
Μορφωτικά Προγράμματα Μαθητών

ΕΚΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
MΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Προσέγγιση και Παρατήρηση, Ανάλυση και Γνώση,
κατανόηση της δημιουργικής αλληλεπίδρασης μεταξύ Μαθηματικών και Τέχνης.

Μόνιμη συλλογή : Maurits Cornelis Escher (1898-1972)
«Διασχίζω συνεχώς το σύνορο μεταξύ Μαθηματικών και Τέχνης»

Κορυφαίος Ολλανδός χαράκτης, ο οποίος υπήρξε καθοριστική μορφή στη τέχνη του 20ου αιώνα
και αποτέλεσε πρότυπο για δεκάδες ομοτέχνους του σε όλο τον κόσμο. Θεωρούσε τον εαυτό του
γραφίστα,  ψυχή  τε  και  σώματι,  και  άφησε  στους  άλλους  να  ερμηνεύσουν  το  έργο  του  με
μαθηματικούς  όρους.  Από  τη  δεκαετία  του  ‘50  είχε  αποκτήσει  υποστηρικτές  μεταξύ  των
μαθηματικών  και  άλλων  επιστημόνων  καθώς  είχε  εξάψει  το  ενδιαφέρον  τους  για  τις
πλακοστρώσεις και  τα «ανέφικτα κτίρια».  Το έργο του, μέχρι σήμερα, αποτελεί  μία συμβολική
γέφυρα μεταξύ επιστήμης και τέχνης. 

Νέα έκθεση (Νοέμβριος 2005) : Victor Vasarely (1906-1997)
 «Η Τέχνη του αύριο ή θα αποτελεί  θησαυρό για όλους ή δεν θα είναι καθόλου Τέχνη»

Γάλλος  Ζωγράφος,  Ουγγρικής  καταγωγής,  διεθνώς  αναγνωρισμένος  ως  ένας  από  τους
σημαντικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης του κινήματος της
Οp Αrt (Οπτικοκινητική Τέχνη). Οι καινοτομίες του στο χρώμα και την οπτική ψευδαίσθηση έχουν
επηρεάσει  πολλούς  σύγχρονους  καλλιτέχνες.  Η  σημαντική  ανακάλυψη  που  προήλθε  από  τα
"κινητικά" οπτικά πειράματά του, μεταμόρφωσε την επίπεδη επιφάνεια σε έναν κόσμο ατελείωτων
δυνατοτήτων,  σηματοδοτώντας  μια  ολόκληρη  εποχή  στην  ιστορία  της  τέχνης  και
προαναγγέλλοντας  μια  νέα  παγκόσμια  πραγματικότητα  που  διαμορφώθηκε  μέσω  του
Προγραμματισμού Η/Υ και του Διαδικτύου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να εκφρασθούν και να δικαιολογήσουν τις προτιμήσεις

τους.
• Συνδέουμε την τέχνη με το αντικείμενο άλλων μαθημάτων.
• Προτρέπουμε τα παιδιά να πειραματισθούν και να ερευνήσουν τα υλικά και τις

τεχνικές των εικαστικών τεχνών.
• Δίνουμε την ευκαιρία στα παιδιά να βιώσουν νέους τρόπους προσέγγισης των

εικαστικών τεχνών (με slides,  προβολές  βίντεο,  μουσικά ακούσματα,
δραματοποίηση, κυνήγι θησαυρού κ.ά.).

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ : "ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ"
Επιμέλεια - Παρουσίαση από Θεωρητικό / Επιμελήτρια Τέχνης
Η ενασχόληση των παιδιών αυτής της ηλικίας με τις εικαστικές τέχνες τα μαθαίνει να επικοινωνούν
με το περιβάλλον χρησιμοποιώντας την παγκόσμια γλώσσα της Τέχνης πριν ακόμα κατακτήσουν τη
γραφή.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ : "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑ - ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ"
Επιμέλεια - Παρουσίαση από Θεωρητικό / Επιμελήτρια Τέχνης
Ζούμε στην εποχή που η εικόνα κυριαρχεί διεκδικώντας όλο και περισσότερο χώρο στον τομέα της
επικοινωνίας και η δύναμή της είναι καθοριστική ώστε κάλλιστα μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα
μεταξύ της καθημερινής ζωής και της μάθησης.

Σε κάθε μαθητή Δημοτικού   προσφέρεται  ένα ειδικά  σχεδιασμένο   Τετράδιο Καλλιτεχνικών  
Εργασιών   με απεικονίσεις έργων από τη συλλογές του Μουσείου και ασκήσεις, για να εργασθεί  
στο σχολείο ή στο σπίτι.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ     ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  
• Προτρέπουμε τους μαθητές να αντλήσουν ιδέες από την άμεση οτική εμπειρία, τη

μνήμη και τη φαντασία.
•  Βοηθάμε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις  δυνατότητες έκφρασης που

προκύπτουν από τον πειραματισμό με κάθε είδους υλικά ή τεχνικές και μέσα σε
όλες τις διαστάσεις (επίπεδο, όγκος, χώρος, χρόνος).   

• Επιδιώκουμε να εντοπίζουν οι μαθητές τις σχέσεις των εικαστικών έργων με τα
έργα των υπολοίπων Τεχνών και των Επιστημών αλλά και με ευρύτερα θέματα και
προβλήματα του ανθρώπου, της κοινωνίας, της φύσης. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

1η Θεματική Ενότητα
"ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ"

Επιμέλεια - Παρουσίαση από Θεωρητικό / Επιμελήτρια Τέχνης

2η Θεματική Ενότητα
"ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ : 

Η ΓΟΝΙΜΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ"
Επιμέλεια - Παρουσίαση από Μαθηματικό

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     ΛΥΚΕΙΟΥ &   TEE  

1η Θεματική Ενότητα
"ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑ : Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ, 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ" 
Επιμέλεια - Παρουσίαση από Θεωρητικό / Επιμελήτρια Τέχνης

2η Θεματική Ενότητα
"Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ"
- ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

- ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΜΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Επιμέλεια - Παρουσίαση από Μαθηματικό

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Ξενάγηση στον εκθεσιακό χώρο - Καλλιέργεια της έκφρασης, της επικοινωνίας, της
αισθητικής και της επιχειρηματολογίας.
- Εργαστηριακή - Βιωματική προσέγγιση του καλλιτεχνικού έργου.
- Προσφορά σε κάθε μαθητή μίας έκδοσης του Μουσείου μας, Εκπαιδευτικού Περιεχομένου.
   
Μετά την ξενάγηση στο χώρο της έκθεσης, ένα εργαστήρι υποδέχεται τους μαθητές Δημοτικού,
στο οποίο δημιουργούν τη δική τους εικαστική εκδοχή των όσων είδαν και αισθάνθηκαν, ενώ οι
μαθητές  Γυμνασίου και  Λυκείου  θα  έχουν την  ευκαιρία  να  παρακολουθήσουν στην  αίθουσα
προβολών ταινία με επεξηγηματικές αναφορές στο έργο του καλλιτέχνη και στη συνέχεια, μέσα
από  μουσικά  ακούσματα  σε  συνδυασμό με  εικόνες  και  μέσω  γραπτών  απαντήσεων  σε  ειδικό
ερωτηματολόγιο,  αναπτύσσουν  σκέψεις,  συναισθήματα  και  προβληματισμούς. Και σε  αυτό  το
στάδιο  του προγράμματος,  όπως  και στη  ξενάγηση, δίνεται  μεγάλη  βαρύτητα  στη  συμμετοχή-
συζήτηση με τους μαθητές.

• Το  Πρόγραμμα  Μαθηματικών  &  Τέχνης  υποστηρίζεται  από  χρήση  ηλεκτρονικού
υπολογιστή.

• Σε κάθε μαθητή   προσφέρεται μία   ειδική έκδοση   του Μουσείου.  



Αριθμός μαθητών : 25 - 40 άτομα

Ημέρες : 
- Από Δευτέρα έως και Παρασκευή για τα Προγράμματα Νηπιαγωγείου, Δημοτικού 
και την 1η Θεματική Ενότητα Γυμνασίου – Λυκείου & ΤΕΕ. 

- Η 2η Θεματική Ενότητα Γυμνασίου-Λυκείου & ΤΕΕ (από Μαθηματικό) κάθε Τετάρτη

Ώρες : πρωί, μεταξύ 9:00 - 14:00

Διάρκεια : 2 ώρες

Για κρατήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με
το Εκπαιδευτικό Τμήμα του Μουσείου.
Αρμόδια: κ. Ελένη Μ. Νομικού,               
τηλ.: 210 34 61 981  enomikou  @  artinvest  .  gr   

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ  
ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

                            
ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, 
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 19/9/05, ΩΡΑ 15:00 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ : Ηρακλειδών 16,

Θησείο
ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210 3461 981

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ   

www  .  herakleidon  -  art  .  gr  

Ηρακλειδών 16 ΤΚ 118 51 ΘΗΣΕΙΟ τηλ. 210 3461 981 fax 210 3458 225


