
  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 , της λαϊκής μας παράδοσης αλλά και την κεραμική 
των νεότερων χρόνων (μοντέρνα κεραμική ) . Τα παιδιά θα 
γνωρίσουν από κοντά την κεραμική τέχνη μέσα από ένα 
παιχνίδι αναζήτησης και δεξιοτήτων ,με την βοήθεια της 
φαντασία τους και την έμπειρη καθοδήγησή μας ,δημιουργούν 
τα δικά τους έργα. 
    Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για τμήματα μέχρι 50 
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  Aνδρονίκης    
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
mailto:gofa_niki@yahoo.gr


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

 

    Μέσα από ένα  δημιουργικό παιχνίδι τα παιδιά έρχονται σε 
επαφή με την τέχνη της κεραμικής και εκφράζουν τις 
καλλιτεχνικές ανησυχίες τους .
     Γίνεται προβολή  διαφανειών  της ιστορικής περιόδου  
ανάλογα την τάξη.
     Κατασκευάζουν έργα με στοιχεία από την κυκλαδική, 
αρχαϊκή και μινωική εποχή.. η έργα από τα ελεύθερα θέματα  
με την δική τους φαντασία.
     Στη συνέχεια τα ζωγραφίζουν με τα ειδικά χρώματα 
κεραμικής (μπατανάδες).
     Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται παρακολούθηση 
κατασκευής αγγείου η φόρμας στον τροχό,  στην συνέχεια 
κατασκευάζουμε τις παραγγελίες των παιδιών και 
τελειώνουμε με το παιχνίδι, αποτυπώματα από λάσπες σε 
χαρτί.
    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.

 



 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟ ΠΗΛΟ 

 

    Τα παιδιά παρακολουθούν πρώτα ένα παραμύθι σε βίντεο 
animation  « ο μικρός αγγειοπλάστης ».
    Παίζοντας με νερό, πηλό  και  με πολύ  φαντασία  τα 
παιδιά κατασκευάζουν το αρχικό γράμμα του ονόματος τους η 
τον αγαπημένο τους αριθμό που θα το εμπλουτίσουν με 
διάφορα ανάγλυφα στοιχεία. 
    Στη συνέχεια τσαλαβουτώντας τα πινέλα στα χρώματα θα 
ζωγραφίσουν το έργο τους .
    Θα δουν πως φτιάχνετε ένα αγγείο στον τροχό και θα 
κάνουν αποτυπώματα από λάσπες σε χαρτί.



 ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

 
       Ο ιδιαίτερος ήχος του πηλού από τον οποίον αποτελούνταν 
τα περισσότερα μουσικά όργανα στην Αρχαιότητα, βοηθούσε τα 
παιδιά να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το περιβάλλον. 
Είναι άραγε ίδιες οι μουσικές νότες στα σημερινά μουσικά 
όργανα!
      Τα παιδιά με πολύ διάθεση και φαντασία θα φτιάξουν το 
δικό τους μουσικό όργανο (σείστρο η λαλίτσα )  με στοιχεία 
παραγωγής ήχου.



 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΟΥΚΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

      Η διάσημη αρχαία κούκλα ονομαζόταν Πλαγγόνα. Οι 
διαφάνειες από τα Αρχαϊκά παιχνίδια θα δώσουνε την 
έμπνευση για την δημιουργία της δικής τους κούκλας σε 
αρχαϊκή η μοντέρνα εκδοχή .

     Μέσα από την κατασκευή της με πηλό, χρώματα και 
στολίδια, τα παιδιά θα μάθουν τον συμβολισμό της και την 
σημασία των παιχνιδιών  στην Αρχαία Ελλάδα.



 ΚΥΚΛΑΔΙΚΟ ΕΙΔΩΛΙΟ 

      Μέσα από την τέχνη της κεραμικής θα ανακαλύψουμε την 
γραμμική δομή ενός Κυκλαδικού Ειδωλίου. 
      Από το πλούσιο υλικό διαφανειών θα γνωρίσουμε τον 
Κυκλαδίτικο Πολιτισμό καθώς και πολλές πληροφορίες για τα 
χαρακτηριστικά του Ειδωλίου όπως τα πρώτα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν αλλά και την μέχρι σήμερα αναζήτηση της 
σημασίας του. 
      Τα παιδιά πλάθοντας δίνουν μορφή στον πηλό και 
δημιουργούν  τα δικά τους ειδώλια ανακαλύπτοντας την 
ομορφιά της δημιουργίας.



  ΑΓΓΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 

        Η γεωμετρική αγγειογραφία αποτελεί ένα μεγάλο 
κεφάλαιο της τότε περιόδου. 
       Ένα πλούσιο υλικό θα μας βοηθήσει να μελετήσουμε τα 
γεωμετρικά σχέδια, την μαθηματική ακρίβεια των σχεδίων, 
την διακόσμηση και τα χρώματα που χρησιμοποιούνταν.
      Με τα παιδιά θα κατασκευάσουμε ένα γεωμετρικό αγγείο 
το οποίο με την δική τους φαντασία θα ζωγραφίσουμε με τα 
ειδικά χρώματα κεραμικής και στη συνέχεια θα χαράξουμε 
σχέδια γεωμετρικής περιόδου.   
     Θα παρακολουθήσουν επίσης τα στάδια κατασκευής ενός 

αγγείου στον τροχό. 



  ΜΙΚΡΟΙ ΓΛΥΠΤΕΣ 

       Η έμπνευση μας σε αυτήν την ενότητα θα είναι τα 
γλυπτά των Χένρι Μούρ και Αλμπέρτο Τζιακομέτι καθώς και 
διαφάνειες από μοντέρνα γλυπτική. 
       Τα παιδιά σε συνδυασμό με την πλαστικότητα του πηλού 
και την δική τους φαντασία θα δημιουργήσουν ανθρώπινες 
φιγούρες της επιλογής τους.
      Επίδειξη τροχού κατασκευή μοντέρνας φόρμας και η 
διαμόρφωση της σε γλυπτό.

  ΚΑΡΥΑΤΙΔΑ  



      Καρυάτιδα, η γυναικεία φιγούρα που στηρίζει τον Ναό του 
Ερεχθείου. Μέσα από τις διαφάνειες θα γνωρίσουμε τις 
Καρυάτιδες και την ιστορία του Ναού. 
      Τα παιδιά θα φτιάξουν την Καρυάτιδα δίνοντας βάση στην 
γλυπτική τέχνη από τα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν, τα 
οποία είναι ο χιτώνας και η κόμη της.  

 ΨΗΦΙΔΩΤΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ 

    Η βυζαντινή τέχνη κυριάρχησε τον Μεσαίωνα μέχρι και την 
Αναγέννηση. Τα θέματα του ψηφιδωτού έχουν συμβολικό 
χαρακτήρα με πολλά διακοσμητικά στοιχεία με τη χρήση των 
χρωμάτων. 
    Τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν πολύχρωμες κεραμικές 
ψηφίδες οι οποίες θα είναι ήδη έτοιμες. Επάνω σε λεία 
επιφάνεια θα συνθέσουν το δικό τους έργο.



    Με την διαδικασία αυτή θα μάθουν την σύνθεση των 
ψηφίδων και τον συνδυασμό τους σύμφωνα με το μέγεθος και 
το χρώμα που πρέπει να επιλέξουν για να ολοκληρώσουν το 
έργο τους, καθώς και πως κολλιούνται επάνω σε μια λεία 
επιφάνεια σχηματίζοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα.  
    Τα παιδιά θα πάρουν το έργο μαζί τους. 

  ΛΑΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ 

    Η Λαϊκή τέχνη είναι η γνήσια έκφραση νοοτροπίας, 
δημιουργίας και πνευματικότητας κάθε λαού ξεχωριστά. Η 
Λαϊκή ΄τέχνη έχει της ρίζες της στους δυο τελευταίους αιώνες 
της Τουρκοκρατίας. 
    Τα παιδιά χαράζουν σε πλακάκι ένα λαϊκό θέμα (Σκυριανό 
καράβι) και στην συνέχεια το ζωγραφίζουν  με ειδικά χρώματα 
κεραμικής ( μπαντανάδες). 
    Επίδειξη τροχού κατασκευή μοντέρνας φόρμας και η 
διαμόρφωση της σε γλυπτό.



  ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ- ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ

      Ο δίσκος της Φαιστού είναι ένα αρχαίο τυπογραφικό 
φτιαγμένο από πηλό και στολισμένο με διάφορα σύμβολα που 
εύκολα αναγνωρίζουμε.
    Μέσα από οπτικό υλικό θα κάνουμε μια αναδρομή  από τα 
αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα μαθαίνοντας  για τα  ιερογλυφικά 
.και τον δίσκο της Φαιστού
    Τα παιδιά χαράζοντας τα δικά τους σύμβολα και μορφές θα 
αποτυπώσουν μια δική τους ιστορία επάνω σε μια πλάκα 
πηλού. 



ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΗΛΟ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ  

    Στην ενότητα αυτήν θα δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία 
να εκφράσουν τα δικά τους καλλιτεχνικά ταλέντα. 
    Μέσα από μια πλούσια θεματολογία, με πηλό νερό και 
χρώματα και με οδηγό την φαντασία τους θα δημιουργήσουν τα 
δικά τους μικρά έργα.
    Θα  παρακολουθήσουν στον τροχό κατασκευή μοντέρνας 
φόρμας με  επεξήγηση τα στάδια κατασκευής και θα έχουν την 
ευκαιρία να πλάσουν στον τροχό..
   Στο πρόγραμμα μας <Παίζοντας με τον πηλό > έχουμε 
οργανώσει μια σειρά από εποχιακά θέματα  για την περίοδο 
των Χριστουγέννων  Αποκριών και Πάσχα..
   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.



  ΤΑ ΖΩΑΚΙΑ ΜΟΥ   

 
     Οι μικροί καλλιτέχνες  με την πλούσια  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 ένα χωριό 
από πηλό. 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 
σημασία της συνεργασίας και το όμορφο αποτέλεσμα της 
ομαδικότητας .
Παρακολουθούν διαφάνειες μοντέρνας κεραμικής  γλυπτικής .

 ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ 

     Τα παιδιά φτιάχνουν την δικιά τους αποκριάτικη μάσκα 
βάζοντας στοιχεία από την φαντασία τους και πολύ χρώμα .
    Ολοκληρώνουν την κατασκευή τους προσθέτοντας και άλλα 
υλικά όπως φτερά, πον πον ,κορδέλες, χάντρες κ.α.
Θα παρακολουθήσουν διαφάνειες από τις αρχαϊκές μάσκες του 
θεάτρου.



  ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 

     Τα παιδιά θα κατασκευάσουν ένα γλαστράκι με λουλούδια 
από πηλό το οποίο στη συνέχεια θα ζωγραφίσουν με ζωηρά 
χρώματα.  
      Η δημιουργίες των παιδιών θα συνθέσουν έναν όμορφο 
κήπο γεμάτο φαντασία, χρώματα κ αρώματα. 

  Η ΣΟΦΗ ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 



    Στην Αρχαία Ελλάδα η κουκουβάγια υπήρξε ένα λατρευτό 
πτηνό καθώς θεωρούταν το σύμβολο της θεάς Αθηνάς και 
ταυτιζόταν με την Σοφία.  
     Με την βοήθεια του φωτογραφικού υλικού και την 
ατομική φαντασία τους τα παιδιά θα φτιάξουν από πηλό και θα 
ζωγραφίσουν μια κουκουβάγια που για τον καθένα να 
συμβολίζει την Σοφία μέσα από τα δικά τους μάτια.  

 

 ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 

    Μια ωραία πεταλούδα, μια ωραία πεταλούδα σ έναν κάμπο 

μια φορά……. 

    Το πανέμορφο αυτό έντομο που μεταμορφώνεται από 

μικροσκοπική κάμπια σε έναν πίνακα ζωγραφικής. Η εξέλιξη 

της όπως και των ανθρώπων διαγράφουν μια κοινή πορεία, 

από μακροσκοπικά όντα εξελίσσονται σε όμορφες, 

ολοκληρωμένες φιγούρες. 

    Τα παιδιά θα κατασκευάσουν μια πεταλούδα με πηλό και 

στη συνέχεια θα εξαντλήσουν την φαντασία τους βάζοντας της 

ζωηρές τους πινελιές στα φτερά της. 



 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 .


