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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Γεωμετρικές Απεικονίσεις στο Χώρο» σχεδιάστηκε 

και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Πολιτιστικών Θεμάτων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές  σε 

συνεργασία με τους καθηγητές τους και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

εξοικειώθηκαν με βασικές έννοιες της σύγχρονης τέχνης και ειδικότερα της 

συλλογής Κωστάκη που αφορά τη Ρώσικη Πρωτοπορία. 

Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές παρακολούθησαν και στη 

συνέχεια δημιούργησαν δικά τους έργα και κατασκευές με βασικό στόχο την 

προώθηση του πολιτισμού και την καλλιέργεια της αισθητικής μέσα από την 

έρευνα, την μελέτη, τη δημιουργία και την ανάπτυξη αισθητηριακών 

δεξιοτήτων. 
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 Συντονιστής   Προγράμματος  

Παπαδοπούλου Λία, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 

 

 Υπεύθυνοι καθηγητές  

Θαλασσούδη Χριστίνα, Καθηγήτρια ΚΕΑ 

Φράγκου Ζωή, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 

 

 Επιμέλεια ηλεκτρονικής παρουσίασης 

Φράγκου Ζωή, Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών 

 

 Συμμετέχοντες μαθητές 

10 μαθητές/τριες του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΙΝ.Α.Α. Πεύκων 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
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Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΙΝ.Α.Α. Πεύκων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) 

είναι δημόσιο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου 

Παιδείας. Στο Σχολείο φοιτούν 68 έφηβοι μαθητές, ηλικίας από 13 έως 20 ετών, με νοητική υστέρηση, αυτισμό και 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν τελειώσει ειδικό ή γενικό Δημοτικό. Η φοίτηση διαρκεί 6 έτη. 

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση στις εξειδικεύσεις: 

Χειροτεχνία 

Κηπουρική 

Οικοδομική-Μεταλλοτεχνία 

 

Το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση στις παραπάνω ειδικεύσεις, 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα μαθήματα: 

Γλώσσα 

Μαθηματικά 

Φυσική Αγωγή 

Μουσική 

Καλλιτεχνικά 

Πληροφορική  

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

 

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαθέτει επίσης υπηρεσίες διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστήριξης: 

Κοινωνική Υπηρεσία 

Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Τμήμα Εργοθεραπείας 

Τμήμα Λογοθεραπείας 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας  

Τμήμα Σχολικής Νοσηλευτικής 

 

 

 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  ΙΝ.Α.Α.  ΠΕΥΚΩΝ 
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Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ιδρύθηκε το 1997 και από τότε εξελίσσεται 

σταθερά και δυναμικά. Σήμερα αποτελεί πλέον έναν σημαντικότατο θεσμό για την 

υποδοχή και προβολή του σύγχρονου πολιτισμού μέσα από τον προγραμματισμό του ο 

οποίος αναπτύσσεται σε έξι βασικούς θεματικούς άξονες: 

 

- τη διαχείριση της συλλογής Κωστάκη, της μεγαλύτερης συλλογής ρωσικής πρωτοπορίας 

εκτός Ρωσίας, μέσα από πρωτότυπες παραγωγές, συμπαραγωγές και ερευνητικά 

προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

- την καταγραφή και προβολή της σύγχρονης ελληνικής τέχνης και τη δημιουργία και 

υποστήριξη βάσης ουσιαστικού διαλόγου των Ελλήνων καλλιτεχνών με καλλιτέχνες από 

την Ευρώπη και τον κόσμο. 

 

- την υποστήριξη της σύνθεσης των τεχνών και την ενίσχυση πρωτοποριακών και 

εναλλακτικών προτάσεων για τις τέχνες. 

 

- την ουσιαστική συνεργασία και τη δικτύωση με μεγάλους πολιτιστικούς φορείς της 

Ελλάδας, της Ευρώπης και του εξωτερικού. 

 

- την χρήση της πλέον εξελιγμένης ψηφιακής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς 

επικοινωνίας, την ανάπτυξη των διαδικτυακών εφαρμογών και τη δημιουργία 

διαδικτυακού κόμβου. 

 

-την εφαρμογή πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων 

προσβασιμότητας για όλες τις κοινωνικές ομάδες. 

 

 

 ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
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  Έλλειψη οπτικοκινητικών-αντιληπτικών δεξιοτήτων μαθητών/ 

μαθητριών. 

  Ανάγκη αφύπνισης της πολιτιστικής και αισθητικής συνείδησης  

  Δυσαρμονική σχέση μαθητών/ τριών 

  Ελλείμματα στις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες των  

μαθητών/ τριών  

 
 

 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 
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1. Γνωστικοί 

 Γνωστική ανάπτυξη μαθητών/ τριών όσον αφορά τις έννοιες του 

σχήματος, του χρώματος και των υλικών.  

Γνωριμία με υλικά και συνδυασμός τους για τη δημιουργία 

έργων τέχνης 

 Χρησιμοποίηση νέων τεχνικών 

 Γνωριμία με τον πολιτισμό της περιοχής.  

ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ 
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2. Συναισθηματικοί 

• Ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.  

• Ενίσχυση ανάληψης πρωτοβουλιών 

Καλλιέργεια της  προσωπικής αισθητικής έκφρασης και 

ευαισθησίας 

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας του μαθητή 

Ανάπτυξη συναισθήματος θετικής διάθεσης  

Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας 

 

 
 

 

 

ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ 
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3. Ψυχοκινητικοί 

Ανάπτυξη οπτικοακουστικών-αντιληπτικών δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των μαθητών/ τριών.  

 Ανάπτυξη αδρής και λεπτής κίνησης 

Δημιουργία κινήτρων για ενεργοποίηση των μαθητών /τριών.  

Αποκόμιση των θετικών εμπειριών από τους μαθητές/ τριες, 

ώστε να συμμετέχουν στη συνέχεια στη διατήρηση και στην 

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. 

 

 
 

 

 

ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ 
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ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ 

4. Επικοινωνιακοί-Κοινωνικοί 

 Καλλιέργεια λόγου ομιλίας 

 Καλλιέργεια ικανότητας ακρόασης 

 Καλλιέργεια ικανότητας αλληλεπίδρασης με άλλους  

 Κατανόηση κανόνων συμπεριφοράς σε δημόσιο χώρο (μουσείο) 

5. Αυτοεξυπηρέτησης 

 Αυτοεξυπηρέτηση σε δημόσιους χώρους (μουσείο) 

 Αυτοεξυπηρέτηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

 

 



Βιωματική μέθοδος 

 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας 

 

Εξατομικευμένη διδασκαλία 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία 

 

Διαλογική  μέθοδος διδασκαλίας-συζήτηση 

 

Μαιευτική μέθοδος 

 

Παιχνίδι με ανάληψη ρόλων 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
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Α. Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

1.Επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (19/1/2017) 

   Περιήγηση και ξενάγηση στη μόνιμη έκθεση του μουσείου 

   Περιήγηση και ξενάγηση στη περιοδική έκθεση του καλλιτέχνη 

     Γκέοργκι Λιτιτσέφσκι (Georgy Litichevsky) – Yποθετικοί χοροί 

 Φωτογράφιση έργων τέχνης από τους μαθητές 

 

 

 
 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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2.Επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (22/3/2017) 

   Δράσεις στο Κ.Μ.Σ.Τ. 

   Ανάλυση έργου 

   Παιχνίδι με φως και καθρέφτες 

   Κατασκευή με μακετόχαρτο και κλωστή 

 

 
 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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3.Επίσκεψη στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (19/5/2017) 

   Δράσεις στο Κ.Μ.Σ.Τ. 

   Ανάλυση έργου 

   Κατασκευή κούκλας 

   Βιωματικό παιχνίδι-ανάληψη ρόλων  

 
 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Β. Δημιουργία έργων τέχνης 

 

 Προβολή φωτογραφιών των εκθεμάτων και έργων τέχνης 

μουσείου κατά τις εκπαιδευτικές συναντήσεις  

 

 Συζήτηση-ανάλυση εκθεμάτων μουσείου (χρώμα, σχήμα, 

μέγεθος υλικό) 

 

 Αναπαραγωγή έργων μουσείου 

 

 Αυθόρμητες κατασκευές με ξύλα, κόλες, μάλλινες κλωστές, 

χάρτινα ρολά κ.α. 

 

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
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Παρατίθενται τα έργα τέχνης των μαθητών 

 

 
 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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Αποτύπωση σε φωτογραφίες των δράσεων του προγράμματος και 

των αποτελεσμάτων της εργασίας των μαθητών μαθητριών. 

 

Παραγωγή εντύπου και ηλεκτρονικής παρουσίασης (CD). 

 

Ενημέρωση  ιστοσελίδας σχολείου για τις δράσεις του 

προγράμματος 

 

Παρουσίαση προγράμματος στην τελετή λήξης της σχολικής 

χρονιάς 

 

Έκθεση των έργων τέχνης των μαθητών στο χώρο του σχολείου 
 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΙ (ΜΕΘΟΔΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΜΕΣΑ)  ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές/τριες εργάστηκαν μόνοι ή κατά 

ομάδες υπό την καθοδήγηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 

καθηγητών τους, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και 

αλληλοκατανόησης μεταξύ τους, επιδεικνύοντας πρωτοφανή 

ζήλο, μεράκι, μεθοδικότητα και ταλέντο, ώστε να φέρουν εις 

πέρας όλα τα έργα που είχαν αναλάβει να κατασκευάσουν. 

 

Οι μαθητές/μαθήτριες αντιλήφθηκαν και κατανόησαν τους 

τρόπους και τις τεχνικές μέσω των οποίων μπορούν να 

δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης 

 

Καλλιεργήθηκε στους μαθητές η εικαστική συνείδηση και θετική 

στάση απέναντι στην τέχνη 
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   Οι μαθητές έμαθαν να εκφράζουν τον ψυχικό τους κόσμο μέσα  

     από την τέχνη και τη δημιουργικότητα 

 

   Κατανόησαν και εφάρμοσαν κανόνες συμπεριφοράς σε έναν        

     δημόσιο χώρο όπως είναι το μουσείο 

 

 Προσαρμόστηκαν σε μεγάλο βαθμό στα κοινωνικά δρώμενα 

αλληλεπιδρώντας δημιουργικά με τους συνανθρώπους τους 

 

 Ένιωσαν τη χαρά της δημιουργίας 
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