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Δομήνικος Θεοτοκόπουλος  

Μαΐστρος Σγουράφος 



• Διαμόρφωση αισθητικής νόησης μαθητών 

• Εξοικείωση με υψηλές μορφές συνασθήματος 

• Ενθάρρυνση ενεργητικής – βιωματικής μάθησης 

• Ενίσχυση δημιουργικής σκέψης 

• Κατάδειξη σχολείου ως χώρου διάχυσης καλών πρακτικών  

Επιπλέον:  

  Συνεργασία με φορείς της εκπαίδευσης 

 Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας 





• Η δημιουργική γραφή σχετίζεται με το να εκτυλίσσεσαι, 
να ανακαλύπτεις σε αργή κίνηση τον εαυτό σου και να 
αφήνεσαι στις ζωογόνες δυνάμεις της δημιουργικής σου 
φαντασίας, οι οποίες σε τελική ανάλυση λειτουργούν και 
θεραπευτικά. 

   Jacowska, N.,  (1997) «Write for Life Element»  



• Πάρε τη λέξη ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ 
• Βάλε τα γράμματά της σε αλφαβητική σειρά 
• Σχημάτισε νέες λέξεις 
• Γράψε ένα κείμενο (150 λέξεις) χρησιμοποιώντας τις νέες λέξεις που 

σχημάτισες 

•



Απόσπασμα από το ποίημα στον τάφο 
του Θεοτοκόπουλου  
 
Ω διαβάτη,  
αυτός ο ωραίος τάφος, ο θόλος από 
πορφυρίτη,  
από το σύμπαν κλέβει 
Το πιο περίφημο πινέλο,  
αυτό που έκαμε τη ζωή  
να σφύζει στο ξύλο και στο πανί. 
 
Το όνομα αυτό,  
που είναι άξιο για μία πνοή  
πιο ισχυρή από εκείνη που γεμίζει 
 τη σάλπιγγα της Φήμης,  
απλώνεται και λάμπει πάνω σ’αυτό το 
μάρμαρο το βαρύ. 
 
Γονάτισε και προχώρησε. 
Εδώ βρίσκεται ο Γκρέκο.  
 
 

• Ω τέχνη 
• Αυτός που σε υμνεί 
• Ο Δομήνικος 
• Από το σύμπαν και το Δημιουργό του εμπνέεται 
• Το πιο περίφημο έργο για να σου χαρίσει 
• Αυτό που άφησε πίσω του 
•  Να το θαυμάζουμε εμείς 

 
• Το Μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου  
• Που είναι άξιο  να βρίσκεται στο Εσκοριάλ 
• Πιο δυνατά ηχεί και από 
• Τη σάλπιγγα  του Θεού 
• Απλώνεται παντού το χάρισμα του Έλληνα , που δεν 
• Γονάτισε παρά τις αποδοκιμασίες 
• Εδώ βρίσκεται ο μεγάλος μας πρόγονος 

 
• Η μελέτη της πορείας του 
• Η Τέχνη της εποχής μας 
• Η Ίρις οδηγώντας το χρωστήρα του 
• Ο Φοίβος την κουλτούρα 
• Και ο Μορφέας την ευμορφία των προσώπων 

 



El Greco 
Γεννήθηκε στην Κρήτη 
παιδί του Ψηλορείτη 
την τέχνη προσεγγίζει 
στη δόξα φτερουγίζει 
 
Σε εργαστήρια εργάζεται 
μαθαίνει, συνταράζεται 
και πάει στην Ισπανία 
με νέα τεχνοτροπία 
 
Με το χρωστήρα του οδηγό 
αποτυπώνει το Θεό 
και πλημμυρίζει τον καμβά 
με χρώματα μοναδικά. 
 
Τη σκάλα του θριάμβου σκαρφαλώνει 
ο χρόνος δεν τον διαβρώνει 
έργα δημιουργεί επιβλητικά 
τρεμουλαστές μορφές στο μουσαμά  

 

Μαντινάδα 
 
Δομήνικος ο Έλληνας  
Γέννημα θρεμμα Κρήτης 
Για δεστε πώς εψήλωσε  
Κι άλλο ο Ψηλορείτης 

 



Ζωντανός μύθος 

Ωραίο φως και χρώματα 

Γεμάτοι οι πίνακές του 

Ρεύμα μανιεριστικό 

Αναγεννησιακό 

Φλόγα έμπνευσης 

Ο ερχομός του  

Στο Τολέδο 

• Έλληνας για πάντα, ποτέ δεν 

• Λησμονεί την Κρήτη 

• Γεμάτος έμπνευση 

• Και θαυμαστής της τέχνης 

• Ρώμη, Βενετία και Τολέδο 

• Είναι οι καλλιτεχνικοί του σταθμοί 

• Κόσμος εσωτερικευμένος 

• Ο Έλληνας ζωγράφος 



  

Αγαπημένε μου , 
Κρητικέ παππού..... 

Δημοσιογράφος: Ποιο ήταν το 
αγαπημένο σας θέμα; 
Ελ Γκρέκο : Μια φλόγα 
διαπερνάει τις πέτρες, 
 τους ανθρώπους, τους 

αγγέλους, αυτή θέλω να 
ζωγραφίσω... 



• ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
• 1.  Ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο της 

σύνθεσης και σε ποιο περιστατικό της ζωής 
του πρέπει να αναφέρεται; Να αιτιολογήσετε 
την απάντηση σας. 

• 2. Ποια εντύπωση σας προκαλεί η επιλογή 
του κόκκινου χρώματος στο ένδυμα της 
κεντρικής μορφής; Γιατί πιστεύεις ότι ο 
Θεοτοκόπουλος προχώρησε σε αυτή τη 
χρωματική επιλογή; 

• 3. Παρατηρήστε τα πρόσωπα των 
εικονιζόμενων. Ποιο σας προξενεί αλγεινή 
εντύπωση και γιατί; 

• 4. Σκεφθείτε μια μουσική σύνθεση που θα 
ταίριαζε με το περιεχόμενο του πίνακα.  

• 5. Τιτλοδοτήστε τον πίνακα. 
 



Ίσως είναι ανάγκη στα παιδιά μας να διδάσκουμε μαζί με τα μαθηματικά που 
οδήγησαν στο «άρα» της τεχνολογίας , και κάποια «λυρικά μαθηματικά» που 
να οδηγούν  και στο «άρα» της ευαισθησίας που διπλασιάζει την ικανότητά 

σου να αντιλαμβάνεσια τη ζωή και που αποτελεί μια πρόσβαση στο 
πραγματικό νόημα της ελευθερίας 

  (Οδ. Ελύτης) 



 
 
 

Εργαστήριο ζωγραφικής: Ζωγραφική αναπαραγωγή έργων του 
Θεοτοκόπουλου 



 



• Απτό και άμεσα αξιολογήσιμο αποτέλεσμα 

• Μαθητές: πολλαπλασιαστές της γνώσης τους 

• Ενεργητική βίωση της τέχνης 



• 1. Εργαστήριο Χρονογραμμής: καλλιέργεια ιστορικής 
αντίληψης μέσα από τη σύνδεση γεγονότων και προσώπων με 
ιστορικά πλαίσια 

 



• Χρονολογική κατάταξη των έργων  του Γκρέκο 

• Χρήση εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης του πολιτισμού 



• Αναπαραγωγή και αφομοίωση της γνώσης με τρόπο 
παιγνιώδη 
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• Τα δύο έργα του Θεοτοκόπουλου που δραματοποιήθηκαν 

 



• Οι μαθητές  ενημερώθηκαν 
για τα παραγόμενα όλων των 
εργαστηρίων (προβολή 
έργων, ανάγνωση κειμένων 
από τα φύλλα εργασίας, 
συμπλήρωση του 
σταυρολέξου, περιήγηση σε 
μέρος του εικονικού 
μουσείου, ξενάγηση στο 
περιεχόμενο της 
χρονογραμμής) 

• Συμπλήρωση 
ερβτηματολογίου 
αξιολόγησης τη δράσης 

 



• Το βιωματικό εργαστήριο 
φια το Θεοτοκόπουλο 
υπήρξε ένας κρίκος της 
αλυσίδας των δράσεων 
για το μεγάλο ζωγράφο 
που υλοποιήσαμε στο 
Σχολείο. 

• Οι άλλες δράσεις: 
• 1. Ερευνητικές εργασίες 
    (συγγραφή συλλογικών   
    τόμων). Ασθητικός  
    υπομνηματισμός έργων 
• Δημιουργία ιστολογίων 
• Εκπαιδευτική επίσκεψη 

στην Ισπανία (Μαδρίτη – 
Τολέδο) 

• Ανοικτή αφιερωματική 
ημερίδα στο σχολείο 



• Το σχολείο: 

Έχει ρόλο ακαδημαϊκό και χρησιμοθηρική στοχοθεσία 

Αναδεικνύει τη δυναμική της εκπαιδευτικής 
κοινότητας 

Αξιοποιεί το μαθητικό δυναμικό ως πολλαπλασιαστές 
της γνώσης 

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΝΩΣΗΣ  

 



Ελένη Καννά 

Ευάγγελος Κυριακουλόπουλος 

 


