
Περίληψη εργαστηρίου WWF Eλλάς 
«Με Πινέλο και Πουρνάρια, Κάρβουνα αλλά και Φτυάρια: Από την 
Αισθητική στην Περιβαλλοντική Αγωγή για το ∆άσος και Αντίστροφα». 

Ευγενίδιο Ίδρυμα, Σάββατο 30 Μαίου 2009 
 

Αφού γίνει μια πρώτη γνωριμία, στην ολομέλεια με το θέμα, το δάσος, μέσα από την τέχνη 
οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες που αντιστοιχούν στις λέξεις: Ζωή-
Απειλή-Θάνατος-Αναγέννηση. Η κάθε ομάδα καλείται να περιηγηθεί στην έκθεση και να 
εντοπίσει έργα τέχνης που αντιστοιχούν στη λέξη της. Επιλέγει το πιο χαρακτηριστικό 
έργο τέχνης για την συγκεκριμένη έννοια. Στη συνέχεια φιλοτεχνεί ένα έργο τέχνης που 
συνοψίζει την έννοια που της δόθηκε. Στην ολομέλεια παρουσιάζει το έργο της και γίνεται 
η σύνθεση των τεσσάρων εννοιών (Ζωή-Απειλή Θάνατος-Αναγέννηση) και γίνεται 
συζήτηση για τη σχέση της συναισθηματικής και καλλιτεχνικής προσέγγισης του δάσους με 
την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σημασία του δάσους και την προστασία του. 
Ακολουθούν τα στάδια του εργαστηρίου. 
 
Στάδιο 1:  
(διάρκεια 20’) 
Εισαγωγή στην ολομέλεια.  
Ανάκληση αναμνήσεων, εμπειριών από το δάσος συνοδεία μουσικής (6η Συμφωνία, 
Ποιμενική, του Μπετόβεν) 
 

Χωρισμός ομάδων με βάση τις 4 εποχές του χρόνου και την εποχή γέννησης του 
καθενός. 
 

Εύρεση ονόματος για την κάθε ομάδα. 
 

Κάθε ομάδα παίρνει τον φάκελό της με τη λέξη-κλειδί -Ζωή (καλοκαίρι), Απειλή 
(φθινόπωρο), Θάνατος (χειμώνας), Αναγέννηση (άνοιξη) - και καλείται να περιηγηθεί 
στην έκθεση και να επιλέξει το πιο χαρακτηριστικό έργο τέχνης για τη μία από τις 
τέσσερις λέξεις που της αντιστοιχεί. Το 
καταγράφει σχεδιαστικά ή φωτογραφικά. 
 
Στάδιο 2:  
(διάρκεια 20’) 
Περιήγηση ομάδας στην έκθεση, επιλογή έργου 
τέχνης. Αποτύπωση του έργου τέχνης. 
 
Στάδιο 3: 
(διάρκεια 20’) 
Επιστροφή στον χώρο του εργαστηρίου. Ο 
χώρος είναι έτοιμος με 4 σημεία με υλικά 



κατασκευής  (χαρτόνια, ψαλίδια, συρραπτικά, σελοτέιπ, 
κόλλες, γκοφρέ χαρτιά, φυσικά υλικά του δάσους κ.λπ.). Η 
κάθε ομάδα κατασκευάζει το δικό της έργο τέχνης 
αποδίδοντας την ουσία της λέξης-έννοιας που της 
αντιστοιχεί. Στόχος του έργου είναι η απόδοση της ουσίας 
της έννοιας που δηλώνει η λέξη της ομάδας σε σχέση 
πάντα με το δάσος. Η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει σαν 

σημείο αφόρμησης το έργο που επέλεξε να αποτυπώσει από την έκθεση ή να κινηθεί 
τελείως ελεύθερα. 
 
Στάδιο 4: 
(διάρκεια 30’) 
Στην ολομέλεια παρουσιάζονται τα τέσσερα έργα τέχνης.  

 

Ένα μέλος της κάθε μίας από 
τις 4 ομάδες φεύγει και 
σχηματίζει μια πέμπτη ομάδα 
που επιχειρεί, με βάση τα 
έργα τέχνης και τις 
παρουσιάσεις των ομάδων, να 
κάνει μια σύνθεση των 
τεσσάρων εννοιών. Συζήτηση για τον κύκλο ζωής του 
δάσους και τον ρόλο του ανθρώπου.  
 

Σχολιασμός στην ολομέλεια 
με θέμα την αξιοποίηση της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας με στόχο την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση για τα δάση για την ηλικιακή ομάδα στην 
οποία απευθύνεται ο κάθε εκπαιδευτικός. Aξιοποίηση 
του πακέτου «Το Μέλλον των ∆ασών μας» του WWF 
που διατίθεται στο ∆ιαδίκτυο.  

 
 
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: WWF Ελλάς, 
τηλ. 210 33 14 893, m.dedaki@wwf.gr και 
n.coutava@wwf.gr. 
 
Από την παιδαγωγική ομάδα WWF Ελλάς. 
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