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Σχέδιο μαθήματος 

 

Εισαγωγή στη χαρακτική  

 

Στόχοι μαθήματος: 

 Να γνωρίσουν τεχνικές και μεθόδους χάραξης και εκτύπωσης και τις εφαρμογές της σε 
ένα σχολικό πλαίσιο μέσα στα αναλυτικά προγράμματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
της δευτεροβάθμιας και της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 Να γνωρίσουν τις παραδοσιακές τεχνικές  συναντούν τις  σύγχρονες πολλαπλές μορφές 
και δυνατότητες της Χαρακτικής Τέχνης, όπως εξελίχτηκε μέχρι σήμερα.  

 Να γνωρίσουν  χαρακτικά έργα, υλικά και εργαλεία χάραξης. 

 Να γνωρίσουν τον ρόλο της Χαρακτικής διαχρονικά (αναφορά στις  διάφορες τεχνικές 
χάραξης από τις παραδοσιακές εως τις σύγχρονες).   

 Να προετοιμαστούν για για εκτυπώσεις πειραματικές και συλλογή υλικού. 

 Να γνωρίσουν παραδείγματα σύγχρονων καλλιτεχνών και έργων με πιο συγχρονη 

τεχνολογία και πειραματική διάθεση. 

 

Μονοτυπία - Πειραματικές Εκτυπώσεις με υλικά τυχαία         

Δραστηριότητα 1: Εκτύπωση έργων και τεχνική της μονοτυπίας.  

Σκοπός η κατανόηση με έμπρακτο τρόπο των βασικών αρχών της χαρακτικής, καθώς και η 

προετοιμασία  για τα επόμενα στάδια. Απλές εφαρμογές με μελάνωμα πλάκας και αφαίρεση 

μελανιού με βαμβάκι, με ξυλάκια και άλλους αυτοσχέδιους τρόπους. Δυνατότητες της τεχνικής, 

εργαλεία και εκτύπωση με κατάλληλα χαρτιά και μελάνια.  

 

Δραστηριότητα 2: Δημιουργία έγχρωμης και μονόχρωμης μονοτυπίας, πειραματικές 

εκτυπώσεις με τυχαία υλικά. 

Σκοπός η κατανόηση των βασικών αρχών της χαρακτικής, ο πειραματισμός,  καθώς και  ο 

συνδυασμός  της τεχνικής αυτής με το τελικό εργο.  Δυνατότητες της τεχνικής, χαρτιά και μελάνια 

για την τεχνική της μονοτυπίας. Πειραματικές εκτυπώσεις με διάφορα υλικά. Συλλογή υλικών προς 

χρήση από το άμεσο περιβάλλον (φυσικό και τεχνητό). Υλικά και φόρμες (βιομηχανικές και 

φυσικές). Ξύλα, πολυστερίνη, φύλλα, πέτρες, υφάσματα, δανδέλλες, σακκούλλες, καμβάς, 

πλαστικές υφές από βιομηχανικά υλικά. Χρήση αυτών των υλικών για δημιουργία εικόνας- 

συνθεσης τυχαίας ή δομημένης με βάση προσχέδιο και συνδυασμένη χρήση της τεχνικής της με 

μονόχρωμες και πολύχρωμες εκτυπώσεις. Ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην προσέγγιση 

θεμάτων. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σχετική βιβλιογραφία:    

1.Printmaking in the Sun,   Weldern, D., Muir, P. 
2.Linoleum Block Printing,     Kafka, F. 
3.Handmade Prints    Desmet, A., Anderson, J. 
4. Papermaking: The History and Technique of an Ancient Craft,   Hunter, D. 
5. Creating Artists' Books   Bodman, S. 
6. Collagraphs   Hartill, B., Clarke, R. 
7. Printmaking for Beginners   Stobart, J. 
8. Dictionary of Printmaking  Terms, Simmons, R., ed. 
9. Relief Printmaking   Westley, A. 
10. Japanese Woodblock Printing   Salter, R. 
11. Digital Printmaking     Whale, G., Barfield, N. 
12. Plate Lithography Croft, P. 
13. Collecting Original Prints Simmons, R., ed. 
14. The Contemporary Printmaker    Howard, K. 
15. The Instant Printmaker   Howard, K. 
16. Prints: Art and Technique    Prints: Art and Technique 
17. Χαρακτική και Έντυπη Τέχνη    Αρφαράς, Μ. 
18. Absence from Reason   Αρφαράς, Μ. 

 


