«ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016 - 2017

Διδάσκων: Σταυρίδης Παύλος, δάσκαλος του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου
Φλώρινας.
Μαθητές: Το Πρόγραμμα Σπουδών του Ομίλου μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές
και μαθήτριες της Δ΄ και Ε΄ τάξης όλων των Δημοτικών σχολείων της πόλης
αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας. Ως μέγιστος αριθμός ορίζονται
οι 18 μαθητές.
Σκοπός:

Γενικός σκοπός του Ομίλου είναι να γνωρίσουν οι μαθητές την Τέχνη και τους
τοπικούς εκφραστές αυτής μέσα από έρευνα και ισόρροπες δραστηριότητες
δημιουργίας έργων, για να καλλιεργηθούν ως δημιουργοί και να αναπτύξουν
τις δεξιότητές τους.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά αποτελέσματα:
• Τα παιδιά να γνωρίσουν σύγχρονους γλύπτες και με βιωματικό
τρόπο να αντιληφθούν τις ομοιότητες και τις διαφορές του τρόπου
έκφρασης του καθενός.
• Να προσεγγίζουν, να κατανοούν και να απολαμβάνουν το
φαινόμενο της Τέχνης και να έχουν θετική στάση και συμπεριφορά
απέναντι στα έργα τέχνης.
• Να αντιληφθούν τον όγκο, τον χώρο και τις διαστάσεις μικρό –
μεγάλο, παρατηρώντας τα γλυπτά των καλλιτεχνών.
• Να επισκεφθούν εργαστήριο αγγειοπλαστικής και να γνωρίσουν
από κοντά το επάγγελμα του αγγειοπλάστη και τον τρόπο που
κατασκευάζονται τα πήλινα αγγεία.
• Να παρατηρούν, να ερευνούν, να πειραματίζονται και να
αξιοποιούν τις δυνατότητές τους στο χειρισμό απλών υλικών και
μέσων δημιουργώντας εικαστικά έργα.
• Να γνωρίσουν διάφορες τεχνικές και τρόπους, για να εκφράζονται
με δημιουργικό τρόπο και να μεταβιβάζουν απόψεις,
συναισθήματα και βιώματα.
• Να γνωρίσουν την αγγειοπλαστική τέχνη που αναπτύχθηκε στην
αρχαία Ελλάδα και να διακρίνουν τον διαχωρισμό της σε δύο
ρυθμούς: τον μελανόμορφο και τον ερυθρόμορφο.
• Να γνωρίσουν τα ποικίλων μορφών εικαστικά έργα τέχνης, να τα
κατανοήσουν, να τα αναλύσουν, να τα ερμηνεύσουν, να τα κρίνουν
και να εκτιμήσουν την ελληνική και την τοπική πολιτιστική
κληρονομιά.
• Να δημιουργήσουν με πηλό τα δικά τους αγγεία και να τα
χρωματίσουν με τους δύο ρυθμούς (μελανόμορφο, ερυθρόμορφο).
• Να «αγγειογραφήσουν» πάνω σε πήλινα αγγεία, παλιά κεραμίδια
και πήλινες γλάστρες.
• Να αντιληφθούν ότι μπορούν να δημιουργηθούν σπουδαία έργα
τέχνης με άχρηστα υλικά.
• Να εξοικειωθούν με τα πολυμέσα και τις εφαρμογές στα ΤΠΕ μέσα
από το εικαστικό παιχνίδι.
• Να διερευνήσουν και να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για την έρευνα
και την δημοσιοποίηση των έργων ή/και δράσεών τους.
• Να καλλιεργηθεί η φαντασία, το συναίσθημά και η πρωτοτυπία
τους.
• Να έρθουν σε επαφή με τοπικούς καλλιτέχνες, να γνωρίσουν τη
δουλειά τους, τις τεχνικές και τον χώρο εργασίας τους.
• Να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα, τη συνεργασία και τις
καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.
• Να κοινωνικοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε διάφορα
θέματα που αφορούν τον τόπο τους.

Ο όμιλος "Γνωριμία με την
Τέχνη και τον Πολιτισμό της
Φλώρινας" απευθύνεται σε
μαθητές της Δ΄ και Ε΄ τάξης. Οι
προσεγγίσεις γύρω από την
Τέχνη ποικίλουν και
διαφοροποιούνται ανάλογα με
την ηλικιακή ομάδα και το
γνωστικό επίπεδο. Μέσα από
τις δράσεις του ομίλου θέλουμε
να προσφέρουμε ποικίλα
ερεθίσματα σε όλα τα παιδιά,
ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες
κλίσεις τους, ώστε να
εξοικειωθούν με τα υλικά και τα
χρώματα, να αποδομήσουν τη
δημιουργία και να την
ανασυνθέσουν, να τη βιώσουν
μέσα από τις δικές τους
εμπειρίες, ερχόμενα σε επαφή
και δημιουργώντας, μέσα σε
εργαστήρια και ατελιέ
καλλιτεχνών. Ο περίπατός μας
στα μονοπάτια της Τέχνης και
του Πολιτισμού του τόπου μας,
θα ωθήσει τα παιδιά να
αφεθούν στον χώρο των
χρωμάτων και των σχεδίων, σε
μια προσπάθεια να
προσεγγίσουν την εικαστική
γλώσσα των σπουδαίων
Φλωρινιωτών καλλιτεχνών, να
καλλιεργήσουν την αισθητική
τους αντίληψη, ενεργοποιώντας
τη φαντασία τους και να
εκφραστούν κριτικά για τα έργα
τέχνης.
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Διδακτικό υλικό και
Μέσα Διδασκαλίας:

Εκπαιδευτικό λογισμικό
Διδακτικά πακέτα βιβλίων
Ακουαρέλα, πινέλα, παλέτες, ακρυλικά χρώματα,
πηλός, γύψος, χαρτόνια, διάφορα άχρηστα υλικά

Χρονική Διάρκεια:

Οκτώβριος 2016 – Μάϊος 2017

Χώρος και χρόνος υλοποίησης: Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας
κάθε Τρίτη και ώρες 17:00 – 19:00.
Συνεργασίες:

Φλωρινιώτες καλλιτέχνες (ζωγράφοι, γλύπτες και
αγγειοπλάστες)
Καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας
Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε.

Παραδοτέα:

Ατομικά και συλλογικά έργα, Ατομικό portfolio

Επικοινωνία:

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:
Σχολικό έτος 2016 - 2017
1ο τετράμηνο
Μήνας
Συναντήσεις

2ο τετράμηνο

Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιανουάριος Φεβρουάριος
2

5

3

4

4

Μάρτιος

Απρίλιος

Μάιος

4

4

5

3

