GIOTTO SKINTONES – ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ

"Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι."
Ο οδηγός δημιουργίας σχεδιάστηκε από την κα Κωνσταντίνα Καπανίδου,
ζωγράφο & καθηγήτρια εικαστικών.

Ανακαλύψτε τα προϊόντα της σειράς Giotto Skintones!
Σχεδόν πάντα χρησιμοποιούμε το χρώμα «ανοιχτό ροζ-σάρκας» για να αναφερθούμε στο χρώμα του δέρματος. Αλλά ποιο είναι το χρώμα του δέρματος;
Δεν έχουν όλα τα δέρματα το ίδιο χρώμα. Υπάρχει ένας άπειρος αριθμός αποχρώσεων: ανοιχτό καφέ, σκούρο καφέ, μαύρο, πορτοκαλί, κίτρινο και, ως εκ
τούτου, αυτό θέλουμε να δείξουμε με τη σειρά Giotto Skin Tones, ότι τα χρώματα του δέρματος είναι πολλά και πολύ διαφορετικά! Η σειρά Giotto
Skintones είναι μια σειρά χρωμάτων δέρματος που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο οι γονείς όσο και οι δάσκαλοι ως μέσα για να εργαστούν για την
ισότητα και τη διαφορετικότητα, στο σπίτι και στο σχολείο. Για να διευκολύνουμε τη δουλειά των εκπαιδευτικών, υπάρχουν επίσης τα προϊόντα Giotto
Skin Tones σε μορφή School Pack. Μια πολύ πιο πρακτική συσκευασία, για να μοιραστούν τα χρώματα στην τάξη και να συνεργαστούν με όλους τους
μαθητές για τις αξίες της ισότητας και της διαφορετικότητας. Στη γκάμα Giotto Skin Tones έχουμε τα ακόλουθα προϊόντα:
•
•
•
•

Χρωματιστές ξυλομπογιές Giotto Stilnovo Skintones
Μαρκαδόροι Λεπτοί Giotto Turbo Color Skintones
Μαρκαδόροι Χοντροί Giotto Turbo Maxi Skintones
Τέμπερες Giotto Extra Quality Skintones

Μάθετε περισσότερα για τη σειρά εδώ:
https://www.fila-giotto.gr/el/giotto-skintones

Οδηγός Δημιουργίας

Σε αυτόν τον σύντομο οδηγό θα σας δώσουμε ιδέες και
τρόπους για να χρησιμοποιήσετε τα υλικά της σειράς
GIOTTO Skintones στο σχολείο σας, για να δημιουργήσετε
ένα περιβάλλον μάθησης που συμπεριλαμβάνει όλους τους
ανθρώπους με σεβασμό, καλοσύνη και δημιουργικότητα.

Τέμπερες

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά αλλά και μαζί
με άλλα υλικά.
Όπως στη φωτογραφία, τα παιδιά μπορούν να
χρησιμοποιήσουν σφουγγαράκια (ή και πινέλα) και να
βάλουν το ένα χρώμα δίπλα και πάνω στο άλλο σε ένα
χαρτί Α4. Όταν στεγνώσουν, μπορείτε να σχεδιάσετε
απλά σχήματα και να τα κόψετε για ένα ομαδικό κολάζ.
Μπορείτε να γράψετε μηνύματα συνοχής και να
διακοσμήσετε την αίθουσά σας.

Τέμπερες

Το πορτρέτο
Το κάθε παιδί μπορεί να αντιστοιχήσει το χρώμα του
δέρματος του στις υπάρχουσες αποχρώσεις, αλλά και
να τις ανακατέψει για να βρει την δική του μοναδική
απόχρωση. Μπορείτε να εκθέσετε τα έργα τους στην
αίθουσά σας και να μιλήσετε για την ποικιλία των
αποχρώσεων του δέρματος.

Τέμπερες

Το Πόστερ
Μια ομαδική εργασία, η οποία
μπορεί να αποτελείται από
συνδυασμό ατομικών έργων
ενδυναμώνει την αυτοπεποίθηση
των παιδιών. Μπορεί το κάθε
παιδί να δημιουργήσει ένα
ουράνιο τόξο στα χρώματα του
δέρματος, τα οποία μετά να
κοπούν και να συνδυαστούν σε
ένα ομαδικό μεγάλο πόστερ.

Ξυλομπογιές

Αναλυτικό πορτρέτο
Στις μεγαλύτερες τάξεις μπορούν τα παιδιά να
σχεδιάσουν ένα πορτρέτο με συνδυασμό των
αποχρώσεων που υπάρχουν για να αποδώσουν
τον όγκο. Όπως στο παράδειγμα της
φωτογραφίας, μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τις πιο ανοιχτές αποχρώσεις στα σημεία που
έχει φως και τις πιο σκούρες στα σημεία της
σκιάς.

Ξυλομπογιές

Το Πόστερ
Μπορεί το κάθε παιδί να χρωματίσει με τις
ξυλομπογιές το αποτύπωμα του χεριού του, να
γράψει ένα μήνυμα συνοχής κι αυτό να
αποτελέσει μέρος ομαδικού πόστερ.

Μαρκαδόροι

Πειραματισμός με όλες τις αποχρώσεις
Ενθαρρύνετε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν όλες τις
αποχρώσεις των μαρκαδόρων με τον ίδιο τρόπο.
Πρώτα να βάλουν την βάση του δέρματος και μετά
από επάνω τα χαρακτηριστικά. Θα ανακαλύψουν πως
τα ίδια χρώματα αλλάζουν ανάλογα με το πιο είναι
από δίπλα ή από επάνω τους. Δημιουργώντας πολλά
πρόσωπα μαζί κι εκθέτοντας τα στο σχολείο σας, τα
παιδιά θα είναι καθημερινά εκτεθειμένα στην
πολυπολιτισμικότητα.

Συνδυασμός Υλικών

Τα υλικά μπορούν πάντα να μπλεχτούν!
Όλα τα υλικά μπορούν να συνδυαστούν.
Εφόσον έχουν στεγνώσει οι τέμπερες, οι
μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν από
πάνω με τις ξυλομπογιές ή και με τους
μαρκαδόρους κι έτσι να προσθέσουν
περισσότερα σχέδια και ποικιλία στα
έργα τους.

Πολύχρωμη Τάξη

Υπάρχουν αμέτρητες αποχρώσεις δέρματος!
Το δέρμα μας αλλάζει με τον ήλιο!
Το χρώμα δεν υποδηλώνει φυλή!
Το χρώμα δεν υποδηλώνει αξία!
Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι!

Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός Δημιουργίας
Μεγάλος Σχολικός Διαγωνισμός Δημιουργίας
GIOTTO SKINTONES
Μαζί δημιουργούμε για την ισότητα και τη διαφορετικότητα, χρωματίζοντας με
τα χρώματα του δέρματος!
Είστε δάσκαλος προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Συνεργαστείτε με τους μαθητές σας στο θέμα της ισότητας και της
διαφορετικότητας, συνδέοντας τη δημιουργικότητα με...
ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ GIOTTO ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΣΑΣ!
Η επικοινωνία των σχολείων για το Διαγωνισμό ξεκινάει άμεσα!
Θυμηθείτε! Η λήψη των έργων από τα σχολεία στην ειδική πλατφόρμα που θα
δημιουργηθεί στην ιστοσελίδα της Fila Hellas (www.fila-giotto.gr) ξεκινά στις
13/09/2021 και τελειώνει στις 10/12/2021!
Δημοσίευση των τάξεων και έργων που κερδίζουν: 20/12/2021!

Ευχαριστούμε!

