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EIKAΣTIKH ΠAIΔEIA
Η Εικαστική Παιδεία είναι ετήσιο περιοδικό με
θεματολογία που υποβοηθά τόσο την εξοικείωση
του εκπαιδευτικού με πρακτικά προβλήματα στο
χώρο του σχολείου, τις δυνατότητες, τις αντιξο-
ότητες κ.λπ., όσο και την ευρύτερη καλλιτεχνική
ενημέρωση και εικαστικό προβληματισμό. 
Στην Εικαστική Παιδεία μεταξύ άλλων περιέχο-
νται:
• Άρθρα από παρουσιάσεις στα ετήσια Συνέ-

δρια και σεμινάρια της Ένωσης στην Αθήνα
και την Περιφέρεια.

• Επιλεγμένα άρθρα σχετικά με τη θεωρία της
τέχνης και την ιστορία της, επιστημόνων,
ιστορικών τέχνης και καλλιτεχνών.

• Μεταφράσεις κειμένων καταξιωμένων καλ-
λιτεχνών και μεγάλων δασκάλων της τέχνης
από όλο τον κόσμο.

• Περιέχονται προτάσεις – ασκήσεις με συγκε-
κριμένες μεθόδους και πρακτικές της καλλι-
τεχνικής διδασκαλίας.

• Δραστηριότητες στα σχολεία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων, για την επιστημονική ανύψωση

του περιεχομένου της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης εκδίδει μεταξύ άλλων:

Tα τρία πρώτα τεύχη, Nο 1, Nο 2, Nο 3 έχουν εξαντληθεί.
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«KEIMENA EIKAΣTIKΩN KAΛΛITEXNΩN»

Σημαντικοί εικαστικοί και δάσκαλοι της Τέχνης, με γραπτά, μελέτες, θεωρητικά και άλλα κείμενα,
έχουν διατυπώσει τις αρχές και τις κατευθύνσεις στις οποίες βασίστηκε η δουλειά τους. Τα κείμενα αυτά
αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, τον πιο ασφαλή οδηγό για την κατανόηση των προθέσεων των εικαστικών

και τη βαθύτερη αφομοίωση του περιεχομένου των καλλιτεχνικών. 
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Νο 30 έτους 2014-15
Το Σεπτέμβρη 2014 εκδόθηκε και κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του ετήσιου

περιοδικού της Ένωσης Εικαστική Παιδεία Νο 30.

Σ’ αυτό περιέχονται κείμενα, δραστηριότητες και κινητοποιήσεις της Ένωσης

για την υποβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας στα σχολεία, επίσης άρθρα

από παρουσιάσεις εργασιών του ετήσιου Συνεδρίου και σεμιναρίου

Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη για τη χρονιά 2013-14.

Στην πλούσια ύλη του περιλαμβάνεται με αφορμή τη συμπλήρωση 100

χρόνων από την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, αφιέρωμα στους

Γερμανούς εξπρεσιονιστές Ότο Ντιξ, Μαξ Μπέκμαν, Γκεόργκ Γκρος, που

είχαν άμεσα βιώματα από τα πολεμικά μέτωπα και αποτύπωσαν στο έργο

τους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την εμπειρία αυτή, καθώς και στη

σπουδαία γλύπτρια Καίτε Κόλβιτς, έργα της οποίας κοσμούν το εξώφυλλο

και το οπισθόφυλλο του περιοδικού.

Pάινερ K. Bικ

Γιοχάννες Ίττεν
H εικαστική παιδαγωγικήως ολιστική παιδαγωγική
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H  κρυφή  γεωμετρία
των  ζωγράφων

Eσωτερικές δομές

Σαρλ Mπουλώ

Tα τρία πρώτα βιβλία 
έχουν εξαντληθεί.

Που θα βρείτε
την «ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» και τα «ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ»
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Διακίνηση Αχιλέας Σίμος «ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ», Μαυροκορδάτου 9, 10578 Αθήνα, Τηλ: 210-3830491

Κεντρική διάθεση: Παπαναστασίου 49, 104-45, Αθήνα

Παραγγελίες στο Τηλ. Φαξ: 210-8321783

e-mail: enoshkkm@otenet.gr, enosieem@gmail.com

Τα έξοδα αποστολής με ταχυδρομική αντικαταβολή επιβαρύνουν τον παραλήπτη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Έκπτωση στα 5 Τεύχη = 5%. Στα 10 Τεύχη = 10%. Σε όλη τη Σειρά = 30% + 6,5% Φ.Π.Α


