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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΟΤ ΓΡΑΜΜΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΣΗ Γϋ ΣΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
Αϋ Μζροσ
Α. ΦΤΙΟΓΝΩΜΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
Το Γραμμικό Σχζδιο, μαηί με το Ελεφκερο Σχζδιο, ςκοπεφει ςτθν αιςκθτικι και
καλλιτεχνικι παιδεία, κακϊσ και ςτθν καλλιζργεια τθσ χωρικισ νοθμοςφνθσ των μακθτϊν/τριϊν, όπωσ ονομάηεται θ αντίλθψθ και ερμθνεία του τριςδιάςτατου χϊρου. Το Γραμμικό
Σχζδιο αποτελεί μια ιδιαίτερθ γλϊςςα, που οι πολίτεσ, τουλάχιςτον ςτο επίπεδο τθσ
δυνατότθτασ ανάγνωςθσ και κατανόθςθσ ενόσ απλοφ ςχεδίου, πρζπει απαραίτθτα να
κατζχουν, κακϊσ ςε πολλζσ εκφάνςεισ και δραςτθριότθτεσ τθσ ηωισ προςτρζχουν ςε ςχζδια
προκειμζνου να χειριςτοφν ι να ςυναρμολογιςουν ςυςκευζσ, εργαλεία και μθχανιματα,
να ακολουκιςουν μια οδό διαφυγισ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, να κατανοιςουν από το
πατρόν ενόσ ροφχου μζχρι το τοπογραφικό διάγραμμα ενόσ οικοπζδου που βρίςκεται ςε
ζνα ςυμβόλαιο ι ςτο Κτθματολόγιο, και να αντιλθφκοφν το κατά πόςο καλφπτει τισ ανάγκεσ
τουσ ζνα ςπίτι ςτο οποίο ςκοπεφουν να μείνουν. Με αυτι τθν ζννοια, δεν πρόκειται μόνο
για βαςικι και απαραίτθτθ γνϊςθ για ςπουδζσ ςε πανεπιςτθμιακά τμιματα, όπωσ τα
τμιματα Ρολιτικϊν Μθχανικϊν, Αρχιτεκτονικισ, Τοπογραφίασ, Δαςολογίασ, Μθχανολογίασ
κ.ά., αλλά και ςε πολλζσ άλλεσ κατευκφνςεισ, γι’ αυτό και από δεκαετίεσ αποτζλεςε το
κφριο «τεχνικό» μάκθμα ςτθ γενικι ςχολικι εκπαίδευςθ.
Το Γραμμικό Σχζδιο είναι ο τρόποσ ςχθματικισ απεικόνιςθσ τθσ πραγματικότθτασ του
τριςδιάςτατου χϊρου, ςτο χαρτί των δφο διαςτάςεων, με τρόπο και ςυμβάςεισ τζτοιεσ, που
να μεταφζρουν όλθ τθ διακζςιμθ απαραίτθτθ πλθροφορία. Είναι μία διεκνισ γλϊςςα
επικοινωνίασ με γραμμζσ και ςφμβολα τθν οποία μποροφν να διδαχτοφν προκειμζνου να
επικοινωνοφν όλοι οι άνκρωποι, ανεξάρτθτα από τον τόπο που κατοικοφν και το μορφωτικό
τουσ επίπεδο.

Β. ΚΟΠΟΘΕΙΑ
Σφμφωνα με τον παραδοςιακό τρόπο διδαςκαλίασ, ςτόχοσ του μακιματοσ ιταν οι
μακθτζσ/-τριεσ να αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςχεδίαςθσ, εξαςκοφμενοι/-εσ ςτθ μεταφορά υπό
κλίμακα κατόψεων όψεων και τομϊν κτιριακϊν ζργων. Με το νζο Ρρόγραμμα Σπουδϊν,
που αξιοποιεί υλικό από το επίκαιρο Ρρόγραμμα Σπουδϊν του 2015, οι μακθτζσ/-τριεσ
εκτίκενται εξαρχισ ςτο ςχεδιαςτικό πρόβλθμα και δουλεφοντασ ςε ομάδεσ
αποκωδικοποιοφν τουσ κανόνεσ και τισ ςυμβάςεισ του ςχεδίου. Αξιοποιοφν ςυνεργατικζσ
διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, όπωσ αυτζσ τθσ επίλυςθσ προβλιματοσ και του τεχνικοφ
ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και καινοτόμα διδακτικά εργαλεία, με ςκοπό τθ βακφτερθ κατανόθςθ
του γνωςτικοφ αντικειμζνου. Το Ρρόγραμμα Σπουδϊν για το Γραμμικό Σχζδιο προβλζπει
ϊςτε θ βιωματικι προςζγγιςθ του μακιματοσ να ιςορροπεί με τθν αναλυτικι, διαςφαλίηει
τθν απόκτθςθ των απαιτοφμενων γνϊςεων και δεξιοτιτων ςχεδίαςθσ και επιδιϊκει τθν
καλλιζργεια ςφγχρονων, εγκάρςιων και απαραίτθτων για κάκε πολίτθ ικανοτιτων και
δεξιοτιτων του 21ου αιϊνα, κακϊσ και το άνοιγμα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ προσ το
περιβάλλον του ςχολείου και τθν κοινότθτα.
Με το Γραμμικό Σχζδιο οι μακθτζσ/-τριεσ:
− Ζρχονται ςε επαφι με το ανκρωπογενζσ περιβάλλον και τον χϊρο. Μακαίνουν να
ςτρζφουν τθν προςοχι τουσ και να παρατθροφν τα τεχνικά ζργα και αντικείμενα μζςα
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ςτο γενικότερο πολιτιςτικό/πολιτιςμικό πλαίςιο που ανικουν. Καλλιεργοφνται ζτςι θ
αναλυτικι/κριτικι και θ ςυνκετικι/δθμιουργικι ςκζψθ.
− Μακαίνουν να βλζπουν ςυνειδθτά τον κόςμο γφρω τουσ και μζςα από τθ μελζτθ
ςυνειδθτοποιοφν τθ διαφορά του να ςχεδιάηουν αυτό που τουσ δίνεται ωσ εργαςία με
αυτό που βλζπουν πραγματικά. Καλλιεργοφν τθν παρατθρθτικότθτά τουσ και τθν
ικανότθτα εςτίαςθσ τθσ προςοχισ και αποκτοφν μεγαλφτερθ αυτογνωςία.
− Μακαίνουν να κζτουν προβλιματα ι ερωτιματα, να αναηθτοφν λφςεισ/απαντιςεισ, να
εντοπίηουν αρκετζσ πικανζσ λφςεισ ςε ζνα πρόβλθμα και να υιοκετοφν τισ καλφτερεσ,
ςφμφωνα με τα κριτιρια που ζχουν κζςει.
− Ραίρνουν αποφάςεισ ωσ προσ τθν κατεφκυνςθ που κζλουν να δϊςουν ςτο ςχζδιό τουσ ι
ωσ προσ τθν επιλογι των ςτοιχείων που κα αξιοποιιςουν, επιλζγοντασ από τα
προςφερόμενα, προκειμζνου να δϊςουν το αποτζλεςμα που επικυμοφν.
− Καλλιεργοφν τθν αιςκθτικι τουσ αντίλθψθ και αναγνωρίηουν τθν ατομικι τουσ ταυτότθτα,
μζςα από τθν ομαδικι παρατιρθςθ των ςχεδίων με τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριζσ τουσ.
− Αυξάνουν τθν κατανόθςι τουσ και μακαίνουν να εκτιμοφν τα επιτεφγματα τθσ
ανκρϊπινθσ δθμιουργικότθτασ.
− Ενκαρρφνονται και ενιςχφονται ςτθν απόκτθςθ προςωπικοφ τρόπου ζκφραςθσ και φφουσ
γραφισ.
− Μακαίνουν να αποδζχονται και να ςζβονται τθ διαφορετικότθτα, κακϊσ διαπιςτϊνουν
ότι κάκε μακθτισ/-τρια ςτθν τάξθ ζχει τον δικό του/τθσ προςωπικό τρόπο ζκφραςθσ, τθν
προςωπικι του/τθσ γραφι, κάνει τισ δικζσ του/τθσ επιλογζσ και δίνει τισ δικζσ του/τθσ
προςωπικζσ, πρωτότυπεσ λφςεισ.
− Αυξάνουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ, κακϊσ βελτιϊνουν ςταδιακά τθ ςχεδιαςτικι τουσ
ικανότθτα.
− Αξιοποιοφν με τουσ κατάλλθλουσ τρόπουσ τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρζχουν τα
ςχεδιαςτικά όργανα και εργαλεία.
− Καλλιεργοφν ςθμαντικό μζροσ από τισ οκτϊ βαςικζσ ικανότθτεσ του πολίτθ, κακϊσ και τισ
δεξιότθτεσ του 21ου αιϊνα, όπωσ Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ (Κριτικι ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία, Δθμιουργικότθτα), Ψθφιακζσ Δεξιότθτεσ (διεπιςτθμονικισ και διακεματικισ
χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν), κακϊσ και τθν Ραραγωγικι Μάκθςθ μζςω των τεχνϊν και
τθσ δθμιουργικότθτασ.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΘΕΜΑΣΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Στο παρόν Ρρόγραμμα Σπουδϊν, το μάκθμα περιγράφεται δφο μζρθ, που
περιλαμβάνουν τζςςερα κεφάλαια (Θεματικά Ρεδία) και ςυνοδεφονται από τζςςερα
παραρτιματα. Τα κεφάλαια, ςφμφωνα με τον ςχεδιαςμό, διδάςκονται με τθ ςειρά, ενϊ,
μετά τθ διδαςκαλία του πρϊτου κεφαλαίου, μποροφν να παρεμβάλλονται δραςτθριότθτεσ
από τα παραρτιματα, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ανάγκεσ των μακθτϊν/-τριϊν.
Στο πρϊτο μζροσ του μακιματοσ, ςτο πρϊτο κεφάλαιο, οι μακθτζσ/-τριεσ
ενκαρρφνονται να επιςκεφτοφν τον περιβάλλοντα χϊρο, ατομικά ι, εφόςον το επιτρζπουν
οι ςυνκικεσ, ομαδικά, να επιλζξουν ςθμεία ενδιαφζροντοσ και να τα αποτυπϊςουν
αξιοποιϊντασ τεχνολογίεσ ψθφιακισ φωτογράφθςθσ ι ςε μορφι απλϊν ςκαριφθμάτων.
Αςκοφνται ςτο να παρουςιάηουν και να αναλφουν τισ απόψεισ τουσ και πειραματιηόμενοι/εσ οδθγοφνται ςτο να ανακαλφψουν τα ηθτοφμενα και τουσ κανόνεσ του γραμμικοφ ςχεδίου
και επαγωγικά να ςυμπεράνουν και να ιεραρχιςουν τισ απαιτοφμενεσ ςχεδιαςτικζσ γνϊςεισ
και δεξιότθτεσ. Καλλιεργοφν ψθφιακζσ δεξιότθτεσ για τθν αναηιτθςθ υλικοφ και δεδομζνων
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που αξιοποιοφν ςτα ςχζδιά τουσ και Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ 21ου αιϊνα, όπωσ θ κριτικι
ςκζψθ, θ επικοινωνία, θ ςυνεργαςία και θ δθμιουργικότθτα.
Στο δεφτερο κεφάλαιο, οι μακθτζσ/-τριεσ ανακαλοφν ςχετικζσ γνϊςεισ από μακιματα
που ζχουν διδαχτεί ςτο πλαίςιο τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ και αςκοφνται ςε ςχεδιαςτικά
κζματα καλλιεργϊντασ τθν παραγωγικι μάκθςθ μζςω των τεχνϊν και τθσ
δθμιουργικότθτασ, βελτιϊνουν δεξιότθτεσ διαχείριςθσ χρόνου και επικοινωνίασ,
παρουςιάηουν τθ δουλειά τουσ ςχολιάηοντασ τισ τεχνικζσ δυςκολίεσ και αποκτοφν
αυτοπεποίκθςθ και αυτοεκτίμθςθ.
Στο δεφτερο μζροσ του μακιματοσ, ςτο τρίτο κεφάλαιο, οι μακθτζσ/-τριεσ
εμβακφνουν ςτα ηθτοφμενα των διαφόρων ςτοιχείων που αποτελοφν ζνα γραμμικό ςχζδιο,
εμπλουτίηουν τισ γνϊςεισ τουσ με κεωρθτικά ςτοιχεία και εξαςκοφνται ςε τμιματα
αυκεντικϊν αρχιτεκτονικϊν ςχεδίων, εμπεδϊνουν τισ δεξιότθτζσ τουσ, μακαίνουν να
επιλζγουν, να ςχεδιάηουν και να επιχειρθματολογοφν ςχετικά με τισ αποφάςεισ τουσ,
μεταξφ άλλων ςε ό,τι αφορά τισ κλίμακεσ ςχεδίαςθσ, τθ ςχεδιαςτικι απόδοςθ των χϊρων
και των υλικϊν και τθν αναγκαιότθτα ςχεδίαςθσ επιμζρουσ τομϊν και λεπτομερειϊν.
Στο τζταρτο κεφάλαιο, οι μακθτζσ/-τριεσ μακαίνουν να ςυνκζτουν πλιρθ ςχζδια από
επιμζρουσ ςτοιχεία τουσ, να οργανϊνουν τθ δομι τουσ και να τα ολοκλθρϊνουν αιςκθτικά,
προςκζτοντασ πίνακεσ και υπομνιματα, τίτλο, επιμζρουσ πλθροφορίεσ, ςφμβολα και
διαςτάςεισ. Εξαςκοφνται ςε κζματα πανελλαδικϊν εξετάςεων, αποκτοφν αυτοπεποίκθςθ
και καλλιεργοφν τθν πλάγια (δθμιουργικι, παραγωγικι και ολιςτικι) ςκζψθ, τθ Στρατθγικι
– Οργανωςιακι ςκζψθ, μζςω μελζτθσ περιπτϊςεων και επίλυςθσ προβλθμάτων, ενϊ
βελτιϊνουν δεξιότθτεσ, όπωσ αυτζσ τθσ διαχείριςθσ χρόνου και τθσ λιψθσ ςχεδιαςτικϊν
αποφάςεων, ςε ςυνκικεσ πίεςθσ.
Στα τζςςερα παραρτιματα περιλαμβάνονται δραςτθριότθτεσ που, ςφμφωνα με τθν
παραδοςιακι δαςκαλοκεντρικι διδαςκαλία, πραγματοποιοφνται ςτισ αρχικζσ ςυναντιςεισ
του μακιματοσ ι αφοροφν προαπαιτοφμενεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που οι μακθτζσ/-τριεσ
ιδθ διακζτουν από τθν προθγοφμενθ εναςχόλθςι τουσ με το γραμμικό ςχζδιο. Τζτοιεσ
γνϊςεισ αφοροφν τα είδθ και τθ χριςθ των ςχεδιαςτικϊν οργάνων, κακϊσ και βαςικά
κζματα παραςτατικισ γεωμετρίασ, ενϊ δεξιότθτεσ είναι θ ςχεδίαςθ γραμμϊν, γραμμάτων,
γεωμετρικϊν μοτίβων και ςυναρμογϊν, θ αξιοποίθςθ γεωμετρικϊν καταςκευϊν για
επίτευξθ ςχεδίαςθσ μεγάλθσ ακρίβειασ κ.ά. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ μποροφν να
πραγματοποιθκοφν εμβόλιμα ςε αυτζσ που περιγράφονται ςτο πρϊτο και δεφτερο μζροσ
του μακιματοσ, είναι όμωσ ςθμαντικό να μθν προθγθκοφν του πρϊτου κεφαλαίου,
προκειμζνου να μθν ανατραπεί ο διδακτικόσ ςχεδιαςμόσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν.
Μζροσ Πρϊτο
Θ.Π. 1. Ανάγνωςη και κατανόηςη του χϊρου ωσ πολιτιςτικοφ και πολιτιςμικοφ
φαινομζνου
− Ο χϊροσ ωσ πολιτιςτικό / πολιτιςμικό φαινόμενο.
− Το Γραμμικό Σχζδιο ωσ κϊδικασ γλϊςςασ και δθμιουργικισ ςκζψθσ μζςα από το ζργο
αρχιτεκτόνων.
− Απεικόνιςθ του χϊρου ςτο επίπεδο.
Θ.Π. 2. Σο ςχζδιο ωσ μζςο καλλιζργειασ δεξιοτήτων μάθηςησ, δημιουργικότητασ και
επικοινωνίασ
− Από το ατομικό ςτο ομαδικό – Δθμιουργία μακθτικϊν ομάδων.
Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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− Αναπαράςταςθ του χϊρου με απλά υλικά. Από το επίπεδο ςτο ςτερεό.
− Επίπεδεσ προβολζσ του τριςδιάςτατου χϊρου. Από το ςτερεό ςτο επίπεδο.
− Επίπεδεσ προβολζσ του τριςδιάςτατου χϊρου. Από τθν ψθφιακι απεικόνιςθ ςτο
γραμμικό ςχζδιο.
− Ειςαγωγι ςτθ ςχεδίαςθ υπό κλίμακα.
Μζροσ Δεφτερο
Θ.Π. 3α. Αρχιτεκτονικό ςχζδιο: ημαςία και περιεχόμενο
− Τι είναι αρχιτεκτονικι μελζτθ.
− Σχζδια που απαρτίηουν μια αρχιτεκτονικι μελζτθ.
− Σφντομθ ειςαγωγι ςτισ διςδιάςτατεσ απεικονίςεισ.
− Ανακεφαλαίωςθ υφιςτάμενων γνϊςεων για τισ κατόψεισ, τισ όψεισ και τισ τομζσ ςτο
γραμμικό ςχζδιο.
Θ.Π. 3β. Αρχιτεκτονικό ςχζδιο: Η κάτοψη
− Η κάτοψθ ωσ οριηόντια τομι: Στοιχεία ςχεδίου.
− Οριςμόσ κάτοψθσ.
− Χαρακτθριςμόσ κατόψεων.
− Βιματα ςχεδίαςθσ.
− Ρλθροφορίεσ που δίνει θ κάτοψθ ςε διάφορεσ κλίμακεσ.
− Κουφϊματα.
− Ζπιπλα και εξοπλιςμόσ.
− Σκάλεσ.
− Στοιχεία περιβάλλοντοσ: Δζντρα, κάμνοι, νερό, άνκρωποι, αυτοκίνθτο.
− Ενδείξεισ: Βορράσ, γραφικι κλίμακα, βζλθ τομισ, ςτάκμθ, γραμμι ανάβαςθσ.
− Συμβολιςμοί υλικϊν.
− Σχεδίαςθ απαιτοφμενων διαςτάςεων.
Θ.Π. 3γ. Αρχιτεκτονικό ςχζδιο: Η όψη
− Η όψθ ωσ απομακρυςμζνθ τομι – Στοιχεία ςχεδίου.
− Η διαδικαςία ςχεδίαςθσ όψεων.
− Η όψθ ωσ ςχζδιο απόδοςθσ τθσ εικόνασ του κτίςματοσ και ςτοιχείων του περιβάλλοντοσ
χϊρου.
− Αναγκαίεσ γραφικζσ διαφοροποιιςεισ των ςτοιχείων τθσ όψθσ – Η απόδοςθ του βάκουσ.
− Οι ςυμβολιςμοί και τα πάχθ των γραμμϊν.
− Ρλθροφορίεσ που δίνει θ όψθ ςε διάφορεσ κλίμακεσ.
− Κουφϊματα.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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− Ζπιπλα και εξοπλιςμόσ.
− Σκάλεσ.
− Στοιχεία περιβάλλοντοσ: Δζντρα, κάμνοι, νερό, άνκρωποι, αυτοκίνθτο.
− Συμβολιςμοί υλικϊν ςτθν όψθ (ξφλο, πζτρα, λικοδομζσ, ςοβάσ, γυαλί).
Θ.Π. 3δ. Αρχιτεκτονικό ςχζδιο: Η τομή
− Η τομι ωσ ςχζδιο εςωτερικισ όψθσ – Στοιχεία ςχεδίου.
− Συςχετιςμόσ και ςφνδεςθ κάτοψθσ και τομισ.
− Σχεδιαςτικι διαδικαςία και αναγκαίεσ γραφικζσ διαφοροποιιςεισ των ςτοιχείων τθσ
τομισ.
− Τεμνόμενα ςτοιχεία (ζδαφοσ, δομικά ςτοιχεία, ςυμπαγι ζπιπλα).
− Απεικόνιςθ προβαλλόμενων ςτοιχείων.
− Σχεδιαςτικι μεκοδολογία και αντιςτοίχιςθ κάτοψθσ – τομισ.
− Συμβολιςμοί υλικϊν ςτθν τομι.
− Ρλθροφορίεσ που δίνει θ τομι ςε διάφορεσ κλίμακεσ.
− Κουφϊματα.
− Ζπιπλα και εξοπλιςμόσ.
− Σκάλεσ.
Θ.Π. 4. φνθεςη, οργάνωςη και αιςθητική ολοκλήρωςη του ςχεδίου
− Οργάνωςθ ςχεδίου
− Λιψθ ςχεδιαςτικϊν αποφάςεων.
− Στοιχεία πίνακα, τίτλοι, υπομνιματα.
− Οργάνωςθ πίνακα, με ορκολογικά και αιςκθτικά κριτιρια.
− Επιλογι μεγζκουσ και ορκισ τοποκζτθςθσ γραμμάτων.
− Εναλλακτικζσ προτάςεισ ορκισ τοποκζτθςθσ γραμμάτων.
− Ραρουςίαςθ και ανάλυςθ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ του πανελλαδικά εξεταηόμενου
ειδικοφ μακιματοσ Γραμμικό Σχζδιο με βάςθ τισ ανακοινϊςεισ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ
κεμάτων.
Παραρτήματα
Παράρτημα Αϋ: Σα όργανα ςχεδίαςησ
− Γενικζσ πλθροφορίεσ για τα υλικά, τα μζςα και τα όργανα ςχεδίαςθσ.
− Κατάλογοσ των βαςικϊν υλικϊν, μζςων και οργάνων ςχεδίαςθσ.
− Ρεριγραφι και χριςθ τουσ.
− Ενθμζρωςθ των μακθτϊν/-τριϊν για τον τρόπο ςυντιρθςθσ των οργάνων ςχεδίαςθσ,
εξοικείωςι τουσ με τθ διαδικαςία.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

9|

Γραμμικό Σχζδιο Γ’ Γενικού Λυκείου

Παράρτημα Βϋ: Γραμμζσ και καμπφλεσ: Είδη και ςυναρμογζσ
− Είδθ και πάχθ γραμμϊν.
− Σφνδεςθ με τα πραγματικά αντικείμενα – Οι γραμμζσ ωσ κϊδικασ αναπαράςταςθσ.
− Σχεδιαςτικά εργαλεία και μεκοδολογία χάραξθσ γραμμϊν ςτο γραμμικό ςχζδιο.
− Σχεδιαςτικζσ δυςκολίεσ (π.χ. ποιότθτα γραμμισ – Συναρμογζσ καμπφλων με ευκείεσ ι
μεταξφ καμπφλων γραμμϊν).
− Η ςθμαςία τθσ ποιότθτασ και τθσ ορκισ επιλογισ του είδουσ γραμμισ ςτθν αιςκθτικι του
τελικοφ ςχεδίου.
− Η ςχεδίαςθ των γραμμάτων με ςχεδιαςτικά όργανα, επιλογι κατάλλθλου πάχουσ
γραμμισ.
Παράρτημα Γϋ: Η αξιοποίηςη των γεωμετρικϊν καταςκευϊν ςτο γραμμικό ςχζδιο
− Οι γεωμετρικζσ καταςκευζσ ωσ κϊδικασ μζγιςτθσ ςχεδιαςτικισ ακρίβειασ ςτα
αρχιτεκτονικά και τεχνικά ςχζδια.
− Σχεδιαςτικά εργαλεία και μεκοδολογία χάραξθσ γεωμετρικϊν καταςκευϊν ςτο γραμμικό
ςχζδιο.
− Γεωμετρικόσ ςχεδιαςμόσ ευκειϊν (χάραξθ, διχοτόμθςθ, παραλλθλία και διαίρεςθ ςε
τμιματα).
− Γεωμετρικι καταςκευι γωνιϊν (χάραξθ, διχοτόμθςθ και μεταφορά).
− Γεωμετρικι καταςκευι πολυγϊνων.
− Γεωμετρικι καταςκευι κφκλων και τόξων.
− Σχεδιαςτικζσ δυςκολίεσ (π.χ. ςυναρμογζσ ευκειϊν, καμπφλων με ευκείεσ ι μεταξφ
καμπφλων γραμμϊν).
− Η ςθμαςία τθσ ποιότθτασ και τθσ ορκισ επιλογισ του είδουσ και του πάχουσ γραμμισ
ςτθν αιςκθτικι του τελικοφ ςχεδίου.
Παράρτημα Δϋ: Βαςικζσ ζννοιεσ παραςτατικήσ γεωμετρίασ: Ορθζσ και αξονομετρικζσ
προβολζσ
− Γενικά περί προβολϊν, ςτοιχεία παραςτατικισ γεωμετρίασ (προβολι, κατάκλιςθ),
παράςταςθ ςε ζνα ι ςε δφο και ςε περιςςότερα επίπεδα προβολισ.
− Ρροβολι, επίπεδο και ευκεία προβολισ.
− Ορκι προβολι, τρόποσ ςχεδίαςθσ ορκισ προβολισ.
− Σφςτθμα ορκϊν προβολϊν.
− Η αξονομετρικι απεικόνιςθ ωσ μζκοδοσ ςχεδιαςτικισ απόδοςθσ τριςδιάςτατων
αντικειμζνων και ωσ ςφνκεςθ ςχεδίων ορκϊν προβολϊν. Ρεδίο εφαρμογισ. Ομοιότθτεσ
και διαφορζσ.
− Ρλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των αξονομετρικϊν ζναντι των ςχεδίων ορκϊν
προβολϊν.
− Διάκριςθ των αξονομετρικϊν ςχεδίων ανάλογα με το επίπεδο προβολισ (ορκι και
πλάγια) και τισ γωνίεσ κλίςθσ των αξόνων x, y).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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− Ραρατθριςεισ αναφορικά με τισ δυνατότθτεσ μζτρθςθσ και το αιςκθτικό αποτζλεςμα,
ανάλογα με το είδοσ τθσ αξονομετρικισ προβολισ.

Δ. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΛΑΙΙΩΗ – ΧΕΔΙΑΜΟ ΜΑΘΗΗ
Η ανάπτυξη τησ ςχεδιαςτικήσ ικανότητασ
Σθμαντικό μζροσ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν αφορά
ςχεδιαςτικζσ δεξιότθτεσ, απαραίτθτεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ςχεδιαςτικισ ικανότθτασ από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ που ςχεδιάηουν γραμμικά και αρχιτεκτονικά ςχζδια. Από αυτζσ,
κάποιεσ δεξιότθτεσ αναφζρονται ςτο ςχζδιο γενικότερα, όπωσ να χρθςιμοποιοφν ςωςτά και
προςεκτικά τα όργανα ςχεδίαςθσ, να ςχεδιάηουν, να ςβινουν και να επαναςχεδιάηουν με
ακρίβεια, ακολουκϊντασ τα κατάλλθλα βιματα ςχεδίαςθσ, να ςχεδιάηουν διακριτά πάχθ
γραμμϊν με χριςθ ςχεδιαςτικϊν οργάνων, να ςχεδιάηουν με ακρίβεια ςυναρμογζσ
καμπφλθσ-ευκείασ και να ςχεδιάηουν γράμματα. Άλλεσ πιο ςφνκετεσ ςχεδιαςτικζσ
δεξιότθτεσ αναφζρονται ειδικότερα ςτο αρχιτεκτονικό ςχζδιο, όπωσ να ςχεδιάηουν με
κατάλλθλα πάχθ γραμμϊν τθ μορφι, τθ κζςθ και τισ διαςτάςεισ των διάφορων ςτοιχείων
ενόσ αρχιτεκτονικοφ ςχεδίου ςτα ςχζδια κατόψεων, όψεων και τομϊν, να παράγουν όψεισ
από δεδομζνθ κάτοψθ, να ςχεδιάηουν κατά μικοσ και εγκάρςιεσ τομζσ από αντίςτοιχεσ
κατόψεισ, να ςχεδιάηουν τισ τρεισ όψεισ ενόσ απλοφ κτιρίου, με δεδομζνθ τθν αξονομετρικι
προβολι του, να ςυνκζτουν επιμζρουσ ςχζδια ςε ζνα, ςφμφωνα με δεδομζνουσ κανόνεσ
ςχεδίαςθσ και αιςκθτικισ, να προςδιορίηουν τα απαραίτθτα ςτοιχεία ενόσ πίνακα ςτοιχείων
και να τον ςχεδιάηουν λαμβάνοντασ υπόψθ και αιςκθτικά κριτιρια.
Οι παραπάνω ςφνκετεσ δεξιότθτεσ παράγονται ωσ αποτζλεςμα δραςτθριοτιτων των
μακθτϊν/-τριϊν που καλλιεργοφν και ποικιλία γνωςτικϊν δεξιοτιτων, από το να
αναγνωρίηουν τα χαρακτθριςτικά του χϊρου που βρίςκονται, τα υλικά που ζχουν
χρθςιμοποιθκεί και τουσ λόγουσ επιλογισ τουσ, να αναγνωρίηουν ςε ςχζδια αποτυπωμζνα
ςε χαρτί ι με χριςθ λογιςμικοφ τθ λειτουργικότθτα των χϊρων, να απαρικμοφν τα ςχζδια
που απαρτίηουν μία αρχιτεκτονικι μελζτθ και τισ αντίςτοιχεσ κλίμακεσ ςχεδίαςθσ, να
αντιςτοιχίηουν ςε τομζσ κτιρίων και αντικειμζνων τισ αντίςτοιχεσ κατόψεισ και αντίςτροφα,
να υπολογίηουν τθν κλίμακα ςχεδίαςθσ κτιρίων ι αντικειμζνων ςφμφωνα με τθ διακζςιμθ
επιφάνεια ςχεδίαςθσ, να ςυςχετίηουν ςτοιχεία από ςχζδια όψεων και αξονομετρικοφ του
ίδιου αντικειμζνου και αντίςτροφα.
Η ανάπτυξθ τθσ ςχεδιαςτικισ ικανότθτασ ςυμπλθρϊνεται, μεταξφ άλλων, με
δεξιότθτεσ που ςχετίηονται με τθν κριτικι ικανότθτα των μακθτϊν/-τριϊν, όπωσ να
εντοπίηουν και να επιλζγουν με δικά τουσ κριτιρια ενδιαφζροντα πραγματικά κτίρια προσ
ςχεδίαςθ, αξιοποιϊντασ και λογιςμικό ψθφιακισ χαρτογραφίασ, να εκτιμοφν τισ
κατάλλθλεσ γωνίεσ λιψθσ φωτογραφιϊν και να επιλζγουν χριςιμεσ, για αξιοποίθςθ ςτο
γραμμικό ςχζδιο, φωτογραφίεσ και ψθφιακζσ απεικονίςεισ όψεων κτιρίων ι αντικειμζνων,
να επιλζγουν κατάλλθλεσ, κατά περίπτωςθ, κλίμακεσ ςχεδίαςθσ, να επιλζγουν τθ κζςθ και
τθ μορφι ςτοιχείων του ςχεδίου.
Ππωσ είναι φανερό, θ ςχεδιαςτικι ικανότθτα εμπεριζχει και δεξιότθτεσ από πεδία,
όπωσ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ, δεξιότθτεσ ςυνεργαςίασ και δεξιότθτεσ μάκθςθσ, μάκθςθ μζςω
των τεχνϊν και τθσ δθμιουργικότθτασ οι οποίεσ περιλαμβάνονται ςε αυτζσ που
ονομάηονται Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ 21ου αιϊνα (Κριτικι ςκζψθ, Επικοινωνία, Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα), αλλά και δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ όταν τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ
των μακθτϊν/-τριϊν κρίνονται ςε εξετάςεισ ι διαγωνιςμοφσ, όπωσ θ λφςθ προβλθμάτων
με ςυγκεκριμζνα κριτιρια και περιοριςμοφσ, κακϊσ και θ διαχείριςθ χρόνου και λιψθσ
ςχεδιαςτικϊν αποφάςεων ςε ςυνκικεσ πίεςθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Ο παραδοςιακόσ τρόποσ διδαςκαλίασ καλλιεργεί τισ απλοφςτερεσ μόνο ςχεδιαςτικζσ
δεξιότθτεσ, που δεν αποτελοφν πλζον το μοναδικό ηθτοφμενο. Η ανάπτυξθ τθσ ςχεδιαςτικισ
ικανότθτασ απαιτεί τθν εφαρμογι ςφγχρονων παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων.
Σφμφωνα με τον ςχεδιαςμό του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, οι μακθτζσ/-τριεσ
εκτίκενται εξαρχισ ςτο ςχεδιαςτικό πρόβλθμα, πρόβλθμα που αφορά ςχεδίαςθ κτιρίων και
αντικειμζνων του πραγματικοφ κόςμου, που οι ίδιοι/-εσ μποροφν να δουν και να
μετριςουν. Αντιμετωπίηουν το πρόβλθμα με τισ υπάρχουςεσ γνϊςεισ και ικανότθτεσ που
διακζτουν, ςυνεργαηόμενοι/-εσ ςε ομάδεσ. Στθ ςυνζχεια, μζςω ςυνεργατικϊν
δραςτθριοτιτων, τουσ δίνονται ςταδιακά οι απαιτοφμενεσ γνϊςεισ και καλλιεργοφν τισ
απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ, προκειμζνου να κτίςουν ςταδιακά τθ ςχεδιαςτικι ικανότθτα.
Ρρόκειται για το μοντζλο τθσ επαγωγικισ μάκθςθσ, όπου οι μακθτζσ/-τριεσ αντιμετωπίηουν
εξαρχισ ειδικότερεσ ςχεδιαςτικζσ προκλιςεισ, ςχετικζσ όμωσ με τον κόςμο ςτον οποίο ηουν,
και παρατθροφν και ςταδιακά γενικεφουν ςτθν κατανόθςθ και αξιοποίθςθ των
ςχεδιαςτικϊν κανόνων. Στθ διδαςκαλία αξιοποιοφνται επίςθσ τα μοντζλα τθσ μάκθςθσ
μζςω επίλυςθσ προβλιματοσ και το ςχετικό μοντζλο του τεχνικοφ ςχεδιαςμοφ, όπου
καλοφνται να δϊςουν λφςεισ ςε ςχεδιαςτικά προβλιματα που δεν ζχουν μία μόνο λφςθ,
αλλά υπάρχει πάντα κάποια καλφτερθ από τισ άλλεσ, ςφμφωνα με δεδομζνεσ
προδιαγραφζσ και κριτιρια.
Ο χϊροσ ςχεδίαςησ
Η διδαςκαλία του μακιματοσ του Γραμμικοφ Σχεδίου πρζπει να αντιμετωπίηεται τόςο
ωσ διδαςκαλία κεωρθτικοφ μακιματοσ όςο και ωσ διδαςκαλία εργαςτθριακοφ μακιματοσ,
που απαιτεί ειδικό χϊρο, εργαλεία και χρόνο. Ζνα ςωςτά οργανωμζνο εργαςτιριο
Γραμμικοφ Σχεδίου πρζπει να παρζχει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/-τριεσ τισ απαιτοφμενεσ
ςυνκικεσ ςχεδίαςθσ και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό.
Οι ςυνκικεσ ςχεδίαςθσ περιλαμβάνουν τθ χωρθτικότθτα τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ
αίκουςασ, προκειμζνου οι μακθτζσ/-τριεσ να μποροφν όχι μόνο να κάκονται μπροςτά από
το ςχζδιο, αλλά να κινοφνται και γφρω από αυτό, τθν εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων
ςυνκθκϊν φωτιςμοφ, αεριςμοφ και θςυχίασ, κακϊσ και του απαιτοφμενου χρόνου για τθν
πραγματοποίθςθ των δραςτθριοτιτων, δεδομζνου ότι θ καλλιζργεια των ςχεδιαςτικϊν
γνϊςεων και κανόνων απαιτεί ςπειροειδι διδαςκαλία και επαναλιψεισ ςε κζματα
αυξθμζνθσ πολυπλοκότθτασ, ενϊ ςε ό,τι αφορά τισ ηθτοφμενεσ ςχεδιαςτικζσ δεξιότθτεσ
είναι αποδεδειγμζνο ότι αυτζσ βελτιϊνονται ςθμαντικά με ςυνεχείσ επαναλιψεισ και
εξάςκθςθ.
Ο εξοπλιςμόσ του εργαςτθρίου, εκτόσ του πίνακα τθσ αίκουςασ, ενόσ θλεκτρονικοφ
υπολογιςτι, ενόσ βιντεοπροβολζα και τθσ απαιτοφμενθσ ςφνδεςθσ με το διαδίκτυο, κα
πρζπει κατά προτίμθςθ να περιλαμβάνει και ζνα ςχεδιαςτιριο ανά μακθτι/-τρια με τον
αντίςτοιχο παραλλθλογράφο, κακϊσ και όργανα ςχεδίαςθσ για τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ.
Απαραίτθτα όργανα του Γραμμικοφ Σχεδίου είναι δφο τουλάχιςτον μθχανικά μολφβια με
ανταλλακτικζσ μφτεσ, ζνασ χάρακασ, ζνα τρίγωνο 45ο, ζνα τρίγωνο 60ο και 30ο, τρεισ
ραπιδογράφοι μελάνθσ για διαφορετικά πάχθ γραμμϊν (ι αντίςτοιχθσ ποιότθτασ
μαρκαδοράκια), ζνασ διαβιτθσ, κακϊσ και γόμεσ για μολφβι και μελάνι. Για τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ που προετοιμάηονται για ςυμμετοχι ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ, κα
πρζπει να διατίκενται και πινακίδεσ ςχεδίαςθσ για εξάςκθςθ, κακϊσ κατά τισ εξετάςεισ το
ςχζδιο γίνεται ςε αυτζσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ο ςκοπόσ τθσ αξιολόγθςθσ είναι να βελτιϊνονται θ μάκθςθ και θ διδαςκαλία.
Η αξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ μπορεί να γίνεται:
− Από τον/τθν εκπαιδευτικό.
− Από τον/τθν ίδιο/-α τον/τθ μακθτι/-τρια, μζςω τθσ αυτοαξιολόγθςθσ, που ςυνεπάγεται
τθ ςτοχαςτικι ςκζψθ των μακθτϊν/-τριϊν ςε ςχζςθ με τθ μάκθςθ και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ δικισ τουσ προόδου.
− Από τουσ/τισ ομοτίμουσ, μζςω τθσ ετεροαξιολόγθςθσ από τουσ/τισ άλλουσ/-εσ μακθτζσ/τριεσ/ομάδεσ μετά από τθν παρουςίαςθ των ζργων, τον ςχολιαςμό τουσ από τον/τθν
ίδιο/-α και τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/-τριζσ του/τθσ, τθ ςυηιτθςθ και τθν ανατροφοδότθςθ.
Η αξιολόγθςθ μπορεί να αφορά:
Α) Τθ μάκθςθ (αξιολόγθςθ για τθ μάκθςθ). Ρρόκειται για διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, όπου
ο/θ εκπαιδευτικόσ:
− Χρθςιμοποιεί τισ πλθροφορίεσ από τθν πρόοδο των μακθτϊν/-τριϊν προκειμζνου να
αυξιςει τθν υποςτιριξθ και τθ βελτίωςθ τθσ μάκθςισ τουσ, και προςαρμόηει ανάλογα τισ
εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ του/τθσ.
− Κακοδθγεί τθ χριςθ τθσ μάκθςθσ από τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, τουσ/τισ εκπαιδευτικοφσ
και τουσ γονείσ.
− Εμπλζκεται ςτθν παροχι διαφοροποιθμζνθσ διδαςκαλίασ και ανατροφοδότθςθσ από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ και ενθμερϊνει τουσ γονείσ για τθν υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ.
− Τθν αξιοποιεί ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ και μακθςιακισ διαδικαςίασ και
διευκολφνεται από διάφορα εργαλεία.
Β) Τθ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ (αξιολόγθςθ ωσ μάκθςθ). Ρρόκειται για διαμορφωτικι
αυτοαξιολόγθςθ, όπου ο/θ μακθτισ/-τρια:
− Συμμετζχει ενεργά με τθ ςτοχαςτικι ςκζψθ ςε ςχζςθ με τθ μάκθςθ και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ δικισ του/τθσ προόδου.
− Υποςτθρίηεται ςτο να αναλφει κριτικά τθ μάκθςθ που ςχετίηεται με τα αποτελζςματα του
ΡΣ.
− Ρραγματοποιεί τθν αξιολόγθςι του/τθσ με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ κακ’
όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ.
Γ) Τθν αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ. Ρρόκειται για τθν τελικι αξιολόγθςθ, όπου ο/θ
εκπαιδευτικόσ:
− Χρθςιμοποιεί αποδεικτικά ςτοιχεία από τθ μάκθςθ των μακθτϊν/-τριϊν για να κάνει
ςχετικζσ με τθν πρόοδό τουσ κρίςεισ.
− Ζχει τθν ευκαιρία να αναφζρει τα αποδεικτικά ςτοιχεία που επιβεβαιϊνουν τθν πρόοδο
που ςχετίηεται με τα αποτελζςματα του ΡΣ.
− Τθν πραγματοποιεί ςτο τζλοσ ενόσ κφκλου μακθμάτων και διευκολφνεται από μια
ποικιλία εργαλείων.
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− Ραρζχει τθ βάςθ για ςυηθτιςεισ ςχετικά με τθν τοποκζτθςθ ι τθν προβολι (π.χ. εκκζςεισ
ςτθν κοινότθτα, δράςεισ ςτο ςχολείο κ.ά.).
Κατά τθ διδαςκαλία του Γραμμικοφ Σχεδίου, κα πρζπει να υπάρχει μια ιςορροπθμζνθ
προςζγγιςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςτθν οποία κα πρζπει να δίνεται ζμφαςθ όχι μόνο ςτα
αποτελζςματα αλλά και ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.
Μποροφν να χρθςιμοποιοφνται πίνακεσ διαβακμιςμζνων κριτθρίων (ρουμπρίκεσ
αξιολόγθςθσ), τα κριτιρια, το περιεχόμενο και οι βακμοί επίδοςθσ, αν ζχουν προκφψει από
ςυνεργαςία εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν/-τριϊν.
Στθν αξιολόγθςθ μποροφν να ςυμμετζχουν, πλθν των ηθτοφμενων ςτισ πανελλαδικζσ
εξετάςεισ, που αφοροφν αποκλειςτικά το ςυγκεκριμζνο παραδοτζο, αλλά και άλλα
τεκμιρια, που μπορεί να είναι:
− Η αξιοποίθςθ των ψθφιακϊν μζςων
− Η πρωτοτυπία
− Το περιεχόμενο του Ατομικοφ Φακζλου επιτευγμάτων του/τθσ μακθτι/-τριασ, που
του/τθσ επιτρζπει να ζχει ενεργό ρόλο ςτθ διαδικαςία, κακϊσ οι αποφάςεισ ςχετικά με το
περιεχόμενό του μπορεί να λαμβάνονται από τον/τθν ίδιο/-α τον/τθ μακθτι/-τρια. Ο/Η
εκπαιδευτικόσ μπορεί να ζχει υποςτθρικτικό ρόλο, ωσ προσ το τι κα τοποκετείται ςτον
Ατομικό Φάκελο, τα κριτιρια επιλογισ, το πϊσ κα χρθςιμοποιείται, πϊσ και ποφ κα
αποκθκεφεται και ποιοσ κα είναι ο τρόποσ αξιολόγθςισ του. Ο Ατομικόσ Φάκελοσ, εκτόσ
του ότι παρζχει ζνα μακροπρόκεςμο ιςτορικό τθσ εξζλιξθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ
απόκτθςθσ δεξιοτιτων, ςθμαντικό και για τθν αυτοαξιολόγθςθ του/τθσ μακθτι/-τριασ,
αποτελεί και ζνα εργαλείο επικοινωνίασ τθσ δουλειάσ του μακθτι/-τριασ που μπορεί να
αξιοποιείται και ςτθ μελλοντικι του/τθσ, εκτόσ ςχολείου, εξζλιξθ.
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Βϋ Μζροσ
Αναλυτική Απεικόνιςη του Προγράμματοσ πουδϊν

Θεματικά
Πεδία

Ανάγνωςη και
κατανόηςη
του χϊρου ωσ
πολιτιςτικοφ
και
πολιτιςμικοφ
φαινομζνου

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ – Γϋ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Δραςτηριότητεσ
Αποτελζςματα

Ο χϊροσ ωσ πολιτιςτικό
/ πολιτιςμικό
φαινόμενο.
Απεικόνιςθ του χϊρου
ςτο επίπεδο.

Το Γραμμικό Σχζδιο ωσ
κϊδικασ γλϊςςασ και
δθμιουργικισ ςκζψθσ
μζςα από το ζργο
αρχιτεκτόνων.

Οι μαθητζσ/-τριεσ
είναι ςε θζςη:

Εκπαιδευτικόσ και μαθητζσ/τριεσ μποροφν να κάνουν τισ
ακόλουθεσ δραςτηριότητεσ:

 Να εντοπίηουν και
να επιλζγουν κτίρια ι
αντικείμενα προσ
ςχεδίαςθ ςφμφωνα
με κριτιρια τα οποία
μποροφν να
αναφζρουν.
 Να φωτογραφίηουν
ι να ςχεδιάηουν με
απλό ςκαρίφθμα
κτίρια ι αντικείμενα
του ενδιαφζροντόσ
τουσ.
 Να αναγνωρίηουν
τα πολιτιςμικά /
πολιτιςτικά
χαρακτθριςτικά του
χϊρου και να
ςυςχετίηουν το ζργο
τουσ με τον χϊρο.
 Να καλλιεργοφν τθν
παραγωγικι μάκθςθ
μζςω των τεχνϊν και
τθσ
δθμιουργικότθτασ.
 Να επιλζγουν και
να ςχεδιάηουν με
ελεφκερο τρόπο
τμιματα
αρχιτεκτονικϊν
ςχεδίων.
 Να εντοπίηουν, να
αναλφουν, να
ςχεδιάηουν και να
παρουςιάηουν ςτθν
τάξθ ςθμεία
ενδιαφζροντοσ ι
δυςκολίασ των
ςχεδίων.
 Να ςυςχετίηουν τθν
απεικόνιςθ του
πραγματικοφ κόςμου
μζςα από το

 Ειςαγωγικι παρουςίαςθ
από τον/τθν εκπαιδευτικό
ςτθν τάξθ με αναφορζσ ςτον
χϊρο, τθν πόλθ, κακϊσ και
περιοχζσ ενδιαφζροντοσ με
χαρακτθριςτικά πολιτιςτικά /
πολιτιςμικά ςτοιχεία.
 Βιωματικι προςζγγιςθ του
χϊρου. Ατομικόσ (ομαδικόσ,
αν υπάρχει θ δυνατότθτα)
περίπατοσ μακθτϊν/-τριϊν
ςε επιλεγμζνθ περιοχι
ενδιαφζροντοσ και επιλογι
από κάκε μακθτι/-τρια με
ελεφκερο τρόπο ενόσ κτιρίου
ι αντικειμζνου για
φωτογράφιςθ ι ςχεδίαςι του
ςε απλό ςκαρίφθμα.
 Ραρουςίαςθ φωτογραφιϊν
ι ςκαριφθμάτων μακθτϊν/τριϊν από ομαδικι ι ατομικι
αναηιτθςθ. Συηιτθςθ ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ για τα
κριτιρια επιλογισ του
κζματοσ.
 Ραρουςίαςθ ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/-τριεσ επιλεγμζνων
ζργων αρχιτεκτόνων με
ςθμαντικι προςφορά ςτον
χϊρο.
 Αναφορά ςτα διαφορετικά
είδθ ςχεδίαςθσ μζςα από τθν
παρουςίαςθ λεπτομερειϊν
των ζργων και του κϊδικα
ςχεδίαςθσ.
 Επιλογι από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ ενόσ ζργου ι
τμιματοσ ζργου και
ςχεδιαςτικι αποτφπωςι του
με ελεφκερθ χριςθ
ςχεδιαςτικϊν εργαλείων.
 Ραρουςίαςθ / Ανάλυςθ των
μακθτικϊν ζργων ςτθν
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Ανάγνωςη και
κατανόηςη
του χϊρου ωσ
πολιτιςτικοφ
και
πολιτιςμικοφ
φαινομζνου

Σο ςχζδιο ωσ
μζςο
καλλιζργειασ
δεξιοτήτων
μάθηςησ,
δημιουργικότητασ και
επικοινωνίασ

Από το ατομικό ςτο
ομαδικό – Δθμιουργία
μακθτικϊν ομάδων.
Αναπαράςταςθ του
χϊρου με απλά υλικά.
Από το επίπεδο ςτο
ςτερεό.

Γραμμικό Σχζδιο ωσ
κϊδικα γλϊςςασ και
δθμιουργικισ
ςκζψθσ.
 Να καλλιεργοφν τθν
παραγωγικι μάκθςθ
μζςω των τεχνϊν και
τθσ
δθμιουργικότθτασ.
 Να αξιοποιοφν τισ
δεξιότθτεσ
καταςκευισ /
χειροτεχνίασ που
διακζτουν, ωσ μζςο
για τθν
αναπαράςταςθ του
χϊρου με απλά υλικά.
 Να αναφζρουν τα
υλικά, τουσ λόγουσ
επιλογισ τουσ και
τουσ τρόπουσ
ςυναρμογισ που
ζχουν
χρθςιμοποιθκεί.
 Να δθμιουργοφν
τετραμελείσ /διμελείσ
ανομοιογενείσ
ομάδεσ ίςθσ
δυναμικότθτασ,
ςφμφωνα με τα
κριτιρια που ζχουν
τεκεί και τισ
δεξιότθτεσ που
διακζτουν.
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα).
 Να καλλιεργοφν τθν
παραγωγικι μάκθςθ
μζςω των τεχνϊν και
τθσ
δθμιουργικότθτασ.
 Να αξιοποιοφν
απλζσ δεξιότθτεσ
ςχεδίαςθσ για
δθμιουργία
ςκαριφθμάτων με
μολφβι.
 Να εκτιμοφν τισ
κατάλλθλεσ γωνίεσ
λιψθσ.
 Να φωτογραφίηουν
και να επιλζγουν
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ολομζλεια τθσ τάξθσ με
αναφορά ςτα ςθμεία
ενδιαφζροντοσ ι δυςκολίασ.

 Ειςαγωγικι παρουςίαςθ
τθσ απλισ αναπαράςταςθσ
ςτον χϊρο, επίδειξθ υλικϊν
για καταςκευι απλϊν
καταςκευϊν και μακετϊν,
όπωσ μακετόχαρτα, χαρτόνια
ςυςκευαςίασ, απλά
ανακυκλϊςιμα υλικά με
κατάλλθλθ γεωμετρία.
 Ραρουςίαςθ χειριςμοφ
υλικϊν και τρόπων ςφνδεςθσ.
 Καταςκευι απλισ μακζτασ
για απόδοςθ τθσ βαςικισ
μορφισ του κτιρίου /
αντικειμζνου επιλογισ του
μακθτι/-τριασ.
 Ραρουςίαςθ των ζργων των
μακθτϊν/-τριϊν ςτθν
ολομζλεια.
 Δθμιουργία ιςοδφναμων
και ανομοιογενϊν ομάδων
μακθτϊν/-τριϊν, ςτα
πρότυπα των ερευνθτικϊν
εργαςιϊν, με κριτιριο τισ
δεξιότθτεσ/ικανότθτεσ των
μακθτϊν/-τριϊν.
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Επίπεδεσ προβολζσ του
τριςδιάςτατου χϊρου.
Από τθν ψθφιακι
απεικόνιςθ ςτο
Γραμμικό Σχζδιο.

Ειςαγωγι ςτθ ςχεδίαςθ
υπό κλίμακα.

φωτογραφίεσ όψεων
κτιρίων ι
αντικειμζνων,
κατάλλθλων για
αξιοποίθςθ ςτο
Γραμμικό Σχζδιο.
 Να αναγνωρίηουν
και να περιγράφουν
τισ δυνατότθτεσ
ςφγχρονου
λογιςμικοφ ψθφιακισ
χαρτογραφίασ για τθν
αναπαράςταςθ του
πραγματικοφ κόςμου.
 Να αναηθτοφν και
να εντοπίηουν χϊρουσ
και κτίρια,
αξιοποιϊντασ
λογιςμικό ψθφιακισ
χαρτογραφίασ.
 Να επιλζγουν μζςω
του λογιςμικοφ, να
ςυλλαμβάνουν και να
αξιοποιοφν τισ
κατάλλθλεσ ψθφιακζσ
απεικονίςεισ όψεων
κτιρίων /
αντικειμζνων,
κατάλλθλων για
αξιοποίθςθ ςτο
Γραμμικό Σχζδιο.
 Να εντοπίηουν και
να βρίςκουν
αναλογίεσ ςε ςτοιχεία
από ψθφιακζσ
απεικονίςεισ.
 Να καλλιεργοφν
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ
(διεπιςτθμονικισ και
διακεματικισ χριςθσ
των νζων
τεχνολογιϊν).
 Να εργάηονται
ομαδοςυνεργατικά
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα).
 Να μετροφν τισ
διαςτάςεισ τθσ
κάτοψθσ μιασ
ςχολικισ αίκουςασ
και να τθ ςχεδιάηουν
ςε διάφορεσ κλίμακεσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Διερεφνθςθ του
περιβάλλοντοσ Google Earth
(ι παρόμοιου).
 Αναηιτθςθ ςε ψθφιακοφσ
χάρτεσ ενόσ επιλεγμζνου
κτιρίου από προθγοφμενεσ
δραςτθριότθτεσ ι ενόσ
καταςκευαςμζνου κτιρίου
από μελζτθ ζργου
αρχιτζκτονα.
 Λιψθ ψθφιακϊν εικόνων
τθσ κάτοψθσ και των όψεων
του κτιρίου.
 Εντοπιςμόσ ςτοιχείων και
εφρεςθ αναλογιϊν.
 Λιψθ διαςτάςεων κτιρίων /
αντικειμζνων από τισ
ψθφιακζσ τουσ
αναπαραςτάςεισ.
 Επιλογι από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ όψεων ενόσ
τμιματοσ ζργου και
αποτφπωςι του με ελεφκερθ
χριςθ ςχεδιαςτικϊν
εργαλείων.
 Ραρουςίαςθ / Ανάλυςθ των
μακθτικϊν ζργων ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ με
αναφορά ςτα ςθμεία
ενδιαφζροντοσ ι δυςκολίασ.

 Μζτρθςθ των διαςτάςεων
τθσ αίκουςασ ςχεδίου και
αποτφπωςι τθσ από κάκε
ομάδα μακθτϊν/-τριϊν ςε
διάφορεσ κλίμακεσ
ςχεδίαςθσ, αρχίηοντασ από
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μζςο
καλλιζργειασ
δεξιοτήτων
μάθηςησ,
δημιουργικότητασ και
επικοινωνίασ

Γραμμικό Σχζδιο Γ’ Γενικού Λυκείου

ςχεδίαςθσ.
 Να μετροφν τισ
διαςτάςεισ κατόψεων
κτιρίων /
αντικειμζνων από
λογιςμικό ψθφιακισ
χαρτογραφίασ και να
τισ ςχεδιάηουν ςε
διάφορεσ κλίμακεσ
ςχεδίαςθσ.
 Να παρουςιάηουν
ςτθν τάξθ τθν
εργαςία τουσ και τα
ςθμεία δυςκολίασ
των τεχνθμάτων τουσ.
 Να εργάηονται
ομαδοςυνεργατικά.
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

τθν 1:100 και καταλιγοντασ
ςτθν 1:20 με εφαρμογι του
κϊδικα ςχεδίαςθσ και
ελεφκερθ χριςθ
ςχεδιαςτικϊν εργαλείων.
 Μζτρθςθ των διαςτάςεων
τθσ κάτοψθσ κτιρίου από
λογιςμικό ψθφιακισ
χαρτογραφίασ και
αποτφπωςι τθσ από κάκε
ομάδα μακθτϊν/-τριϊν ςε
διάφορεσ κλίμακεσ
ςχεδίαςθσ, με ελεφκερθ
χριςθ ςχεδιαςτικϊν
εργαλείων.
 Μζτρθςθ αντικειμζνων /
επίπλων και αποτφπωςι τουσ
από κάκε ομάδα μακθτϊν/τριϊν, ςε διάφορεσ κλίμακεσ
ςχεδίαςθσ, αρχίηοντασ από
τθν 1:10 και καταλιγοντασ
ςτθν 1:1
 Ραρουςίαςθ των ςχεδίων
ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ για
ςυηιτθςθ και παροχι
ανατροφοδότθςθσ.
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Θεματικά
Πεδία

Αρχιτεκτονικό
χζδιο:
α. ημαςία
και
περιεχόμενο

Γραμμικό Σχζδιο Γ’ Γενικού Λυκείου

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ – Γϋ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΜΕΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Δραςτηριότητεσ
Αποτελζςματα

Τι είναι αρχιτεκτονικι
μελζτθ.
Σχζδια που απαρτίηουν
μια αρχιτεκτονικι
μελζτθ.
Σφντομθ ειςαγωγι ςτισ
διςδιάςτατεσ
απεικονίςεισ.
Κατόψεισ – όψεισ –
Τομζσ (ανακεφαλαίωςθ
προθγοφμενων
αναφορϊν από τθν
ειςαγωγικι φάςθ του
ΡΣ).

Αρχιτεκτονικό
χζδιο:
β. Η κάτοψη

Η κάτοψθ ωσ οριηόντια
τομι: Στοιχεία ςχεδίου.
Οριςμόσ κάτοψθσ.
Χαρακτθριςμόσ
κατόψεων.
Βιματα ςχεδίαςθσ.
Ρλθροφορίεσ που δίνει
θ κάτοψθ ςε διάφορεσ
κλίμακεσ.
Κουφϊματα.
Ζπιπλα και εξοπλιςμόσ.

Οι μαθητζσ/-τριεσ
είναι ςε θζςη:

Εκπαιδευτικόσ και μαθητζσ/τριεσ μποροφν να κάνουν τισ
ακόλουθεσ δραςτηριότητεσ:

 Να διακρίνουν και
να επεξθγοφν τον
ρόλο και τθ ςθμαςία
τθσ αρχιτεκτονικισ
μελζτθσ.
 Να απαρικμοφν τα
ςχζδια που
απαρτίηουν μια
αρχιτεκτονικι μελζτθ
και τισ αντίςτοιχεσ
κλίμακεσ ςχεδίαςθσ.
 Να επιλζγουν
κατάλλθλεσ, κατά
περίπτωςθ, κλίμακεσ
ςχεδίαςθσ για τθ
ςχεδίαςθ ςχεδίων και
ςτοιχείων
αρχιτεκτονικισ
μελζτθσ.
 Να καλλιεργοφν τθν
παραγωγικι μάκθςθ
μζςω των τεχνϊν και
τθσ
δθμιουργικότθτασ.
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα).
 Να αναγνωρίηουν
τθν κάτοψθ κτιρίων
και αντικειμζνων
ςχεδιαςμζνων ςε
λογιςμικό 3D
ςχεδίαςθσ.
 Να αναγνωρίηουν
ςε ςχζδια κατόψεων,
αποτυπωμζνων ςε
χαρτί ι με χριςθ
λογιςμικοφ, τθ
λειτουργικότθτα των
χϊρων.
 Να αποδίδουν με
πάχθ γραμμϊν τθ
διάςταςθ του
βάκουσ.

 Ραρουςίαςθ από τον/τθν
εκπαιδευτικό ολοκλθρωμζνθσ
ςειράσ ςχεδίων
αρχιτεκτονικισ μελζτθσ και
εξιγθςθ των μεταξφ τουσ
διαφορϊν.
 Επεξιγθςθ, με τθ βοικεια
εποπτικϊν μζςων (ςχεδίων,
διαφανειϊν, φωτογραφιϊν,
μακετϊν, προγραμμάτων του
Η/Υ, βίντεο) τθσ ςθμαςίασ
των καταςκευαςτικϊν
λεπτομερειϊν ωσ μζρουσ τθσ
ολοκλθρωμζνθσ
αρχιτεκτονικισ μελζτθσ.
 Επιλογι, από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ, μετά από
ομαδικι ςυνεργαςία,
κατάλλθλθσ κατά περίπτωςθ
κλίμακασ ςχεδίαςθσ, για τθ
δθμιουργία επιμζρουσ
ςχεδίων μιασ αρχιτεκτονικισ
μελζτθσ. Ραρουςίαςθ με
επιχειριματα τθσ επιλογισ
των μακθτϊν/-τριϊν ςτθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ραρουςίαςθ από τον/τθν
εκπαιδευτικό και επεξιγθςθ
κατόψεων αποτυπωμζνων ςε
χαρτί ι ψθφιακά ςχζδια
μζςω λογιςμικοφ 2D και 3D
ςχεδίαςθσ, αξιοποίθςθ
εφαρμογϊν παιχνιδοποίθςθσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
κακοδθγεί, επεξθγεί,
ςυμβουλεφει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ κατά τθ
διάρκεια των
δραςτθριοτιτων τθσ
ςχεδίαςθσ.
 Αναγνϊριςθ, μετά από
ομαδικι ςυνεργαςία των
μακθτϊν/-τριϊν, των
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Αρχιτεκτονικό
χζδιο:
β. Η κάτοψη

Γραμμικό Σχζδιο Γ’ Γενικού Λυκείου

Σκάλεσ.
Στοιχεία
περιβάλλοντοσ: Δζντρα,
κάμνοι, νερό,
άνκρωποι, αυτοκίνθτο.
Ενδείξεισ: Βορράσ,
γραφικι κλίμακα, βζλθ
τομισ, ςτάκμθ, γραμμι
ανάβαςθσ.
Συμβολιςμοί υλικϊν.
Σχεδίαςθ
απαιτοφμενων
διαςτάςεων.

Αρχιτεκτονικό
χζδιο:
γ. Η όψη

Η όψθ ωσ
απομακρυςμζνθ τομι –
Στοιχεία ςχεδίου.
Η διαδικαςία
ςχεδίαςθσ όψεων.
Η όψθ ωσ ςχζδιο
απόδοςθσ τθσ εικόνασ

 Να ςχεδιάηουν ςε
κάνναβο
αρχιτεκτονικι
κάτοψθ μικρισ
κατοικίασ.
 Να ςχεδιάηουν ςε
κάτοψθ απλισ
μορφισ χϊρουσ
(κλειςτοφσ και
υπαίκριουσ) και
κτίρια ακολουκϊντασ
οργανωμζνο τρόπο
και τθρϊντασ
παράλλθλα τισ
κακιερωμζνεσ
ςυμβάςεισ.
 Να αποτυπϊνουν
ςχεδιαςτικά, με
κατάλλθλα πάχθ
γραμμϊν, τθ μορφι,
τθ κζςθ και τισ
διαςτάςεισ (μεγζκθ)
των διάφορων
ςτοιχείων ςτα ςχζδια
κατόψεων.
 Να επεξθγοφν τθν
επιςιμανςθ ςτα
ςχζδια των διάφορων
ςτοιχείων τθσ
κάτοψθσ και του
τρόπου απόδοςισ
τουσ.
 Να παρουςιάηουν
τθν ίδια κάτοψθ
ςχεδιαςμζνθ με
διαφορετικζσ
κλίμακεσ.
 Να καλλιεργοφν
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ
(διεπιςτθμονικισ και
διακεματικισ χριςθσ
των νζων
τεχνολογιϊν).
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα).
 Να αναγνωρίηουν
τθν όψθ κτιρίων και
αντικειμζνων
ςχεδιαςμζνων ςε
λογιςμικό 3D
ςχεδίαςθσ.
 Να αναγνωρίηουν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςχεδίων που απεικονίηουν
κατόψεισ, κακϊσ και τθσ
λειτουργικότθτασ χϊρων και
αντικειμζνων.
 Επιλογι, μετά από ομαδικι
ςυνεργαςία, κατάλλθλθσ
κατά περίπτωςθ κλίμακασ
ςχεδίαςθσ από ςκαριφιματα
ι ψθφιακζσ απεικονίςεισ
κατόψεων.
 Επιλογι κατάλλθλου
πάχουσ γραμμισ ςχεδίαςθσ
ςτοιχείων.
 Ατομικι ςχεδίαςθ
κατόψεων με χριςθ
καννάβου και παρουςίαςθ
ςτθν τάξθ.
 Ατομικι ςχεδίαςθ
κατόψεων, προοδευτικά
αυξανόμενθσ δυςκολίασ.
 Ρροςκικθ απαιτοφμενων
λεπτομερειϊν.
 Ανάρτθςθ ςχεδίων,
ςχολιαςμόσ από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ τεχνικϊν
δυςκολιϊν και ποιότθτασ του
αποτελζςματοσ. Συμμετοχι
όλων των μακθτϊν/-τριϊν
ςτθ διατφπωςθ αξιολογικϊν
κρίςεων

 Ραρουςίαςθ από τον/τθν
εκπαιδευτικό και επεξιγθςθ
όψεων κτιρίων ι
αντικειμζνων,
αποτυπωμζνων ςε χαρτί ι ςε
ψθφιακά ςχζδια μζςω
λογιςμικοφ 2D και 3D
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Γραμμικό Σχζδιο Γ’ Γενικού Λυκείου

Αρχιτεκτονικό
χζδιο:
γ. Η όψη

του κτίςματοσ και
ςτοιχείων του
περιβάλλοντοσ χϊρου.
Αναγκαίεσ γραφικζσ
διαφοροποιιςεισ των
ςτοιχείων τθσ όψθσ – Η
απόδοςθ του βάκουσ.
Οι ςυμβολιςμοί και τα
πάχθ των γραμμϊν.
Ρλθροφορίεσ που δίνει
θ όψθ ςε διάφορεσ
κλίμακεσ.
Κουφϊματα.
Ζπιπλα και εξοπλιςμόσ.
Σκάλεσ.
Στοιχεία
περιβάλλοντοσ: Δζντρα,
κάμνοι, νερό,
άνκρωποι, αυτοκίνθτο.
Συμβολιςμοί υλικϊν
ςτθν όψθ (ξφλο, πζτρα,
λικοδομζσ, ςοβάσ,
γυαλί).

Αρχιτεκτονικό
χζδιο:
δ. Η τομή

Η τομι ωσ ςχζδιο
εςωτερικισ όψθσ –
Στοιχεία ςχεδίου.
Συςχετιςμόσ και
ςφνδεςθ κάτοψθσ και
τομισ.
Σχεδιαςτικι διαδικαςία
και αναγκαίεσ γραφικζσ
διαφοροποιιςεισ των
ςτοιχείων τθσ τομισ.
Τεμνόμενα ςτοιχεία
(ζδαφοσ, δομικά
ςτοιχεία, ςυμπαγι
ζπιπλα).
Απεικόνιςθ
προβαλλόμενων

ςε ςχζδια όψεων,
αποτυπωμζνων ςε
χαρτί ι με χριςθ
λογιςμικοφ, τα
επιμζρουσ ςτοιχεία.
 Να ςυςχετίηουν τθν
κλίμακα ςχεδίαςθσ με
τθ κζςθ και τισ
διαςτάςεισ (μεγζκθ)
των διάφορων
ςτοιχείων ςε ςχζδια
όψεων.
 Να αποτυπϊνουν
ςχεδιαςτικά, με
κατάλλθλα πάχθ
γραμμϊν, τθ μορφι,
τθ κζςθ και τισ
διαςτάςεισ (μεγζκθ)
των διάφορων
ςτοιχείων ςτα ςχζδια
όψεων.
 Να επιςθμαίνουν
και να εξθγοφν τθν
αναπαράςταςθ των
υλικϊν ςτθν όψθ.
 Να παράγουν όψεισ
από δεδομζνθ
κάτοψθ
 Να καλλιεργοφν
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ
(διεπιςτθμονικισ και
διακεματικισ χριςθσ
των νζων
τεχνολογιϊν).
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα).
 Να αναγνωρίηουν
τθν τομι κτιρίων και
αντικειμζνων
ςχεδιαςμζνων ςε
λογιςμικό 3D
ςχεδίαςθσ.
 Να αναγνωρίηουν
ςε ςχζδια τομισ,
αποτυπωμζνων ςε
χαρτί ι με χριςθ
λογιςμικοφ, τα
επιμζρουσ ςτοιχεία.
 Να διακρίνουν με
ςαφινεια τα ςτοιχεία
τθσ τομισ ςε
τεμνόμενα και

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

ςχεδίαςθσ, όπωσ προκφπτει
ωσ ςχζδιο ορκισ προβολισ ςε
κατακόρυφο επίπεδο
παράλλθλο ςε μία από τισ
πλευρζσ του κτιρίου.
 Αξιοποίθςθ εφαρμογϊν
παιχνιδοποίθςθσ.
 Ο/Η εκπαιδευτικόσ
κακοδθγεί, επεξθγεί,
ςυμβουλεφει τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ κατά τθ
διάρκεια των
δραςτθριοτιτων τθσ
ςχεδίαςθσ
 Αναγνϊριςθ,
χαρακτθριςμόσ και ονομαςία
των όψεων, μετά από
ομαδικι ςυνεργαςία των
μακθτϊν/-τριϊν.
 Ατομικι ςυμπλιρωςθ ςε
θμιτελείσ όψεισ των
ςτοιχείων που λείπουν.
 Αςκιςεισ ςχεδίαςθσ όψεων
κτιρίων από δεδομζνθ
κάτοψθ με ζμφαςθ ςτθ
διαφοροποίθςθ του βάκουσ
(πάχθ γραμμϊν).
 Ατομικι ςχεδίαςθ όψεων,
προοδευτικά αυξανόμενθσ
δυςκολίασ.
 Ρροςκικθ απαιτοφμενων
λεπτομερειϊν
 Ανάρτθςθ ςχεδίων,
ςχολιαςμόσ από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ τεχνικϊν
δυςκολιϊν και ποιότθτασ του
αποτελζςματοσ. Συμμετοχι
όλων των μακθτϊν/-τριϊν
ςτθ διατφπωςθ αξιολογικϊν
κρίςεων.
 Ραρουςίαςθ από τον/τθν
εκπαιδευτικό και επεξιγθςθ
τομϊν κτιρίων ι
αντικειμζνων,
αποτυπωμζνων ςε χαρτί ι ςε
ψθφιακά ςχζδια, μζςω
λογιςμικοφ 2D και 3D
ςχεδίαςθσ, όπωσ προκφπτει
ωσ ςχζδιο ορκισ προβολισ
από τθν τομι τθσ κάτοψθσ
(μακζτασ, κτιρίου ι χϊρου)
από νοθτό κατακόρυφο
επίπεδο ςε ςυγκεκριμζνθ
κζςθ.
 Διερεφνθςθ διαφορετικϊν
κζςεων τομισ ςτθν κάτοψθ
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Αρχιτεκτονικό
χζδιο:
δ. Η τομή

ςτοιχείων.
Σχεδιαςτικι
μεκοδολογία και
αντιςτοίχιςθ κάτοψθσ –
τομισ.
Συμβολιςμοί υλικϊν
ςτθν τομι.
Ρλθροφορίεσ που δίνει
θ τομι ςε διάφορεσ
κλίμακεσ.
Κουφϊματα.
Ζπιπλα και εξοπλιςμόσ.
Σκάλεσ.

φνθεςη,
οργάνωςη και
αιςθητική
ολοκλήρωςη
του ςχεδίου

Οργάνωςθ ςχεδίου.
Λιψθ ςχεδιαςτικϊν
αποφάςεων.
Στοιχεία πίνακα, τίτλοι,
υπομνιματα.
Οργάνωςθ πίνακα, με
ορκολογικά και
αιςκθτικά κριτιρια.
Επιλογι μεγζκουσ και
ορκισ τοποκζτθςθσ
γραμμάτων.
Εναλλακτικζσ
προτάςεισ ορκισ
τοποκζτθςθσ
γραμμάτων.
Ραρουςίαςθ και
ανάλυςθ των κριτθρίων
αξιολόγθςθσ του
πανελλαδικά
εξεταηόμενου ειδικοφ
μακιματοσ Γραμμικό
Σχζδιο με βάςθ τισ
ανακοινϊςεισ τθσ
αρμόδιασ επιτροπισ
κεμάτων.

προβαλλόμενα.
 Να αντιςτοιχίηουν
ςε τομζσ κτιρίων και
αντικειμζνων τισ
αντίςτοιχεσ κατόψεισ
και αντίςτροφα.
 Να ςχεδιάηουν
κατά μικοσ και
εγκάρςιεσ τομζσ από
αντίςτοιχεσ κατόψεισ
αποδίδοντασ με
πλθρότθτα τα
ςτοιχεία τουσ.
 Να καλλιεργοφν
ψθφιακζσ δεξιότθτεσ
(διεπιςτθμονικισ και
διακεματικισ χριςθσ
των νζων
τεχνολογιϊν).
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα).
 Να τοποκετοφν τα
απαραίτθτα ςχζδια
ςτθ διακζςιμθ
επιφάνεια με
ορκολογικό τρόπο,
ςφμφωνα με τουσ
κανόνεσ ςχεδίαςθσ.
 Να υπολογίηουν
επιμζρουσ διαςτάςεισ
και μικθ γραμμϊν
ςτθ ςχεδιαςτικι
επιφάνεια, με
δεδομζνθ τθν
κλίμακα ςχεδίαςθσ
κτιρίων ι
αντικειμζνων
 Να υπολογίηουν
τθν κλίμακα
ςχεδίαςθσ κτιρίων ι
αντικειμζνων
ςφμφωνα με τθ
διακζςιμθ επιφάνεια
ςχεδίαςθσ και
αντίςτροφα.
 Να
πραγματοποιοφν με
ευχζρεια
υπολογιςμοφσ
μετατροπισ
διαςτάςεων για
διαφορετικζσ

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

με ζμφαςθ ςε ειδικά ςθμεία
(παρατιρθςθ – παρουςίαςθ
και από ομάδα μακθτϊν/τριϊν – μελζτθ περιπτϊςεων,
αξιοποίθςθ εφαρμογϊν
παιχνιδοποίθςθσ.
 Αςκιςεισ ςχεδίαςθσ τομϊν
κτιρίων από δεδομζνθ
κάτοψθ με ζμφαςθ ςτθ
διαφοροποίθςθ του βάκουσ
ςτθν εςωτερικι όψθ (πάχθ
γραμμϊν).
 Ατομικι ςχεδίαςθ όψεων,
προοδευτικά αυξανόμενθσ
δυςκολίασ.
 Ρροςκικθ απαιτοφμενων
λεπτομερειϊν.
 Ανάρτθςθ ςχεδίων,
ςχολιαςμόσ από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ τεχνικϊν
δυςκολιϊν και ποιότθτασ του
αποτελζςματοσ. Συμμετοχι
όλων των μακθτϊν/-τριϊν
ςτθ διατφπωςθ αξιολογικϊν
κρίςεων.
 Επίδειξθ από τον/τθν
εκπαιδευτικό
ολοκλθρωμζνων ςχεδίων που
περιλαμβάνουν όλα τα
απαραίτθτα ςτοιχεία,
ςυμπεριλαμβανομζνων των
γραμμϊν διαςτάςεων.
 Επίδειξθ των τρόπων
τοποκζτθςθσ υπαρχόντων,
αυτόνομα ςχεδιαςμζνων
κατόψεων, όψεων και τομϊν
ενόσ κτιρίου ι αντικειμζνου
ςτθ διακζςιμθ επιφάνεια.
 Επεξιγθςθ των
απαιτοφμενων ςχεδιαςτικϊν
αποφάςεων, με δεδομζνθ
κλίμακα ςχεδίαςθσ, αρικμό
και είδοσ των επιμζρουσ
ςχεδίων, πινάκων και τίτλων
και τθ διακζςιμθ επιφάνεια
 Επίδειξθ υπολογιςμοφ
αποςτάςεων επιμζρουσ
ςχεδίων από τα όρια τθσ
διακζςιμθσ επιφάνειασ.
 Ραρουςίαςθ άλλων
ςτοιχείων ςχεδίαςθσ, όπωσ
πλακοςτρϊςεισ,
διαγραμμίςεισ, δζντρα και
των αντίςτοιχων
ςυμβολιςμϊν.
 Επεξιγθςθ των γραμμϊν
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κλίμακεσ ςχεδίαςθσ.
 Να υπολογίηουν
διαςτάςεισ ςτοιχείων
κατόψεων, όψεων ι
τομϊν από
υπάρχοντα ςτοιχεία
γνωςτϊν διαςτάςεων
και να τα ςχεδιάηουν.
 Να ςχεδιάηουν
κατόψεισ, όψεισ,
τομζσ και
λεπτομζρειεσ κτιρίων
ι αντικειμζνων και να
ςυνκζτουν τα
επιμζρουσ ςχζδια ςε
ζνα, ςφμφωνα με
κανόνεσ ςχεδίαςθσ
και αιςκθτικισ.
 Να ςχεδιάηουν
κατά μικοσ και
εγκάρςιεσ τομζσ
κτιρίων ι
αντικειμζνων, από
ςτοιχεία αντίςτοιχων
κατόψεων, όψεων και
προςδιοριςμζνου
επιπζδου τομισ. Να
αναγράφουν ςτο
ςχζδιο τισ
απαραίτθτεσ
διαςτάςεισ ςτα
ςχζδια κατόψεων,
όψεων, τομϊν και
λεπτομερειϊν κτιρίων
ι αντικειμζνων.
 Να ςχεδιάηουν
γράμματα ςε
κατάλλθλα μεγζκθ
και κζςεισ ςτο χαρτί
ςχεδίαςθσ.
 Να προςδιορίηουν
τα απαραίτθτα
ςτοιχεία ενόσ πίνακα
και να τον
ςχεδιάηουν.
 Να οργανϊνουν
αιςκθτικά τα ςτοιχεία
ενόσ πίνακα.
 Να βελτιϊνουν
δεξιότθτεσ όπωσ
διαχείριςθσ χρόνου
και λιψθσ
ςχεδιαςτικϊν
αποφάςεων, ςε
ςυνκικεσ πίεςθσ (π.χ.
πανελλαδικϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
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Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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διαςτάςεων με επιςιμανςθ
των απαιτοφμενων για το
εκάςτοτε ςχζδιο.
 Διερεφνθςθ διαφορετικϊν
τοποκετιςεων επιμζρουσ
ςχεδίων από ομάδεσ
μακθτϊν/-τριϊν.
 Μελζτθ ζτοιμων πινάκων
ςχεδίων, από ομάδεσ
μακθτϊν/-τριϊν, ωσ προσ τθν
ορκολογικι ι μθ οργάνωςθ
του πίνακα και επιςιμανςθ
των ςτοιχείων τουσ: ςχζδια
(κατόψεισ, τομζσ, όψεισ),
τίτλοι, διαςτάςεισ,
υπομνιματα, ενδείξεισ
τομϊν, βορράσ κτλ.,
παρουςίαςθ ςτθν τάξθ,
ςυηιτθςθ.
 Ατομικι ςχεδίαςθ
ολοκλθρωμζνων ςχεδίων από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ,
προοδευτικά αυξανόμενθσ
δυςκολίασ με μολφβι και με
ςινικι μελάνθ.
 Αναγραφι ςτο ςχζδιο των
απαραίτθτων ι των
ηθτοφμενων διαςτάςεων ςτα
ςχζδια κατόψεων, όψεων,
τομϊν και λεπτομερειϊν
κτιρίων ι αντικειμζνων.
 Εξάςκθςθ ςε παλαιότερα
κζματα εξετάςεων, από τα
απλοφςτερα προσ το πιο
απαιτθτικά.
 Τεςτ προςομοίωςθσ
πανελλαδικϊν εξετάςεων.
 Ενθμζρωςθ για τυχόν
επικαιροποιθμζνεσ οδθγίεσ
πανελλαδικϊν εξετάςεων.
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εξετάςεων).
 Να καλλιεργοφν τθν
παραγωγικι μάκθςθ
μζςω των τεχνϊν και
τθσ
δθμιουργικότθτασ.
 Να καλλιεργοφν τθν
πλάγια ςκζψθ
(δθμιουργικι,
παραγωγικι, ολιςτικι
ςκζψθ).
 Να καλλιεργοφν τθ
ςτρατθγικι ςκζψθ
(οργανωςιακι ςκζψθ,
μελζτθ περιπτϊςεων
και επίλυςθ
προβλθμάτων).
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα).

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
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ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΧΕΔΙΟ – Γϋ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Θεματικζσ
Προςδοκϊμενα
Ενδεικτικζσ
Ενότητεσ
Μαθηςιακά
Δραςτηριότητεσ
Αποτελζςματα

Γενικζσ πλθροφορίεσ
για τα υλικά, τα μζςα
και τα όργανα
ςχεδίαςθσ.
Κατάλογοσ των βαςικϊν
υλικϊν, μζςων και
οργάνων ςχεδίαςθσ.
Ρεριγραφι και χριςθ
τουσ.
Ενθμζρωςθ των
μακθτϊν/-τριϊν για τον
τρόπο ςυντιρθςθσ των
οργάνων ςχεδίαςθσ,
εξοικείωςι τουσ με τθ
διαδικαςία.

Παράρτημα
Βϋ: Γραμμζσ
και Καμπφλεσ:

Είδθ και πάχθ γραμμϊν,
Σφνδεςθ με τα
πραγματικά

Οι μαθητζσ/-τριεσ
είναι ςε θζςη:

Εκπαιδευτικόσ και μαθητζσ/τριεσ μποροφν να κάνουν τισ
ακόλουθεσ δραςτηριότητεσ:

 Να διακρίνουν τα
βαςικά υλικά, μζςα
και όργανα
ςχεδίαςθσ.
 Να δθμιουργοφν
κατάλογο των
απαραίτθτων
αντικειμζνων όταν
ξεκινοφν ζνα ςχζδιο.
 Να χρθςιμοποιοφν
ςωςτά και
προςεκτικά τα
όργανα ςχεδίαςθσ και
να τα διατθροφν
κακαρά και ςε καλι
κατάςταςθ επειδι
ςυςχετίηουν τα
παραπάνω με τθν
ποιότθτα και τθν
ακρίβεια του
παραγόμενου
ςχεδίου.

 Ραρουςίαςθ από τον/τθν
εκπαιδευτικό όλων των
υλικϊν, μζςων και οργάνων
ςχεδίαςθσ που αναφζρονται
ςτθ διδακτικι ενότθτα.
 Ρεριγραφι κακενόσ από
αυτά και επίδειξθ του τρόπου
με τον οποίο
χρθςιμοποιοφνται.
 Ρροβολι ςχεδίων
επαγγελματικϊν,
ςπουδαςτικϊν ι μακθτικϊν
με τθν επιςιμανςθ των
αποτελεςμάτων καλισ ι
κακισ χριςθσ των οργάνων.
 Αναφορά ςτθ
χρθςιμοποίθςθ οργάνων, που
είναι γνωςτά από το μάκθμα
τθσ γεωμετρίασ.
 Ραρουςίαςθ οργάνων
παλαιότερθσ χριςθσ ι μθ
επιτρεπτισ ςτισ πανελλαδικζσ
εξετάςεισ, όπωσ
γραμμοςφρτεσ και γκραφόσ,
ςτζνςιλσ ι κλιμακόμετρα, με
τισ απαραίτθτεσ
διευκρινίςεισ.
 Επίδειξθ τθσ ςωςτισ
ςτάςθσ του ςϊματοσ και του
ςωςτοφ φωτιςμοφ κατά τθ
ςχεδίαςθ.
 Αναφορά ςτθν φπαρξθ
κανόνων τυποποίθςθσ που
διζπουν το τεχνικό ςχζδιο,
τυποποίθςθ του χαρτιοφ, τθσ
ςκλθρότθτασ τθσ μφτθσ των
μολυβιϊν και του πάχουσ των
ραπιδογράφων ςινικισ
μελάνθσ.
 Επιςιμανςθ για επιδίωξθ
μεγάλθσ ακρίβειασ και
κακαρότθτασ ςτθ ςχεδίαςθ,
προςωπικι ζκφραςθ και καλό
αιςκθτικό αποτζλεςμα.
 Ραρουςίαςθ και επεξιγθςθ
του ςυμβολιςμοφ των
γραμμϊν ςε διάφορα είδθ

 Να εξθγοφν τον
ςυμβολιςμό του
πάχουσ των γραμμϊν

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
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αντικείμενα. Οι
γραμμζσ ωσ κϊδικασ
αναπαρά-ςταςθσ.
Σχεδιαςτικά εργαλεία
και μεκοδολογία
χάραξθσ γραμμϊν ςτο
Γραμμικό Σχζδιο.
Σχεδιαςτικζσ δυςκολίεσ
(π.χ. ποιότθτα γραμμισ
- ςυναρμογζσ
καμπφλων με ευκείεσ ι
μεταξφ καμπφλων
γραμμϊν).
Η ςθμαςία τθσ
ποιότθτασ και τθσ
ορκισ επιλογισ του
είδουσ γραμμισ ςτθν
αιςκθτικι του τελικοφ
ςχεδίου.
Η ςχεδίαςθ των
γραμμάτων με
ςχεδιαςτικά όργανα,
επιλογι κατάλλθλου
πάχουσ γραμμισ.

Παράρτημα Γϋ:
Η αξιοποίηςη
των
γεωμετρικϊν
καταςκευϊν
ςτο Γραμμικό
χζδιο

Οι γεωμετρικζσ
καταςκευζσ ωσ κϊδικασ
μζγιςτθσ ςχεδιαςτικισ
ακρίβειασ ςτα
αρχιτεκτονικά και
τεχνικά ςχζδια.
Σχεδιαςτικά εργαλεία
και μεκοδολογία
χάραξθσ γεωμετρικϊν
καταςκευϊν ςτο
Γραμμικό Σχζδιο.
Γεωμετρικόσ
ςχεδιαςμόσ ευκειϊν
(χάραξθ, διχοτόμθςθ,
παραλλθλία και
διαίρεςθ ςε τμιματα).
Γεωμετρικι καταςκευι
γωνιϊν (χάραξθ,
διχοτόμθςθ και
μεταφορά).
Γεωμετρικι καταςκευι
πολυγϊνων.

ςε κατόψεισ, όψεισ
και τομζσ.
 Να αξιοποιοφν τθ
διαφοροποίθςθ,
αποβλζποντασ ςε
βελτίωςθ του
αιςκθτικοφ
αποτελζςματοσ.
 Να επιλζγουν το
κατάλλθλο πάχοσ
γραμμισ ςε άςκθςθ
ςυμπλιρωςθσ.
 Να ςχεδιάηουν
διακριτά πάχθ
γραμμϊν με χριςθ
ςχεδιαςτικϊν
οργάνων.
 Να ςχεδιάηουν με
ακρίβεια ςυναρμογζσ
καμπφλθσ-ευκείασ και
καμπφλθσ-καμπφλθσ.
 Να ςχεδιάηουν
γράμματα.
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα).
 Να αξιοποιοφν
υπάρχουςεσ γνϊςεισ
τουσ από τθ
γεωμετρία για να
επιτευχκεί
ςχεδιαςτικι ακρίβεια
των:
1. ευκείων γραμμϊν
2. γωνιϊν
3. πολυγϊνων
4. κφκλων-τόξων
 Να «αναγνωρίηουν»
τισ γεωμετρικζσ
φόρμεσ μζςα ςε ζνα
ςχζδιο και να
επιλζγουν τα
κατάλλθλα
ςχεδιαςτικά όργανα
για τον ςχεδιαςμό
τουσ.
 Να ςχεδιάηουν, να
ςβινουν και να
επαναςχεδιάηουν με
ακρίβεια,
ακολουκϊντασ τα
κατάλλθλα βιματα
ςχεδίαςθσ των
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ςχεδίου.
 Μελζτθ ζτοιμων ςχεδίων
ανά δυάδα μακθτϊν/-τριϊν,
παρουςίαςθ ςτθν τάξθ,
ςυηιτθςθ.
 Αςκιςεισ ςυμπλιρωςθσ
γραμμϊν ςε ςχζδια.
 Σχεδίαςθ διακοςμθτικϊν
μοτίβων με χριςθ γραμμϊν
διαφορετικοφ πάχουσ και
τφπου. Ρροςκικθ γραμμϊν
με προςωπικι επιλογι
του/τθσ μακθτι/-τριασ με
ςτόχο τθν αιςκθτικι
βελτίωςθ.
 Σχεδίαςθ γραμμάτων και
ςωςτι τοποκζτθςθ τίτλου και
λοιπϊν ςτοιχείων.
 Ανάρτθςθ ςχεδίων,
ςχολιαςμόσ από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ τεχνικϊν
δυςκολιϊν και ποιότθτασ του
αποτελζςματοσ, Συμμετοχι
όλων των μακθτϊν/-τριϊν
ςτθ διατφπωςθ αξιολογικϊν
κρίςεων.

 Ρροβολζσ με εποπτικά
μζςα ςθμαντικϊν
αρχιτεκτονικϊν μνθμείων και
ζργων τζχνθσ, όπου είναι
ςαφισ θ ςχεδιαςτικι
εφαρμογι των γεωμετρικϊν
καταςκευϊν.
 Ραρουςίαςθ και επεξιγθςθ
των γεωμετρικϊν
καταςκευϊν ςε διάφορα είδθ
ςχεδίου και θ χρθςιμότθτα
αυτϊν.
 Μελζτθ γραμμικϊν ςχεδίων
ανά δυάδα μακθτϊν/-τριϊν,
αναγνϊριςθ τθσ εφαρμογισ
γεωμετρικϊν καταςκευϊν ςε
αυτά και παρουςίαςθ
ςχεδιαςτικισ τουσ επίλυςθσ
ςτθν τάξθ.
 Αςκιςεισ ςυμπλιρωςθσ
ελλειπόντων γεωμετρικϊν
καταςκευϊν ςε τεχνικά
ςχζδια.
 Αςκιςεισ ςβθςίματοσ και
επαναςχεδίαςθσ γραμμϊν
 Σχεδίαςθ διακοςμθτικϊν
μοτίβων και αντικειμζνων, με
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Γεωμετρικι καταςκευι
κφκλων και τόξων.
Σχεδιαςτικζσ δυςκολίεσ
(π.χ. ςυναρμογζσ
ευκειϊν, καμπφλων με
ευκείεσ ι μεταξφ
καμπφλων γραμμϊν).
Η ςθμαςία τθσ
ποιότθτασ και τθσ
ορκισ επιλογισ του
είδουσ και του πάχουσ
γραμμισ ςτθν
αιςκθτικι του τελικοφ
ςχεδίου.

Παράρτημα
Δϋ: Βαςικζσ
ζννοιεσ
παραςτατικήσ
γεωμετρίασ:
Ορθζσ και
αξονομετρικζσ
προβολζσ

Γενικά περί προβολϊν,
ςτοιχεία παραςτατικισ
γεωμετρίασ (προβολι,
κατάκλιςθ), παράςταςθ
ςε ζνα, ςε δφο και ςε
περιςςότερα επίπεδα
προβολισ.
Ρροβολι, επίπεδο και
ευκεία προβολισ.
Ορκι προβολι, τρόποσ
ςχεδίαςθσ ορκισ
προβολισ.
Σφςτθμα ορκϊν
προβολϊν.

γεωμετρικϊν
καταςκευϊν.
 Να ςχεδιάηουν τρία
πάχθ γραμμϊν και να
αντιλαμβάνονται τθν
επίδραςθ τθσ
διαφοροποίθςθσ ςτο
αιςκθτικό
αποτζλεςμα.
 Να βελτιϊνουν
δεξιότθτεσ
διαχείριςθσ χρόνου
και επικοινωνίασ.
 Να αποκτοφν
αυτοπεποίκθςθ και
αυτοεκτίμθςθ.
 Να καλλιεργοφν τθν
παραγωγικι πάκθςθ
μζςω των τεχνϊν και
τθσ
δθμιουργικότθτασ.
 Να καλλιεργοφν
Δεξιότθτεσ Μάκθςθσ
21ου αιϊνα (Κριτικι
ςκζψθ, Επικοινωνία,
Συνεργαςία,
Δθμιουργικότθτα)
 Να αναγνωρίηουν
τρόπουσ και
μεκόδουσ
παράςταςθσ απλϊν
γεωμετρικϊν
ςτοιχείων (π.χ.
ςθμείων, ευκειϊν,
ςχθμάτων)
χρθςιμοποιϊντασ
γνϊςεισ τθσ
παραςτατικισ
γεωμετρίασ.
 Να αντιςτοιχίηουν
τισ τρεισ διαςτάςεισ
ενόσ ςτερεοφ ςτισ δφο
διαςτάςεισ ενόσ
επιπζδου.
 Να αναγνωρίηουν
τθ μορφι και τα
χαρακτθριςτικά
γνωρίςματα απλϊν
γεωμετρικϊν
ςχθμάτων (ςθμείων,
ευκειϊν,
ορκογωνίων,
γεωμετρικϊν
ςτερεϊν) από τθ
ςχεδιαςτικι τουσ
αναπαράςταςθ.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

αξιοποίθςθ γεωμετρικϊν
καταςκευϊν.
 Ρροςκικθ πάχουσ γραμμϊν
με προςωπικι επιλογι
του/τθσ μακθτι/-τριασ με
ςτόχο τθν αιςκθτικι
καλλιζργεια.
 Ανάρτθςθ ςχεδίων,
ςχολιαςμόσ από τουσ/τισ
μακθτζσ/-τριεσ τεχνικϊν
δυςκολιϊν και ποιότθτασ του
αποτελζςματοσ. Συμμετοχι
όλων των μακθτϊν/-τριϊν
ςτθ διατφπωςθ αξιολογικϊν
κρίςεων.

 Αντιςτοίχιςθ
ςκαριφθμάτων με τισ ορκζσ
τουσ προβολζσ δεδομζνων
αντικειμζνων - εργαςία ςε
ομάδεσ.
 Ολοκλιρωςθ θμιτελϊν
προβολϊν δοκζντοσ
αντικειμζνου (ςε μακζτα ι
ςκαρίφθμα).
 Σχεδίαςθ ορκϊν προβολϊν
ςε οριηόντιο και κατακόρυφα
επίπεδα, αφοφ δοκεί
ςκαρίφθμα ςτερεοφ
ςϊματοσ.

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΣΑ
ΠΟΤΓΩΝ

27 |
Παράρτημα
Δϋ: Βαςικζσ
ζννοιεσ
παραςτατικήσ
γεωμετρίασ:
Ορθζσ και
αξονομετρικζσ
προβολζσ

Γραμμικό Σχζδιο Γ’ Γενικού Λυκείου

Η αξονομετρικι
απεικόνιςθ ωσ μζκοδοσ
ςχεδιαςτικισ απόδοςθσ
τριςδιάςτατων
αντικειμζνων και ωσ
ςφνκεςθ ςχεδίων
ορκϊν προβολϊν.
Ρεδίο εφαρμογισ.
Ομοιότθτεσ και
διαφορζσ.
Ρλεονεκτιματα και
μειονεκτιματα των
αξονομετρικϊν ζναντι
των ςχεδίων ορκϊν
προβολϊν.
Διάκριςθ των
αξονομετρικϊν ςχεδίων
ανάλογα με το επίπεδο
προβολισ (ορκι και
πλάγια) και τισ γωνίεσ
κλίςθσ των αξόνων x, y.
Ραρατθριςεισ
αναφορικά με τισ
δυνατότθτεσ μζτρθςθσ
και το αιςκθτικό
αποτζλεςμα, ανάλογα
με το είδοσ τθσ
αξονομετρικισ
προβολισ.

 Να ςχεδιάηουν
απλζσ όψεισ
γεωμετρικϊν
ςτερεϊν, ωσ προσ ζνα
και δφο επίπεδα
προβολισ.
 Να αναγνωρίηουν
τα βαςικότερα είδθ
αναπαράςταςθσ
αντικειμζνων με
αξονομετρικζσ
προβολζσ, να τα
διαχωρίηουν από τα
ςχζδια όψεων, να
επιςθμαίνουν τα
πλεονεκτιματα και τα
μειονεκτιματά τουσ.
 Να ςυςχετίηουν
ςτοιχεία από ςχζδια
όψεων και
αξονομετρικοφ του
ίδιου αντικειμζνου
και αντίςτροφα.
 Να ςχεδιάηουν τισ
τρεισ όψεισ ενόσ
απλοφ κτιρίου
(πρόςοψθ, κάτοψθ,
αριςτερι πλάγια
όψθ), με δεδομζνθ
τθν αξονομετρικι
προβολι του.

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα
Ανάπηςξη Ανθπώπινος Γςναμικού,
Δκπαίδεςζη και Γιά Βίος Μάθηζη
Με ηη ζςγσπημαηοδόηηζη ηηρ Δλλάδαρ και ηηρ Δςπωπαϊκήρ Ένωζηρ

 Ραρουςίαςθ-ςφγκριςθ και
ςχολιαςμόσ ςχεδίων
διάφορων αξονομετρικϊν
προβολϊν και όψεων,
παραδείγματα διαφορετικϊν
τρόπων προςζγγιςθσ.
 Μελζτθ ζτοιμων ςχεδίων
ανά ομάδα μακθτϊν/-τριϊν,
παρουςίαςθ ςτθν τάξθ,
ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν
αντιςτοιχία και τον
ςυςχετιςμό μεταξφ απλϊν
γεωμετρικϊν ςτοιχείων
(ακμϊν, ςθμείων, μεγεκϊν)
και ολοκλθρωμζνων μορφϊν
ςε αξονομετρικά ςχζδια και
ςχζδια όψεων.
 Σχεδιαςτικι απόδοςθ από
τουσ/τισ μακθτζσ/-τριεσ, των
ορκϊν προβολϊν από
αξονομετρικό ςχζδιο κτιρίου.
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