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Τον Σεπτέμβριο του 2015 οι μαθητές στη Β4 τάξη του 1ου Γυμνασίου Χαλκίδας επέλεξαν να 

μελετήσουν στο πλαίσιο του μαθήματος της βιωματικής δράσης την τέχνη του 

ιμπρεσιονισμού, του Βαν Γκογκ και τον μεταϊμπρεσσιονισμό. 

 

Μέσα από τη μελέτη της συγκεκριμένης, πολύ σημαντικής περιόδου της τέχνης και με εργαλεία την 

έρευνα αλλά και την πρακτική άσκηση ( μελέτη έργων μέσα από κατασκευές που τους βοηθούν να 

αναλύσουν και να καταλάβουν καλυτέρα τα έργα μέσα από το παιχνίδι) να αποκτήσουν γνώσεις 

για μια πολύ σημαντική αλλαγή στην εξέλιξη της τέχνης που επηρεάζει την μετέπειτα πορεία όλης 

της σύγχρονης τέχνης και ουσιαστικά σηματοδοτεί την εξέλιξη της. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η σημασία  της παρατήρησης και της έρευνας και ο τρόπος που μπορεί αυτή να επηρεάσει 

την πορεία της τέχνης. Η τόλμη και η δύναμη των πρωτοπόρων να αντισταθούν στο 

κατεστημένο που τους καταδίκαζε για τις καινοτόμες ιδέες τους. 

Αξιοποίηση των ατομικών δεξιοτήτων και της διαφορετικότητας των μελών της ομάδας και 

η ταυτόχρονη ανάπτυξη της ομαδικότητας και της συνεργασίας μέσω αυτών των ιδιαίτερων 

ταλέντων.  

Προσδοκώμενα αποτελέσματα: 

 

- Να βιώσουν τη γνώση και την τέχνη ως αυτό-εκφραση με δική της αξία, αρτιότητα και 

γνησιότητα . Η αυτό-εκφραση είναι όχι μόνο φυσικός τρόπος συμπεριφοράς αλλά και 

θεμελιώδης παράγοντας ωρίμανσης (σε ιδανικές συνθήκες υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στη 

σκέψη και το συναίσθημα, στο σκοπό και την πράξη).  

 

-να γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες τους, να αυτό-αξιολογούνται και να αυτό-

βελτιώνονται.  Να εκτιμούν τον εαυτό τους. Να αναγνωρίζουν την εξέλιξη τους. 

 

-να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και να βρίσκουν μόνοι τους λύσεις.  

Σαν γενική παρατήρηση το τμήμα δούλεψε έχοντας στην αρχή αρκετά προβλήματα στην 

επικοινωνία και τη συνεργασία κάποιων ομάδων. Θέλω να πιστεύω πως με την πάροδο του 

χρόνου τα προβλήματα αυτά αμβλύνθηκαν και η συνεργασία βελτιώθηκε. Στο τρίτο τρίμηνο η 

δουλειά και η επικοινωνία τους ήταν καλύτερες.  

 

 

 



 

 

 

 

 



Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες με τυχαίο τρόπο, έκαναν συμβόλαιο με τους όρους 

συνεργασίας και το υπέγραψαν, όρισαν υπεύθυνους σε διάφορους τομείς, όπως συντονιστή, 

υπεύθυνο υλικών, υπεύθυνο ημερολογίου, υπεύθυνο συμπεριφοράς κ.α 

ΜΑΘΗΤΕΣ 1ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΝΤΟΒΡΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 2ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΠΑΝΩΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΕΛΙΑ ΣΟΦΙΑ 

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΧΡΥΣΑ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 3ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΠΟΥΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 4ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΜΠΕΛΙΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΜΠΑΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΜΠΙΧΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

ΜΑΘΗΤΕΣ 5ης ΟΜΑΔΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΝΙΚΟΒΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΣΟΦΙΑ 

ΝΤΟΝΤΕΒΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΠΑΠΑΣ ΥΖΕΡ 

Συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια με προσωπικές ερωτήσεις για τις συνήθειες και τα 

ενδιαφέροντα τους προκειμένου να γνωριστούν καλύτερα πριν αρχίσουν να συνεργάζονται. 

Τους δόθηκε  ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο περιλαμβάνονταν ημερομηνίες 

που η ομάδα έπρεπε να ολοκληρώσει τη θεωρητική έρευνα της και τις εικαστικές ασκήσεις. 

Ζητήθηκαν τα κατάλληλα υλικά για τις ασκήσεις (προσπάθησα να περιορίζονται κυρίως 

στα υλικά των εικαστικών, για να μην υπάρχει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το 

μάθημα, δυστυχώς ο περιορισμός των υλικών περιορίζει και την επιλογή των ασκήσεων) 

 

 

 



 

Σε κάθε ομάδα δόθηκε ένα ερευνητικό ερώτημα αρκετά σύνθετο και διαβαθμισμένης 

δυσκολίας. 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

1. ΠΟΙΟΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΑΝ ΟΙ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΕΣ. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΔΡΑΣΑΝ ΚΑΙ 

ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ. 

ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Ο ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 

 

2. ΕΝΤΟΥΑΡ ΜΑΝΕ (Édouard Manet), ΚΛΩΝΤ ΜΟΝΕ (Claude Oscar Monet ), ΠΙΕΡ ΩΓΚΟΥΣΤ 

ΡΕΝΟΙΡ (Pierre Auguste Renoir),ΜΑΙΡΗ ΚΑΣΑΤ (Mary Stevenson Cassatt) , ΚΑΜΙΓ 

ΠΙΣΑΡΟ (Camille Pissarro ). Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ,ΠΟΥ ΔΙΕΦΕΡΕ  Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥΣ. 

 

3. ΒΙΝΣΕΝΤ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ (Vincent Willem van Gogh), Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ. 

ΠΟΥ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ. 

 

4. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο Μεταϊμπρεσιονισμός, ΠΟΤΕ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕ. ΠΟΙΟΙ 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ. 

 

5. PAUL CEZANNE 

PAUL GAUGUIN 

GEORGES SEURAT 

TOULOUSE LAUTREC 

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ασκήσεις 

1. ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΤΗΝ ΕΝΑΣΤΡΗ ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΒΑΝ ΓΚΟΓΚ. ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



2. ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΣΕΖΑΝ. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ.  

 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



3. ΚΟΛΑΖ, ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΚΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΠΡΕΣΙΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΝΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΧΑΡΤΙ.   

 

 



 

 



 

 

 


