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  Διάγραμμα Μαθήματος 
 

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

EDUD-350 Διδακτική των Εικαστικών Τεχνών 
στο Δημοτικό Σχολείο 

5 

Προαπαιτούμενα Τμήμα Εξάμηνο 

EDUD-150 
EDUB-200 

Παιδαγωγικών Σπουδών Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος Γνωστικό Πεδίο Γλώσσα Διδασκαλίας 

Υποχρεωτικό Εικαστική Αγωγή Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών Διδάσκων Έτος Σπουδών 

1ος Κύκλος Δρ Πίτρη Ελισάβετ 3ο  

Τρόπος Διδασκαλίας Πρακτική Άσκηση Συναπαιτούμενα 

Δια ζώσης Ν/Α Κανένα 

 

 
Στόχοι Μαθήματος: 
 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι ο/η φοιτητής/ήτρια να είναι σε θέση: 
 Nα εμβαθύνει σε εικαστικές έννοιες, όπως μορφολογικά στοιχεία και αρχές σύνθεσης και τις 

εκπαιδευτικές εφαρμογές τους στο δημοτικό σχολείο. 
 Nα διευρύνει τις γνώσεις του που αφορούν στη μεθοδολογία της διδασκαλίας εικαστικών 

εννοιών στην εκπαίδευση και σύγχρονες προσεγγίσεις του έργου τέχνης στο δημοτικό 
σχολείο.  

 Nα αναγνωρίσει κοινά γνωρίσματα ανάμεσα σε σύγχρονα και παλαιότερα ρεύματα στην 
τέχνη και να μελετήσει τρόπους αξιοποίησης έργων τέχνης για αισθητική ανάπτυξη των 
παιδιών στο δημοτικό σχολείο. 

 
 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση να: 
1. Επιλέγουν διαπολιτισμικά συγκεκριμένες μορφές λαϊκής τέχνης και να προτείνουν τρόπους 

αξιοποίησής τους στο σχολικό χώρο. 
2. Επιλέγουν διαθεματικά έννοιες που προκύπτουν από την παρατήρηση έργων τέχνης και να 

προτείνουν τρόπους αξιοποίησής τους στο σχολικό χώρο. 
3. Πειραματίζονται με ποικίλα μέσα και υλικά για εφαρμογή συγκεκριμένων εικαστικών εννοιών 

και στο δικό τους έργο, κυρίως για ανάπτυξη εποπτικού υλικού για το δημοτικό σχολείο 
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Περιεχόμενο Μαθήματος: 
 

 Δημιουργικότητα και καινοτομία στο σχολείο και την κοινωνία. 
 Τα έξι σκεπτόμενα καπέλα του De Bono.  
 Παραμύθι, παιχνίδι και εικαστική έκφραση. 
 Ταυτότητα-Διαφορετικότητα. 
 Παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά – Ζήτημα: Διαφορετικότητα-Κοινότητα-Αλληλεπίδραση. 
 Διερεύνηση- Ρίσκο. 
 Τοπική πολιτιστική κληρονομιά. 
 Ζήτημα: Αλληλεγγύη. 

 
 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι:  
 

Διάλεξη, ατομική και ομαδική εργασία, συζήτηση, εργαστήριο/studio. 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 
 

Διαμορφωτική αξιολόγηση – ανατροφοδότηση, ατομική εργασία, γραπτή εξέταση. 

 
 
Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Αναδεικνύοντας 
γέφυρες επικοινωνίας 
ανάμεσα στη 
διδακτική και την 
τέχνη στο σύγχρονο 
σχολείο.  

Δεληκάρη, Π. 
(Επιμ.) 

Αθήνα: Ars 
Libri 

2019 978-618-
82634-7-5 
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Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 
 

  

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Δημιουργικότητα και 
καινοτομία στο σχολείο 
και την κοινωνία.  

Ξανθάκου, Γ. Αθήνα: 
Διάδραση 

2019 9789609539548 

Art-centered learning 
across the curriculum.  

Marshall, J. & 
Donahue, D. M. 

New York, 
NY: 
Teachers 
College 
Press 

2014 978-0-8077-5581-
5 (paperback) -
5582-2 
(hardcover) -
7326-0 (eBook) 


