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Εικαστικό Εργαστήριο και Ιστορία της Τέχνης 

Τρίτη 2:15 - 3:45 μ.μ. 

Ο Όμιλος Εικαστικών του σχολείου μας, εγκαινιάζοντας από την προηγούμενη σχολική χρονιά  
τα «Μαθήματα  Ιστορίας της Τέχνης από την προϊστορική εποχή μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο», 
επιχειρεί ένα μακρύ ταξίδι στην τέχνη, αποσκοπώντας να γνωρίσει στους μαθητές μας την 
καλλιτεχνική δημιουργία και τα καλλιτεχνικά στιλ των διαφόρων εποχών. 

Με ειδικά για τα μαθήματά μας παραγόμενο εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό (κείμενα και 
εικόνες), θα γνωρίσουμε πλήθος έργων κυρίως ζωγραφικής (αλλά και γλυπτικής και αρχιτεκτονικής) 
της κάθε περιόδου, τα κύρια χαρακτηριστικά τους (αρχές, θέματα, τεχνικές, σκοπός, μορφικά 
χαρακτηριστικά) και θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις ιστορικές-κοινωνικές προϋποθέσεις 
της δημιουργίας τους, δηλαδή να συνδέσουμε τον τρόπο που εκφράζονται οι καλλιτέχνες της κάθε 
εποχής με την ιστορική περίοδο στην οποία έζησαν, την κοινωνική οργάνωση, τις σχέσεις εξουσίας, τις 
πεποιθήσεις, τις ανάγκες, τις ιδέες, τις νοοτροπίες, να κατανοήσουμε εντέλει ότι τα έργα τέχνης είναι 
πολιτισμικά προϊόντα της εποχής που τα δημιούργησε. 

Όταν θα ολοκληρώνουμε τη διδασκαλία της κάθε ενότητας, θα παράγουμε τα δικά μας έργα, 
εμπνεόμενα («a la maniere») από την κάθε περίοδο. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικειωθούμε ακόμη 
περισσότερο με την τέχνη, τόσο σε θεωρητική όσο και σε πρακτική βάση, και εντέλει θα 
δημιουργήσουμε μία «πινακοθήκη» εικαστικών έργων των μαθητών, τη δική μας «πινακοθήκη».  

Ο περσινός κύκλος μαθημάτων κάλυψε τη διδασκαλία της τέχνης από την Παλαιολιθική 
περίοδο μέχρι τον Μεσαίωνα (1.Η τέχνη των σπηλαίων της παλαιολιθικής περιόδου – 2.Η ζωγραφική των 
αιγυπτιακών τάφων (3η -2η χιλιετία π.Χ.) -3.Η τέχνη του Αιγαίου την εποχή του Χαλκού (Κυκλαδικός πολιτισμός-
Μινωικός πολιτισμός-Μυκηναϊκός πολιτισμός) 4.Η Αρχαία ελληνική τέχνη (Γεωμετρική τέχνη-Αρχαϊκή τέχνη-

Κλασική τέχνη-Ελληνιστική τέχνη) 5. Η Ρωμαϊκή τέχνη 6. Η Βυζαντινή τέχνη), ενώ ο φετινός κύκλος θα αφορά 
στην ευρωπαϊκή τέχνη από τον Μεσαίωνα μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 
Φέτος λοιπόν θα γνωρίσουμε (και θα ζωγραφίσουμε “a la maniere”) τις ακόλουθες περιόδους:   
1. τη Μεσαιωνική Τέχνη της Δύσης (ρωμανική και γοτθική τέχνη), 2. Την τέχνη της Αναγέννησης, 3. τον 
Μανιερισμό, 4. το  Μπαρόκ, 5. το Ροκοκό, 6. τον Νεοκλασικισμό, 7. τον Ρομαντισμό, 8.τον Ρεαλισμό-
Νατουραλισμό, 9.τον Ιμπρεσσιονισμό, 10. τις καλλιτεχνικές τάσεις του τέλους του 19ου αι.  

Την επόμενη χρονιά, θα ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας με την τέχνη του πρώτου μισού του 
20ού αι. ή… ό,τι άλλο μας ζητήσετε εσείς! 

Ακόμη, θα προγραμματιστούν συνεργασίες με άλλους φορείς και επισκέψεις σε μουσεία και 
πινακοθήκες. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι δημιουργίες των μαθητών θα εκτεθούν στην 
καθιερωμένη ετήσια έκθεση «Εικαστικών και Τεχνολογίας» του σχολείου. 
                                                                                                                             Οι καθηγήτριες 

                                                                                Χριστίνα Παπαδάκη – Τόνια Καφετζάκη 


