
 

 

 

 

      Πρόγραμμα Σεμιναρίου  

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ  ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 

 

Τρίτη  19 Φεβρουαρίου 2019, 130ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 

(Πρετεντέρη 20, Κάτω Πατήσια, στάση ηλεκτρικός Κάτω Πατήσια) 

 

16.00-16.15 Προσέλευση 

16.15-17.30 (Συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος, τη χρήση 
του εκπαιδευτικού υλικού, την αποτύπωση της υφιστάμενης  
ενεργειακής κατάστασης  του σχολικού κτιρίου, τις μετρήσεις, τη 
συλλογή  και διαχείριση μαρτυριών για την αποτύπωση του 
προγράμματος) 

ΟΜΑΔΑ Α: Συντονίστρια, Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Α’ Δ/νσης Π.Ε Αθηνών  

ΟΜΑΔΑ Β: Συντονιστής, Παναγιώτης Πήλιουρας Δρ. Διδακτικής 
Φυσικών Επιστημών 

17.30-17.45   ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ  

17.45 -18.15 “Kλιματική art αλλαγή” (Ήρα Σπαγαδώρου-εικαστικός, Ελένη 
Φουντουλάκη-εικαστικός) 

18.15-20.15 Παράλληλα εργαστήρια  για τη χρήση της τέχνης ως πηγή έμπνευσης 
για την ευαισθητοποίηση και την έκφραση των μαθητών σχετικά με 
την κλιματική αλλαγή  

 

1. Εικαστικό εργαστήριο  (Ήρα Σπαγαδώρου, εικαστικός 145ο Δημ. Σχ. 
Αθηνών, Ελένη Φουντουλάκη –εικαστικός  ) 

 

2.  Aπό τον αναλογικό κόκκο στα ψηφιακά πίξελ : εργαστήριο 
φωτογραφίας  (Καμίλο Νόλλας, φωτογράφος)  

 

3.  Εργαστήριο δημιουργικής γραφής : Βιβιάνα Μηλιαρέση  
εκπαιδευτικός  

20.15-20.30 Κλείσιμο σεμιναρίου, βεβαιώσεις 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ 



 

 

Προαπαιτούμενα για το εργαστήριο φωτογραφίας : smartphones ή tablet  με 

δυνατότητα εγκατάστασης κοινωνικού μέσου δικτύωσης instagram. 

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής  

σε ένα από τα παραπάνω εργαστήρια στο https://goo.gl/NsZsEN μέχρι τη 

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019. 

Παρουσίαση εργαστηρίων και εμψυχωτή 

1. Εικαστικό εργαστήριο  (Ήρα Σπαγαδώρου, εικαστικός 145ο Δημ. Σχ. 

Αθηνών, Ελένη Φουντουλάκη – εικαστικός) 

Σύγχρονη τέχνη και κλιματική αrt-αλλαγή 
 
Στη σύγχρονη τέχνη, εδώ και αρκετές δεκαετίες, καλλιτέχνες παίρνουν θέση σε θέματα 
που αφορούν στην οικολογία και στην κλιματική αλλαγή. Με διάφορες πρακτικές και 
μέσα δημιουργούν έργα που αναφέρονται στα οικοσυστήματα του πλανήτη, στα 
εξωτερικά φυσικά περιβάλλοντα, “σχολιάζουν” τις παρεμβατικές ανθρώπινες 
δραστηριότητες,  δημιουργώντας έργα  που μας προσκαλούν να στοχαστούμε αλλά 
και να πάρουμε ενεργό μέρος στην διαμόρφωση και καλλιέργεια μιας περιβαλλοντικής, 
κοινωνικής και πολιτικής οικολογίας. Στόχος αυτού του εργαστηρίου είναι να 
παρουσιάσει αρχικά αρκετές από αυτές τις πρακτικές και έργα που αναδεικνύουν τις 
διαδικασίες με τις οποίες εμπλέκεται κανείς σε μια οικολογική αφύπνιση αλλά και θα 
πειραματιστούμε μαζί με ποικίλους τρόπους με τους οποίους μια σχολική κοινότητα 
μπορεί να εμπλακεί σε έργα συνεργατικά συμβάλλοντας σε μία οικολογική συνείδηση 
διαμέσου των τεχνών. 
 
Η Ήρα Σπαγαδώρου σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην Θεσσαλονίκη, την 
Αθήνα και την Μαδρίτη. Έχει παρουσιάσει την δουλειά της σε ατομικές και ομαδικές 
εκθέσεις. Τα χαρακτικά της έχουν  εικονογραφήσει εκδόσεις των εφημερίδων Τα Νέα 
και ΒΗΜΑ.  
Το 1998 ξεκίνησε το on going project city prints και από το 2010 το συνεχίζει μαζί με 
τον Γιάννη Καρλόπουλο κάνοντας επίσης εκδόσεις και σεμινάρια. Παράλληλα με τον 
Χρήστο Κωτσίνη έχουν την ομάδα ΙRAK και σχεδιάζουν αντικείμενα design με έμμεσα 
μηνύματα και μοναδικά εκπαιδευτικά project χαρακτικής για παιδιά.  
Από το 2002 διδάσκει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
 
Η Φουντουλάκη Ελένη σπούδασε στην ΑΣΚΤ Αθηνών και στο ερευνητικό Ίδρυμα 
Τεχνών IHEAP στο Παρίσι. Τα έργα της εγγράφονται και πραγματώνονται έξω-θεσμικά 
της Τέχνης και εξελίσσονται στον χρόνο της καθημερινότητας. Αφορούν κυρίως 
συνεργατικά έργα που τροφοδοτούν μία οικονομία της ανταλλαγής, δημιουργώντας 
μια κοινή εμπειρία σε κοινό έδαφος και επικεντρώνονται στους τρόπους που βιώνουμε 
το χώρο και τον μετατρέπουμε σε τόπο. Παράλληλα μελετώντας και παρατηρώντας 
πώς διαμορφώνεται η μάθηση σε ποικίλα περιβάλλοντα, έχει σχεδιάσει βιωματικά 
εργαστήρια Τέχνης στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, στα ειδικά σχολεία των 
Χανίων και συμμετείχε στην ομάδα σχεδιασμού του εκπαιδευτικού/εικαστικού έργου 
"ceci n est pas une école", στο Μπενίν. Εδώ και τρία χρόνια διδάσκει στην Α/βαθμια 
εκπαίδευση. 
 
 

 

https://goo.gl/NsZsEN


 

 

2. Από τον αναλογικό κόκκο στα ψηφιακά πίξελ : εργαστήριο φωτογραφίας 

(Καμίλο Νόλλας, φωτογράφος) 

Η ανακάλυψη της κάμερα Leica το 1936 σηματοδότησε την επανάσταση που θα 

ακολουθούσε στις οπτικές τέχνες. Κατάφερε να ενσωματώσει κινηματογραφικό φιλμ 

35mm σε ένα ελαφρύ σώμα δίνοντας τη δυνατότητα στον φωτογράφο αφενός να 

φωτογραφίζει 36 συνεχείς λήψεις και αφετέρου να κρατά την κάμερα με τα  χέρια του. 

Παραμερίζοντας τα ογκώδη τριπόδια και τις  δύσχρηστες βαριές φωτογραφικές 

μηχανές ο φωτογράφος ήταν ελεύθερος να καταγράψει τα πάντα χωρίς περιορισμούς 

σε μια εποχή όπου δεν υπήρχε παρά ραδιόφωνο για τη μετάδοση των πληροφοριών.  

Στην αρχή του 20ού αιώνα με την ψηφιακή τεχνολογία να έχει καλπάσει, το φιλμ του 

παρελθόντος αντικαταστάθηκε από τους ψηφιακούς αισθητήρες οι οποίοι 

μετατρέπουν το φως σε ηλεκτρικό φορτίο και στη συνέχεια μέσω αλγορίθμων σε 

εικονοστοιχεία (πίξελ). Στη συνέχεια, κάμερες υψηλής ευκρίνειας ενσωματώθηκαν σε 

κινητά τηλέφωνα δίνοντας τη δυνατότητα καταγραφής και σε εκείνους που δε θα το 

φαντάζονταν ποτέ. Ο “εκδημοκρατισμός” της τέχνης -σε συνδυασμό με τα κοινωνικά 

δίκτυα- άλλαξε τα πάντα σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό και σηματοδότησε άλλη μια 

επανάσταση.  

Σε αυτό το πλαίσιο και θεωρώντας πως είμαστε όλοι εν δυνάμει φωτογράφοι-

βιντεογράφοι προτείνεται η διεξαγωγή του εργαστηρίου με στόχο την κατάρτιση 

εκπαιδευτικών που με τη σειρά τους θα καθοδηγήσουν μαθητές στην δημιουργική 

χρήση των μέσων που διαθέτουν.  

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου: 

● Ανάλυση φωτογραφιών και βίντεο σχετικών με την κλιματική αλλαγή  που 

προέκυψαν από την επιτυχημένη χρήση κινητών συσκευών.  

● Μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα και επιτόπου εφαρμογή θα 

επιδιώξουμε να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές για την παραγωγή ορθού 

αποτελέσματος (καδράρισμα, σύνθεση, φωτισμός, ήχος). 

● Παρουσίαση του κοινωνικού μέσου δικτύωσης Instagram, της εφαρμογής και 

των δυνατοτήτων που παρέχονται από αυτό.  

● Πρακτικές ασκήσεις.  

Ο Καμίλο Νόλλας (γεν. Παρίσι 1968, http://kamilonollas.com/project/mobile-in-ny/), 

είναι φωτογράφος και δάσκαλος φωτογραφίας. Σπούδασε φωτογραφία στην Αθήνα, 

τη Λιέγη και τη Νέα Υόρκη. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε τρεις ατομικές εκθέσεις: 

“Καπνομάγαζα” ΜΙΕΤ 2007, “Mobile Journal” Fnac 2009, “Mobile in NY” Μουσείο 

Μπενάκη 2011. Έργα του ανήκουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Από το 2013 διοργανώνει του Φεστιβάλ Βωβούσας, το μοναδικό 

ορεινό οικολογικό φεστιβάλ για τις τέχνες στην Ελλάδα. 

 

 

http://kamilonollas.com/project/mobile-in-ny/


 

 

3. Εργαστήριο δημιουργικής γραφής (Βιβιάνα Μηλιαρέση, εκπαιδευτικός) 

Ορτανσία Γαλιφιανάκη, η γάτα πιγκουίνος (20 συμμετέχοντες max -Διάρκεια 

90΄) 

 «Η Ορτανσία Γαλιφιανάκη είναι μία γάτα που μοιάζει με πιγκουίνο. Για του λόγου το 

αληθές, νομίζω πως η Ορτανσίαείναι πιγκουίνος μεταμφιεσμένος σε γάτα! Πώς αλλιώς 

δικαιολογείται η λευκή κοιλιά, οι πορτοκαλί πατούσες και ότι λατρεύει το νερό;» Mε θέμα 

την Υπερθέρμανση του Πλανήτη και άξονα τη δομή ενός Εργαστηρίου Γραφής για 

παιδιά, σ’αυτό το εργαστήρι μοιραζόμαστε «εργαλεία έμπνευσης», παίζουμε 

λογοτεχνικά παιχνίδια και γράφουμε τις δικές μας ιστορίες, και τα παιδιά ...καλύτερες. 

H Bιβιάνα Μηλιαρέση (1985), µέντορας συγγραφής στο Ministry of Stories, το κέντρο 

Δηµιουργικής Γραφής για Παιδιά του Nick Hornby στο Ανατολικό Λονδίνο, είναι η 

founder του theresastory.org, Δηµιουργική Γραφή & Εικονογράφηση για παιδιά 7-12. 

Σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράµµατα σε πρότυπα δηµοτικά σχολεία στο 

Λονδίνο από το 2013. Έχει μάστερ στη Γραφή και τα Ψηφιακά Μέσα από το 

Goldsmiths, University of London (2009) και είναι εκπαιδευμένη για Δυσλεξία (ΗAD) 

και Αυτισμό (NAS). Τη σχολική χρονιά 2018-2019 βρίσκεται στην Αθήνα και 

συνεργάζεται με τις Παιδικές Εκδόσεις Μάρτης και την Πύρνα.  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Ftheresastory.org%252F%253Ffbclid%253DIwAR257_Ir6g3fA-Tf3-SpW12EYlAHXmo9zCDTsFeme9wPW4kir6fxAUWqWXY&h=AT3rLiTov-0eL2-ZY4oYaZr__3aoZqvhscMS2S2eED5n6y8rOYRFrrX82tGQfYb4iVjx9e4x7GlubJbWy4daHxwf5RGVaDlt77vuFImClYvt0poHKNK31ZEXKSCCrHd3UDhZdiqv
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