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ΘΕΜΑ: Επιμορφωτικό  σεμινάριο εξ αποστάσεως για το πρόγραμμα Earth Speakr 

(διαδραστικό ομαδικό έργο τέχνης για την κλιματική αλλαγή) 

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, 18:00-20.00  

 

H Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας (δια των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

Πολιτιστικών Θεμάτων), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe Institut Athen), 

οργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου και ώρες 

18:00-20.00, μέσω  της διαδικτυακής πλατφόρμας webex, για την ενημέρωση και 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών, προκειμένου οι μαθητές τους να συμμετέχουν στο 

διαδραστικό έργο τέχνης Earth Speakr.  

 

Το Earth Speakr είναι ένα νέο διαδραστικό έργο τέχνης του Ισλανδού-Δανού καλλιτέχνη 

Olafur Eliasson. Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 και προσκαλεί παιδιά και νέους από όλη την Ευρώπη να 

υπερασπιστούν τον πλανήτη, και τους μεγάλους και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να 

ακούσουν τα όσα έχουν να πουν. Στις σημερινές δημόσιες συζητήσεις για την κλιματική 

αλλαγή είναι σημαντικό να ακουστούν δυνατά και καθαρά οι φωνές της επόμενης γενιάς, 

μιας και αυτοί είναι που θα ζήσουν στο μέλλον που σήμερα διαμορφώνουμε. Όλοι 

μπορούν να πάρουν μέρος μέσω της δωρεάν εφαρμογής του Earth Speakr. 
  

Σύμφωνα με τον δημιουργό Olafur Eliasson: «Το Earth Speakr είναι ένα συλλογικό έργο 

τέχνης που προσκαλεί παιδιά και νέους να γίνουν οι ίδιοι καλλιτέχνες. Το πώς θα 

αναπτυχθεί το Earth Speakr εξαρτάται από τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των 

συμμετεχόντων. Το έργο δημιουργείται από τις σκέψεις, το όραμα, τις ανησυχίες και τις 

ελπίδες τους. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αισιόδοξο, σοβαρό ή και δημιούργημα 

φαντασίας. Δεν υπάρχει λάθος ή σωστό και η συμμετοχή είναι πολύ εύκολη. Το Earth 

Speakr προσκαλεί τα παιδιά και νέους να ανοίξουν την καρδιά και το μυαλό τους και να 

συμμετέχουν στο σχεδιασμό ενός καλύτερου κόσμου και ενός βιώσιμου πλανήτη, σήμερα 

και στο μέλλον». 
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Το σεμινάριο στοχεύει στη γνωριμία των εκπαιδευτικών με την εφαρμογή Earth Speakr, τις 

προτεινόμενες παιδαγωγικές δραστηριότητες, καθώς και το έργο του εικαστικού Οlafur 

Eliasson, προκειμένου να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να πάρουν πρωτοβουλίες στην 

καθημερινότητά τους, να εξερευνήσουν το άμεσο περιβάλλον τους με έναν διαφορετικό 

τρόπο και να αναπτύξουν «πράσινες» ιδέες για ένα βιώσιμο μέλλον σχεδιάζοντας μέσω της 

εφαρμογής μηνύματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.  
 

Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις και βιωματικό εργαστήριο, με σκοπό τη 

στήριξη της πολυτροπικής έκφρασης και επικοινωνίας στη σχολική ομάδα, για την 

οπτικοποίηση μηνυμάτων για τη διάσωση του πλανήτη  και την προστασία του κλίματος, με 

τη συμμετοχή σε αυτό το παγκόσμιο δραστικό έργο τέχνης. Εδώ μπορείτε να ανακαλύψετε 

το project και να ακούσετε το μέλλον. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

18.00-18.15 | Σύνδεση συμμετεχόντων 
 

18.15-18.20 |  Η εφαρμογή Earth Speakr και οι δράσεις του Ινστιτούτου Γκαίτε: Ηλιάνα 

Κικίδου, υπεύθυνη του τμήματος Εκπαιδευτικής Συνεργασίας Goethe-Institut Athen 
 

18.20-18.30 |  Γνωριμία με  το έργο του Οlafur Eliasson: Μαρία Δημοπούλου, Υπεύθυνη 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  και Καλλιόπη Κύρδη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων  -

Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας 

18.30-19.45 |  Βιωματικό εικαστικό εργαστήριο  Τα παιδιά δίνουν  φωνή στον πλανήτη …» 

Hσάια Κιοϊλόγλου, εκπαιδεύτρια σε προγράμματα βιωματικής μάθησης, εξωτερική 

συνεργάτιδα του  Goethe-Institut Athen 
 

19.45-20.00| Ερωτήσεις-συζήτηση 

 

✓ Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα 

https://forms.gle/1Vp7dtBKqSF9hjR26 μέχρι τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, 11.30 πμ. 

✓ Οι εκπαιδευτικοί θα ειδοποιηθούν για τη συμμετοχή τους και θα λάβουν τον σύνδεσμο 

για τη παρακολούθηση εξ αποστάσεως στο email που έχουν δηλώσει στην παραπάνω 

φόρμα. Προτεραιότητα έχουν όσοι/ες υλοποιούν Περιβαλλοντικό ή Πολιτιστικό 

Πρόγραμμα. 

✓ Ο κατάλογος των συμμετεχόντων  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ 

Αθήνας, στο http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/perivallontiki-ekpaidefsi και στο 

http://dipe-a-athin.att.sch.gr/index.php/politistika-themata. 
 

Οι Υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων  

Μαρία Δημοπούλου και Καλλιόπη Κύρδη 

 

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 
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