
Η συμβολή της τέχνης και της ποίησης στη διδασκαλία και μάθηση των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

Το πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται ανάλογα για τους/τις μαθητές/μαθήτριες της 

Μέσης Γενικής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

 

Ανάλογα με την τάξη που συμμετέχει στο πρόγραμμα εφαρμόζονται διαβαθμισμένες 

δραστηριότητες. Ενδεικτικές δραστηριότητες παρουσιάζονται στο γενικό πλαίσιο 

εφαρμογής του προγράμματος. 

 

Το πρόγραμμα είναι μονοήμερο (09:00-13:30 ή 09:00-16:00). 

 

Σημείωση 1:  

Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται πιο κάτω εκτείνεται μέχρι τις 16:00. Σε περίπτωση 

που υπάρχει επιθυμία το πρόγραμμα να ολοκληρωθεί πιο νωρίς, τότε θα γίνουν 

σχετικές συνεννοήσεις των συνοδών, γυναικών και αντρών, εκπαιδευτικών με το 

προσωπικό, άντρες και γυναίκες, του Κέντρου.  

 

Σημείωση 2:  

Σε συνεργασία με το προσωπικό του Κέντρου και τους/τις συνοδούς εκπαιδευτικούς, 

το γενικό πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, 

μπορεί να αναπροσαρμοστεί και να διαφοροποιηθεί ως προς τις δραστηριότητες και 

τον τρόπο ανάπτυξής του, με βάση τις ανάγκες της κάθε ομάδας μαθητών/μαθητριών. 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι μαθητές/μαθήτριες αναμένεται να: 

• κατανοήσουν την έννοια του οικοσυστήματος και της βιοποικιλότητας μέσα 

από την έκφραση και δημιουργία, 

• αντιληφθούν ότι το περιβάλλον αποτελεί σημαντικό ερέθισμα για εικαστική 

έκφραση, αλλά και χώρο εικαστικής παρέμβασης και δημιουργίας,  

• συνειδητοποιήσουν ότι οι τέχνες αποτελούν σημαντικό μέσο 

ευαισθητοποίησης, προβληματισμού και κινητοποίησης για την προστασία 

του περιβάλλοντος, 

• να αποκτήσουν εμπειρίες για εικαστική έκφραση και να συνδέουν το 

περιβάλλον και ειδικότερα το οικοσύστημα της Αθαλάσσας, με την τέχνη, την 

ποίηση και τη δημιουργία, 

• καλλιεργήσουν, μέσα από τη δημιουργική έκφραση και την εικαστική 

δημιουργία , την ευαισθησία τους για το περιβάλλον και τον πολιτισμό. 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

09:00 – 10:30 Άφιξη-καλωσόρισμα στο Κέντρο. 

Μελέτη των διοραμάτων (υδατοφράκτης Αθαλάσσας, 

Μεσαορία, σπηλιά και αλυκή Λάρνακας) και συζήτηση για την  

οικολογική και αισθητική σημασία των οικοσυστημάτων αυτών 



για τον τόπο μας. 

Οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να αποτυπώσουν ποσοτικά και  

ποιοτικά τα χρώματα που εντοπίζονται σε κάθε οικοσύστημα 

που παρουσιάζεται στα διοράματα. Ενδεικτικά, μπορούν να 

δημιουργήσουν γραφικές παραστάσεις στις οποίες να 

αποτυπώνονται τα χρώματα, ανάλογα με την ποσότητα στην 

οποία τα συναντά ο/η επισκέπτης/τρια, αλλά και σε σχέση με 

την ποικιλία των αποχρώσεων που συναντώνται σε σχέση με 

κάθε χρώμα ξεχωριστά. Ακολούθως, σχολιάζουν τα χρώματα 

αυτά σε σχέση με δοσμένα κριτήρια που σχετίζονται με τις 

συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε οικοσύστημα (π.χ. με την 

παρουσία νερού, με τη γεωγραφική θέση, με φαινόμενα 

περιβαλλοντικής υποβάθμισης που επικρατούν στα 

συγκεκριμένα οικοσυστήματα). 

 

10:30 – 11:00 Διάλειμμα 

11:00 – 13:00 Εισαγωγή των μαθητών/μαθητριών στο ρόλο που διαδραματίζει 

η τέχνη στη ζωή των ανθρώπων, γυναικών και αντρών, ως 

μέσου έμπνευσης, έκφρασης και δημιουργίας, μέσω συζήτησης 

για τη σχέση της τέχνης με το περιβάλλον και τον πολιτισμό, 

όπως αυτή διαφαίνεται μέσα από έργα τέχνης Κυπρίων και 

ξένων ζωγράφων, αντρών και γυναικών. 

Οι μαθητές/μαθήτριες μελετούν έργα τέχνης που τους δίνονται 

και εντοπίζουν στοιχεία του περιβάλλοντος που αποτυπώνονται 

μέσα από αυτά. Εντοπίζονται διακριτικά χαρακτηριστικά της 

εικαστικής έκφρασης Κυπρίων ζωγράφων, αντρών και 

γυναικών, και συγκρίνονται έργα από δημιουργούς από άλλες 

χώρες, στις οποίες επικρατούν παρόμοιες ή / και διαφορετικές 

περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. με έργα δημιουργών από 

μεσογειακές, Βόρειες, αφρικανικές χώρες). 

Συζητείται η επίδραση του περιβάλλοντος στα διάφορα είδη 

εικαστικής έκφρασης. 

13:00 – 14:00 Διάλειμμα – μεσημεριανό 

 

14:00 – 16:00 Επιλογή πεδίου για επιτόπια μελέτη ανάλογα με το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευτικών και των μαθητών/μαθητριών τους (π.χ. 

δάσος, υδρόβιο οικοσύστημα, βοτανικός κήπος). 

Μέσα από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον οι 

μαθητές/μαθήτριες καλούνται να: 

• παρατηρήσουν το οικοσύστημα χρησιμοποιώντας 

ποικιλία αισθήσεων,  

• εντοπίσουν και χαρτογραφήσουν ανθρώπινες 

παρεμβάσεις στην περιοχή, 

• εξετάσουν το συγκεκριμένο  οικοσύστημα διαχρονικά  

μέσα από την επεξεργασία φωτογραφικού υλικού. 

Ακολουθούν  δημιουργικές δραστηριότητες στο πεδίο όπως: 

α) Συζήτηση και ανάλυση ποιήματος. Ενδεικτικά μπορεί να 

γίνει νοηματική επεξεργασία του ποιήματος του Οδυσσέα 



Ελύτη "Η ΤΡΕΛΗ ΡΟΔΙΑ". Συζητούνται οι συμβολισμοί που 

εντοπίζονται στο ποίημα και συσχετίζεται με το περιβάλλον της 

περιοχής Αθαλάσσας. 

β) Ετοιμασία έργων τέχνης και επιτόπιες εικαστικές 

παρεμβάσεις, έχοντας τον χωρότοπο ως ερέθισμα και ως βασική 

πηγή συλλογής πληροφοριών και υλικού για τις δημιουργίες 

τους. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες: 

• Ετοιμασία τρισδιάστατων κατασκευών με φυσικά υλικά. 

• Εικαστικές παρεμβάσεις στο πεδίο, π.χ. δημιουργία των 

Αμαδρυάδων στο δάσος με τη χρήση φυσικών υλικών. 

• Δημιουργία μοτίβων με τη χρήση φυσικών υλικών. 

• Κατασκευή στο πεδίο φυσικών χρωμάτων και χρήση 

τους για ετοιμασία εικαστικών έργων. 

• Χρήση φωτογραφικής μηχανής για αποτύπωση εικόνων 

από το περιβάλλον και δημιουργία με αυτές ενός 

φωτοκολλάζ με συγκεκριμένο θέμα και προβληματική. 

• Δημιουργία σύντομης ταινίας με θέμα το οικοσύστημα 

της Αθαλάσσας. 

 

Όλα τα έργα συζητούνται και αναλύονται στη βάση των 

συγκεκριμένων προβληματισμών που προκύπτουν από τα πεδία 

μελέτης και αποτελούν σημείο εικαστικής έκφρασης και 

προβληματισμού των μαθητών/τριων. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Τα φύλλα εργασίας και τα όργανα ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός χρειάζεται για 

την εφαρμογή των προγραμμάτων, παρέχονται από το Κέντρο. 
 

Συστήνεται όπως οι μαθητές/μαθήτριες: 

• Έχουν μαζί τους σακουλάκια για συλλογή διάφορων υλικών από το πεδίο 

μελέτης. 

• Έχουν φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα.  

• Έχουν μαζί τους κασετίνα. 

• Φορούν άνετα παπούτσια για περπάτημα και είναι κατάλληλα ντυμένοι για 

εξόρμηση στο πεδίο. 

• Έχουν μαζί τους το φαγητό, κατά προτίμηση ξηρή τροφή, καθώς επίσης και ένα 

δοχείο με νερό. 

 

Στο απογευματινό πρόγραμμα οι μαθητές/μαθήτριες έχουν μεσημεριανό διάλειμμα. 

Για το σκοπό αυτό μπορούν να έχουν μαζί τους μεσημεριανό φαγητό, ή το σχολείο 

μπορεί να διευθετήσει ώστε να φάνε σε εστιατόριο της περιοχής. 
 


