


Η	Δύναμη	των	Εικαστικών	
Τεχνών	&	Εργαλείων



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

� Στόχος είναι να δοθεί στους συμμετέχοντες η ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματα, τις ανησυχίες και τους 
φόβους τους σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή χρησιμοποιώντας παραδοσιακά εργαλεία και 
υλικά τέχνης. 

� “Η τέχνη έγκειται στους ανθρώπους που συμμετέχουν σε αυτήν, στις δράσεις που αναλαμβάνουν και στην 
αλλαγή που δημιουργούν.’’.



ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

💥Εξάσκηση σε εργαλεία εικαστικής τέχνης (websites, applications)

💥 Ενημερωθείτε για τις περιβαλλοντικές ανησυχίες (κλιματική αλλαγή, ρύπανση των υδάτων, επιπτώσεις στη 
θαλάσσια ζωή, διαχείριση αποβλήτων).



ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

👩🎨 Ζωγραφική με τη χρήση παραδοσιακών εργαλείων και υλικών τέχνης (20 λεπτά) 

💬 Συζήτηση σχετικά με τα συναισθήματα που ένιωσε ο συμμετέχων κατά τη διάρκεια της εργασίας και το μήνυμα 
που ήθελε να περάσει μέσα από το έργο του (10 λεπτά)



ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

◎Ομάδα στόχος: Κυρίως νέοι (ηλικίας 9+)

◎Διάρκεια μαθήματος: 30 λεπτά

◎Αριθμός συμμετεχόντων: 5-10 μαθητές

◎Υλικό: Εργαλεία τέχνης όπως (χαρτί A4, μαρκαδόροι, μολύβια, markers κλπ)



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

⚙️ Εκπαίδευση για τη ρύπανση των ωκεανών και τα περιβαλλοντικά ζητήματα

⚙️ Επαφή με παραδοσιακά εργαλεία τέχνης και ανταλλαγή περιβαλλοντικών ανησυχιών 

⚙️ Παρουσίαση νέων εικαστικών εργαλείων

⚙️ Συνεργασία και ανταλλαγή διαφορετικών περιβαλλοντικών ιδεών

⚙️ Ανταλλαγή ιδεών, απόψεων και συναισθημάτων με τους άλλους συμμετέχοντες



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΔΕΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 



8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΚΕΑΝΩΝ 

🌏 Η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών ενώνει και συσπειρώνει τον κόσμο

για την προστασία και την αποκατάσταση του γαλάζιου πλανήτη μας!

📌Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ημερομηνία για το μάθημα ώστε 
να ευαισθητοποιήσετε τους νέους.



ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Source: https://youtu.be/7o7DinDdY54

📌 Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά µε ορισµένα βασικά στοιχεία 
της ρύπανσης των ωκεανών



ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

📌 Παρουσιάστε µερικούς πίνακες ζωγραφικής άλλων νέων 
από όλο τον κόσµο σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή

Charlotte Sullivan, 13, 
England

"Η σιλουέτα µιας φιγούρας 
στον πίνακά µου 
αντιπροσωπεύει την αδρανή 
κυριαρχία των κυβερνήσεων 
και των παγκόσµιων 
επιχειρήσεων στον κόσµο", 
λέει. "Η ευχή µου είναι όλοι να 
φροντίζουν το περιβάλλον.

Φωτογραφία: UNEP



ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Andrew Bartolo, 15, Malta. 

‘Ζωγράφισα µια σκηνή που, αν και 
ελαφρώς ακραία, δίνει µια εικόνα ενός 
πιθανού µέλλοντος, όπου τα ζώα 
χάνουν τα σπίτια τους και 
αναγκάζονται να µεταναστεύσουν σε 
άγνωστες περιοχές. Ενώ οι άνθρωποι 
είναι σε θέση να εκφράσουν ελεύθερα 
την αγωνία τους για τις δραµατικές 
αλλαγές στο κλίµα, θεωρώ ότι αυτός ο 
πίνακας δίνει φωνή στις σιωπηλές 
διαµαρτυρίες όλων των πλασµάτων 
ενάντια στις ραγδαίες αλλαγές που 
συντελούνται".

Φωτογραφία: UNEP



Guzel Ramilevna, 13, Russia. 

'Στην εικόνα µου ο πιγκουίνος χάνει τα 
µέλη της οικογένειάς του καθώς ο 
πάγος έσπασε ξαφνικά. Φωνάζουν ο 
ένας στον άλλο, αλλά έχουν 
αποµακρυνθεί τόσο πολύ που οι φωνές 
τους δεν ακούγονται. Τα µέρη που 
θεωρούνται κατάλληλα για να ζήσουν 
τα πολικά ζώα χάνουν τώρα τους 
κατοίκους τους. Όλοι οι άνθρωποι εδώ 
στη Ρωσία ονειρεύονται να αποκτήσουν 
µεγάλα πολυτελή αυτοκίνητα, αλλά 
σκεφτείτε αυτά τα ζωάκια και θα ξέρετε τι 
να κάνετε’

Φωτογραφία: UNEP

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



Gloria Ip Tung, 14, China.

‘Οι κυβερνήσεις είναι ήρωες! 
Μηδενίστε τα αέρια του 
θερµοκηπίου. Δείξτε στους 
πολίτες το δρόµο, Ας 
δηµιουργήσουµε µια καλύτερη 
µέρα! Ποτέ δεν θα είναι πολύ 
αργά για να ελευθερώσουµε 
τον πλανήτη µας’

Φωτογραφία: UNEP

ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - AGAMOGRAPH

🗺 Τι είναι το Agamograph?

🖌 Μια σειρά εικόνων που αλλάζουν σε διαφορετικές γωνίες.

🖌 Πήρε το όνομά του από τον Ισραηλινό γλύπτη Yaacov Agam, ο οποίος είναι γνωστός για την οπτική και 
κινητική του τέχνη.

📌 Παρουσιάστε µια νέα τεχνική ζωγραφικής µε παραδοσιακά εργαλεία τέχνης



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - AGAMOGRAPH

🔍Πώς να γίνει χρήση του Agamograph?

🍄 Έχουμε ενώσει δύο εικόνες. 

🍄 Χρωματίστε κάθε εικόνα - φροντίζοντας να ταιριάζουν τα χρώματα έτσι 
ώστε να  η εικόνα να ταιριάζει 

🍄 Είναι πλήρης όταν διπλωθεί σωστά (σαν βεντάλια).

🍄 Κρεμάστε το agamograph και όταν περπατάτε από τη μια πλευρά στην 
άλλη, θα δείτε τη δημιουργία να αλλάζει από τη μια εικόνα στην άλλη!



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - AGAMOGRAPH

Αισθανθείτε ελεύθερα να
ζωγραφήσετε µε όποιον
τρόπο επιθυµείτε

- ή απλά να δηµιουργήσετε 
έναν πίνακα 
οποιασδήποτε 
περιβαλλοντικής αλλαγής 
που έχετε παρατηρήσει 
µόνοι σας



ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

1. Χωριστείτε σε ομάδες των δύο
2. Μοιραστείτε με τον συνεργάτη 

σας πώς αισθανθήκατε κατά τη 
διαδικασία της ζωγραφικής και 
ποιο μήνυμα θέλατε να περάσετε.

3. Παρουσιάστε τα συναισθήματα 
και την ιδέα του συνεργάτη σας 
με λίγα λόγια

📌 Συντονίστε µαζί µε µια οµάδα ανοιχτή συζήτηση



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΈΧΝΗΣ

📌 Προτείνετε εργαλεία τέχνης για 
πρακτική εξάσκηση

1.		ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

2.		ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1.	Kleki
2.	Myoats
3.	Flame Painter
4.	ScribblerToo
5.	Queeky
6.	Twiddla



Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή
σας και το μοίρασμα της τέχνης σας
μαζί μας!

📌Μπορείτε να ολοκληρώσετε το µάθηµα 
επισηµαίνοντας ότι η τέχνη µπορεί να ενθαρρύνει 
τη δράση για το κλίµα.



Ευχαριστώ!

www.oceanrtproject.eu


