υπάρχει μια ιςορροπθμζνθ προςζγγιςθ τθσ αξιο-
λόγθςθσ, ςτθν οποία κα πρζπει να δίνεται ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία και ςτα αποτελζςματα 
τθσ μάκθςθσ. 

Επίςθσ θ χριςθ των «Βιβλίων ςχεδίου» ωσ δθμιουργικϊν εργαλείων και εικαςτικϊν 
θμερολογίων μπορεί να αποτελζςει τεκμιριο των καλλιτεχνικϊν διαδικαςιϊν. Μποροφν να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθ ςυλλογι, τον πειραματιςμό και τον προβλθματιςμό.  

Ακόμθ το portfolio / e-portfolio προςφζρει μια άλλθ επιλογι για τθν αξιολόγθςθ τθσ 
προόδου των μακθτϊν/-τριϊν. Τουσ επιτρζπει να είναι ςτο κζντρο τθσ διαδικαςίασ, κακϊσ 
οι αποφάςεισ ςχετικά με το περιεχόμενό του μπορεί να λαμβάνονται από αυτοφσ/-ζσ.  Το τι 
κα τοποκετείται ςε αυτό, τα κριτιρια επιλογισ, το πϊσ χρθςιμοποιείται, πϊσ και ποφ απο-
κθκεφεται και ποιοσ κα είναι ο τρόποσ αξιολόγθςισ του είναι κάποιεσ από τισ ερωτιςεισ 
που κα πρζπει να κάνει ο/θ εκπαιδευτικόσ όταν ςχεδιάηει να ςυλλζξει και να παρουςιάςει 
τισ εργαςίεσ των μακθτϊν/-τριϊν με αυτόν τον τρόπο. Το portfolio παρζχει ζνα μακροπρό-
κεςμο ιςτορικό τθσ εξζλιξθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ απόκτθςθσ δεξιοτιτων, το οποίο είναι ςθ-
μαντικό για τθν αυτοαξιολόγθςθ των μακθτϊν/-τριϊν, αλλά και για να τθν επικοινωνιςει 
με τουσ άλλουσ. Τζλοσ, κα πρζπει να δίνεται θ ευκαιρία ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ να εξοι-
κειωκοφν με τθ δθμιουργία ενόσ ψθφιακοφ portfolio (e-portfolio).  
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Β΄ Μζροσ 

Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδών 

ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΕΔΙΟ – Γ΄ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Θεματικά 
Πεδία 

Θεματικζσ 
Ενότητεσ 

Προςδοκώμενα 
Μαθηςιακά  

Αποτελζςματα 

Ενδεικτικζσ 
Δραςτηριότητεσ 

  Οι μαθητζσ/-τριεσ 
είναι ςε θζςη: 

 

1. Τλικά και 
τεχνικζσ του 
ςχεδίου 

Τα υλικά και τα μζςα 
υποςτρϊματοσ, γραφισ 
και βοθκθτικϊν οργά-
νων και εργαλείων ςχε-
δίαςθσ. 
Τρόποι χριςθσ των ορ-
γάνων ςχεδίαςθσ, κα-
κϊσ και θ ςυντιρθςι 
τουσ. 

 Να διακρίνουν τα 
βαςικά υλικά του ςχε-
δίου: υλικά υποςτρϊ-
ματοσ, υλικά γραφισ, 
βοθκθτικά υλικά και 
εργαλεία ςχεδίαςθσ. 

 Να περιγράφουν τισ 
βαςικζσ τουσ ιδιότθ-
τεσ, τουσ τρόπουσ 
χριςθσ και τισ ιδιαίτε-
ρεσ τεχνικζσ. 

 Να ςχεδιάηουν με 
επικουρικι χριςθ των 
βοθκθτικϊν οργάνων 
ςχεδίαςθσ, βελόνα και 
χάρτινο παςπαρτοφ. 

 Να περιγράφουν 
τουσ τρόπουσ χριςθσ 
και ςυντιρθςθσ των 
υλικϊν, κακϊσ αυτά 
ςυνδζονται με τθν ίδια 
τθν ποιότθτα του ςχε-
δίου και το αποτζλε-
ςμα. 

 Να επιλζγουν τα 
διάφορα υλικά βάςει 
των αναγκϊν του ζρ-
γου τουσ και του επι-
διωκόμενου αποτελζ-
ςματοσ. 

 Ραρουςίαςθ από τον/τθν 
εκπαιδευτικό όλων των υλι-
κϊν, των μζςων και των οργά-
νων, τα οποία μποροφν να 
χρθςιμοποιιςουν οι μακθ-
τζσ/-τριεσ: α) ωσ υπόςτρωμα 
του ςχεδίου τουσ, β) ωσ μζςο 
γραφισ και γ) ωσ βοθκθτικό 
μζςο και εργαλείο για τθ ςχε-
δίαςθ. 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ δοκιμά-
ηουν τα  διάφορα υλικά, για να 
αποκτιςουν εμπειρία τθσ 
χριςθσ τουσ και επιλζγουν 
αυτά που τουσ ταιριάηουν και 
τουσ αρζςουν περιςςότερο. 

 Ραρουςίαςθ ςχεδίων τα 
οποία ζχουν επιτευχκεί με τον 
ζναν ι τον άλλο τρόπο, με 
αντίςτοιχα υλικά επιςτρϊμα-
τοσ, όργανα γραφισ. 

 Ραρουςίαςθ των βοθκθτι-
κϊν οργάνων και του τρόπου 
χριςθσ τουσ προκειμζνου οι 
μακθτζσ/-τριεσ να βοθκθκοφν 
για τθν επίτευξθ τθσ ςχεδία-
ςθσ. 

 Οι μακθτζσ/-τριεσ δοκιμά-
ηουν ςε χαρτί του μζτρου ι ςε 
χαρτί τφπου ςζλερ τα υλικά: 
α) Μολφβια, κάρβουνα, 
β) Ρενάκι και πινζλο με ςινικι 
μελάνθ 

 Εξαςκοφνται ςτθ δθμιουρ-
γία πεντατονικϊν κλιμάκων, 
κατ’ ελάχιςτο, με τθ χριςθ 
διαφορετικϊν υλικϊν και τε-
χνικϊν. 

 Χρθςιμοποιοφν μεικτζσ τε-
χνικζσ με χαρτιά διαφορετικϊν 
υφϊν και ποιοτιτων. 

2. Σοποθζτηςη Θ ζννοια του χϊρου και  Να περιγράφουν τθ  Τοποκετοφν δφο ι περιςςό-
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του θζματοσ 
ςτη ςχεδιαςτι-
κή επιφάνεια 

του περιεχομζνου. 
Οριηόντια, κάκετθ ι τε-
τράγωνθ διάταξθ. 
Γενικι, ςυνολικι και 
αφαιρετικι προςζγγιςθ 
του κζματοσ. 
Αρμονικι αντιςτοιχία 
τθσ διάταξθσ τθσ ςφνκε-
ςθσ με τθ διάταξθ τθσ 
ηωγραφικισ επιφάνειασ. 
Συμμετρικι και αςφμμε-
τρθ ιςορροπία τθσ ςφν-
κεςθσ. 
Ζλεγχοσ τθσ κλίμακασ 
του απεικονιηόμενου 
κζματοσ ωσ απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ για τθ ςω-
ςτι τοποκζτθςι του ςτθ 
ςχεδιαςτικι επιφάνεια. 
Διαφορετικζσ οπτικζσ 
γωνίεσ τθσ ςφνκεςθσ. 

ςθμαςία που ζχει θ 
αρμονικι και ιςόρρο-
πθ τοποκζτθςθ του 
κζματοσ ςτο χαρτί. 

 Να τοποκετοφν τισ 
μορφζσ – αντικείμενα 
τθσ ςφνκεςθσ κατάλ-
λθλα και ςε ςχζςθ με 
τον περιβάλλοντα χϊ-
ρο, με ςτόχο τθν ιςορ-
ροπία του ζργου. 

 Να επιτυγχάνουν 
ιςόρροπθ και αρμονι-
κι τοποκζτθςθ του 
κζματοσ, αφοφ επιλζ-
ξουν το μζγεκόσ του 
ςε ςχζςθ με τισ δια-
ςτάςεισ τθσ ςχεδιαςτι-
κισ επιφάνειασ. 

 Να κατανοοφν ότι 
κάκε οπτικι γωνία 
κζαςθσ τθσ ςφνκεςθσ 
χρειάηεται διαφορετι-
κι διάταξθ και ανάλο-
γθ τοποκζτθςθ μζςα 
ςτθ ηωγραφικι επιφά-
νεια. 

τερα αντικείμενα, ζτςι ϊςτε 
να δθμιουργθκεί απλι ςφνκε-
ςθ ςε οριηόντια, κατακόρυφθ 
ι τετράγωνθ διάταξθ. 

 Χρθςιμοποιοφν το παςπαρ-
τοφ για τον κακοριςμό του 
πλαιςίου τθσ ςφνκεςθσ και 
τοποκετοφν το χαρτί ςε αντι-
ςτοιχία με τθν ανάπτυξι τθσ. 

 Κάνουν πρόχειρεσ ςχεδιά-
ςεισ του κζματοσ (ςκίτςα) μό-
νο για τθν κατανόθςθ τθσ ε-
ναρμόνιςθσ τθσ ςφνκεςθσ ςτθ 
ηωγραφικι επιφάνεια. 

 Σχεδιάηουν μια απλι ςφνκε-
ςθ από δφο διαφορετικζσ ο-
πτικζσ γωνίεσ. 

 Από μία φωτογραφία ι ζνα 
ζργο ηωγραφικισ αναλφουν 
και εξθγοφν το μζγεκοσ, τθν 
τοποκζτθςθ και τθν ιςορροπία 
που προκφπτει από τθν τοπο-
κζτθςθ αυτι. 

 Σχεδιάηουν ολιγόλεπτα ςχζ-
δια αλλάηοντασ:  

 Τθ χρονικι διάρκεια 
ςχεδίαςθσ.  

 Τθν οπτικι γωνία.  

 Τθν τοποκζτθςθ του 
κζματοσ ςτθ ςχεδιαςτικι 
επιφάνεια.  

 Το μζγεκοσ του κζματοσ ςε 
ςχζςθ με τθ ςχεδιαςτικι 
επιφάνεια.  

 Τον προςανατολιςμό του 
χαρτιοφ. 

 Σχεδιάηουν ςτο ίδιο χαρτί 
τζςςερα ι ζξι μικρά προςχζ-
δια από τα επιμζρουσ ςτοιχεία 
μιασ ςφνκεςθσ με διαφορετι-
κζσ υφζσ, επιλζγοντασ τθν 
αλλαγι κζςθσ των αντικειμζ-
νων, ςε ςχζςθ με τθν αρχικι 
τουσ τοποκζτθςθ ςτθ ςφνκε-
ςθ. 

3. Μζτρηςη και 
Αναλογίεσ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αναλογικι μεταφορά 
ςτθν απεικόνιςθ των 
φυςικϊν αντικειμζνων 
και των ςχζςεων μεταξφ 
τουσ ςτθ διςδιάςτατθ 
επιφάνεια. 
Εφρεςθ των βαςικϊν 
αξόνων τθσ ςφνκεςθσ. 
Οριηόντιοι και κάκετοι 
άξονεσ και δευτερευό-

 Να μεταφζρουν κατ’ 
αναλογία τα αντικεί-
μενα που βλζπουν ςτο 
φυςικό οπτικό τουσ 
πεδίο ςτθ διςδιάςτατθ 
ηωγραφικι επιφάνεια 
διατθρϊντασ τισ ςχζ-
ςεισ μεταξφ τουσ. 

 Να εξαςκιςουν τθν 
παρατθρθτικότθτά 

 Σχεδιάηουν μια απλι μετω-
πικι ςφνκεςθ με ελαφρά ανι-
ςομεγζκθ αντικείμενα, ςε 
ςυνκικεσ εργαςτθριακοφ φω-
τιςμοφ και ολιγόχρωμο περι-
βάλλον. 

 Φωτογραφίηουν τθ ςφνκεςθ 
και ελζγχουν με κάκετεσ και 
οριηόντιεσ προβολζσ τουσ άξο-
νεσ που διατρζχουν τθ ςφνκε-
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3. Μζτρηςη και 
Αναλογίεσ 

ντωσ πλάγιοι. 
Εφρεςθ τθσ βαςικισ με-
τρικισ μονάδασ, βάςει 
τθσ οποίασ κα μετρϊ-
νται οι διαςτάςεισ των 
αντικειμζνων, αλλά και 
οι ςχζςεισ μεταξφ τουσ 
και μζςα ςτθ ςυνολικι 
ςφνκεςθ, οριηοντίωσ και 
κακζτωσ. 
Χριςθ τθσ βελόνασ ωσ 
βοθκθτικοφ μζςου για 
τθ μζτρθςθ των βαςικϊν 
αναλογιϊν και όλων των 
ςθμαντικϊν προβολϊν 
τθσ ςφνκεςθσ.  

τουσ, ανακαλφπτοντασ 
ομοιότθτεσ και διαφο-
ρζσ μεταξφ των ςτοι-
χείων μιασ ςφνκεςθσ.  

 Μζςω τθσ παρατι-
ρθςθσ να διακρίνουν 
τισ διαφορζσ ςε μζγε-
κοσ, φψοσ, πάχοσ, υ-
φισ, τόνου κτλ. των 
διαφόρων αντικειμζ-
νων τθσ ςφνκεςθσ. 

 Να κάνουν αναγωγι 
του φυςικοφ χϊρου 
ςτθ διςδιάςτατθ επι-
φάνεια. 

 Να διακρίνουν τουσ 
νοθτοφσ άξονεσ που 
διατρζχουν τθ ςφνκε-
ςθ και τα αντικείμενα. 

ςθ και τα αντικείμενα. 

 Μεταφζρουν ςκίτςα μικρϊν 
διαςτάςεων ςε μεγαλφτερο 
χαρτί με τθ χριςθ κάνναβου 
πολλαπλαςιαςτικισ κλίμακασ. 

 Σχεδιάηουν ςε εξωτερικό 
χϊρο τοπίο ι διάφορεσ φυςι-
κζσ μορφζσ, ςυγκρίνοντασ τα 
μεγζκθ, τα κοντινά από τα 
μακρινά ςτοιχεία, τα ζντονα 
από τα λιγότερο ζντονα, μζςα 
από τθν παρατιρθςθ. 

4. Πλαςτικά 
ςτοιχεία του 
ςχεδίου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα πλαςτικά ςτοιχεία 
είναι αυτά που διαμορ-
φϊνουν τθ ςφνκεςθ του 
ζργου, αποτελοφν «το 
αλφαβθτάριο» τθσ εικα-
ςτικισ γλϊςςασ: Σθμείο, 
γραμμι, επιφάνεια, 
ςχιμα, όγκοσ, φωσ, 
χρϊμα, υφι. 
Οι ιδιότθτεσ των διαφό-
ρων πλαςτικϊν ςτοιχεί-
ων. 
Θ χριςθ των πλαςτικϊν 
ςτοιχείων για τθν από-
δοςθ του επιδιωκόμε-
νου εικαςτικοφ αποτε-
λζςματοσ. 
Γραφι, υφι, τόνοι – 
τονικζσ κλίμακεσ. 
Χρϊμα. Δωδεκαμερισ 
χρωματικόσ κφκλοσ, 
χρωματικζσ αντικζςεισ. 
Απόδοςθ τθσ υφισ των 
αντικειμζνων. 
Βαςικά και ςυμπλθρω-
ματικά χρϊματα. 
Θ ψυχολογικι ερμθνεία 
των χρωμάτων.  
Θερμά – ψυχρά χρϊμα-
τα και θ απόδοςθ του 
φωτόσ με αυτι τθν ιδιό-
τθτα. 
Βαςικζσ χρωματικζσ 
κλίμακεσ. 
Αλλθλεπιδράςεισ τόνων 
και χρωμάτων. 

 Να γνωρίςουν τα 
πλαςτικά ςτοιχεία του 
ςχεδίου, κακϊσ και τισ 
ιδιότθτζσ τουσ.   

 Να κατανοοφν τθν 
εικαςτικι γλϊςςα και 
το εικαςτικό αλφαβθ-
τάριο και να γνωρί-
ηουν πϊσ να χρθςιμο-
ποιοφν τα εκφραςτικά 
τουσ ςτοιχεία, με τρό-
πο ϊςτε να εξυπθρε-
τοφν τον προςδοκϊ-
μενο ςτόχο και το ηθ-
τοφμενο εικαςτικό 
αποτζλεςμα. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
τισ ςχζςεισ και τισ α-
ντικζςεισ των βαςικϊν 
και των ςυμπλθρωμα-
τικϊν χρωμάτων, προ-
κειμζνου να αποδϊ-
ςουν το επικυμθτό 
αποτζλεςμα. 

 Να αποδίδουν χρω-
ματικά τθ φωτοςκίαςθ 
ςε ςκοφρα και ανοι-
χτόχρωμα αντικείμε-
να. 

 Να αποδίδουν τθν 
υφι και τθν αντίδραςθ 
του φωτόσ ςε αντικεί-
μενα από διαφορετικά 
υλικά. 

 Να αναπτφςςουν 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ 

 Δθμιουργοφν αςπρόμαυρεσ 
ςυνκζςεισ, αφθρθμζνεσ ι όχι, 
με τθ χριςθ των διαφόρων 
ςτοιχείων δοκιμάηοντασ τθ 
χριςθ τουσ, κακϊσ και τθν 
εντφπωςθ που δθμιουργείται 
από το κακζνα, αλλά και από 
τον ςυνδυαςμό τουσ. 

 Χρθςιμοποιοφν ςυνκζςεισ 
με τθ χριςθ διαφόρων υλικϊν 
και τεχνικϊν. 

 Εργάηονται με ςυνκζςεισ  
αντικειμζνων, απλζσ αρχικά, 
με λίγα αντικείμενα, ολιγό-
χρωμεσ. Στθ ςυνζχεια οι ςυν-
κζςεισ γίνονται πιο πολφπλο-
κεσ, με διαφορετικζσ υφζσ και 
υλικά, διαφορετικά χρϊματα, 
διαφορετικοφσ φωτιςμοφσ και 
διαφορετικά μεγζκθ. 

 Ραρατθροφν τισ αλλθλεπι-
δράςεισ των χρωμάτων. 

 Εξαςκοφνται ςτθν τονικι 
απόδοςθ των ζξι χρωμάτων 
του φάςματοσ δθμιουργϊντασ 
ιςότονεσ ςτιλεσ με ανάμειξθ 
άςπρου και μαφρου. 

 Δθμιουργοφν ολιγοχρωμικά 
ςχζδια, με «γκριηάιγ» και με 
γκρίηεσ χρωματικζσ κλίμακεσ. 

 Ηωγραφίηουν: Μια απλι 
ςφνκεςθ με λίγα εν μζρει αλ-
λθλοεπικαλυπτόμενα χρωμα-
τιςτά αντικείμενα διαφορετι-
κισ υφισ ςε ζγχρωμο φόντο. 

 Ηωγραφίηουν τοπίο εκ του 
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4. Πλαςτικά 
ςτοιχεία του 
ςχεδίου 

 Επιλογι απόδοςθσ τθσ 
φωτοςκίαςθσ με τονικι 
και με χρωματικι προ-
ςζγγιςθ. 
Συςχετιςμόσ των ορίων 
τθσ φόρμασ και των α-
ντικζςεων ςε μαλακά 
και ςε ςκλθρά αντικεί-
μενα ίδιου χρϊματοσ. 
 Ραρατιρθςθ και προ-
ςπάκειεσ διαφοροποίθ-
ςθσ τθσ γραφισ ςε αντι-
κείμενα διαφορετικοφ 
βάρουσ. 
Ραρατιρθςθ τθσ χρω-
ματικισ τονικότθτασ με 
ςτόχο τθν αποτφπωςθ 
του υλικοφ βάρουσ και 
προςπάκειεσ διαφορο-
ποίθςθσ τθσ γραφισ, ςε 
αντικείμενα με διαφο-
ρετικό υλικό βάροσ. 

επικοινωνίασ, ςυνερ-
γαςίασ, κοινισ αποδο-
χισ και ςεβαςμοφ 
προσ τθ διαφορετικό-
τθτα, μζςα από το 
πλαίςιο τθσ δθμιουρ-
γικισ διαδικαςίασ. 

φυςικοφ, με τθ βαςικι χρωμα-
τικι κλίμακα. 

5. φνθεςη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ ςφνκεςθ ωσ αιςκθτικά 
αρμονικό και άρτιο απο-
τζλεςμα ςυνδυαςμοφ 
των επιμζρουσ ςτοιχεί-
ων του ζργου. 
Θ ςφνκεςθ ωσ ςυνειδθ-
τι οργάνωςθ των πλα-
ςτικϊν ςτοιχείων ςτθ 
ςχεδιαςτικι επιφάνεια. 
Αρχζσ τθσ ςφνκεςθσ: 
αξονικότθτα (κεντρικι, 
ζκκεντρθ, οριηόντια, 
κάκετθ, διαγϊνιοσ), 
ςυμμετρία, αςυμμετρία, 
ρυκμόσ-επανάλθψθ 
ςτοιχείων, ιεραρχία (ωσ 
προσ το μζγεκοσ, το 
ςχιμα, τθ κζςθ, το χρϊ-
μα). 
Στατικι ιςορροπία και 
δυναμικι ιςορροπία τθσ 
ςφνκεςθσ. 
Διάφοροι τφποι ςφνκε-
ςθσ (κεντρικι, ζκκεντρθ, 
διαγϊνια, φυγόκεντρθ 
κτλ.) 
Θ ςφνκεςθ ωσ αποτζλε-
ςμα του αιςκθτικοφ και 
εννοιολογικοφ ςτόχου 
του καλλιτζχνθ. 
Αρμονικζσ χαράξεισ, 
χρυςι τομι και ςχετικζσ 
αναφορζσ ςε ζργα τζ-

 Να οργανϊνουν τα 
πλαςτικά ςτοιχεία του 
ςχεδίου ςτθ ςχεδια-
ςτικι επιφάνεια. 

 Να επιτυγχάνουν 
αρμονικζσ ιςορροπίεσ 
μεταξφ των πλαςτικϊν 
ςτοιχείων. Τζτοιεσ 
είναι: θ ςτατικι και θ 
δυναμικι ιςορροπία, 
αλλά και θ ςυμμετρικι 
και αςφμμετρθ ιςορ-
ροπία. 

 Να επιλζγουν διά 
τθσ αφαιρετικισ ςκζ-
ψεωσ, τθσ εξάςκθςθσ 
τθσ όραςθσ και τθσ 
παρατιρθςθσ τα ου-
ςιαςτικότερα ςτοιχεία 
που χαρακτθρίηουν 
μία ςφνκεςθ, αφαιρϊ-
ντασ τα επουςιϊδθ. 

 Να ανάγουν τθν 
πολυμορφία των αντι-
κειμζνων ςε βαςικά 
ςτερεά ςχιματα. 

 Να ςυγκρίνουν τα 
ςχζδιά τουσ και να 
προτείνουν ςυγκεκρι-
μζνεσ ςυνκετικζσ βελ-
τιϊςεισ. 

 Να περιγράφουν τθν 
ζννοια των καννάβων 

  Σχεδιάηουν πολλά γριγορα 
ςκίτςα – προςχζδια για τθν 
επιλογι τθσ τελικισ ςφνκεςθσ. 

 Χρθςιμοποιοφν άςπρο, του-
λάχιςτον δφο γκρίηουσ τόνουσ 
και μαφρο για τθν εκτζλεςθ 
των ςυνκζςεϊν τουσ. 

 Δοκιμάηουν και επιλζγουν 
με τθ βοικεια του παςπαρτοφ 
διάφορεσ ςυνκζςεισ αντικει-
μζνων που βρίςκονται ςτο 
οπτικό τουσ πεδίο ι ακόμθ κι 
επάνω ςε τυπωμζνθ ψθφιακι 
φωτογραφία. 

 Σχεδιάηουν με τθ χριςθ ςκί-
τςων διάφορα προςχζδια τθσ 
ίδιασ ςφνκεςθσ από διαφορε-
τικι οπτικι γωνία. 

 Από μία πλουραλιςτικι 
ςφνκεςθ, επιλζγουν τα ουςια-
ςτικότερα ςτοιχεία και τα 
χρθςιμοποιοφν ςτθ δθμιουρ-
γία μιασ δικισ τουσ ςφνκεςθσ 
απλοφςτερθσ, με τθν αφαιρε-
τικι μζκοδο.  

 Δθμιουργοφν διαφορετικζσ 
ςυνκζςεισ, επιλζγοντασ κάκε 
φορά τθν εφαρμογι μιασ ι 
περιςςότερων αρχϊν τθσ ςφν-
κεςθσ. 

 Εξαςκοφνται ςτθ δθμιουρ-
γία ςυνκζςεων με τθν τοποκζ-
τθςθ διαφόρων αντικειμζνων. 
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5. φνθεςη χνθσ και αρχιτεκτονιμα-
τα. 

και των αρμονικϊν 
χαράξεων, όπωσ θ 
χρυςι τομι. 

 Να ερμθνεφουν τισ 
επιλογζσ ςφνκεςθσ ςε 
ζργα και ςχζδια καλλι-
τεχνϊν ωσ εκφραςτικό 
ςτοιχείο. 

 Αναλφουν τθ ςφνκεςθ πο-
λφπλοκων αντικειμζνων που 
βλζπουν ςε βαςικά γεωμετρι-
κά ςχιματα. 

 Δοκιμάηουν με προςχζδια 
διαφορετικζσ λεπτομζρειεσ 
τθσ αρχικισ ςφνκεςθσ, με τθ 
βοικεια του «παςπαρτοφ». 

6. Αρμονικζσ 
χαράξεισ, Χρυ-
ςή Σομή και 
αναφορζσ ςε 
ζργα τζχνησ και 
αρχιτεκτονή-
ματα. Προςεγ-
γίςεισ ςε ζργα 
καλλιτεχνών  

Τα αρμονικά ςυςτιμα-
τα, θ Χρυςι Τομι και θ 
κρυφι γεωμετρία ςτθ 
φφςθ και ςτθν τζχνθ. 
Αρμονικά ςυςτιματα 
που βαςίηονται ςε αρικ-
μθτικζσ, ςε γεωμετρικζσ 
αναλογίεσ και ςε αναλο-
γίεσ που βαςίηονται ςτο 
ανκρϊπινο ςϊμα. 
Τα αρμονικά ςυςτιματα 
ςτισ φυςικζσ μορφζσ και 
ςτο ανκρϊπινο ςϊμα. 
Τα αρμονικά ςυςτιματα 
και οι αρμονικζσ χαρά-
ξεισ ςτθ ηωγραφικι, τθ 
γλυπτικι και τθν αρχιτε-
κτονικι. 
Οι αρικμοί Fibonacci. 

 Να γνωρίηουν τισ 
αρμονικζσ χαράξεισ 
και τα αρμονικά ςυ-
ςτιματα. 

 Να γνωρίηουν τα 
ςυςτιματα που βαςί-
ηονται ςε αρικμθτικζσ, 
ςε γεωμετρικζσ ανα-
λογίεσ και αυτά που 
βαςίηονται ςτο αν-
κρϊπινο ςϊμα (βιομε-
τρικι). 

 Να γνωρίηουν τθν 
ζννοια τθσ Χρυςισ 
Τομισ  και των αρμο-
νικϊν χαράξεων και να 
κατανοοφν πϊσ να τθ 
χρθςιμοποιοφν ςτα 
ςχζδιά τουσ. 

 Να παρατθροφν ςτισ 
διάφορεσ φυςικζσ 
μορφζσ τα αρμονικά 
ςυςτιματα. 

 Να διακρίνουν ςτα 
διάφορα ζργα τζχνθσ 
τθν αόρατθ γεωμετρία 
και τθν οργάνωςθ των 
ςτοιχείων που τα διζ-
πει. 

 Να γνωρίηουν τουσ 
τρόπουσ χριςθσ τουσ 
ανάλογα με το επικυ-
μθτό αποτζλεςμα. 

 Επάνω ςε φωτογραφία μιασ 
φυςικισ μορφισ (ενόσ λου-
λουδιοφ, μιασ κυψζλθσ μελις-
ςϊν ι των δακτυλικϊν αποτυ-
πωμάτων) χαράςςουν ευκείεσ 
οριηόντιεσ, κάκετεσ και πλάγι-
εσ, οι οποίεσ δείχνουν τθ ςφν-
κεςθ τθσ δομισ.  

 Μελετοφν και αναλφουν 
αυτζσ τισ χαράξεισ. 

 Αναγνωρίηουν τθν τυχόν 
φπαρξθ τθσ Χρυςισ Τομισ. 

 Σε αντίγραφο του ζργου του 
N. Pousssin «Ο Θρίαμβοσ του 
Δαυίδ» τοποκετοφν διαφανζσ 
χαρτί και ςχεδιάηουν γεωμε-
τρικά ςχιματα που αναγνωρί-
ηουν ςτθ ςφνκεςθ του ζργου. 
Επίςθσ, τουσ άξονεσ οι οποίοι 
το διαπερνοφν, τισ ηϊνεσ από 
τισ οποίεσ αυτό τυχόν αποτε-
λείται, οι οποίεσ δθμιουργοφ-
νται από τθ διάταξθ των φι-
γοφρων, του φωτιςμοφ και 
των διαφόρων ςτοιχείων του 
ζργου. 

7. Φωτοςκίαςη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκείνο που κάνει τα α-
ντικείμενα να διακρίνο-
νται μεταξφ τουσ είναι 
το φωσ, μζςω του οποί-
ου διαγράφονται οι ό-
γκοι. 
Τόνοι – τονικι κλίμακα, 
από το λευκό ωσ το 
μαφρο. 
Θ μεταφορά των τόνων 
μιασ ςφνκεςθσ ςτο χαρτί 
γίνεται αναλογικά. 
Επιλογι του ςκοτεινότε-

 Να παρατθροφν τον 
τρόπο που το φωσ 
διαγράφει τα αντικεί-
μενα και δθμιουργεί 
όγκουσ και τον τρις-
διάςτατο χϊρο. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
τουσ τόνουσ, ϊςτε να 
αποδίδουν τισ διαφο-
ρζσ φωτόσ και ςκιάσ 
που παρατθροφν πά-
νω ςτα αντικείμενα. 

 Να αποδίδουν τουσ 

 Σχεδιάηουν και τονίηουν μια 
ςφνκεςθ αποτελοφμενθ από 
τουλάχιςτον τρία αντικείμενα, 
μαηί με τον περιβάλλοντα χϊ-
ρο. 

 Σχεδιάηουν ςυνκζςεισ με 
διαφορετικοφσ διάχυτουσ ι 
τοπικοφσ φωτιςμοφσ. 

 Χρθςιμοποιοφν διαφορετικά 
υλικά για τθν απόδοςθ των 
τόνων μιασ ςφνκεςθσ. 

 Σχεδιάηουν αντικείμενα που 
ςτα ςτοιχεία τουσ δθμιουρ-
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7. Φωτοςκίαςη ρου και του φωτεινότε-
ρου ςθμείου ςε μια 
ςφνκεςθ και οι ενδιάμε-
ςοι τόνοι. 
Αντικζςεισ και εντάςεισ 
του φωτόσ. 
Διαφορά μεταξφ τθσ 
αυτοςκιάσ που αποδίδει 
τον όγκο ενόσ αντικειμζ-
νου και τθσ εριμμζνθσ 
ςκιάσ που αποδίδει τον 
τριςδιάςτατο χϊρο. 
Απόδοςθ τθσ υφισ των 
υλικϊν από τα οποία 
αποτελοφνται τα αντι-
κείμενα τθσ ςφνκεςθσ. 
Μεταφορά του χρϊμα-
τοσ των αντικειμζνων ςε 
τονικι απόδοςθ. 
Ρροςωπικι γραφι και 
φφοσ. 
Διαφορζσ ςτον τρόπο 
απόδοςθσ τθσ πραγμα-
τικότθτασ και τθσ τονι-
κισ διαβάκμιςθσ από 
τουσ διάφορουσ καλλι-
τζχνεσ και τα κινιματα. 

όγκουσ και τα επίπεδα 
των αντικειμζνων με 
τθ φωτοςκίαςθ. 

 Να αποδίδουν τισ 
τονικζσ ςχζςεισ και τισ 
αντικζςεισ, οφτωσ ϊ-
ςτε να επιτυγχάνουν 
τθν απόδοςθ τθσ αί-
ςκθςθσ του βάκουσ. 

 Με τθ χριςθ των 
τόνων και τθσ διαφο-
ρετικισ γραφισ να 
αποδίδουν τθν υφι 
και τα υλικά των επι-
φανειϊν, όπωσ τα 
γυαλίςματα, τισ δια-
φάνειεσ και τισ αντα-
νακλάςεισ. 

 Να ανάγουν το τοπι-
κό χρϊμα ςτον κατάλ-
λθλο τόνο του γκρι. 

 Να δθμιουργοφν μια 
προςωπικι γραφι 
αποδίδοντασ ταυτό-
χρονα τουσ ςωςτοφσ 
τόνουσ. 

 Να διακρίνουν και 
να αναλφουν λφςεισ 
που ζδωςαν καλλιτζ-
χνεσ ςτα ζργα τουσ 
όςον αφορά τθ ςφν-
κεςθ και τισ κατα-
ςκευαςτικζσ προςεγ-
γίςεισ. 

γοφν κενά και βάηουν τόνο και 
ςε αυτά (π.χ. ςτο κενό που 
ςχθματίηουν τα πόδια μιασ 
καρζκλασ). 

 Φωτογραφίηουν εξωτερι-
κοφσ χϊρουσ του ςχολείου ι 
τθσ γειτονιάσ το πρωί και το 
απόγευμα και ςυγκρίνουν τα 
ζργα τουσ. 

 Δθμιουργοφν και επεξεργά-
ηονται με απλά προγράμματα 
επεξεργαςίασ εικόνασ αςπρό-
μαυρα φωτογραφικά πορτρζ-
τα μακθτϊν/-τριϊν με πλαγι-
ομετωπικοφσ φωτιςμοφσ. 

 Αξιολογοφν και ςχολιάηουν 
τα ςχζδιά τουσ. 

8. Η απόδοςη 
του βάθουσ και 
τησ τρίτησ διά-
ςταςησ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διαχωριςμόσ ςτοιχείων 
– φόντου. 
Ρροοπτικι με ζνα ι δφο 
ςθμεία φυγισ. 
Σθμεία φυγισ και ορίηο-
ντασ παρατιρθςθσ. 
Τονικι προοπτικι και 
αναγλυφικότθτα. 
Γραμμικι προοπτικι. 
Ατμοςφαιρικι προοπτι-
κι. 
Σχζςθ του παρατθρθτι 
με το αντικείμενο και 
τθν επίπεδθ επιφάνεια 
του χαρτιοφ. 
Σχζςθ των αντικειμζνων 
με το οπτικό πεδίο που 
τα περιζχει. 
Τα αντιλθπτικά ςτοιχεία 
που αποδίδουν το βά-
κοσ (μζγεκοσ, απόςταςθ 

 Να αποδίδουν ςχε-
διαςτικά τον τριςδιά-
ςτατο χϊρο με τισ τε-
χνικζσ τθσ προοπτικισ. 

 Να γνωρίςουν τα 
ςτοιχεία με τθ χριςθ 
των οποίων γίνεται θ 
απόδοςθ του βάκουσ 
ςτθ διςδιάςτατθ επι-
φάνεια. 

 Να αποδίδουν με 
τονικι διαβάκμιςθ τθ 
ςχεδιαςτικι προοπτι-
κι. 

 Να εξθγοφν τθ ςθ-
μαςία του διαχωρι-
ςμοφ των πλάνων και 
τθ ςθμαςία του φωτι-
ςμοφ. 

 Να δθμιουργοφν 
χϊρο μζςα ςτθ δις-

 Δθμιουργοφν απλι αλλά 
μεγάλου βάκουσ ςφνκεςθ με 
ανιςομεγζκθ αντικείμενα. 

 Σχεδιάηουν αντικείμενα και 
τα ελζγχουν με τθ βοικεια 
οργάνων ςχεδίαςθσ προσ κάκε 
ςθμείο φυγισ. 

 Φωτογραφίηουν τθ ςφνκεςθ 
από τθν ίδια κζςθ ςε τρία δι-
αφορετικά φψθ, με αςπρό-
μαυρθ εκτφπωςθ. 

 Φωτογραφίηουν τοπία ι 
εςωτερικοφσ χϊρουσ και ςχε-
διάηουν με τθ βοικεια οργά-
νων τα ςθμεία φυγισ και τθ 
γραμμι ορίηοντα. 

 Σχεδιάηουν τοπία και εςω-
τερικοφσ χϊρουσ εφαρμόηο-
ντασ τισ βαςικζσ αρχζσ τθσ 
προοπτικισ. 
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8. Η απόδοςη 
του βάθουσ και 
τησ τρίτησ διά-
ςταςησ 

μεταξφ των ςτοιχείων, 
μερικι κάλυψθ, κζςθ 
του αντικειμζνου μζςα 
ςτθ ηωγραφικι επιφά-
νεια. 

διάςτατθ ςχεδιαςτικι 
τουσ επιφάνεια. 

9. Σο ςκίτςο Το ςκίτςο ωσ: 
Ρροςχζδιο ςυνκετικισ ι 
μορφολογικισ μελζτθσ. 
Γριγορθ καταγραφι τθσ 
πρϊτθσ εντφπωςθσ. 
Συνοπτικό και περιεκτι-
κό ζργο με αυτόνομθ 
εικαςτικι αξία. 
Το κόμικ και τα κινοφμε-
να ςχζδια. 
Θ γελοιογραφία και θ 
καρικατοφρα.  

 Να αντιλαμβάνονται 
το ςκίτςο και το ελεφ-
κερο ςχζδιο ωσ αυτό-
νομο καλλιτεχνικό 
ζργο και να δθμιουρ-
γοφν ζργα προςωπι-
κισ ζκφραςθσ. 

 Να περιγράφουν τισ 
λειτουργίεσ του ςκί-
τςου. 

 Να ςυνεργάηονται 
και να αναπτφςςουν 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
γριγορα και απλά 
ςκίτςα προκειμζνου 
να δθμιουργιςουν πιο 
ςφνκετα ζργα. 

 Δθμιουργοφν ςκίτςα παίρ-
νοντασ κζματα από το περι-
βάλλον τουσ. Μπορεί να είναι 
τοπία, αντικείμενα ι και αν-
κρϊπινεσ φιγοφρεσ. 

 Μελετοφν ςκίτςα γνωςτϊν 
καλλιτεχνϊν και κάνουν αντί-
γραφα. 

 Δθμιουργοφν ςφνκετεσ ηω-
γραφικζσ ςυνκζςεισ βαςιςμζ-
νεσ ςε ςκίτςα και γραπτζσ πα-
ρατθριςεισ που ζχουν κατα-
γράψει ςτο καλλιτεχνικό ςθ-
μειωματάριό τουσ. 

 Εκπονοφν ατομικι ι ομαδι-
κι ςυνκετικι εργαςία / τζχνθ-
μα, με κζματα που προζρχο-
νται από ςκίτςα και ςχόλια 
ςτα προςωπικά τουσ καλλιτε-
χνικά ςθμειωματάρια και εκ-
κζτουν το αποτζλεςμα ςε χϊ-
ρουσ εντόσ ι εκτόσ ςχολείου. 

 Επιςκζπτονται μουςεία – 
χϊρουσ τζχνθσ και καταγρά-
φουν εικόνεσ, εντυπϊςεισ και 
ςκζψεισ ςτο καλλιτεχνικό τουσ 
ςθμειωματάριο. 

 Δθμιουργοφν ςκίτςα προ-
ςωπικοφ φφουσ που πλαιςιϊ-
νουν εικαςτικά ςχολικζσ πα-
ραςτάςεισ και εκδθλϊςεισ – 
δράςεισ, ωσ πανό και αφίςεσ. 

10. Σο Ελεφθε-
ρο χζδιο ωσ 
πολιτιςτικό / 
πολιτιςμικό 
φαινόμενο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Θ αναπαράςταςθ του 
ορατοφ κόςμου ωσ πολι-
τιςμικοφ και πολιτιςτι-
κοφ φαινομζνου.  
Ωσ ζνα είδοσ δθμιουργι-
κισ – εκφραςτικισ 
«γλϊςςασ», θ οποία 
μζςα από τισ ςυμβάςεισ 
τθσ αντανακλά το εκά-
ςτοτε αιςκθτικό και πο-
λιτιςμικό περιβάλλον. 

 Να περιγράφουν 
ςυνοπτικά τθν ιςτορι-
κι εξζλιξθ και τισ 
μορφζσ του ςχεδίου 
από τθν προϊςτορία 
ωσ ςιμερα. 

 Να αναγνωρίηουν 
και να ςυγκρίνουν 
ςχεδιαςτικζσ αντιλι-
ψεισ διαφορετικϊν 
ιςτορικϊν περιόδων ι 
πολιτιςμϊν. 

 Να ςυγκρίνουν τα 
ςχζδιά τουσ με ζργα 
καλλιτεχνϊν από δια-
φορετικζσ περιόδουσ 
και να ςχολιάηουν 

 Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ 
ιςτορίασ του ςχεδίου από τθν 
προϊςτορικι εποχι ωσ ςιμερα 
με αναφορά ςε ςπθλαιογρα-
φίεσ, τοιχογραφίεσ, αγγεία, 
ψθφιδωτά, ηωγραφικι, γλυ-
πτικι, χαρακτικι, αρχιτεκτονι-
κι. 

 Ραρουςίαςθ από τον /τθν 
εκπαιδευτικό διάςθμων ζργων 
τζχνθσ μζςα από ψθφιακζσ 
φωτογραφίεσ ι παρουςιάςεισ. 

 Επιςκζψεισ ςε μουςεία, 
γκαλερί, ςχολζσ καλϊν τεχνϊν 
ι εργαςτιρια καλλιτεχνϊν 
που δραςτθριοποιοφνται ςτθν 
περιοχι τουσ, που κα βοθ-
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10. Σο Ελεφθε-
ρο χζδιο ωσ 
πολιτιςτικό / 
πολιτιςμικό 
φαινόμενο 

διαφορζσ και ομοιότθ-
τεσ. 

 Να αναφζρουν τισ 
διαφορετικζσ χριςεισ 
και μορφζσ του Ελεφ-
κερου Σχεδίου και να 
εξθγοφν τθ ςθμαςία 
τουσ. 

 Να γνωρίηουν ότι το 
ςχζδιο δεν είναι μόνο 
αποτφπωςθ μιασ 
πραγματικότθτασ, αλ-
λά και αυτόνομθ καλ-
λιτεχνικι δθμιουργία. 

 Να ςυνεργάηονται 
και να αναπτφςςουν 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. 

κοφςε τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ 
να ζχουν πλθρζςτερθ αντίλθ-
ψθ για τα ζργα αυτά και τθ 
δθμιουργικι διαδικαςία. 

 Συηιτθςθ και ςχολιαςμόσ. 

11. Ελεφθερο 
χζδιο και Η/Τ 

Γνωριμία με τα διακζςι-
μα ψθφιακά προγράμ-
ματα επεξεργαςίασ ει-
κόνασ μζςω του ςχολι-
κοφ δικτφου. 
Χριςθ απλϊν προγραμ-
μάτων επεξεργαςίασ 
εικόνασ για τθ δθμιουρ-
γία ι μετατροπι εικό-
νων ι ςχεδίων. 
Χριςθ τθσ ψθφιακισ 
πλατφόρμασ για κοινι 
επεξεργαςία ενόσ ςχε-
δίου και ςχολιαςμοφ εξ 
αποςτάςεωσ. 

 Να δθμιουργοφν με 
ψθφιακά μζςα, ςχζδια 
και να τα επεξεργάηο-
νται. 

 Να χρθςιμοποιοφν 
απλά προγράμματα 
επεξεργαςίασ εικόνασ 
με ςκοπό να διαμορ-
φϊςουν μορφοπλα-
ςτικά τθν εικόνα. 

 Να αναπτφςςουν 
κοινωνικζσ δεξιότθτεσ, 
επικοινωνίασ, ςυνερ-
γαςίασ, αλλθλοςεβα-
ςμοφ και αποδοχισ 
τθσ διαφορετικότθτασ 
μζςα από τα πλαίςια 
τθσ δθμιουργικισ δια-
δικαςίασ. 

 Δθμιουργοφν ςχζδια ςτον 
υπολογιςτι ξεκινϊντασ από 
απλά γεωμετρικά και επίπεδα 
ςχιματα και ακολοφκωσ απο-
δίδουν τον όγκο τουσ τονικά, 
χρθςιμοποιϊντασ τισ δυνατό-
τθτεσ των προγραμμάτων. 

 Επεξεργάηονται ψθφιακά 
εικαςτικά ζργα ι άλλο οπτικό 
υλικό αναδιαμορφϊνοντασ το 
νόθμα, τθ φόρμα ι και το πε-
ριεχόμενο τθσ εικόνασ. 

 Εκπονοφν ατομικζσ ι και 
ομαδικζσ ςυνκετικζσ εργαςίεσ 
με τθ χριςθ του Θ/Υ. 

 Επεξεργάηονται ψθφιακά 
προθγοφμενεσ ςυνκετικζσ 
εργαςίεσ και τισ εκκζτουν ςτθ 
ςχολικι κοινότθτα ι αλλοφ. 

 Επεξεργάηονται ψθφιακά 
δικά τουσ ςχζδια και τα προ-
βάλλουν με projector ωσ εικα-
ςτικι πλαιςίωςθ – ςκθνικά, ςε 
κεατρικζσ δράςεισ ι άλλεσ 
εκδθλϊςεισ του ςχολείου. 

 


