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Είναι η μεγαλύτερη διεθνής έρευνα στον χώρο 

της εκπαίδευσης. 

Ξεκίνησε το 2000.

Στην έρευνα PISA 2018 συμμετέχουν

περισσότερες από 80 χώρες.

Είναι η τρίτη (3η) συμμετοχή της Κύπρου.



Διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Οργανισμού 

Οικονομικής     Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

έρευνας έχει Διεθνής Κοινοπραξία Οργανισμών.

Σε κάθε χώρα υπάρχει το Εθνικό Κέντρο PISA.

Εθνικό Κέντρο PISA 2018 για την Κύπρο:

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης        

(ΚΕΕΑ)

Ι. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 
PISA (II)



Ι. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA 

(III)
 Απευθύνεται σε δεκαπεντάχρονους/ες μαθητές/τριες.

 Διευκρινίζεται ότι το κριτήριο επιλογής των μαθητών/τριών αφορά 

αυστηρά στην ηλικία των παιδιών, ανεξαρτήτως της τάξης στην οποία 

φοιτούν.

 Αξιολογεί την επίδοση: στην Κατανόηση Κειμένου

στα Μαθηματικά

στις Φυσικές Επιστήμες  

Επίπεδα Εγγραμματισμού – Δεξιοτήτων.



ΙI. Κύρια Έρευνα PISA 2018
 Εξεταστική Περίοδος:

5 Μαρτίου – 11 Μαΐου 2018

 Συμμετέχουν όλα τα Δημόσια και Iδιωτικά

σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης με

επιλέξιμους μαθητές/τριες

 Δείγμα: 110 μαθητές (ανά Σχολείο)

 Κριτήριο επιλογής: μαθητές/τριες που

γεννήθηκαν από 1/1/2002 - 31/12/2002

 Τυχαία επιλογή μαθητών/τριών από τη Διεθνή

Κοινοπραξία Οργανισμών που έχει την ευθύνη

για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της

έρευνας.

 Όλες οι διαδικασίες της έρευνας θα γίνουν

ηλεκτρονικά.



Στο πλαίσιο μιας συνεχούς και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ  

σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος των μαθητών/τριών, 

είναι αναγκαίο οι μαθητές/τριες :

 Να ενθαρρύνονται και να καθοδηγούνται επαρκώς, έτσι ώστε

να συμμετέχουν γενικότερα σε διεθνείς εξετάσεις.

 Να νιώθουν ότι αυτοί/ές όπως και οι καθηγητές/τριες είναι

αναπόσπαστα μέλη μιας σχολικής κοινότητας, η οποία μέσα

από τη συμμετοχή της σε προγράμματα και έρευνες,

συμβάλλει στη βελτίωση των κοινωνικοοικονομικών

συνθηκών της ευρύτερης κοινωνίας.

III. Ρόλος του σχολείου, των 

καθηγητών/τριών, αλλά και του 

οικογενειακού περιβάλλοντος 



IV.Στρατηγικές μάθησης στο PISA
• Απομνημόνευσης (ανάκληση γνώσης)

στοχεύουν στη δεξιότητα εκμάθησης και τη
μεταφορά της γνώσης σε νέο περιβάλλον

• Eπεξεργασίας

στοχεύουν στη δεξιότητα της σύνδεσης νέου
υλικού με κάτι που ο μαθητής γνωρίζει

• Eλέγχου

στοχεύουν στη δεξιότητα προσδιορισμού του τι
έχει ήδη μάθει, για να προσδιορίσει τι άλλο
χρειάζεται να μάθει
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• Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν τη μάθηση με
την παροχή άμεσων και σαφών οδηγιών για
την κατανόηση και την αντιμετώπιση
προβλημάτων.

• Οι νέες πληροφορίες ενσωματώνονται στην
προηγούμενη κατανόηση με στρατηγικές
επεξεργασίας ή στρατηγικές ελέγχου, ώστε ο
μαθητής αναγνωρίζει το σπουδαιότερο υλικό
και για τις έννοιες που δεν έχει καταλάβει,
αναζητεί περισσότερες πληροφορίες για να
αποσαφηνίσει το πρόβλημα.
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VI. Στρατηγικές Μάθησης - Διδακτική πράξη 

σε σχέση με το PISA
• Σύνδεση καθημερινότητας με τη διδακτική πράξη

• Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο μάθημα

• Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία
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VII. Αποδεσμευμένο υλικό

Το αποδεσμευμένο εξεταστικό υλικό είναι

εξαιρετικά χρήσιμο για σκοπούς εξοικείωσης

των μαθητών/τριών με το περιεχόμενο και τη

φύση των ασκήσεων της αξιολόγησης PISA.



VIII. Αποδεσμευμένο υλικό

http://www.keea.pi.ac.cy/pisa

http://www.keea.pi.ac.cy/pisa


ΙΧ. Επίπεδα εγγραμματισμού 

ως προς την Κατανόηση Κειμένου

(Αφορά όλες τις ειδικότητες)
 Ο εγγραμματισμός στην Κατανόηση Κειμένου, σύμφωνα με το

πλαίσιο αξιολόγησης του Προγράμματος PISA, προσδιορίζει και
προσδιορίζεται από τις δεξιότητες:

• ενσωμάτωσης πληροφοριών από το κείμενο στις γνωστικές δομές
του αναγνώστη.

• εφαρμογής και λειτουργίας των πληροφοριών που βρίσκονται σε
ένα κείμενο.

• αξιολόγησης των επιχειρημάτων ή των απόψεων που
παρουσιάζονται στο κείμενο σε σχέση με τον στόχο του
αναγνώστη.

• ανάκλησης σκέψεων και εμπειριών του αναγνώστη, καθώς
διαβάζει το κείμενο.

• ενίσχυσης των κινήτρων, αλλά και του ενδιαφέροντος
ενασχόλησης με κείμενα για σκοπούς ευχαρίστησης και
ικανοποίησης προσωπικών στόχων.



Κατανόησης

Χρήσης

ΑξιολόγησηςΑναστοχασμού

Ενασχόλησης



ΙΧ. Πληροφορίες ως προς 

το Δοκίμιο Κατανόησης 

Κειμένου 
Το Δοκίμιο Κατανόησης Κειμένου για το PISA

αποτελείται από διαφορετικούς τύπους κειμένων-

ασκήσεων, που περιλαμβάνουν ερωτήσεις

πολλαπλής επιλογής και ανοικτές ερωτήσεις

σύντομης ή εκτενούς απάντησης.

Ένα καινούριο στοιχείο στο Πρόγραμμα PISA 2018

είναι η μέτρηση της άνεσης και επάρκειας των

μαθητών/τριών στην ανάγνωση κειμένου, αφού

όπως έχει διαφανεί, η απουσία της αποτελεί εμπόδιο

στην απρόσκοπτη κατανόηση κειμένου.



Παραδείγματα ασκήσεων 

Κατανόησης Κειμένου (2)

http://keea-
pisa.pi.ac.cy/pisa/data/uploads/examples/katanoisikeimenou2
006.pdf



Παραδείγματα ασκήσεων 

Κατανόησης Κειμένου (2)

http://keea-
pisa.pi.ac.cy/pisa/data/uploads/examples/katanoisikeimenou2
006.pdf



Δείγματα ασκήσεων 
από το αποδεσμευμένο υλικό

του PISA



Πρόβλημα ΙΙΙ









Πρόβλημα V











7ος Παγκύπριος Διαγωνισμός 
Εικαστικών Τεχνών

Πενθήμερο Πολιτιστικό Φεστιβάλ



Το θέμα του φετινού Διαγωνισμού είναι:

«ΤΑΞΙΔΙΑ – ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, από την κυριολεξία στη μεταφορά»

Το ξεκίνημα μιας μακράς πορείας – η επιτυχής διαδρομή  ή και τα γόνιμα αδιέξοδα – το 
τελικό φτάσιμο ή επιστροφή.

Το ταξίδι ως συμπυκνωμένος χρόνος, άθροισμα εικόνων και συναισθημάτων. 

Ι.          Το ταξίδι
• Η πολιτιστική διαδρομή
• Ταξίδι για σπουδές 
• Η μετανάστευση, μετακινήσεις πληθυσμών

ΙΙ. Οι εσωτερικές διαδρομές:
• Τα όνειρα, η ονειροπόληση, ταξίδια του μυαλού 
• Εικαστικό ταξίδι μέσα από τη ζωγραφική και τα έργα τέχνης
• Το υπαρξιακό ταξίδι της ζωής 
• Η διαδρομή προς έναν στόχο
• Ταξίδι του μαθητή από την άγνοια στη γνώση
• Ταξίδι των διαπροσωπικών σχέσεων

ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Tο 2018 έχει ανακηρυχτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής

Κληρονομιάς (EYCH 2018), με στόχο την ανάδειξη του πλούτου και της πολυμορφίας της

πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, η οποία μας ενώνει μέσα από την ποικιλομορφία

της και τονώνει το αίσθημα της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.

Kαλούνται οι καθηγητές/τριες των ΕικαστικώνΤεχνών, όπως κάτω από τη θεματική του

7ου Διαγωνισμού Εικαστικών Τεχνών «Πολιτιστικές Διαδρομές», έχουν κατά νουν στις

εικαστικές τους προσεγγίσεις τη θεματική του Έτους, ώστε να καθοδηγήσουν τους

μαθητές/τριές τους στο να εξερευνήσουν και κατ’ επέκταση να αποδώσουν στα έργα

τους την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, καθώς και την ανάλογη

καλλιτεχνική συνεισφορά της πατρίδας μας σ’ αυτήν.

2018 Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς



Κατηγορίες συμμετοχής
Τα έργα, ανάλογα με τον αριθμό των δημιουργών τους και ανάλογα με τα υλικά και μέσα που 
επιλέγουν οι μαθητές, χωρίζονται σε 3 ομάδες και δώδεκα  (12) κατηγορίες:
Α.   Ατομικές Εργασίες
Β.   Ομαδικές Εργασίες (μέχρι 5 μαθητές)
Γ.    Μνημειακά έργα (άνω των 5 μαθητών)

1.   Σχέδιο
2.   Ζωγραφική
3. Χαρακτική
4. Γλυπτική - τριδιάστατες κατασκευές
5.   Animation ή Κόμικς
6.   Video art 
7.   Performance ή Installation (Εγκατάσταση)
8.   Αφίσα 
9.  Φωτογραφία:   α) Ασπρόμαυρη,  β) ΄Εγχρωμη
10.  Εφαρμογές του Ελεύθερου και του Προοπτικού Σχεδίου 
11.  Ενδυμασία ή έντεχνο χρηστικό Αντικείμενο, Σχεδιασμός και Κατασκευή
12.  Artist Book (Καλλιτεχνικό Βιβλίο)

Έργα Μεγάλων Διαστάσεων
Σε περιπτώσεις έργων μεγάλων διαστάσεων, των οποίων η μεταφορά είναι δύσκολη, δεν θα αποστέλλονται τα
ίδια τα έργα, αλλά θα αποστέλλεται φωτογραφικό υλικό (κολλημένο σε χαρτόνι ή foam board), στο οποίο θα
απεικονίζεται η διαδικασία της δημιουργίας, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Δυνατόν να αποσταλεί και μέρος
(απόσπασμα) του έργου, όπου είναι εφικτό.



Κριτήρια Αξιολόγησης
α) Η πορεία της δημιουργικής διαδικασίας του Έργου, σε ποσοστό 40%
• Έρευνα / μελέτη
• Φωτογραφίες, κείμενα 
• Προσχέδια με πολλαπλές επιλογές
• Ένταξη μορφοπλαστικών στοιχείων
• Ένταξη ιστορίας της τέχνης
• Ανάπτυξη προσχεδίου  και ιδέας 
• Υποστηρικτικό κείμενο τελικού έργου (μέχρι 150 λέξεις)

β) Το τελικό Έργο, σε ποσοστό 60%
• Προσωπική έκφραση και επιλεγόμενη λύση στο εικαστικό πρόβλημα
• Αξιοποίηση στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των υλικών και μέσων
• Αρχές σύνθεσης
• Εναρμόνιση των καλλιτεχνικών / δομικών στοιχείων στην παρουσίαση της 

ιδέας
• Αισθητικό αποτέλεσμα



Επιλογή και αποστολή έργων

Ο αριθμός των Έργων που θα επιλεγούν για την

ποιότητά τους από το κάθε Σχολείο είναι μέχρι δύο (2)

έργα ανά κατηγορία.

Ακολούθως, θα πρέπει τα έργα να αποσταλούν έως

την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018, στα κατά τόπους

Επαρχιακά Κέντρα:

Λευκωσία: Κέντρο Τέχνης Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης

Λεμεσός: Λανίτειο Λύκειο Α΄

Λάρνακα: Λύκειο Αγίου Γεωργίου

Πάφος: Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄
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 Παγκύπριος Διαγωνισµός Εικαστικών Τεχνών 

                              Έντυπο Συµµετοχής      

 
Σχολείο  …………………………………………………………………………………... 

Επαρχία………..……………………………...…………………………………………..                                                                                                                            
  

 

 

Όνοµα Διευθυντή………………………………………………………………………….                                                                         

Υπογραφή Διευθυντή .…………………………………………………………………... 

 

α/α Κατηγορία	 Αρ.	έργων	

1 Ατοµικές Εργασίες	 	

2 Οµαδικές Εργασίες (µέχρι 5 µαθητές)	 	

3 Μνηµειακά έργα	 	

4  Χαρακτική 	

5     Γλυπτική 	

6 Animation	 	

7 Video art	 	

8 Performance - Εγκατάσταση	 	

9 Αφίσα	 	

10 Φωτογραφία	 	

11 Εφαρµογές του Ελεύθερου - Προοπτικού Σχεδίου	 	

12	 Σχεδιασµός και κατασκευή ενδυµασίας	 	

13 Artist Book 	

Για κάθε κατηγορία να
δηλώσετε τον αριθμό έργων
που αποστέλλετε.
Να σταλεί με τηλεομοιότυπο
στο 22800862 (για Γραφείο
Επιθεώρησης Τέχνης) στο
Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού.

Να αναγράψετε στα δεξιά αν είναι 

Α. Ατομική /  Β. Ομαδική /  Γ.Μνημειακή εργασία.



Ημερίδα για Ειδικές Μονάδες
Σύνδεσμος CARTA



Επιµορφωτική Ηµερίδα Ειδικής Αγωγής 
 
Σχετικά µε το πιο πάνω θέµα, πληροφορείστε ότι το Γραφείο Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης και η Επιθεώρηση Τέχνης Μέσης Εκπαίδευσης προτίθενται να 
διοργανώσουν Ηµερίδα στις 14 Μαρτίου 2018, ηµέρα Εκπαιδευτικού, µε θέµα 
«Δηµιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίµηση». Η Ηµερίδα θα απευθύνεται σε 
εκπαιδευτικούς Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας, οι οποίοι/ες διδάσκουν σε 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής. 

Εισηγητές στη διοργάνωση θα είναι µέλη του Συνδέσµου Εικαστικής Θεραπείας 
Κύπρου (CArTA). Οι ίδιοι εισηγητές πραγµατοποίησαν και πέρσι (αφιλοκερδώς) 
Ηµερίδα µε θέµα «Έλα στη θέση µου», η οποία απευθυνόταν επίσης σε 
εκπαιδευτικούς Εικαστικών Τεχνών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης.  

Η Ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί παράλληλα στη Λευκωσία και Λεµεσό για να 
καλύψει όλες τις επαρχίες ως εξής: 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Λευκωσία / Λάρνακα/ 

Αµµόχωστος   

Τετάρτη 14/3/2018 

 

08:30 - 13:30 Περιφερειακό Γυµνάσιο 

Πέρα Χωρίου και 

Νήσου 

Λεµεσός / Πάφος 

 

Τετάρτη 14/3/2018 08:30 - 13:30 Γυµνάσιο 

Καλογεροπούλου 

 
 
 



Ηµερίδα µε θέµα «Δηµιουργική Έκφραση και Αυτοεκτίµηση» 
από τον Σύνδεσµο Εικαστικής Θεραπείας Κύπρου (CArTA) 

 
         

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Στο τέλος της Ηµερίδας θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης. 



Ε ι κ α σ τ ι κ ή   Α ν τ ί λ η ψ η

























































































































































Αξιολόγηση του μαθητή

α. Παγκύπριες Εξετάσεις και εξεταζόμενα Μαθήματα

β. Εξεταστικά δοκίμια

γ. 6η Κατεύθυνση Καλών Τεχνών



Ελεύθερο - Προοπτικό

































































ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ
Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες και 30΄ λεπτά ( σύνολο 210΄ λεπτά)

Δίδονται 2 ασκήσεις:

Α. ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (με τα ως άνω υλικά)
Άσκηση 1

Α. Δίδεται κάτοψη, πρόσοψη και πλάγια όψη κτηρίου και ζητείται να κατασκευαστεί το προοπτικό σχέδιο του 
κτηρίου.
Β. Να προστεθούν στοιχεία περιβάλλοντος (δέντρα, φιγούρες).
Γ. Επιπρόσθετα οικοδομικά στοιχεία (πλακόστρωτα, πόρτες, παράθυρα, δωμάτια, ανθώνες κλπ).
Δ. Να αποδοθεί η όλη σύνθεση με χρώμα.
(Μονάδες 60)

Β. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ (με μολύβι) εκ του φυσικού
Άσκηση 2 : Δίδεται νεκρή φύση με 3 στοιχεία και ζητείται να σχεδιαστεί με ελεύθερο χέρι.
(Μονάδες 40)

Η σύνθεση θα αξιολογηθεί στα ακόλουθα:
1. καλή τοποθέτηση στον σχεδιαστικό χώρο
2. ορθές αναλογίες
3. ποιότητα περιγράμματος και απόδοση φόντου
4. τονική διαβάθμιση – φωτοσκίαση
5. απόδοση υφής
6. απόδοση του όγκου και του βάθους/χώρου

Καλούνται οι εξεταζόμενοι/νες να έχουν μαζί τους όλα τα προαναφερόμενα υλικά σχεδίασης







Α΄ Σειρά



Θέματα Τέχνης



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ	ΠΑΙΔΕΙΑΣ	ΚΑΙ	ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΝΩΤΕΡΗΣ	ΚΑΙ	ΑΝΩΤΑΤΗΣ	ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	

	
ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	2017	

	 		
ΜΑΘΗΜΑ:	ΘΕΜΑΤΑ	ΤΕΧΝΗΣ	
B΄	ΣΕΙΡΑ	

Ημερομηνία	εξέτασης:	14	Ιουνίου	2017,	ώρα	:	07.45	π.μ.	–	10.45	π.μ.	
Διάρκεια	Εξέτασης:	3	ώρες	

	
Το	εξεταστικό	δοκίμιο	χωρίζεται	σε	τρία	μέρη:	
Μέρος	Α:	Θεωρητικό		(ερωτήσεις)																																												Μονάδες	30	

Μέρος	Β:	Σύνθεση	εκ	του	φυσικού	με	χρώμα																								Μονάδες	50	
Μέρος	Γ:		Σχέδιο	εκ	του	φυσικού	με	μολύβι																											Μονάδες	20	
	
Το	εξεταστικό	δοκίμιο	αποτελείται	από	4	σελίδες.	
	

ΜΕΡΟΣ	Α:	Θεωρητικό	(Μον.	30)	
Να	απαντήσετε	σε	όλες	τις	ερωτήσεις.															

Ερώτηση	1	(Μον.	9)	
	
Να	αναφέρετε	τρία	(3)	χαρακτηριστικά	του	Ντανταϊσμού.	

1.	………………………………………………………………..	

………………………………………………………………………	

……………………………………………………………………...	

………………………………………………………………………	

	

2.	……………………………………………………………….…	

………………………………………………………………………	

……………………………………………………………………….	

……………………………………………………………………….	

	

3.	……………………………………………………………………	

……………………………………………………………………….	

……………………………………………………………………….	

……………………………………………………………………….	

	 -	1	-	



Ερώτηση	2	(Μον.	10)	
Σε	ποια	περίοδο/κίνημα	και	σε	ποιον	καλλιτέχνη	ανήκουν	το	κάθε	ένα	από	τα	έργα	α	και	β.	
Έργο	α:		περίοδος/κίνημα………………………….….				καλλιτέχνης………………………..……….	

Έργο	β:		περίοδος/κίνημα……………………….....….				καλλιτέχνης…………………………..…….	
	

Να	συγκρίνετε	τα	δύο	έργα	στα	ακόλουθα	σημεία:		
Απόδοση	ανθρώπινης	φιγούρας:	
Έργο	α:	.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Έργο	β:	.………………………………………………………………………………………………………………………………………………...	
	

Απόδοση	χώρου:	
Έργο	α:	.………………………………………………………………………………………………....……………………………………………	
Έργο	β:	.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
Απόδοση	χρώματος:	
Έργο	α:	.………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Έργο	β:	.………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
																																α.	 β.	

Ερώτηση	3	(Μον.	3)	
	

Να	υπογραμμίσετε	δύο	(2)	χαρακτηριστικά	της	Φοβιστικής	Τέχνης.	

	

1. 		Ρεαλιστική	απόδοση	του	θέματος 	 	 	 	 	 		

2. 		Καθαρή	γεωμετρική	τέχνη	

3. 		Εκφραστική	ελευθερία	του	καλλιτέχνη	στη	χρήση	του	χρώματος	

4. 		Στατικότητα	και	ηρεμία	

5. 		Διακοσμητική	διάθεση		

6. 		Θρησκευτικά	θέματα	 -	2	-	



Ερώτηση	5	(Μον.8)		

Σε	ποια	περίοδο	ή	κίνημα	ανήκει	το	κάθε	ένα	από	τα	έργα	αρ.	1	-	4;		

Σε	ποιον	καλλιτέχνη	ανήκει	το	κάθε	ένα	από	αυτά;	

Να	γράψετε	τις	απαντήσεις	σας	κάτω	από	κάθε	έργο	

1……………………………………………….	

…………………………………………………	

2……………………………………………….	

…………………………………………………	

4……………………………………………….	

…………………………………………………	

3……………………………………………….	

…………………………………………………	 -	3	-	



ΜΕΡΟΣ	Β:	Σύνθεση		εκ	του	φυσικού	με	χρώμα	(Μον.50)	
														
Να	ζωγραφίσετε	με	χρώμα	στο	χαρτονάκι	μεγέθους	Α3,	τα	αντικείμενα	που	βλέπετε	στη	Νεκρή	

Φύση.	
																																																																																																																								

Το	χαρτονάκι	σχεδίασης	μπορεί	να	τοποθετηθεί	οριζόντια	ή	κάθετα.		
Η	σύνθεση	θα	αξιολογηθεί	ως	προς	τα	ακόλουθα:	
1.	Ορθή	τοποθέτηση	των	αντικειμένων	

2.	Αναλογίες		
3.	Ορθή	απόδοση	αποχρώσεων,	τονικής	διαβάθμισης	και	όγκου	

4.	Ευαισθησία	περιγράμματος	
5.	Απόδοση	υφής	
	

Μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	ένα	ή	και	περισσότερα	από	τα	πιο	κάτω	υλικά:																						
παστέλ,	χρωματιστά	μολύβια,	τέμπερες,	ακρυλικά	και	ακουαρέλες.		
	

Η	εργασία	σας	θα	πρέπει	να	είναι	στεγνή	κατά	την	παράδοσή		της.	
	

	
ΜΕΡΟΣ	Γ:	Σχέδιο	εκ	του	φυσικού	με	μολύβι	(Μον.20)	
	

Να	σχεδιάσετε	με	μολύβι	στο	χαρτονάκι	μεγέθους	Α4,	το	πιπέρι	που	βλέπετε	στη	Νεκρή	Φύση.																																																																							
	

Μπορείτε	να	χρησιμοποιήσετε	μολύβια	από	ΗΒ	μέχρι	4Β.	
	
Το	χαρτονάκι	μπορεί	να	τοποθετηθεί	οριζόντια	ή	κάθετα.	

Η	σύνθεση	θα	αξιολογηθεί	ως	προς	τα	ακόλουθα:	
1.	Ορθή	τοποθέτηση	

2.	Αναλογίες		
3.	Ορθή	απόδοση		τονικής	διαβάθμισης,	φωτοσκίασης	και	όγκου	
4.	Ευαισθησία	περιγράμματος	
5.	Απόδοση	υφής	
	

	
ΚΑΛΗ	ΕΠΙΤΥΧΙΑ!	

-	4	-	





Εικαστικές Εφαρμογές
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Διάφορα…






