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        Οµαδική έκθεση µαθητών  Β. Ελλάδας 

      Πινακοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 

     Θεσσαλονίκη  4-17 Ιουνίου 2018 
 

 
 

   «Αναδηµιουργώ, Ανακυκλώνοντας» 
 

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθηµάτων, διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά 
οµαδική έκθεση µαθητών Β. Ελλάδας στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στη 
Θεσσαλονίκη, από 4 έως 17 Ιουνίου 2018. 

  
Στην έκθεση µε θέµα «Αναδηµιουργώ, Ανακυκλώνοντας» συµµετέχουν 37 εικαστικοί 
εκπαιδευτικοί και 50 Σχολεία από τη Θεσσαλονίκη και ορισµένες πόλεις της Β. Ελλάδας. 
 
 

Το θέµα "Αναδηµιουργώ Ανακυκλώνοντας" που επιλέχθηκε αυτή τη χρονιά από την 
Ένωσή µας, δίνει τις δυνατότητες στους µαθητές να χρησιµοποιήσουν χρώµατα και υφές, 
σε δύο και τρείς διαστάσεις, να δηµιουργήσουν συνθέσεις που θα στηρίζονται σε 
ρεαλιστικές ή και φανταστικές συνθέσεις µε τη χρήση ευτελών, ανακυκλούµενων υλικών. 
 
Με αφορµή τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ατυχήµατα και καταστροφές, δίνεται η 
ευκαιρία προβληµατισµού για την ατοµική µας συµβολή και ευθύνη.  
Με το έργο µας καταθέτουµε τις σκέψεις µας, τη θέση και τη στάση µας, τις δυνατότητες 
που έχει ο άνθρωπος  να αποτρέψει, κάθε οικολογική καταστροφή στο  άµεσο µέλλον, µε 
κολάζ, µικρά ή µεγάλα γλυπτά, µε ατοµικές αλλά  και οµαδικές εργασίες, µε άξονα τη 
δηµιουργική φαντασία, τις δεξιότητες, την αισθητική, τις ατοµικές επιλογές των µαθητών. 
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Οι στόχοι που αφορούν τους µαθητές, είναι όπως πάντα πολλαπλοί: 
 
1) Η εξοικείωσή τους µε τα  ευτελή ή ανακυκλώσιµα υλικά και οι τρόποι που αυτά 

συνεχίζουν να είναι χρήσιµα µε άλλους τρόπους, όταν ενσωµατώνονται σ’ ένα 
εικαστικό έργο. 

2) Ανοίγονται νέα κανάλια γνώσης και αντίληψης για τις δυνατότητες που υπάρχουν ως 
προς την παράλληλη  χρήση διαφορετικών  υλικών στις εικαστικές τέχνες. 

3) Αποκτούν περισσότερες δεξιότητες, µαθαίνοντας νέες µεθόδους και διαδικασίες, ενώ 
ταυτόχρονα καταθέτουν µέσα από αυτές την ατοµική τους ποιότητα και ευαισθησία. 

4) Ευαισθητοποιείται η οικολογική τους συνείδηση, και µετουσιώνεται η σκέψη, η άποψη, 
σε ατοµική ή οµαδική συµµετοχή για τη δηµιουργική πράξη. 
 

Οι µαθητές έχουν δυνατότητες µε το θέµα που  τους δόθηκε η να εργαστούν ατοµικά ή 
οµαδικά µε σχέδιο, σκίτσο, χρώµα, κολλάζ, κατασκευές χρησιµοποιώντας ποικίλα υλικά. 
Τα έργα των µαθητών είναι σχέδιο και ζωγραφική σε χαρτί του µπλοκ µε επιλογή υλικών 
που χρησιµοποιούνται στα σχολεία (κάρβουνο, ακουαρέλες, τέµπερες ξυλοµπογιές, 
µαρκαδόροι, κηροµπογιές), επίσης κολλάζ και τρισδιάστατες κατασκευές µε εύχρηστα και 
ανακυκλώσιµα υλικά (χαρτογλυπτική κλπ).                
Η ενότητα των έργων του κάθε σχολείου είναι διακριτή µε το όνοµα του σχολείου και του 
εικαστικού εκπαιδευτικού. 

 

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν: ∆ευτέρα 4 Ιουνίου, ώρα 20:00 
 

∆ιάρκεια έκθεσης: 4-17 Ιουνίου 2018 
Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα -Παρασκευή 09:00-14:00,Τετάρτη 18:00-21:00,  
Κυριακή 10:00-14:00. Σάββατο κλειστή. 

 

Συντονίστρια της διοργάνωσης της έκθεσης: Εύη Αϊδονίδου  
Οµάδα διεκπεραίωσης της έκθεσης: Γεώργιος Αλεξάκης, Θεοδώρα Κλειτσάκη, ∆έσποινα 

Κυραντζή, ∆ηµήτρης Παππούς, Παναγιώτα Παρδαβέλα, Χρυσή Τοµπά, Ελένη Φώτογλου. 

 

 

 
 
 


