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Εηζεγεηήο/ηξηα( Υπεύζπλνο Εθπ/θόο ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

Ιδιότητα 

Ηιεθηξνληθή Δηεύζπλζε 

 

Πεξίιεςε 

ηα πιαίζηα πνιηηηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Τα ηνπία ηεο Δπηηθήο 

Φζηώηηδαο κέζα από ηε δσγξαθηθή ληόπησλ θαιιηηερλώλ» νη καζεηέο/ηξηεο ηνπ 

ΔΠΑ.Λ Μαθξαθώκεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ πεξηγξαθή έξγσλ 

δσγξαθηθήο ληόπησλ θαιιηηερλώλ πνπ είραλ σο πεγή έκπλεπζεο ηα ηνπία ηεο Γπηηθήο 

Φζηώηηδαο. Παξήγαγαλ πεξηγξαθηθά θείκελα θαη θσηνγξάθηζαλ ηα ηνπία ηεο 

ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα αθελόο λα αλαδείμνπλ ην έξγν ησλ 

θαιιηηερλώλ θαη ηεο πεξηνρήο, αθεηέξνπ λα εμαζθεζνύλ ζηνλ θεηκεληθό ηύπν ηεο 

πεξηγξαθήο κε ζπγθεθξηκέλν ζηόρν: ηελ παξνπζίαζε ησλ έξγσλ ζε εηδηθή εθδήισζε 

ηνπ ζρνιείνπ θαη ηε δεκηνπξγία κηθξήο ηαηλίαο γηα ηελ πξνβνιή ηεο πεξηνρήο κέζα 

από ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Μαθξαθώκεο-πεξρεηάδαο. 

Λέμεηο - Κιεηδηά: πεξηγξαθή, αθήγεζε, δσγξαθηθή, ηνπξηζηηθή πξνβνιή. 

Εηζαγσγή (Πεξηγξαθή ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο-ζέκαηνο κε ην νπνίν ζα αζρνιεζείηε 

ή έρεηε αζρνιεζεί, Μεζνδνινγηθό πιαίζην  κέρξη 350 ιέμεηο)  

ε επίζεκα θείκελα ηεο UNESCO αλαξηεκέλα ζηνλ δηθηπαθό ηεο ηόπν 

αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ δεκηνπξγηθνύ πλεύκαηνο ζηε δηακόξθσζε 

ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ζηελ πιήξε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνύ ησλ παηδηώλ θαη ησλ 

εθήβσλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ηζνξξνπίαο ηνπο. Η «εθπαίδεπζε 

κέζα από ηηο ηέρλεο  θαη ηνλ πνιηηηζκό» είλαη κία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ 

πξνηείλεηαη από ηνλ δηεζλή νξγαληζκό θαη εηζάγεη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηελ 

θαιιηηερληθή έθθξαζε, θαζώο θαη πνιηηηζηηθνύο πόξνπο θαη πξαθηηθέο, ζύγρξνλεο 

θαη παξαδνζηαθέο, σο γλσζηηθά εξγαιεία. ηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζηηθνύ 

πινύηνπ, ησλ γλώζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ θνηλσληώλ ώζηε λα πξνσζεζεί κηα 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηε κάζεζε.  

Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηδαθηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ έξγσλ ηέρλεο εληνπίδνληαη 

ζηελ πλεπκαηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάπηπμε αηόκσλ θαη θνηλσληώλ. 

Μηα ηέηνηα εθπαίδεπζε ελδπλακώλεη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε θαη ηελ απόθηεζε 

δεμηνηήησλ, όπσο ε θξηηηθή, πξσηόηππε θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη νη 

επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο. Δπίζεο βειηηώλεη ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνζηηθόηεηα 

ζπληειώληαο ζηελ νηθνδόκεζε πξνζσπηθώλ θαη ζπιινγηθώλ ηαπηνηήησλ αιιά θαη 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/arts-education


αξεηώλ όπσο ε αλεθηηθόηεηα θαη ε απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο, πάλσ ζηηο νπνίεο 

πθαίλνληαη νη ζπλεθηηθνί θνηλσληθνί δεζκνί. 

Η βησκαηηθή κάζεζε κέζσ ηεο ηέρλεο απνηειεί έλα δπλακηθό ηκήκα ηνπ πεδίνπ ηεο 

εθπαίδεπζεο (Κόθθνο, 2009). Η έξεπλα έρεη δείμεη όηη νη εηθαζηηθέο ηέρλεο 

ζπκβάιινπλ ζηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηώλ πξνο ην ζρνιείν θαη ζπλεπώο ζηε 

ζρνιηθή  επηηπρία. Δπίζεο, πξνζθέξνπλ πςειήο πνηόηεηαο κάζεζε θαη κάιηζηα 

δεκηνπξγηθή,  θαζώο ε γλώζε πνπ επηηπγράλεηαη είλαη πνιπεπίπεδε θαη ζθαηξηθή. Η 

θαηαλόεζε ηεο ηέρλεο απνηειεί κηα ζύλζεηε δηεξγαζία, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θξηηηθνύ ζηνραζκνύ (Bamford, 2006). Η Green 

(2000) ζεσξεί όηη ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε έξγσλ ηέρλεο επηηξέπεη ηελ αλαθάιπςε 

δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη πνηθίινπο ηξόπνπο αληίιεςεο 

θαη ζπκπεξηθνξάο, πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηύπνπο πξνζσπηθόηεηαο ή θνηλσληθέο νκάδεο.  

Δπηπιένλ, ε ελαζρόιεζε κε έξγα ηέρλεο ζην ζρνιείν εληζρύεη ηελ πνιηηηζκηθή 

ζπλείδεζε ελώ ε παξαηήξεζή ηνπο απνθαιύπηεη θνηλσληθέο αμίεο, ηζηνξηθά θαη 

πνιηηηθά δεδνκέλα, θηινζνθηθέο αληηιήςεηο. Δπηηπγράλεηαη γλσζηηθή επειημία, 

εξκελεπηηθή γλώζε, θαληαζηαθή ζθέςε, αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο (Efland, 2002).  

Ο βξαδηιηάλνο παηδαγσγόο Paulo Freire αμηνπνηνύζε ηελ αηζζεηηθή εκπεηξία ζηε 

κεηαζρεκαηηζηηθή καζεζηαθή δηεξγαζία, ε νπνία, κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνύο θαη κε 

όρεκα ην δηάινγν, νδεγεί ηειηθά ζηελ θξηηηθή αληίιεςε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Η «πξνβιεκαηίδνπζα» θαηά ηνλ  Freire  εθπαίδεπζε ζηεξίδεηαη 

ζηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη δπλακώλεη ηελ αιεζηλή ζθέςε θαη δξάζε πάλσ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα πνπ νδεγεί ζηελ αιιαγή (Freire, 1972). Οη έξεπλέο ηνπ έδεημαλ όηη 

ζρέδηα εξγαζίαο πνπ ελέπιεθαλ ηηο ηέρλεο, θπξίσο ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο ιατθήο 

ηέρλεο, θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ εζληθή/θπιεηηθή θαη πνιηηηζηηθή ηαπηόηεηα ηνπ 

καζεηή είραλ σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ησλ αθαδεκατθώλ ηνπ επηδόζεσλ. ην 

εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ Freire νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδπάδνπλ δεκηνπξγηθά ην 

γλσζηηθό αληηθείκελό ηνπο κε δηάθνξεο κνξθέο θαη δεκηνπξγίεο ηέρλεο, 

επηηπγράλνληαο ζηόρνπο θαη ζηηο δύν πεξηνρέο, γλσζηηθνύο θαη αηζζεηηθνύο. ηα ίδηα 

ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη πξόζθαηεο έξεπλεο ηεο Bamford (2006). 

Σηόρνη πξνγξάκκαηνο (Ελδεηθηηθνί -Τξνπνπνηνύληαη ζύκθσλα κε ην πξόγξακκά 

ζαο) 

Α) Γλώζεηο γηα ηνλ θόζκν, αμίεο θαη ζηάζεηο 

Να εθηηκήζνπλ ηελ θαιιηηερληθή έθθξαζε ησλ ληόπησλ θαιιηηερλώλ αιιά θαη 

γεληθόηεξα λα αλαπηύμνπλ ηελ αηζζεηηθή ηνπο εκπεηξία. Να δερζνύλ εξεζίζκαηα γηα 

λα αζρνιεζνύλ πξνζσπηθά κε ηελ ηέρλε (δσγξαθηθή, θσηνγξαθία, ινγνηερλία) – θαη 

λα αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηά ηνπο. Να εκπιαθνύλ ελεξγά ζηελ πξνβνιή ηνπ 

ηόπνπ ηνπο ζπλεηδεηνπνηώληαο ηελ ηαπηόηεηά ηνπο σο δεκνηώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Γήκνπ θαη αλαιακβάλνληαο δξάζε. 

Β) Καιιηέξγεηα γξακκαηηζκώλ θαη δεμηνηήησλ 



Να νμύλνπλ ηελ παξαηεξεηηθόηεηα θαη ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλόηεηα ώζηε λα 

επηηύρνπλ εύζηνρε δηαηύπσζε θαη επηηπρεκέλε πεξηγξαθή. Να ζπλδπάδνπλ ηνλ 

πεξηγξαθηθό κε ηνλ θξηηηθό ηξόπν. Να εμαζθεζνύλ ζηε ζεκεηνινγία ηεο εηθόλαο θαη  

λα θαιιηεξγήζνπλ ηνλ νπηηθό γξακκαηηζκό. 

Γ) Γλώζεηο γηα ηε γιώζζα 

Να εμνηθεησζνύλ θαη λα γλσξίζνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θεηκεληθνύ ηύπνπ 

ηεο πεξηγξαθήο θαη λα απνθηήζνπλ ηε δεμηόηεηα λα ηα εθαξκόδνπλ ζηελ πξάμε 

επαξθώο ζε ζπγθεθξηκέλεο επηθνηλσληαθέο αλάγθεο. Να πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα, 

ηάμε θαη ζαθήλεηα έλαλ δσγξαθηθό πίλαθα (επηινγή παξαγσγηθνύ ηξόπνπ νξγάλσζεο 

ηεο πεξηγξαθήο - από ην όιν ζηα κέξε). Να νξγαλώλνπλ ηελ πεξηγξαθή ηνπο ζηνλ 

άμνλα ηνπ ρώξνπ (θηλνύκελνη ζηνλ νξηδόληην ή θάζεην άμνλα, από ην θέληξν ζηελ 

πεξηθέξεηα ή κε ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ). Να παξάγνπλ πεξηγξαθηθό 

θείκελν ιακβάλνληαο ππόςε ην επηθνηλσληαθό πιαίζην, ηελ απαηηνύκελε γισζζηθή 

πνηθηιία, πξνζδηνξίδνληαο ηελ νπηηθή γσλία ηεο πεξηγξαθήο ηνπο θαη πξνβαίλνληαο 

ζηνλ δένληα ζρνιηαζκό. 

Φάζεηο θαη δηαδηθαζίεο ( Πεξηγξαθή θάζεσλ πινπνίεζεο θαη παξαδνηέα κε ηε 

κνξθή ππεξζπλδέζκνπ) 

Παίξλνληαο αθνξκή από ην θεθάιαην «Πεξηγξαθή» ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο ηεο 

Α΄ Λπθείνπ θαη ηηο πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ, 

ζρεδηάζακε έλα πνιηηηζηηθό πξόγξακκα πνπ λα αγγίδεη ηα παηδηά θαη λα ηα παξαθηλεί 

ζε δεκηνπξγηθή ελαζρόιεζε κε ηηο θαιέο ηέρλεο. Ο βαζηθόο θνξκόο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε πεξηγξαθή ησλ πηλάθσλ θαη ε παξαγσγή ζρεηηθνύ θεηκέλνπ, 

σζηόζν, επεηδή θάπνηνη πίλαθεο, ηνπνζεηνύκελνη ζε νξηζκέλε ζεηξά, αθεγνύληαλ κηα 

ηζηνξία, ζθεθηήθακε λα δεηήζνπκε από ηα παηδηά λα γξάςνπλ έλα δηήγεκα θαη 

ζπγθεθξηκέλα  έλα εηδύιιην κε επηπρή θαηάιεμε. Η καζήηξηα πνπ πξνζπκνπνηήζεθε 

λα γξάςεη ην δηήγεκα ζπκκεηείρε ζηνλ Παλειιήλην Μαζεηηθό Γηαγσληζκό 

Γηεγήκαηνο ελώ ηα παηδηά πνπ θσηνγξάθηζαλ ηα ηνπία ηεο πεξηνρήο ηνπο, πέξα από 

ηε ρξήζε ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπο ζην ηειηθό καο πξντόλ, ζπκκεηείραλ ζε ηνπηθό 

καζεηηθό δηαγσληζκό θσηνγξαθίαο. 

ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο θξίζεθε ζθόπηκν λα πξνβιεζνύλ κηθξέο ηαηλίεο κε 

πεξηγξαθέο έξγσλ ηέρλεο ώζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηό ην έξγν πνπ ηνπο δεηήζεθε. 

Παξαθνινύζεζαλ ηελ πεξηγξαθή ηεο βπδαληηλήο εηθόλαο ηεο Γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνύ, 

ηελ πεξηγξαθή έξγσλ ηνπ Da Vinci από ηε ζεηξά «Μηα παιέηα γεκάηε δσή» ηεο 

Δθπαηδεπηηθήο Σειεόξαζεο θαη επηπιένλ, γηα λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη 

θεηκεληθό πξόηππν πεξηγξαθήο δσγξαθηθνύ πίλαθα, ηνπο δόζεθε ε πεξηγξαθή ηνπ 

πίλαθα ηνπ Θενηνθόπνπινπ «Η ηαθή ηνπ Κόκε Οξγθάζ» θαη ε αληίζηνηρε ηνπ πίλαθα 

ηνπ Rene Puaux «Η Διιάδα εμεγείξεηαη» από ηα Μαζεζηαθά Αληηθείκελα ηνπ 

Φσηόδεληξνπ. Λόγσ ηνπ γεγνλόηνο όηη νη ζπγθεθξηκέλνη πίλαθεο πνπ πεξηέγξαςαλ 

αλήθνπλ ζηελ ηέρλε naïve, θξίζεθε ζθόπηκν λα ππάξμεη κηα εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ 

κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ηέρλεο κέζα από κηα ζρεηηθή κηθξή ηαηλία.  

https://www.youtube.com/watch?v=bz_L1uB9N-I&feature=youtu.be
http://www.edutv.gr/deyterobathmia/da-vintsi
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8947?locale=el
http://photodentro.edu.gr/cultural/r/8526/6271
https://www.youtube.com/watch?v=SmfwaPg-P7c


Δλ ζπλερεία πξνρσξήζακε δίλνληαο ζηνπο καζεηέο ηηο γεληθέο νδεγίεο πεξηγξαθήο 

δσγξαθηθνύ πίλαθα: αθνινπζνύκε ηνλ παξαγσγηθό ηξόπν νξγάλσζεο ηεο 

πεξηγξαθήο, ην νπνίν ζεκαίλεη πνξεία από ην όιν ζηα κέξε θαη κάιηζηα από πάλσ 

πξνο ηα θάησ θαη από ηελ πεξηθέξεηα ζην θέληξν. Δζηηάδνπκε πξώηα ζην θέληξν θαη 

πξνζπαζνύκε λα βξνύκε ηηο λνεηέο γξακκέο πνπ ρσξίδνπλ ην έξγν ζε κέξε 

(ηεηξάγσλα, νξζνγώληα, θύθινπο).  

Σν εξσηεκαηνιόγην πνπ βνήζεζε ζηελ επεμεξγαζία ησλ πηλάθσλ πεξηειάκβαλε ηα 

αθόινπζα εξσηήκαηα: Αθνύ δώζεηε κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηνπ πίλαθα (ηη βιέπνπκε, 

πνην είλαη ην ζέκα), απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα: 1) Ση βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ 

πίλαθα; Πνην είλαη ην βαζηθό κνηίβν γύξσ από ην νπνίν νξγαλώλνληαη ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία; 2) Πνην είλαη ην πιαίζην, ην ζθεληθό, ηη ρξώκαηα θπξηαξρνύλ, ππάξρεη θσο 

ή πεγέο θσηόο; Πνηνο είλαη ν ρξόλνο ηνπ πίλαθα (επνρή, ώξα ηεο εκέξαο); 3) Πνηα 

πξόζσπα απεηθνλίδνληαη; Πώο είλαη ηνπνζεηεκέλα; Ση θάλνπλ; 4) Τπάξρνπλ 

αιιεγνξίεο, ζπκβνιηζκνί; Ση ζπλαηζζήκαηα καο γελλά ν πίλαθαο; 

Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο εξγάζηεθαλ θαη ζε νκάδεο θαη αηνκηθά. ηελ πξώηε 

θάζε ρσξίζηεθαλ ζε ηξηάδεο έηζη ώζηε λα πεξηγξάςνπλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκό 

πηλάθσλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε έλα εληαίν θείκελν πνπ λα απνδίδεη ηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπιινγήο απηήο. Να αλαθεξζνύλ δειαδή ζηε ζεκαηνινγία ησλ 

έξγσλ, ζηελ παξνπζίαζε ησλ ηνπίσλ ηεο πεξηνρήο, ησλ αγξνηηθώλ εξγαζηώλ πνπ 

γίλνληαλ ηα παιαηόηεξα ρξόληα αιιά θαη ηνπ ηξόπνπ δσήο ησλ αλζξώπσλ, ησλ εζώλ 

θαη ησλ εζίκσλ ηνπο, όπσο δσληαλεύνπλ κέζα από ηνπο πίλαθεο. Δλ ζπλερεία ηα 

επηκέξνπο θείκελα ζπγρσλεύηεθαλ ζε έλα, ην νπνίν ερνγξαθήζεθε γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ηαηλία. 

Σν ηειηθό πξντόλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κηθξνύ κήθνπο ηαηλία, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηνπο δσγξαθηθνύο πίλαθεο ηεο Ισάλλαο Ξέξα θαη ηηο θσηνγξαθίεο ησλ 

καζεηώλ σο νπηηθό πιηθό θαη ερνγξαθεκέλν ην ηειηθό θείκελν πνπ πξνέθπςε από 

ηελ επεμεξγαζία ησλ επηκέξνπο θεηκέλσλ ησλ νκάδσλ.  

Σπκπεξάζκαηα 

Σν βαζηθό δεηνύκελν ήηαλ ε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή ησλ παηδηώλ κε ηελ 

θαιιηηερληθή έθθξαζε ηεο δσγξάθνπ, θαζώο θαη κε ηελ απεηθόληζε ηεο πεξηνρήο 

ηνπο ζε κηα επνρή πνπ έρεη παξέιζεη αιιά κέλεη δσληαλή ζηηο θαξδηέο ησλ γνληώλ θαη 

ησλ παππνύδσλ ηνπο. Η ζέαζε ησλ ηνπίσλ θαη ησλ αλζξώπσλ πνπ αλαπαξηζηάλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο κε ηα κάηηα ηεο ςπρήο θαη ηεο θαξδηάο ησλ παηδηώλ ιεηηνύξγεζε σο 

θαζνξηζηηθό θίλεηξν ώζηε λα εξγαζηνύλ κε πξνζπκία θαη λα αθηεξώζνπλ πνιύ από 

ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο ζην πξόγξακκα. Η αίζζεζε ηεο επίηεπμεο θαη ε 

επηβξάβεπζε, ηόζν από ηνπο γνλείο, ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ 

ζρνιείνπ, όζν θαη από ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα, είραλ ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ελίζρπζε 

ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηώλ θαη ηελ πεξαηηέξσ θηλεηνπνίεζή ηνπο. 

Βηβιηνγξαθία 

https://www.youtube.com/watch?v=4laDjNPRChQ
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