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Η θεµατική περιοχή Ταυτότητα εστιάζει στον στοχασµό και τη δηµιουργία σε σχέση µε τις πολλαπλές 
διαστάσεις της ατοµικής και συλλογικής ταυτότητας. Αναφέρεται στην ενεργοποίηση της δηµιουργικής 
σκέψης σε σχέση µε την αντίληψη, ανάµνηση και φαντασία.  
 
Περιλαµβάνει 
•  την απεικόνιση της πραγµατικότητας των µαθητών/τριών (βιώµατα, εµπειρίες) 
•  την αντίληψη του εαυτού τους σε σχέση µε αντικείµενα και υλικά, χώρους και το ίδιο το πλαίσιό 

τους 
•  τα πιστεύω τους 
•  µηχανισµούς κατασκευής της ταυτότητας µέσα από τις πρακτικές καλλιτεχνών και τη δική τους 

εικαστική δηµιουργία  
 
 

 

Αναλυτικό Πρόγραµµα Εικαστικών Τεχνών 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ταυτότητα 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: (2-3 µαθήµατα των 40 λεπτών) 
ΥΛΙΚΑ: Αχυρόχαρτο ή λευκό χαρτί woodfree (µεγέθους Α2), 
Κιµωλίες, Λαδοπαστέλ, Μαρκαδόροι 
 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
Οι συµµετέχοντες δηµιουργούν εικαστικούς χάρτες διαδροµών που κάνουν από το σπίτι 
τους. Χαρτογραφούν διαδροµές που κάνουν καθηµερινά ή κάποιες φορές, διαδροµές που 
δεν έκαναν ποτέ και θα ήθελαν να κάνουν, διαδροµές σε φανταστικούς χώρους, 
διαδροµές που φοβούνται κτλ. Αποτυπώνουν στα έργα τους τα συναισθήµατά τους για 
κάθε διαδροµή, χρησιµοποιώντας διαφορετικό είδος και χρώµα γραµµής.  

 
  

 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 
ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (1Χ40΄) 
Στα τραπέζια/θρανία υπάρχουν κιµωλίες, λαδοπαστέλ και µαρκαδόροι. Δίνεται σε κάθε 
συµµετέχοντα αχυρόχαρτο ή λευκό χαρτί woodfree µεγέθους Α2. Η µία πλευρά του 
αχυρόχαρτου θα χρησιµοποιηθεί για πειραµατισµούς και η άλλη για τη δηµιουργία του 
τελικού έργου.  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
Εισαγωγή - Παιγνιώδης δραστηριότητα  
Ένα άτοµο από την οµάδα ανακοινώνει ένα συναίσθηµα και τα υπόλοιπα καταγράφουν 
το χρώµα που αντιπροσωπεύει το συγκεκριµένο συναίσθηµα. Ο εκπαιδευτής εστιάζει 
µέσα από συζήτηση στο γεγονός ότι οι συµµετέχοντες έχουν καταγράψει διαφορετικά 
χρώµατα για κάθε συναίσθηµα, αφού αυτό αποτελεί στοιχείο της ταυτότητας του κάθε 
ατόµου.   
 

 

 
 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 
ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (1Χ40΄) 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
Πειραµατισµοί για τη δηµιουργία γραµµών 
 
2.α. Δηµιουργία νοητών γραµµών 
Οι συµµετέχοντες δηµιουργούν νοητές γραµµές µε διάφορους τρόπους (π.χ. µε το χέρι 
τους στον αέρα, περπατώντας ή τρέχοντας στο πάτωµα) και αναφέρουν πώς αισθάνονται 
τη στιγµή που τις δηµιουργούν. Δίνεται έµφαση στη σύνδεση του συναισθήµατος µε το 
είδος της γραµµής (π.χ. ευθεία καµπύλη) και την ταχύτητα µε την οποία δηµιουργήθηκε 
(π.χ. γρήγορα, αργά) 
 
2.β. Δηµιουργία γραµµών στο χαρτί 
Στη συνέχεια πειραµατίζονται, δηµιουργώντας διάφορα είδη γραµµών (π.χ. καµπύλες, 
ευθείες, χοντρές, λεπτές, ζωγραφισµένες γρήγορα ή αργά) µε κιµωλία στην ίδια πλευρά 
του αχυρόχαρτου που κατέγραψαν χρώµατα και συναισθήµατα. 

 

 
 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 
ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (1Χ40΄) 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 
Εικαστική Δηµιουργία 
Γυρίζουν το αχυρόχαρτο στην πλευρά που είναι άδεια για να δηµιουργήσουν το έργο 
τους. Σχεδιάζουν στο κέντρο το σπίτι τους και γύρω γύρω διάφορες πραγµατικές 
διαδροµές που κάνουν. Χρησιµοποιούν διαφορετικό είδος και χρώµα γραµµής για να 
αποτυπώσουν τα συναισθήµατά τους για τη συγκεκριµένη διαδροµή ή/και προορισµό.   
 
Χρησιµοποιούν, αρχικά, κιµωλία, επειδή σβήνεται εύκολα, σε περίπτωση που θέλουν να 
αλλάξουν κάτι. Αφού καταλήξουν στη σύνθεσή τους, την εµπλουτίζουν µε λαδοπαστέλ και 
µαρκαδόρους, µε στόχο την έµφαση σε κάποιες διαδροµές.  

 

 
 



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 
ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2,3Χ40΄ 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
Εικαστική Δηµιουργία – Ολοκλήρωση έργων 
Οι συµµετέχοντες ολοκληρώνουν τα έργα τους.  
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
Αναστοχασµός 
Όταν τα έργα τελειώσουν, εκτίθενται πρόχειρα.  
Οι δηµιουργοί εξηγούν τις προσωπικές τους επιλογές σε σχέση µε το θέµα που είχε 
δοθεί. Οι θεατές παρατηρούν τα έργα των άλλων και εκφράζουν απόψεις ως προς την 
αποτύπωση συναισθηµάτων σε αυτά. Μπορούν επίσης να κάνουν εισηγήσεις για 
αλλαγές στον/στη δηµιουργό.  
 

 

 
 



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ	  ΑΠΟ	  ΤΟ	  	  
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ	  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	  



ΕΝΟΤΗΤΑ 1 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

 
 
 
Το θέµα και οι δραστηριότητες του εργαστηρίου αποτελούν ενότητα βασισµένη στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Εικαστικών Τεχνών και στους Δείκτες Επιτυχίας και 
Επάρκειας. Προσφέρεται για τις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ (Βαθµίδα 2).  
 
Στον πίνακα που επισυνάπτεται (Πίνακας 1) υπάρχουν σηµειωµένοι µε κίτρινο 
χρώµα, οι δείκτες επιτυχίας και επάρκειας της Βαθµίδας 2 που αντιστοιχούν στις  
δραστηριότητες της συγκεκριµένης ενότητας. 
 
Στις επόµενες διαφάνειες παρουσιάζονται έργα παιδιών που δηµιουργήθηκαν στα 
πλαίσια της συγκεκριµένης ενότητας. Τα έργα παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 
εργαστηρίου και αποτέλεσαν ερέθισµα για συζήτηση µεταξύ των συµµετεχόντων.  

 

 
 



ΕΡΓΑ	  ΠΑΙΔΙΩΝ	  



ΕΡΓΑ	  ΠΑΙΔΙΩΝ	  



ΕΡΓΑ	  ΠΑΙΔΙΩΝ	  



ΕΡΓΑ	  ΠΑΙΔΙΩΝ	  



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ταυτότητα 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: (2 µαθήµατα των 40 λεπτών) 
ΥΛΙΚΑ: Εφηµερίδες, Περιοδικά, Ψαλίδια, Γόµες, Λαδοπαστέλ, 
Μαρκαδόροι 
 
ΣΚΕΠΤΙΚΟ 
Οι συµµετέχοντες αλληλεπιδρούν µε έργα τέχνης σουρεαλιστών εικαστικών 
καλλιτεχνών, στα οποία υπάρχει αντιπαράθεση δύο αντικειµένων. Η αντιπαράθεση 
(juxtaposition) στην τέχνη αναφέρεται στον συνδυασµό δύο οικείων αντικειµένων µε 
παράλογο ή παράξενο τρόπο.  
 
Οι συµµετέχοντες δίνουν προσωπικές ερµηνείες ως προς το νόηµα του κάθε 
συνδυασµού. Στη συνέχεια δηµιουργούν δικά τους έργα, τα παρουσιάζουν και 
δίνουν προσωπικές ερµηνείες.  
 
  

 

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2  

ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (1Χ40΄) 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
Εισαγωγή: Αλληλεπίδραση µε έργα τέχνης 
Παρουσιάζονται τα έργα «Τηλέφωνο αστακός» και «Απίθανο ... αλλά όχι 
αδύνατο» (στον βιντεοπροβολέα ή τυπωµένα). Οι συµµετέχοντες καλούνται να 
δώσουν πιθανές ερµηνείες. Ο εκπαιδευτής εστιάζει στον παράλογο συνδυασµό και 
εξηγεί ότι οι σουρεαλιστές ζωγράφιζαν ό,τι τους ερχόταν στο µυαλό, χωρίς να τους 
ενδιαφέρει αν αυτό είναι λογικό ή όχι*.  
 
* Έτσι γίνεται σύνδεση µε τη θεµατική περιοχή «Ταυτότητα». Οι σουρεαλιστές µε 
αυτό τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση στο υποσυνείδητό τους, το οποίο είναι ένα 
σηµαντικό µέρος του εαυτού.  

 
 

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 



Salvador	  Dali,	  «Τηλέφωνο	  αστακός»,	  1936	  
	  	  



Giuseppe	  Colarusso,	  "Unlikely…	  but	  not	  Impossible»	  /	  «Απίθανο	  ...	  αλλά	  όχι	  αδύνατο»,	  Σειρά	  ψηφιακά	  επεξεργασμένων	  φωτογραφιών	  



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

 
 
 
 
 

Επιπρόσθετα έργα  
που µπορούν να αξιοποιηθούν στη δραστηριότητα 1 

 

 
 

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 



Vladimir	  Kush,	  «Αφρικανική	  Σονάτα»,	  	  
	  	  



Giuseppe	  Colarusso,	  "Unlikely…	  but	  not	  Impossible»	  /	  «Απίθανο	  ...	  αλλά	  όχι	  αδύνατο»,	  Σειρά	  ψηφιακά	  επεξεργασμένων	  φωτογραφιών	  



Giuseppe	  Colarusso,	  "Unlikely…	  but	  not	  Impossible»	  /	  «Απίθανο	  ...	  αλλά	  όχι	  αδύνατο»,	  Σειρά	  ψηφιακά	  επεξεργασμένων	  φωτογραφιών	  



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΜΑΘΗΜΑ 1 (1Χ40΄) 
  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
Εικαστική δηµιουργία 
Στα θρανία/τραπέζια υπάρχουν όλα τα υλικά (εφηµερίδες, περιοδικά, ψαλίδια, γόµες, 
λαδοπαστέλ, µαρκαδόροι). Οι συµµετέχοντες επιλέγουν ένα φύλλο εφηµερίδας και 
ζωγραφίζουν σε αυτό ένα πρόσωπο. Στη συνέχεια βρίσκουν σε περιοδικά την εικόνα ενός 
αντικειµένου που δεν είναι καπέλο, το κόβουν γύρω γύρω και το «φορούν» στο πρόσωπο 
που ζωγράφισαν σαν καπέλο (κολλάζ). 
 
Σηµείωση: Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι όλες οι επιλογές (κοµµάτι εφηµερίδας, 
αντικείµενο για καπέλο) πρέπει να γίνουν χωρίς να σκεφτούν γιατί το επιλέγουν. Πρέπει 
να επιλέξουν το πρώτο πράγµα που τους κάνει εντύπωση. Θα προσπαθήσουν να 
ερµηνεύσουν τις επιλογές τους, µετά τη δηµιουργία του έργου.  

 
 

 

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 
ΜΑΘΗΜΑ 2 (1Χ40΄) 
  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 
Ολοκλήρωση δραστηριότητας 2 (µαθήµατος 1) και στοχασµός 
Αφού ολοκληρωθούν όλα τα έργα, εκτίθενται και οι συµµετέχοντες δίνουν προσωπικές 
ερµηνείες για τους παράλογους συνδυασµούς. 
 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 
Εµπλουτισµός συνθέσεων 
Οι συµµετέχοντες εµπλουτίζουν τα έργα τους µε µαρκαδόρους και λαδοπαστέλ. Ψάχνουν 
λέξεις στο κοµµάτι της εφηµερίδας πάνω στο οποίο σχεδίασαν που πιθανώς να 
συνδέονται µε αυτό που παρουσιάζει το έργο τους. Συνδέουν εικαστικά τις λέξεις αυτές µε 
το κεφάλι ή/και το καπέλο. Αν χρειαστεί, δίνεται περισσότερος χρόνος σε επόµενο 
µάθηµα για την ολοκλήρωση των έργων. 
 

 
 

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 

 
 
 

ΟΜΑΔΙΚΟ, ΣΟΥΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

«ΕΞΑΙΣΙΟ ΠΤΩΜΑ» 
Ένας  

σουρεαλιστικός  
χαρακτήρας 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 

 
«ΕΞΑΙΣΙΟ ΠΤΩΜΑ» 

Το παιχνίδι ξεκίνησε από τους σουρεαλιστές λογοτέχνες. Όσον αφορά σε µια εικαστική 
προσέγγιση του παιχνιδιού, µια οµάδα 4 ατόµων, µπορεί να δηµιουργήσει ένα σουρεαλιστικό 
χαρακτήρα ως εξής: 
 
Το πρώτο άτοµο σχεδιάζει το κεφάλι κρύβοντας αυτό που σχεδιάζει από την υπόλοιπη 
οµάδα. Το κεφάλι µπορεί να είναι ανθρώπινο ή µη και να περιλαµβάνει περίεργα στοιχεία. 
Αφού τελειώσει το πρώτο άτοµο, διπλώνει το χαρτί µε τρόπο που να κρύβεται αυτό που 
σχεδίασε και το δίνει στο επόµενο άτοµο για να σχεδιάσει το σώµα. Το παιχνίδι συνεχίζεται 
µέχρι να ολοκληρωθεί η φιγούρα. Στο τέλος η οµάδα ξεδιπλώνει το χαρτί και βλέπει για 
πρώτη φορά ολοκληρωµένη τη φιγούρα που δηµιουργήθηκε. Στη συνέχεια µπορούν να την 
ονοµάσουν, να την χρωµατίσουν κτλ.  
 
Οι σουρεαλιστές λογοτέχνες έγραφαν οµαδικά ποιήµατα µε αυτό τον τρόπο. Το πρώτο 
ποίηµα που γράφτηκε έδωσε και το όνοµα στο παιχνίδι: 

«Το εξαίσιο πτώµα θα πιει το καινούριο κρασί» 



Jake Chapman, Dinos Chapman 
 

«Exquisite Corpse 2000» 
(«Εξαίσιο πτώµα 2000») 

 
Χαλκογραφία σε χαρτί 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 
 

 

ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 

 
Τι µπορεί να είναι µια πιτσιλιά; Σε τι µπορεί να µετατραπεί; 
Οι συµµετέχοντες δηµιουργούν µε µπογιά µια πιτσιλιά σε λευκό 
χαρτί. Στη συνέχεια παρατηρούν την πιτσιλιά και την µετατρέπουν 
σε κάτι άλλο σχεδιάζοντας το υπόλοιπο σχέδιο µε λαδοπαστέλ.   

 
 
 

 



ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ	  ΑΠΟ	  ΤΟ	  	  
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ	  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ	  



ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 

 
 
 
Το θέµα και οι δραστηριότητες του εργαστηρίου αποτελούν ενότητα βασισµένη στο 
Αναλυτικό Πρόγραµµα Εικαστικών Τεχνών και στους Δείκτες Επιτυχίας και 
Επάρκειας. Προσφέρεται για τις τάξεις Γ΄, Δ΄ και Ε΄ (Βαθµίδα 2).  
 
Στον πίνακα που επισυνάπτεται (Πίνακας 2) υπάρχουν σηµειωµένοι µε κίτρινο 
χρώµα, οι δείκτες επιτυχίας και επάρκειας της Βαθµίδας 2 που αντιστοιχούν στις  
δραστηριότητες της συγκεκριµένης ενότητας. 

 
 


