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1. ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ  Προπτυχιακό 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ OTHER102 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7ο / Χειμερινό 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διδακτική της Τέχνης Ι 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

Παρουσιάσεις-Διαλέξεις-Σεμινάρια 2  

Εργαστηριακή άσκηση 2  

 Workshop(s) – Project – Έρευνα και Εργασίες 2  

                                                                                                                        Σύνολο:               6          6 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, 
Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης 

Δεξιοτήτων 

Επιστημονικής Περιοχής,  
Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
 

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: 

Ελληνική 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS  

Όχι 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL) 

http://eclass.asfa.gr/ 

 

2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μαθησιακά Αποτελέσματα 

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 
καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. 

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α  

• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο 

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης 

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης 

και Παράρτημα Β 

• Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

  Γενική περιγραφή του πεδίου της Διδακτικής της Τέχνης Ι:  
Eπισκόπηση της ιστορίας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και των φιλοσοφικών της παραμέτρων. 
Εξέταση των μεθόδων και των προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της τέχνης σε μικρά παιδιά. Μελέτη 
των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του μαθητή και των στρατηγικών για την διαφοροποιημένη 
μάθηση (differential learning). Εισαγωγή στην πρακτική της χρήσης οπτικών, ηχητικών και 
κειμενικών εκπαιδευτικών υλικών και την κατασκευή σχεδίων μαθημάτων που βασίζονται στη 
γνώση του περιεχομένου, την παιδαγωγική του εργαστηρίου και την παροχή στοιχείων από τους 
μαθητές. Συζήτηση, διαλέξεις, και εργαστήριο. 
 
Το μάθημα εμπεριέχει διαλέξεις επισκεπτών, συζητήσεις άρθρων και θεμάτων που αναδεικνύονται 



από τις διαλέξεις και από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις, κριτική 
ανασκόπηση επιλεγμένων άρθρων, διαλεκτικές συζητήσεις κριτικής σκέψης ταυτόχρονα με ατομικές 
και ομαδικές δραστηριότητες, workshops, projects, περιπάτους συλλογής δεδομένων, επισκέψεις σε 
εκθεσιακούς και άλλους χώρους, κοινωνική έρευνα στο σχολικό πεδίο, εικαστικές παρεμβάσεις και 
έργα στο δημόσιο χώρο, ή/και σχολικό χώρο κ.ά., συνεργασίες με σχολεία, παιδαγωγικές ομάδες, 
δίκτυα τέχνης και δράσης, οργανισμούς, Πανεπιστήμια, κλινικές, οργανώσεις και φορείς, 
κοινωνικούς θεσμούς, κοινωνικά κινήματα, εκπαιδευτικά τμήματα μουσείων, και συναντήσεις με 
καλλιτέχνες/ιδες και θεωρητικούς της τέχνης και της διδακτικής της τέχνης. 
 
  Αντικειμενικοί Στόχοι - Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Ο διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους μαθητές στις βασικές έννοιες και τις 
τεχνικές της διδασκαλίας των Εικαστικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στο περιεχόμενο, τη δομή και τις 
επιμέρους επιδιώξεις της διδακτικής του μαθήματος των Εικαστικών στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της 
σημασίας των μαθησιακών στόχων, της μεθοδολογίας και των στρατηγικών της διδακτικής των 
Εικαστικών στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  
Επιπλέον, η/ο φοιτήτρια/φοιτητής έχει την ευκαιρία να εξοπλιστεί με ειδικές γνώσεις σε τρέχοντα 
εννοιολογικά ζητήματα της Διδακτικής της Τέχνης. Διερευνά την πολλαπλότητα των βασικών και 
ιστορικά παρελθόντων θεωρητικών εννοιών και των σύγχρονων προσεγγίσεων και πρακτικών που 
σχετίζονται με την κοινωνία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την τέχνη. Έρχεται σε επαφή με 
επιστημονικά άρθρα, κείμενα, βιβλιογραφία, καινοτόμες πρακτικές όπως και με τα σύγχρονα 
θέματα που διαμορφώνουν τη διδακτική της τέχνης στον 21ο αιώνα. Η φοιτήτρια/ο φοιτητής 
δύναται να αναπτύξει μια ολιστική και κριτική προσέγγιση σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και τα 
σημαίνοντα  σημεία στη Διδακτική της Τέχνης αξιοποιώντας τα δημιουργικά στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 

• Να κατανοούν τις βασικές έννοιες της Διδακτικής της Τέχνης, αξιοποιώντας τες στη 
διδακτική πράξη να αξιοποιούν τις κύριες διδακτικές θεωρίες και τις διδακτικές εφαρμογές, 
με αναφορές στα σχετικά αναλυτικά προγράμματα, αλλά και στον μετασχηματισμό και τις 
ανάλογες προσαρμογές του γνωστικού αντικειμένου, τη διατύπωση διδακτικών στόχων και 
των επιμέρους παραμέτρων και παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν την 
αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας. 

• Να ερευνήσουν, σχεδιάσουν, διαχειριστούν, και αξιολογήσουν τις σχετικές με την τέχνη 
εμπειρίες των μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που βασίζονται στα πρότυπα του 
Προγράμματος Σπουδών. 

• Να κατανοήσουν τα στάδια της ανάπτυξης που σχετίζονται με την ψυχική, κοινωνική, 
συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών, προκειμένου να σχεδιάζουν 
κατάλληλα σχέδια μαθημάτων.  

• Να χρησιμοποιούν επαρκώς υλικά και μέσα για την οπτική επικοινωνία. 

• Να δημιουργίσουν σχέδια μαθημάτων για τη διδασκαλία της τέχνης σε συνάρτηση με τις 
γνωστικές διαδικασίες του μαθητή και τους στόχους του προγράμματος σπουδών, 
συμπεριλαμβάνοντας διεπιστημονικό, πολιτισμικό και τεχνολογικό περιεχόμενο. Ανάλυση 
της ιστορίας και των τρεχουσών τάσεων στην ανάπτυξη των σχεδίων μαθημάτων.  

• Να αντιλαμβάνονται τις διαφορές της διδακτικής των Εικαστικών στην εκπαίδευση στην 
Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. 

• Να διακρίνουν τις βασικές έννοιες και τις τεχνικές της διδασκαλίας του μαθήματος των 
Εικαστικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

• Να διαμορφώνουν και να υλοποιούν στη πράξη ένα σχέδιο διδασκαλίας των Εικαστικών, 
στο Δημοτικό σχολείο. 

• Να περιγράφουν τις θεωρίες της δημιουργικότητας, να συνδυάζουν αυτές και να εξετάζουν 
σχετικούς όρους.  

• Να επεκτείνουν εφαρμογές από το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας για έννοιες των 
Εικαστικών στη σχολική διδακτική πράξη. 

• Να εντοπίζουν και να αξιοποιούν ανάλογα τα χαρακτηριστικά των διδακτικών εφαρμογών, 



ελέγχοντας το διδακτικό φαινόμενο ως μοναδική και ανεπανάληπτη κοινωνική μαθησιακή 
πραγματικότητα. 

• Να αναπτύξουν μια κατανόηση των κοινοτικών, εθνικών και παγκόσμιων ταυτοτήτων τους, 
σε προσωπικό καθώς και σε επαγγελματικό πλαίσιο ως εκπαιδευτικοί.  

• Να καταλάβουν τη σημασία και την εφαρμογή των σχεδίων μαθημάτων που προωθεί την 
εκτίμηση και την κριτική κατανόηση της διαφορετικότητας, της συμμετοχικότητας και της 
διεπιστημονικότητας. 
 
 

Γενικές Ικανότητες 
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο 
Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;. 

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και 
πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών  
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις  
Λήψη αποφάσεων  
Αυτόνομη εργασία  
Ομαδική εργασία  
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον  
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων  
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον  
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας 
και ευαισθησίας σε θέματα φύλου  
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 

 

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση 
βιβλιογραφίας, εμπειρικής έρευνας και των απαραίτητων τεχνολογιών. 

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις κατά τη διδακτική πράξη και σύμφωνα με το 
υπόβαθρο μαθητών (Διδασκαλία των Εικαστικών).  

• Λήψη αποφάσεων και βιωματικές δράσεις στα μαθήματα στο πανεπιστήμιο.  

• Αυτόνομη εργασία.  

• Ομαδική εργασία κατόπιν συνεννόησης ή προσθετικής εργασίας.  

• Εργασία σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και κοινωνικούς φορείς. Εργασία 
σε διεπιστημονικό περιβάλλον.  

• Παράγωγή νέων ερευνητικών εργασιών και μεθοδολογικών εφαρμογών-εργαλείων 
για την σχολική τάξη.  

• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και ευαισθητοποίηση στη διαπολιτισμική 
επικοινωνιακή διάσταση της τέχνης. 

• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  

• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης. 

• Ανάλυση, σύνθεση και παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.  

• Επίδειξη κοινωνικής και επαγγελματικής ευαισθησίας απέναντι σε ειδικό κοινό 
(άτομα με αναπηρία, ειδικές σχολικές ομάδες, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες). 

 

• Οι φοιτητές πρέπει να οικειοποιηθούν πρακτικές και διδακτικές μεθόδους ειδικές 
για το μάθημα των Εικαστικών και στρατηγικές της διδακτικής πράξης τις οποίες θα 
εφαρμόσουν στην τάξη σε καλλιτεχνικά μαθήματα κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος του εκπαιδευτικού με αποδέκτη παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Η καλλιτεχνική ανάπτυξη του παιδιού στις διάφορες Εκπαιδευτικές Βαθμίδες. 
2. Κριτική παρουσίαση βασικών εννοιών από το χώρο της Διδακτικής των Εικαστικών 

στο Δημοτικό, όπως αναλυτικό πρόγραμμα, σκοποί, στόχοι της διδασκαλίας, 
οργάνωση της διδασκαλίας, σχέδιο μαθήματος, μαθησιακό αποτέλεσμα, 
αξιολόγηση της διδακτικής δραστηριότητας, διδακτικό υλικό (έντυπο και 



ηλεκτρονικό).  
3. Ιστορική αναδρομή στην Διδακτική της Τέχνης: 

- Τάσεις της διδακτικής της τέχνης από το χτές στο σήμερα 
- Μεταμοντερνισμός και διδακτική της τέχνης 
- Πολυτισμική – Διαπολιτισμική αγωγή της τέχνης 

4. Διαχείριση αίθουσας διδασκαλίας και συμπεριφοράς. 
5. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός (στρατηγικές διδακτικών μεθόδων και τεχνικές - 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση).  
6. Μεθοδολογία Σχεδίων Μαθήματος. 
7. Εκπαιδευτικά μέσα και Τεχνολογία. 
8. Αρχές του εργαστηρίου – Εργαστηριακές ασκήσεις. 
1. Η πειραματική διδασκαλία. 
2. Το πρότζεκτ ως μέθοδος και διδακτικό εργαλείο. 
3. To εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης. 
4. Οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για διάφορες έννοιες των Εικαστικών.    
5. Παραδείγματα εποικοδομητικής διδακτικής προσέγγισης για μαθητές 

Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης. 
6. Τεχνικές για τη μύηση του παιδιού στην καλλιτεχνική κληρονομιά, την 

συνειδητοποίηση της κοινωνικής ύπαρξης και του ρόλου της Τέχνης και 
ολοκλήρωση της προσωπικότητας μέσω της Τέχνης.  

7. Θεωρίες για τη δημιουργικότητα και πώς έχει ερευνηθεί μέχρι σήμερα. 
8. Η δημιουργικότητα και πως αναπτύσσεται στην εκπαιδευτική πράξη μέσω των 

Εικαστικών στην Εκπαίδευση. 
9. Σχέση εκπαιδευτικού - μαθητών. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού.  
10. Η συμβολή των Εικαστικών στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των 

παιδιών της σχολικής ηλικίας. 
11. Η αυτογνωσία και η καλλιέργεια της ψυχικής υγείας του παιδιού μέσω των 

Εικαστικών. 
12. Προγραμματισμός μαθημάτων, αποτίμηση της μάθησης, αναγκαία μέσα. 
13. Η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών σε αναπτυξιακές τεχνικές των Εικαστικών. 

 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση κ.λπ. 

Πρόσωπο με πρόσωπο 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην 
Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία 

με τους φοιτητές 

- Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία 

- Χρήση Τ.Π.Ε. στην εργαστηριακή εκπαίδευση  

- Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές 

(π.χ.: Προβολή οπτικο- ακουστικού υλικού. 
Διαδίκτυο  
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class  
(Ανάρτηση υλικού μαθήματος, ασκήσεων, βιβλιογραφίας, 
ανακοινώσεων) 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και 
μέθοδοι διδασκαλίας. 
Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, 
Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική 
(Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό 

Δραστηριότητα 
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου 

Διαλέξεις – Παρουσιάσεις 25 

Εκπόνηση προσωπικής 
εργασίας   

15 

Εργαστηριακές Ασκήσεις 45 



Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, 
Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, 
Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ. 
 
Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή 
για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και 
οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο 
συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο 
εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του 
ECTS 

Μελέτη και ανάλυση 
βιβλιογραφίας 

 5 

Workshop(s) - Project 25 

Εκπόνηση μελέτης-Έρευνα 
πεδίου 

                              5            

Σεμινάρια                        15 

Διαδραστική διδασκαλεία                        10 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 5 

Σύνολο Μαθήματος  150 
 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  
 

 
1. Κριτήρια αξιολόγησης 

1. Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακών ασκήσεων 

εξαμήνου 

1. Βαθμός συμμετοχής και συνεργασίας στην ομάδα 

2. Βαθμός πρωτοτυπίας 

3. Ανταπόκριση στις σχεδιαστικές απαιτήσεις 

2. Κριτήρια αξιολόγησης εργασιών εξαμήνου  

1. Προφορική παρουσίαση της εργασίας 20% 

2. Προτοτυπία της εργασίας 15% 

3. Επιστημονικό περιεχόμενο της εργασίας 45% 

4. Δομή του κειμένου της εργασίας 20% 

2. Μέθοδοι αξιολόγησης 

1. Προφορική αξιολόγηση: 50% 

2. Γραπτή αξιολόγηση: 50%  

Συνδυασμός των δυο μεθόδων.  

Αναλυτικότερα:  

-Συμμετοχή/υλοποίηση εργαστηριακής εργασίας: 40%  
-Συμμετοχή/υλοποίηση Project: 10% 
-Δημόσια παρουσίαση: 10% 
-Γραπτή εργασία - Μελέτη – Έρευνα – Βιβλιογραφικές 
αναφορές: 40% 

3. Γλώσσα Αξιολόγησης 

Ελληνική 
 
4. Πρόσβαση στους φοιτητές 

1 Προφορική ενημέρωση φοιτητή 

2 Βαθμολογική αξιολόγηση  

3 Γραπτή, περιγραφική αξιολόγηση 

4 Δημόσια παρουσίαση έργου/εργασίας  

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους 

φοιτητές στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-class του 



μαθήματος  
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