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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΑΣ

 Η Διεύθυνση του σχολείου μας

 Η ενεργητική συμμετοχή μαθητών της Β΄ Γυμνασίου, του Στέφανου 

και της Κωνσταντίνας. Στη ζωγραφική η Κωνσταντίνα, στην ιστορική 

έρευνα ο Στέφανος

 Οι συνεργατικές παρεμβάσεις συναδέλφων

 Οι γονείς των μαθητών που συμμετείχαν στη δράση με τον δικό τους 

μοναδικό τρόπο

 Η διάχυτη προθυμία των μαθητών του σχολείου μας να συμμετέχουν 

σε σχολικές δράσεις 

 Τα πολλά ταλέντα και οι δεξιότητες που εντοπίζονται στο μαθητικό 

δυναμικό του σχολείου μας, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα



Ζωγραφική απόδοση του «Κρυφού Σχολειού» από την Κωνσταντίνα



Στο ξεκίνημα…



Προσθέτοντας χρώμα… 



Με σύμμαχο και την τεχνολογία



Ο καλλιτεχνικός οίστρος…



Λίγο πριν το τέλος…





Τρόπος επιλογής και 
προετοιμασίας του πίνακα

 Επιλογή του θέματος σε σχέση με την Τουρκοκρατία και το 1821 (Επέτειος 200 ετών)

 Το αμφιλεγόμενο του ζητήματος, που προσφέρεται για περαιτέρω έρευνα και διάλογο

 Έργο πάνω σε καμβά διαστάσεων 0,80 x 1,20

 Σχέδιο του έργου (πρώτα πρώτα με το μολύβι)

 Τοποθέτηση κύριου χρώματος για τη βάση του καμβά (ακολουθώντας και τον βαρύ
κολορισμό των ρεαλιστών ζωγράφων του 19ου αιώνα )

 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη σωστή τοποθέτηση φιγούρων στον καμβά

 Ακολούθησαν οι λεπτομερείς χρωματισμοί στον ορίζοντα του πίνακα

 Χρήση γεωμετρικών οργάνων : ξυλομπογιές, τέμπερες, μολύβια, πινέλα, προβολέα για
καλύτερο φωτισμό

 Παρεμβολή πληθώρας συναισθημάτων κατά τη διάρκεια της ζωγραφικής του πίνακα

 Διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου : τέσσερις ημέρες αδιάκοπης προσπάθειας



Αξιοποίηση του πίνακα

Εκπαιδευτική. Ενημέρωση των μαθητών όλων των τμημάτων  
για το έργο και τοποθέτηση του πίνακα στο ισόγειο του 
σχολείου, ώστε να τους είναι ορατό σε καθημερινή βάση

Διδακτική προσέγγιση με πληθώρα στρατηγικών μάθησης

Διαθεματική ιχνηλάτηση σε μία σειρά από περιοχές (Ιστορία, 
Γεωγραφία, Θεολογία, Κοινωνιολογία, λαογραφία, κ.α.)

Συμμετοχή του έργου σε διαγωνισμό, σχετικό με το 1821

 Διαδραστική επένδυση – ευκαιρία ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών 
στη διδακτική πράξη μέσω της δημιουργίας ενός διαδραστικού κουίζ 
(kahoot), αποτέλεσμα ανταλλαγής καλών πρακτικών στο πλαίσιο
συμμετοχής του σχολείου μας σε σχέδιο Erasmus+ KΑ219(2017-2019)

Σύνδεση διδασκαλίας ενός θέματος με δραστηριότητα



Artful thinking
(Μοτίβα Έντεχνου Συλλογισμού)

Μοτίβα για ερώτηση, εξέταση, έρευνα

Μοτίβα για προσεκτική παρατήρηση και περιγραφή

Μοτίβα για να συνοψίσουμε, να συγκρίνουμε και να 

συνδέσουμε νέες ιδέες με προηγούμενες γνώσεις

Μοτίβα εξέτασης από εσωτερικές οπτικές γωνίες

Μοτίβα ερμηνείας, αιτιολόγησης, στοχασμού και 

απόδειξης



Επιλογή μοτίβων για το «Κρυφό Σχολειό»

Elaboration      

game

Beginning –

middle - end
 Looking : ten 

times two



Τμήμα Β1 του σχολείου μας :

Ζωγραφιές των μαθητών στολίζουν την αίθουσα 


