
Εργαστήρι κεραμικής    ΦΩΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

 

Το εργαστήρι κεραμικής λειτουργεί από το 1986 και οργανώνει  

μια σειρά από εκπαιδευτικά προγράμματα, σχεδιασμένα για 

νηπιαγωγεία, και δημοτικά που βασίζονται στην αρχή της 

βιωματικότητας.  

Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την δημιουργική έκφραση των 

παιδιών γνωρίζοντας την κεραμική του αρχαιοελληνικού 

πολιτισμού και της λαϊκής μας παράδοσης. Τα παιδιά θα γνωρίσουν 

από κοντά την κεραμική τέχνη μέσα από ένα παιχνίδι αναζήτησης 

και δεξιοτήτων ,με την βοήθεια της φαντασία τους δημιουργούν τα 

δικά τους έργα.  

Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για τμήματα μέχρι 40 παιδιά  

,μπορούν να πραγματοποιηθούν και στο χώρο του σχολείου, 

οργανωμένα από εμάς με εργαλεία και υλικά , έτσι τα παιδιά δεν 

χρειάζονται να μετακινηθούν. Τα προγράμματα μπορούν να 

προσαρμοστούν στον χρόνο της διδακτικής ώρας.  

Εργαστήρι κεραμικής «Φως  στην  Τέχνη » της  Νίκης  Γκόφα 

Αδελφοί Γιαννίδη 9 Μοσχάτο 

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2103456130 

 Email : gofa_niki@yahoo.gr 

http://www.e-yliko.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1625:%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9-%CE%BA%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82&Itemid=123


 

         ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  & ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Τα παιδιά κατασκευάζουν έργα με στοιχεία από την κυκλαδική, 

αρχαϊκή και μινωική εποχή. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται 

παρακολούθηση κατασκευής αγγείου στον τροχό,  και γίνεται 

προβολή  διαφανειών  της ιστορικής περιόδου  ανάλογα την τάξη . 

Τα έργα των παιδιών μετά το τέλος του προγράμματος  θα ψηθούν  

στον φούρνο κεραμικής  και θα αποσταλούν στο σχολείο . 

Τα προγράμματα στο χώρο του εργαστηρίου είναι  2ωρα. 

 

  

ΓΙΑ ΠΡΟΝΗΠΕΙΑ & ΝΗΠΕΙΑΓΩΓΕΙΟ   

Τα παιδιά παρακολουθούν πρώτα ένα παραμύθι σε βίντεο 

animation  « ο μικρός αγγειοπλάστης ». 

Παίζοντας με νερό και πηλό , με οδηγό την  φαντασία  

κατασκευάζουν γράμματα ,νούμερα  η  ζωάκια . 

Και στην συνέχεια τα ζωγραφίζουνε με ειδικά χρώματα κεραμικής 

μπαντανάδες. 



Επίδειξη τροχού κατασκευή αγγείου με επεξήγηση τα σταδία 

κατασκευής. 

Παιχνίδι με αποτυπώματα από λάσπες σε χαρτί. 

Τα έργα των παιδιών στο τέλος του προγράμματος θα ψηθούν  στο 

φούρνο κεραμικής. 

. 

                          Α & Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Τα παιδιά παρακολουθούν πρώτα ένα παραμύθι σε βίντεο 

animation  « ο μικρός αγγειοπλάστης ». 

Διαφάνειες με τα αρχαϊκά παιχνίδια. 

Κατασκευάζουν  ανθρωπόμορφα η ζωόμορφα κεραμικά 

εμπνευσμένα από την κεραμική της περιόδου της αρχαίας Ελλάδος 

(εδώλια ,πλαγγόνα ,παιδικά αρχαία παιχνίδια ) & 

Στην συνεχεία τα ζωγραφίζουν  με χρώματα κεραμικής. 

Επίδειξη τροχού ενός ζωόμορφου αγγείου και στην συνεχεία 

κατασκευάζουμε τις παραγγελίες των παιδιών. 

Παιχνίδι με αποτυπώματα από λάσπες σε χαρτί. 

:  

                              Γ & Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Τα παιδιά παρακολουθούν πρώτα ένα παραμύθι σε βίντεο 

animation  « ο μικρός αγγειοπλάστης ». 

Μέσα από διαφάνειες ανακαλύπτουνε τον κυκλαδικό πολιτισμό από 

την κεραμική και τα ειδώλια  . 

Τα παιδιά πλάθοντας δίνουν μορφή στον πηλό και δημιουργούν  τα 

δικά τους ειδώλια ανακαλύπτοντας την ομορφιά της δημιουργίας. 

 Επίδειξη τροχού κατασκευή αγγείου με επεξήγηση  στα σταδία 

κατασκευής. 

Παιχνίδι με αποτυπώματα από λάσπες σε χαρτί. 



 

                            Ε & ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Τα παιδιά παρακολουθούν πρώτα ένα παραμύθι σε βίντεο 

animation  « ο μικρός αγγειοπλάστης » 

Προβολή διαφανειών από αγγεία και ειδώλια συμφώνα με τις 

ιστορικές περιόδους που διδάσκονται . 

(Μινωικά, γεωμετρικά, μελανόμορφα, ερυθρόμορφα, βυζαντινά  

αγγεία ). 

Τα παιδιά τις  Ε τάξη χαράζουν σε πλακάκι ένα  βυζαντινό θέμα 

και στην συνέχεια το ζωγραφίζουν  με ειδικά χρώματα κεραμικής ( 

μπαντανάδες). 

Οι μαθητές της έκτης ζωγραφίζουν ένα θέμα  από τη λαϊκή μας 

τέχνη: ένα σκυριανό καράβι. 

   Επίδειξη τροχού κατασκευή μοντέρνας φόρμας και η διαμόρφωση 

της σε γλυπτό. 

. 

  
 

 

 

 

 

 



ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΗΛΟ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ    

 

Τα παιδιά με οδηγό την  φαντασία τους και με υλικά, πηλό ,νερό 

και χρώματα θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα  

Παρακολούθηση διαφανειών, μοντέρνας κεραμικής  γνωστών 

καλλιτεχνών όπου τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία της εικαστικής 

δημιουργίας από την νεώτερη ιστορία της κεραμικής. 

Θα  δουν στον τροχό κατασκευή μοντέρνας φόρμας με  επεξήγηση 

τα σταδία κατασκευής. 

Μετά τη λήξη του προγράμματος, τα έργα των παιδιών ψήνονται 

στον φούρνο κεραμικής.. 

Τα προγράμματα στο χώρο του εργαστηρίου είναι 2ωρα. 

Στο πρόγραμμα μας <Παίζοντας με τον πηλό > έχουμε οργανώσει 

μια σειρά από εποχιακά θέματα  για την περίοδο των 

Χριστουγέννων  Αποκριών και Πάσχα.. 

 

    ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΜΟΥ 

 

Τα παιδιά  έχοντας οδηγό την φαντασία τους πλάθουν  και 

φτιάχνουν με το πηλό τα ζωάκια τους . 

Στην συνέχεια τα χρωματίζουν με χρώματα κεραμικής 

(μπαντανάδες . 

Μαθαίνουν την χαρά της δημιουργίας μέσα από ένα παιχνίδι  

πηλοπλαστικής  και ζωγραφικής . 



Παρακολουθούν ένα βίντεο animation« ο μικρός αγγειοπλάστης ». 

 

    ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ 

 

Τα παιδιά συνεργάζονται και όλα μαζί φτιάχνουν από πηλό  ένα 

χωριό χωρίζονται σε μικρές ομάδες  όπου  η μια κατασκευάζει  

σπιτάκια  η άλλη δενδράκια και μια άλλη ζωάκια . 

Τα χρωματίζουν με τα ειδικά χρώματα κεραμικής  (μπαντανάδες). 

Μέσα από αυτό το πρόγραμμα τα παιδιά μαθαίνουν την 

ομαδικότητα την συνεργασία ώστε να έχουν ένα όμορφο 

αποτέλεσμα . 

Παρακολουθούν διαφάνειες μοντέρνας κεραμικής  γλυπτικής .    

 

 

     
Η ΚΟΥΠΑ ΜΟΥ – ΤΟ ΜΠΩΛ ΜΟΥ 

 

Τα παιδιά κατασκευάζουν και  ζωγραφίζουν την δικιά τους κούπα 

η το μπολ με πυροχρώματα  κεραμικής, στη συνέχεια  αυτή  

γυαλώνεται  και  ψήνεται στον φούρνο κεραμικής, για να είναι 

χρηστική. 



 Στο πρόγραμμα  τα παιδιά θα παρακολουθήσουν   διαφάνειες με 

παραστάσεις αγγείων, τοιχογραφίες, και κεραμικά σπουδαίων 

καλλιτεχνών , μαθαίνοντας την ιστορία της κεραμικής από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα 

 

 

   ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ 

 

 

Τα παιδιά κατασκευάζουν ένα πλακάκι στο οποίο αποτυπώνουν  

ένα σχέδιο η γράμματα που πρώτα έχουν σχεδίαση σε χαρτί έτσι 

μαθαίνουν τον τρόπο αποτυπώματος χαράζοντας  εσώγλυφα η 

εξώγλυφα σχέδια πάνω στο πηλό. 

Θα παρακολουθήσουν σε διαφάνειες μια αναδρομή  από τα αρχαία 

χρόνια μέχρι σήμερα μαθαίνοντας  για τα  ιερογλυφικά .και τον 

δίσκο της Φαιστού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Βιογραφικό της Νίκης Γκόφα 

 

 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964  

Το 1980 αρχίζει να παίρνει μαθήματα ελευθέρου σχεδίου και 

ζωγραφικής στο εργαστήριο του Β. Βλαχόπουλου. 

 Σπούδασε μοντέρνα κεραμική στο Statale d” Arte per la 

Ceramica στην Faenza της Ιταλίας από όπου αποφοίτησε το 1985. 

 Δούλεψε σε εργαστήριο λαϊκής κεραμικής ζωγραφίζοντας 

σκυριανά. 

 Από το 1986 μέχρι σήμερα ασχολείται με την κατασκευή 

πρωτότυπων κεραμικών έργων, ειδικότερα διακοσμητικές φόρμες 

εσωτερικής διακόσμησης και φωτιστικών. 

Η συμμετοχή σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις όπου 

παρουσιάζονται τα νέα πρωτοποριακά σχέδια και οι τεχνοτροπίες 

της Νίκης Γκόφα διαμορφώνουν και δημιουργούν μια τάση στην 

Ελληνική αγορά και καθιερώνουν το προϊόν που γίνεται ταυτόσημο 

με το όνομά της.  

Παράλληλα με τις δημιουργίες της οργανώνει σεμινάρια 

πηλοπλαστικής απευθυνόμενη σε μικρούς και μεγάλους . 

Έχει εμπειρία από μαθήματα σε παιδιά και άτομα με ειδικές 

ανάγκες . 

Διδάσκει κεραμική στο  Μικρό Πολυτεχνείο σε δημοτικά σχολεία 

μέσα από συλλόγους γονέων και στο εργαστήριο της σε μικρούς και 

μεγάλους  

 


