ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΟΜΙΛΟΣ «ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

Υπεύθυνη Ομίλου: Όλγα Μούσιου - Μυλωνά
Σχολική Σύμβουλος 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Φλώρινας,
Μέλος ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου
Φλώρινας
Διδάσκων: Σταυρίδης Παύλος
Δάσκαλος Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ: ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΧΑΘΕΙ Ή ΧΑΝΟΝΤΑΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
ΤΑΞΕΙΣ: Γ΄& Δ΄
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 18
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ:
Οι μαθητές:
 Να γνωρίσουν την περιοχή που ζουν, τις πολιτισμικές, ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες,
τις ασχολίες των κατοίκων και να αγαπήσουν τον τόπο τους
 Να εξοικειωθούν με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους
 Να έρθουν σε επαφή με τοπικούς καλλιτέχνες και ζωγράφους, να γνωρίσουν τη δουλειά
τους, τις τεχνικές και το χώρο εργασίας τους
 Να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα, την συνεργασία και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες
 Να βιώσουν, να παρατηρήσουν, να ερευνήσουν, να καταγράψουν, να μελετήσουν και να
εκφραστούν δημιουργικά
 Να κοινωνικοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε διάφορα θέματα που αφορούν τον
τόπο τους

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ:
Τρεις διδακτικές ώρες (3 x 45΄)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ:
Δημοσιευμένα έντυπα: Μέσα από διάφορα έντυπα όπως εφημερίδες, περιοδικά, ιστορικές
πηγές, τουριστικοί οδηγοί, επιστημονικά συγγράμματα, κ.α., θα
γνωρίσουμε την ιστορία του τόπου μας και θα επικεντρωθούμε στη
σημερινή του κατάσταση και μορφή.
Προφορικές μαρτυρίες: Συμπληρώνουν τα κενά που έχουμε από τις έντυπες πηγές, βρίσκονται
στο άμεσο περιβάλλον των μαθητών και δίνουν πληροφορίες για την
καθημερινή ζωή της τοπικής κοινωνίας και των πολιτιστικών θεμάτων.
Το

τοπίο:

Επισκέψεις σε εργαστήρια και ατελιέ διαφόρων Φλωρινιωτών ζωγράφων και
καλλιτεχνών, μουσείων τέχνης, ανθρώπων που ασχολούνται ακόμα με κάποιο
επάγγελμα που τείνει να χαθεί και διατηρούν κάποιον δικό του χώρο εργασίας, στο
Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΠΔΜ καθώς και διάφορα
σημαντικά μέρη του τόπου που κατοικούμε.

Αντικείμενα τέχνης: Βρίσκονται σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, ακόμη και στο οικογενειακό
και σχολικό περιβάλλον.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:
Φάκελος Εργασιών του Μαθητή (portfolio) για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Εκπόνηση μιας
ατομικής βασικής εργασίας και συμμετοχή συλλογικές εργασίες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ:
Καθηγητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας.
Σχολικοί Σύμβουλοι Π.Ε.

