
  

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΟΜΙΚΣ 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-4 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 25 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 ΩΡΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ 
 

 

 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 
ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ   

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΜΙΚ: ΤΟ ΣΤΡΙΠ 
ΓΙΘ |  23-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & 1-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 09.30-11.00 &11.30-13.00 

 

Υπεύθυνoι: Σ. Ανθηροπούλου,  Ο. Ερμείδης 

Κατά τη διάρκεια αυτού του εργαστηρίου θα μάθουμε να 

αναπτύσσουμε ένα σενάριο και να σχεδιάζουμε μικρές 

ιστορίες κόμικς, τα κόμικ στριπ. Είναι ένας διασκεδαστικός 

και εύκολος τρόπος στην καλλιτεχνική δημιουργία ενός 

κόμικ, διότι αποτελείται μόνο από τρία έως τέσσερα καρέ. 

 
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΑΣΧΟΛΕΙΑ 
& ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
Υπ:ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ-
ΚΑΡΟΥΛΗ 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ COMICS! 
ΓΙΘ |23 NΟΕΜΒΡΙΟΥ & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 09.30-11.00 &11.30-13.00 

 

Υπεύθυνoι: Νίκος Δαλαμπύρας, Άλκηστις Καρουλή (δημιουργοί κόμικς) 

 
Ο υπεύθυνος του κάθε τμήματος θα ορίζεται  από τη διοργάνωση 

βάσει του πλάνου επισκέψεων των σχολικών τάξεων. 

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Η ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Πρόκειται για ένα βιωματικό διαδραστικό εργαστήριο γνωριμίας 

και δημιουργίας comics, μέσω του οποίου τα παιδιά καλούνται 

να λύσουν κάποιες «ασκήσεις» βασισμένες στους ιδιαίτερους 

κώδικες επικοινωνίας του συγκεκριμένου μέσου. Δεν απαιτεί 



πρότερη σχεδιαστική αρτιότητα από πλευράς των μαθητών· ίσα-ίσα οι ασκήσεις αυτές είναι 

διαμορφωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν κάθε παιδί να ασχοληθεί, να 

ζωγραφίσει ή να πειραματιστεί, σε μια πρώτη διερευνητική επαφή του με το αντικείμενο. 

Παράλληλα, οι ασκήσεις αυτές αποτυπώνουν έμμεσα την αφηγηματική δομή μιας ιστορίας 

comics. 

 
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ /ΛΥΚΕΙΑ 
Υπ:ΔΑΛΑΜΠΥΡΑΣ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ COMICS  
ΓΙΘ |23 NΟΕΜΒΡΙΟΥ & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | 09.30-11.00 &11.30-13.00 

 
Υπεύθυνoς: Νίκος Δαλαμπύρας(φιλόλογος, εκδότης, ραδιοφωνικός παραγωγός) 
  

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
   

Το comics είναι άμεσα συνυφασμένο με την εξέλιξη της 

τυπογραφίας και ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας έχει τη 

δική του «ορθογραφία» και «συντακτικό». Μέσα από 

μία  σύντομη αναδρομή στην ιστορία αυτού του μέσου, με 

αναφορά στο ευρωπαϊκό-γαλλικό παράδειγμα, οι μαθητές 

μαθαίνουν την βασική «γραμματική και συντακτικό» αυτού του 

μέσου. Ακολουθεί μια  αναφορά στα εργαλεία του δημιουργού 

και στους βασικούς σχεδιαστικούς κώδικες επικοινωνίας του 

comics. 

 
 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ  
ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ 

 

ΚΟΙΤΑΞΤΕ! ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΕ!  
ΓΙΘ |26, 27 & 30 NΟΕΜΒΡΙΟΥ | 09.30-11.00 & 11.30-13.00 

 

Υπεύθυνος: Marko, Μετάφραση: Ο. Ερμείδης  

 
Κοιτάξτε! Ζωγραφίστε!Ο Marko, σκιτσογράφος 

της σειράς κόμικς "Οι Αρβύλες" προτείνει μια 

προσέγγιση δημιουργίας σκίτσουπου πηγάζει 

από την παρατήρηση και την μνήμη. Επιλέγουμε 

ένα αντικείμενο, τα παρατηρούμε και 

του ξαναδίνουμε ζωή μέσα από μια ιστορία 

φτιαγμένη με σκίτσα. Θα γίνει εισαγωγή στις 

διαφορετικές τεχνικέςαφήγησης με τη βοήθεια της 

εικόνας και της ιδιαίτερης γλώσσας των κόμικς. 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ  

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΚΣ 

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2015 
 

Δευτέρα 

23/11/15 

Τρίτη 

24/11/15 

Τετάρτη 

 25/11/15 

Πέμπτη 

26/11/15 

Παρασκευή 

27/11/15 

 

9h30 - 11h00 

Σχεδιασμός ενός 

μικρού κόμικ: το 

στριπ 

Σχεδιασμός ενός 

μικρού κόμικ: το 

στριπ 

Σχεδιασμός ενός 

μικρού κόμικ: το 

στριπ 

Κοιτάξτε! 

Ζωγραφίστε! 

Κοιτάξτε! 

Ζωγραφίστε! 

*Εργαστήρια 

Δαλαμπύρας 

 

*Εργ. 

Δαλαμπύρας* 

*Εργ. 

Δαλαμπύρας 

* Εργ. 

Δαλαμπύρας 

Παιχνίδι με τα 

κόμικς 

11h30 - 13h00 

Σχεδιασμός ενός 

μικρού κόμικ: το 

στριπ 

- Σχεδιασμός ενός 

μικρού κόμικ: το 

στριπ 

Κοιτάξτε! 

Ζωγραφίστε! 

Κοιτάξτε! 

Ζωγραφίστε! 

*Εργαστήρια 

Δαλαμπύρας 

- *Εργ. 

Δαλαμπύρας 

*Εργ. 

Δαλαμπύρας 

 

Παιχνίδι με τα 

κόμικς 

 

Δευτέρα 

30/11/15 

Τρίτη 

01/12/15 

Τετάρτη 

 02/12/15 

Πέμπτη 

03/12/15 

Παρασκευή 

04/12/15 

 

9h30 - 11h00 

Παιχνίδι με τα 

κόμικς 

Παιχνίδι με τα 

κόμικς 

Παιχνίδι με τα 

κόμικς 

Παιχνίδι με τα 

κόμικς 

Παιχνίδι με τα 

κόμικς 

Κοιτάξτε! 

Ζωγραφίστε! 

*Εργ. 

Δαλαμπύρας  

*Εργ. 

Δαλαμπύρας 

*Εργ. 

Δαλαμπύρας 

*Εργ. 

Δαλαμπύρας 

 

11h30- 13h00 

Παιχνίδι με τα 

κόμικς 

Σχεδιασμός ενός 

μικρού κόμικ: το 

στριπ 

Σχεδιασμός ενός 

μικρού κόμικ: το 

στριπ 

Σχεδιασμός 

ενός μικρού 

κόμικ: το 

στριπ 

Παιχνίδι με τα 

κόμικς 

Κοιτάξτε! 

Ζωγραφίστε! 

*Εργ. 

Δαλαμπύρας 

*Εργ. 

Δαλαμπύρας  

*Εργ. 

Δαλαμπύρας  

*Εργ. 

Δαλαμπύρας  
 

*Εργαστήρια Δαλαμπύρας:  

- Παιχνίδι με τα κόμικς (Δημοτικό-Γυμνάσιο)  

OU 

- Εισαγωγή στα comics (Γυμνάσιο-Λύκειο) 

 


