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1. Ταυτότητα προγράμματος

Πρόκειται για ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που έλαβε χώρα στο Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Αιγάλεω.

Μια σχολική μονάδα ειδικής αγωγής που ανήκει στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.

Οι μαθητές κλήθηκαν να προσεγγίσουν την έννοια της λαϊκής τέχνης, να 
αναγνωρίσουν τα χρηστικά αντικείμενα και να εστιάσουν στα διακοσμητικά 
μοτίβα. Επίσης, στη συνέχεια να δημιουργήσουν το δικό τους αντικείμενο και 
πάνω σε αυτό να εφαρμόσουν το μοτίβο που επεξεργάστηκαν.



2. Στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος

Σχολικό έτος: 2021-22

Σχολείο: ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω

Αριθμός μαθητών: μικτή ομάδα 10 μαθητών 

Διάρκεια: 4 μήνες (Φεβρουάριος έως και Μάιος), δίωρες εβδομαδιαίες συναντήσεις 

Σύνδεση με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ: Αισθητική Αγωγή, Χειροτεχνία



Παροχή ευκαιριών στους μαθητές για την καλλιέργεια:
•της δημιουργικότητας 
•της αισθητικής αντίληψης
•των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων
•της προσωπικής ταυτότητας

Εναρμόνιση με τις βασικές παιδαγωγικές αξίες που αφορούν 
στην καλλιέργεια της: 
•πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Τέλος, οι μαθητές/τριες καλούνται να αντιληφθούν τη δύναμη της λαϊκής
τέχνης στον σύγχρονο σχεδιασμό για την παραγωγή νέων μοτίβων και
χρήσεων.

3. Σκοπός



4. Στόχοι

Οι μαθητές/τριες να: 
• αναγνωρίζουν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς
• δίνουν πολλά και διαφορετικά νοήματα σε μοτίβα της λαϊκής τέχνης που 

επεξεργάζονται 
• εφαρμόζουν διαφορετικά υλικά και τεχνικές στον σχεδιασμό
• εστιάζουν στη φαντασία τους και τις αισθήσεις τους
• χρησιμοποιούν την αφαιρετική και την κριτική σκέψη 
• μαζεύουν στοιχεία με πολλούς τρόπους 
• οικοδομούν και μετασχηματίζουν εικόνες και αντικείμενα
• αλληλοεπιδρούν με τα στοιχεία του περιβάλλοντος 
• αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως κομμάτια της παράδοσης
• δημιουργούν τα δικά τους αντικείμενα και μοτίβα
• αντιλαμβάνονται την καλλιτεχνική δημιουργία ως εμπειρία που διαμοιράζεται.



• Καταιγισμός ιδεών.

• Συζήτηση.

• Διαδικτυακή έρευνα.

• Ανάλυση των στοιχείων της ερευνάς.

• Πειραματισμός – επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας.

• Δημιουργία νέων μοτίβων.

4. Μεθοδολογία – Τεχνικές



5. Στάδια υλοποίησης (i)

Στάδιο 1ο: Εισαγωγή του θέματος – Συζήτηση – Αναζήτηση πληροφοριών
[3 εβδομάδες]

• ενημέρωση για το θέμα

• οριοθέτηση του πλαισίου εργασίας

• γνωστική προετοιμασία και εφόρμηση των μαθητών με εικόνες

• καταιγισμός ιδεών

• συζήτηση γύρω από τις έννοιες της λαϊκής τέχνης

• αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο



Στάδιο 2ο: Παρουσιάσεις – Προβολές [3 εβδομάδες]

• διαδραστική παρουσίαση στοιχείων της λαϊκής τέχνης

• συζήτηση για τον ρόλο της λαϊκής τέχνης στη ζωή των ανθρώπων

• παρουσίαση έργων από διαδικτυακά μουσεία (μουσείο Μπενάκη) 

5. Στάδια υλοποίησης (ii)



5. Στάδια υλοποίησης (iii)

Στάδιο 3ο: επεξεργασία μοτίβων [4 εβδομάδες]

• Οι μαθητές επέλεξαν μοτίβα που προέκυψαν από την έρευνα, κάθε μαθητής
επικεντρώθηκε σε αυτό το μοτίβο που του έκανε εντύπωση. Σκοπός ήταν να
ανακαλύψουν τη δική τους σύνδεση με την λαϊκή τέχνη και να εκφραστούν
δημιουργικά.

• Δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να επεξεργαστούν το σχήμα και το
χρώμα των μοτίβων



Στάδιο 4ο: δημιουργία [4 εβδομάδες]

• κατασκευή αρχιγραμμάτων των μαθητών στο εργαστήριο χειροτεχνίας
• πειραματισμοί με τα μοτίβα 
• εφαρμογή των μοτίβων στα αρχιγράμματα των μαθητών

5. Στάδια υλοποίησης (iv)



6. Αξιολόγηση – Αποτελέσματα

Η επεξεργασία και η αναζητηση νέων μοτίβων μετατρέπει τους μαθητές από 
παθητικούς δέκτες σε ενεργά μέλη της διαδικασίας της μάθησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές:
•να μελετήσουν τη λαϊκή τέχνη
•να αναγνωρίσουν την αξία της έρευνας
•να αξιοποιήσουν όλα τα στοιχεία
•να δημιουργήσουν ένα μοτίβο που να περιέχει προσωπικά αλλά και ιστορικά 
στοιχεία. 

Οι μαθητές χάρηκαν τη διαδικασία και το αποτέλεσμα.



Στο πρόγραμμα που περιγράφετε οι μαθητές:
•ήρθαν σε επαφή με τη λαϊκή τέχνη σε μια προσπάθεια αναγνώρισης της χρηστικής και της 
αισθητικής της αξίας

•είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους διακοσμητικό αντικείμενο και το μοτίβο 
τροποποιώντας – στυλιζάροντας τα αυθεντικά μοτίβα.

•με την ολοκλήρωση του προγράμματος αισθάνθηκαν:
ικανοποίηση που μπόρεσαν και δημιούργησαν το δικό τους αντικείμενο
χαρά για τη διαδικασία επεξεργασίας των μοτίβων
υπερηφάνεια για την επεξεργασία, ανάπτυξη και εφαρμογή των δικών τους μοτίβων.

7. Συμπεράσματα



Το Αποτέλεσμα (i)



Το Αποτέλεσμα (ii)



Για όποια απορία ή πληροφορία 
επικοινωνήστε μαζί μας:

Βασιλική       Πουλοπούλου
pvasiko@yahoo.gr

Πολυχρόνης Γιαννικόπουλος
chronis_gia@yahoo.gr

Σας ευχαριστούμε 
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