Το άγγιγμα της τέχνης: Προγράμματα εκπαίδευσης
εκπαιδευτικών για βιωσιμότητα μέσα από τις εικαστικές
τέχνες. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Κύπρο
Συγγραφείς: Βικτωρία Παύλου και Χρυσάνθη Κάτζη-Beltran

A. Συνοπτική περιγραφή της μεθόδου και των πρακτικών που ακολουθήθηκαν στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα CARE της Κύπρου
Δομή και περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από
τον Εκπαιδευτικό Οδηγό. Ο συνολικός χρόνος εργασίας της εκπαίδευσης υπολογίστηκε σε
40 ώρες οι οποίες περιλάμβαναν 9 δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις πρόσωπο με
πρόσωπο και ασύγχρονες δραστηριότητες (προαιρετικές και υποχρεωτικές).
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δομήθηκε στην πλατφόρμα Moodle, του Πανεπιστημίου
Frederick. Μέσω της πλατφόρμας, οι συμμετέχουσες μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε
τηλεδιασκέψεις μέσω zoom, παρουσιάσεις, βιντεοσκοπημένες προηγούμενες συναντήσεις,
προτεινόμενες πηγές μελέτης και εργαλεία και μπορούσαν να αλληλεπιδράσουν και να
ανταλλάξουν ιδέες μέσω ασύγχρονων δραστηριοτήτων και φόρουμ.
Αναλυτικά τα θέματα των συναντήσεων περιελάμβαναν:
Εβδομάδα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ενότητα/Θέμα
Ενότητα 1: Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης στην
εκπαίδευση
Ενότητα 2: Σύγχρονη τέχνη, βιωσιμότητα και ανταπόκριση
στα έργα τέχνης.
Ενότητα 2: Σύγχρονη τέχνη, βιώσιμη ανάπτυξη και
ανταπόκριση στα έργα τέχνης.
Ενότητα 3: Εικαστική εκπαίδευση και εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη: Συνδέσεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο και
στόχοι. Χρήσιμες πηγές για τους δασκάλους.
Εικονική επίσκεψη σε μουσείο / πολιτιστικό κέντρο /
επαγγελματικό χώρο εργασίας καλλιτέχνη.
Ενότητα 4: Μεγάλες ιδέες στην εικαστική εκπαίδευση:
Ταυτότητα
Ενότητα 4: Μεγάλες ιδέες στην εικαστική εκπαίδευση: Το
κοινό / The public – Public Art
Ενότητα 4: Μεγάλες ιδέες στην εικαστική εκπαίδευση:
Οικολογικός γραμματισμός
Ενότητα 4: Μεγάλες ιδέες στην εικαστική εκπαίδευση
Παρουσιάσεις καλλιτεχνικών ενοτήτων από τις ομάδες
εργασίας

Παραπομπή στον
Οδηγό
Οδηγός Κεφάλαιο 2
Οδηγός Κεφάλαιο 3
Οδηγός Κεφάλαιο 3
Οδηγός Κεφάλαιο 4
Οδηγός Κεφάλαιο 3
Οδηγός Κεφάλαιο 5
Οδηγός Κεφάλαιο 5
Οδηγός Κεφάλαιο 5
Οδηγός Κεφάλαιο 5

Οι διαδικτυακές σύγχρονες συναντήσεις διάρκειας 9Χ2 ωρών περιλάμβαναν παρουσιάσεις,
συζητήσεις, ατομική εργασία και ομαδικές δραστηριότητες σε ξεχωριστές εικονικές
αίθουσες, (π.χ. σε padlet και voicethread).

Οι ασύγχρονες εργασίες περιλάμβαναν προαιρετικές δραστηριότητες (π.χ. ανάπτυξη
εικαστικών αναστοχαστικών ημερολογίων, ανταπόκριση σε ένα έργο τέχνης-φυλλάδια,
φόρουμ συζήτησης) και μια υποχρεωτική εργασία: την ανάπτυξη μιας διδακτικής ενότητας
από τις ομάδες εργασίας. Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων σε προαιρετικές
δραστηριότητες ήταν περιορισμένη. Μόνο 4 συμμετέχουσες παρέδωσαν το αναστοχαστικό
εικαστικό ημερολόγιο και 5 υπέβαλαν απάντηση στη δραστηριότητα σχετικά με
ανταπόκριση σε έργα τέχνης. Καμία απάντηση δεν δημοσιεύτηκε στο 1ο φόρουμ συζήτησης
από τις συμμετέχουσες, αλλά υπήρξε συμμετοχή στο 2ο φόρουμ . Η ανταπόκριση στην
υποχρεωτική ομαδική δραστηριότητα ήταν πολύ ικανοποιητική: οι συμμετέχουσες
εργάστηκαν αποτελεσματικά σε ομάδες των 3-4 για την ανάπτυξη της εικαστικής
ενότητας. Αυτές οι ενότητες υλοποιήθηκαν με τις τάξεις τους στο σχολείο στο επόμενο
πακέτο εργασίας του προγράμματος (Ioannidou & Mitakidou, 2022).

B. Σύνοψη της αξιολόγησης των συμμετεχόντων με βάση κυρίως τα σχόλιά τους, τις
ενδιάμεσες συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια τελικής αξιολόγησης
Οι συμμετέχουσες ενθαρρύνθηκαν να αξιολογήσουν την εκπαίδευση την οποία
παρακολούθησαν σε διαφορετικά στάδια της εξέλιξής της. Στο τέλος κάθε μίας από τις
τέσσερις πρώτες συναντήσεις χορηγήθηκαν πολύ σύντομα ερωτηματολόγια. Στα μέσα της
εκπαίδευσης οι συμμετέχουσες απάντησαν γραπτώς σε τρεις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις
και πραγματοποιήθηκαν έξι ημιδομημένες συνεντεύξεις. Στο τέλος της εκπαίδευσης
χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο σε όλες τις συμμετέχουσες.
Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις κατέγραψαν υψηλές θετικές απαντήσεις. Οι συμμετέχουσες
(βλ. πίνακα 1) ήταν πολύ ευχαριστημένες με το περιεχόμενο και την οργάνωση των
συναντήσεων.
Πίνακας 1: Απαντήσεις των συμμετεχόντων στις τέσσερις πρώτες συναντήσεις
1η Συνάντηση _ 2η Συνάντηση _ 3η Συνάντηση _ 4η Συνάντηση _
N = 21
Ν = 15
Ν = 22
N = 21
Μ.Ο. (SD) Μ.Ο. (SD) Μ.Ο. (SD) Μ.Ο. (SD)
3.05 (1.02) 3,40 (0,63) 3.36 (0,73) 2,86 (0,85)

Το περιεχόμενο ήταν
ξεκάθαρο
Το περιεχόμενο ήταν
3.14
σχετικό με τους
στόχους που είχαν τεθεί
Το περιεχόμενο
2,95
ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες μου
Η παρουσίαση ήταν
3.38
καλά οργανωμένη

(0,79)

3.47

(0,74)

3,50
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3,00

(0,84)

(1.02)

3.53

(0,74)

3,45

(0,74)

2,67

(1,02)

(0,80)

3,40

(0,74)

3.73

(0,46)

3,19

(0,75)

* Κλίμακα ανταπόκρισης: πέντε βαθμοί που κυμαίνονται από 0 (καμία) έως 4 (πολύ), Μ.Ο. = μέσος
όρος, SD = Standard Deviation (τυποποιημένη απόκλιση)

Συνολικά ελήφθησαν θετικά σχόλια από τις τρεις ανοιχτές ερωτήσεις, οι οποίες
απαντήθηκαν από 22 εκπαιδευτικούς και αφορούσαν τις συναντήσεις 1-4.

Η πρώτη ερώτηση καλούσε τις συμμετέχουσες να εντοπίσουν θετικά στοιχεία για τις
συναντήσεις που συμμετείχαν. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν ως θετικά στοιχεία:
- Η πρακτική πτυχή της εκπαίδευσης: ομαδική εργασία, ιδέες υλοποίησης στην
τάξη, πρότυπες προσεγγίσεις για τη συζήτηση έργων τέχνης με παιδιά, καλές
πρακτικές κ.λπ.
- Η ποικιλία των ιδεών/ «τομέων» που παρουσιάστηκαν η οποία πρόσθεσε στις
γνώσεις τους για τη βιωσιμότητα και τα σχετικά έργα τέχνης.
- Η αλληλουχία και η συνδεσιμότητα μεταξύ των συναντήσεων.
- Η σύνδεση θεωρίας και πράξης.
- Ο ενθουσιασμός των εκπαιδευτών/τριων, η γνώση του θέματός τους και το πόσο
προσιτοί/ές ήταν.
- Οργάνωση και δομή της εκπαίδευσης.
- Η ποικιλία των πόρων.
- Η δυνατότητα για συζήτηση, ανταλλαγή ιδεών, αναστοχασμός στους τρόπους
οργάνωσης εικαστικών ενοτήτων, αλληλεπίδρασης με άλλους που μοιράζονται το
ίδιο πάθος για την εικαστική παιδεία.
Η δεύτερη ερώτηση καλούσε τις συμμετέχουσες να εντοπίσουν ελλείψεις στην εκπαίδευση
που τους προσφέρθηκε. Επτά συμμετέχουσες δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν ελλείψεις. Επτά
σχολίασαν ότι θα ήθελαν περισσότερο χρόνο για κάθε συνάντηση ή περισσότερο χρόνο
κατά τη διάρκεια της πρακτικής ομαδικής εργασίας. Δύο ανέφεραν ότι θα ήθελαν λιγότερο
χρόνο για θεωρία και περισσότερο χρόνο σε πρακτικά παραδείγματα. Μία συμμετέχουσα
πρότεινε ότι ορισμένα δύσκολα θέματα, π.χ. σεξουαλικές ταυτότητες, εθνικότητα, κ.λπ. θα
μπορούσαν να είχαν συζητηθεί σε περισσότερο βάθος.
Η τρίτη ερώτηση καλούσε τις συμμετέχουσες να υποβάλουν προτάσεις για τη βελτίωση της
εκπαίδευσης. Δώδεκα από τις συμμετέχουσες έμειναν πολύ ικανοποιημένες χωρίς
περαιτέρω προτάσεις: « Δεν μπορώ πραγματικά να κάνω μια πρόταση. Δεν μπορώ να
φανταστώ πώς θα ήταν καλύτερο, ακόμα κι αν μπορούσαμε να το κάνουμε πρόσωπο με
πρόσωπο από κοντά». Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν συνδέονταν στενά με τις ελλείψεις
που εντοπίστηκαν. Για παράδειγμα, εισηγήθηκαν: να υπάρχει περισσότερος χρόνος (Ν=3),
να υπάρχουν πιο πρακτικά παραδείγματα που θα μπορούσαν εύκολα να εφαρμόσουν στην
τάξη (Ν=2), η θεωρία που προσφέρεται να γίνεται με τη μορφή ασύγχρονων
δραστηριοτήτων και οι σύγχρονες συναντήσεις να χρησιμοποιούνται για πρόσθετες
πρακτικές διαδραστικές δραστηριότητες (Ν=3) και ομαδική εργασία σε ένα έργο (Ν=2).
Τα δεδομένα από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις ήταν σε συμφωνία με τα δεδομένα των
ανοιχτών ερωτήσεων και αφορούσαν ζητήματα σχετικά με την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση. Οι συμμετέχουσες τόνισαν τα ακόλουθα θετικά στοιχεία:
- η εκπαίδευση ήταν πολύ αναζωογονητική, ενδιαφέρουσα και διεύρυνε τις γνώσεις τους
σχετικά με τα θέματα της εκπαίδευσης
- απολάμβαναν την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών με τις
συναδέλφους τους και με τους/τις ακαδημαϊκούς
- Η εξ αποστάσεως μάθηση ήταν ωφέλιμη επειδή παρείχε πρόσβαση σε πηγές στην
πλατφόρμα LMS και οι συμμετέχουσες μπορούσαν να μελετήσουν τις πηγές στον δικό τους
χρόνο και ρυθμό.

Οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν και οι προτάσεις που δόθηκαν κατά τη διάρκεια των
συνεντεύξεων περιλάμβαναν: περισσότερα πρακτικά παραδείγματα, περισσότερο χρόνο
για ομαδική εργασία και δυσκολία συμμετοχής σε προαιρετικές ασύγχρονες
δραστηριότητες στην πλατφόρμα LMS λόγω άλλων ευθυνών.
Οι συμμετέχουσες κλήθηκαν επίσης να καταγράψουν τις σκέψεις τους σχετικά με την
εκπαίδευση χρησιμοποιώντας ένα αναστοχαστικό εικαστικό ημερολόγιο. Οι περισσότερες
συνδύασαν σημαντικές λέξεις-κλειδιά με σχέδια για να δείξουν τις διασυνδέσεις. Οι
εικόνες 1 και 2 παρουσιάζουν τον αναστοχασμό της Χρυσής1 στο μέσο της εκπαίδευσης και
στο τέλος της εκπαίδευσης. Μαζί με τον τελικό της προβληματισμό, σχολίασε πώς
ωφελήθηκε από την εκπαίδευση:
«…Ό,τι μας κάνει «οικολογικά» ενημερωμένους, οι πολλαπλές εμπειρίες που
αποκτήσαμε από το σεμινάριο και η διεύρυνση των γνώσεών μας για τη σύγχρονη
τέχνη θα μας «εξοπλίσουν» στη διδασκαλία της εικαστικής εκπαίδευσης… Ένας
ατελείωτος κύκλος, μια σπείρα που γεννά δράση για εμάς και για τους γύρω μας».
Εικόνα 1: Το αναστοχαστικό εικαστικό ημερολόγιο της Χρυσής στο μέσο της εκπαίδευσης

1

Χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα αντί για των πραγματικών ονόματων των συμμετεχόντων

Εικόνα 2: Το αναστοχαστικό εικαστικό ημερολόγιο της Χρυσής στο τέλος της εκπαίδευσης

Οι εικόνες 3 και 4 παρουσιάζουν το παράδειγμα του εικαστικού αναστοχασμού της Άννας
στο μέσο και στο τέλος της εκπαίδευσης. Μαζί με τον τελικό αναστοχασμό, η Άννα έγραψε:
«Ο άνθρωπος, ο εκπαιδευτικός, έχοντας για εφόδια όλα όσα έχει διδαχτεί και με
εργαλείο του τις Εικαστικές Τέχνες, προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει στους μαθητές
τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις που θα οδηγήσουν αυτούς, μαζί
με τον πλανήτη μας στην αειφόρο ανάπτυξη και ευμάρεια. Στο δρόμο του βρίσκει
εμπόδια που τον καθυστερούν, μεταξύ των οποίων είναι τα λάθη του παρελθόντος,
οι παρανοήσεις, η αδράνεια και η απληστία. Η προσπάθεια του αυτή θεωρείται
κρίσιμη και απαραίτητη!».
Για τη συνολική αξιολόγηση της εκπαίδευσης, είκοσι τέσσερις από τις συμμετέχουσες
συμπλήρωσαν ανώνυμα το τελικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε
ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Όλες (N=24) ήταν γυναίκες: [8] 26-35 ετών, [6] 3645 ετών, [8] 46-55 ετών [2] >56 ετών. Είχαν 7 έως 35 χρόνια γενικής διδακτικής εμπειρίας
(μέσος όρος=24, SD=7,18) και 2 έως 28 χρόνια εμπειρίας στη διδασκαλία των εικαστικών
τεχνών, (μέσος όρος=24, SD=7,82). Οκτώ δασκάλες δίδασκαν αποκλειστικά τέχνη, 9
δίδασκαν τέχνη σε διαφορετικές τάξεις και 7 κυρίως στην τάξη τους. Οι περισσότερες από
τις συμμετέχουσες είχαν μεταπτυχιακές σπουδές και παρακολούθησαν εκπαίδευση
επαγγελματικής ανάπτυξης. Δεκαεννέα δήλωσαν ότι είχαν παρακολουθήσει
συνεχείς επιμορφώσεις/σεμινάρια, 6 κατείχαν μεταπτυχιακό στην εικαστική παιδεία, 4

μεταπτυχιακά σχετικά με τις τέχνες/πολιτισμό και 2 είναι διδακτορικό στην εικαστική
παιδεία.
Εικόνα 3: Το αναστοχαστικό εικαστικό ημερολόγιο της Άννας στο μέσο της εκπαίδευσης

Εικόνα 4: Το αναστοχαστικό εικαστικό ημερολόγιο της Άννας στο τέλος της εκπαίδευσης

Συνολικά, οι συμμετέχουσες εξέφρασαν θετικά συναισθήματα για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που παρακολούθησαν: το πρόγραμμα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους, ο

χρόνος ήταν επαρκής και η μέθοδος εκπαίδευσης κρίθηκε επιτυχημένη (βλ. πίνακα 2,
δηλώσεις Α1, Α2 και Α3). Περαιτέρω, η εκπαίδευση είχε θετική συμβολή στην απόκτηση
νέων εννοιών και παιδαγωγικών γνώσεων σχετικά με τα θέματα της εκπαίδευσης και
συνεπώς στην επαγγελματική τους εξέλιξη και ποιότητα εργασίας (βλέπε πίνακα 2,
δηλώσεις Β1-Β8 και Β12). Άλλα αναδυόμενα ζητήματα αφορούσαν την απόκτηση
πρόσθετων προσόντων, την καλύτερη κατανόηση και διαχείριση των αναγκών και των
προκλήσεων της σχολικής ζωής, την υποστήριξη της συνολικής ανάπτυξης του παιδιού, την
αυτεπάρκειά τους ως εκπαιδευτικοί, την ευρύτερη κοινωνική τους αναγνώριση και την
ευκαιρία για αλλαγή στην καθημερινή τους ρουτίνα (βλ. πίνακα 2, δηλώσεις Β9-Β11 και
Β13-Β15).
Πίνακας 2: Απαντήσεις των συμμετεχόντων στο τέλος της εκπαίδευσης
A. Facta

2

3

2

12

2. Θεωρείτε επαρκή το χρόνο επιμόρφωσης;

4

3. Θεωρείτε επιτυχημένη τη μέθοδο εκπαίδευσης;

1. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθήσατε
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας:

Β. Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση που παρακολουθήσατε συνέβαλε
1. στην πληρέστερη διάχυση των αρχών και εξελίξεων στα δύο
γνωστικά πεδία (Εκπαίδευση για τις Εικαστικές Τέχνες &
Εκπαίδευση για Αειφόρα Ανάπτυξη) στο αναλυτικό
πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
2. στην απόκτηση γνώσεων και στη σφαιρικότερη κατανόηση
της τέχνης (τοπική τέχνη, παγκόσμια τέχνη, σύγχρονη τέχνη,
υλικοί πολιτισμοί, κλπ.)
3. στην απόκτηση γνώσεων και σφαιρικότερης κατανόησης των
αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης και των τρόπων
ενσωμάτωσής στους στην Εκπαίδευση για τις Εικαστικές
Τέχνες
4. στην ανάπτυξη και βελτίωση παιδαγωγικών δεξιοτήτων
εφαρμογής των γνώσεων γύρω από την αξιοποίηση των
αρχών της Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση για τις
Εικαστικές Τέχνες
5. στην κατανόηση ότι η Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη
μπορεί να διευκολύνει την επίτευξη των στόχων της
Εικαστικής Παιδείας.
6. στην κατανόηση ότι η Εικαστική Παιδεία μπορεί να
υποστηρίξει την επίτευξη των στόχων της Εκπαίδευσης για
Αειφόρο Ανάπτυξη
7. στην προσωπική σας ανάπτυξη ως επαγγελματία
εκπαιδευτικού
8. στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού σας έργου
9. στην απόκτηση πρόσθετων προσόντων για την υπηρεσιακή
σας ανέλιξη
10.
στην ορθότερη κατανόηση και αντιμετώπιση των
αναγκών και προβλημάτων της σχολικής ζωής
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Είκοσι μία (από τις 24) συμμετέχουσες ισχυρίστηκαν ότι σίγουρα θα προσπαθούσαν να
συγχωνεύσουν τις αρχές και τις στρατηγικές των δύο τομέων (εικαστική παιδεία και
εκπαίδευση για τη αειφόρο ανάπτυξη) στα μαθήματά τους και οι άλλες τρεις σημείωσαν
ότι ίσως θα το έκαναν. Η πλειοψηφία (15 από τις 24) σημείωσε ότι θα προσπαθούσαν να το
κάνουν σε «τακτική βάση» και οι άλλες εννέα σε «περιστασιακή βάση».
Τα κύρια οφέλη της εκπαίδευσης, όπως επισήμαναν οι συμμετέχουσες ήταν:
1. Το περιεχόμενο ήταν πολύ καλά οργανωμένο και ικανοποιητικό
2. Το περιεχόμενο περιλάμβανε μια ποικιλία οπτικών ερεθισμάτων/ οπτικών
πληροφοριών και πρακτικά παραδείγματα
3. Οι εκπαιδευτές/τριες ήταν γνώστες του αντικειμένου τους, αφοσιωμένοι και
εμπνευσμένοι
Ο χρόνος φάνηκε να είναι ένα ζήτημα διαφωνίας ανάμεσα στις συμμετέχουσες: μερικές
σημείωσαν ότι η εκπαίδευση ήταν πολύ μεγάλη ενόψει και των δυσκολιών που επέβαλε η
πανδημία (π.χ. ορισμένα σχολεία έκλεισαν και έπρεπε να χρησιμοποιήσουν οι ίδιες εξ
αποστάσεως διδασκαλία). Σύμφωνα με αυτήν την ομάδα, μια συντομότερη χρονικά
εκπαίδευση θα ήταν καλύτερη. Άλλες είπαν ότι θα ήθελαν να έχουν περισσότερο χρόνο για
ομαδική εργασία και περισσότερες συναντήσεις. Μερικές συμμετέχουσες, εκείνες που
ένιωθαν άβολα με τις ψηφιακές τους δεξιότητες, σημείωσαν ότι η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση ήταν δύσκολη για αυτές.
Οι συμμετέχουσες βρήκαν τις πρακτικές δραστηριότητες εφαρμογής ως τις πιο
χρήσιμες. Απόλαυσαν τις δραστηριότητες που τις βοήθησαν να εξοικειωθούν με:
1.
2.
3.
4.

σύγχρονες εκθέσεις και τοπικούς και διεθνείς καλλιτέχνες
μεθόδους για την εμπλοκή των παιδιών με έργα τέχνης
μεγάλες ιδέες, όπως την έννοια του «κοινού» και της «δημόσιας τέχνης»
την έννοια της βιωσιμότητας, ιδιαίτερα την κοινωνική και πολιτιστική της πτυχή (ήταν
εξοικειωμένες με την περιβαλλοντική πτυχή) και τις 12 ικανότητες της Εκπαίδευσης
για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) όπως παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο Rounder Sense of
Purpose (RSP).

Γ. Τα υποβληθέντα σενάρια διδασκαλίας (εικαστικές ενότητες) και η προετοιμασία της
εφαρμογής τους στα σχολεία
Εξηγήθηκε στις συμμετέχουσες ότι η δραστηριότητα ανάπτυξης της εικαστικής ενότητας
είχε ως στόχο να τους δώσει την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν συλλογικά
μια ενότητα τέχνης, χρησιμοποιώντας όσα έμαθαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Η
ενότητα θα έπρεπε να περιέχει τουλάχιστον 2-3 σχέδια μαθημάτων των 80' το καθένα (τα

μαθήματα τέχνης στην Κύπρο προσφέρονται για 80', μία φορά την εβδομάδα). Η
συνεργασία σε ομάδες κρίθηκε σημαντική καθώς η κάθε ομάδα θα λειτουργούσε ως μια
μικρή επαγγελματική κοινότητα μάθησης όπου όλα τα μέλη μοιράζονται τις απόψεις και τις
εμπειρίες τους, προβληματίζονται για την επαγγελματική τους πρακτική και εργάζονται για
την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
Για την ανάπτυξη της εικαστικής ενότητας, οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε 8 ομάδες
εργασίας των τριών ή τεσσάρων ατόμων. Εξηγήθηκε ότι η ενότητα θα εφαρμοζόταν
αργότερα στο σχολείο από ένα , τουλάχιστον μέλος της κάθε ομάδας, αλλά περισσότερα
μέλη της ομάδας θα μπορούσαν να εφαρμόσουν την ενότητα στο σχολείο τους εάν το
επιθυμούσαν. Παρουσιάστηκε επίσης το πρότυπο CARE για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού
υλικού στην εικαστική παιδεία και το πλαίσιο των ικανοτήτων εκπαιδευτών εικαστικής
παιδείας ενισχυμένο με ΕΑΑ (Pavlou & Kadji 2021) μέσα από ένα συγκεκριμένο
παράδειγμα. Αυτά τα δύο εργαλεία ενσωματώθηκαν στο πρότυπο που θα
χρησιμοποιούσαν οι συμμετέχουσες για την ανάπτυξη της ενότητας. Το υπόδειγμα που
δόθηκε περιλάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:
Μέρος Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α1. Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης
Α2. Μεγάλη Ιδέα
Α3. Θέμα / Τίτλος της Ενότητας Τέχνης
Α4. Ηλικιακή ομάδα
Α5. Διάρκεια ενότητας
Α6. Γενικός σκοπός
Α7. Στόχοι
Α8. Αξιολόγηση
Α9. Έργα σύγχρονης τέχνης
Μέρος Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ:
Θέμα
Διάρκεια
Μαθησιακοί Στόχοι
Εικαστικό λεξιλόγιο
Μέσα και υλικά
Οπτικά Βοηθήματα / Χρήση ΤΠΕ
Οργάνωση τάξης
Υπάρχουσες γνώσεις / Εμπειρίες
Περιγραφή δραστηριοτήτων
Μέρος Γ: Υλοποίηση
Μέρος Δ: Αναστοχασμός
Μέρος Ε: Συζήτηση
Τα μέρη Α και Β ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα
μέρη Γ, Δ και Ε ολοκληρώθηκαν στο επόμενο πακέτο εργασίας του προγράμματος
(Ioannidou & Mitakidou, 2022). Με κίνητρο το πρακτικό όφελος της εργασίας, οι
συμμετέχουσες εργάστηκαν μαζί, με ενθουσιασμό και φάνηκαν αφοσιωμένες και
πρόθυμες για το στάδιο υλοποίησης. Όπως αναφέρεται στα σχέδια των ενοτήτων τους,

ορισμένες ομάδες επέκτειναν τη συνεργασία τους (συνεργασία δασκάλων) ανάμεσα στις
τάξεις και στα σχολεία τους (συνεργασία παιδιών), αναβαθμίζοντας την εικαστική ενότητα
σε ένα ευρύτερο συλλογικό έργο.
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της ενότητας, η ομάδα εκπαιδευτών του προγράμματος
αφιέρωσε δύο δίωρες συνεδρίες για να πραγματοποιήσει μια 30' συνάντηση με την
καθεμία από τις ομάδες εργασίας κατά τη διάρκεια της οποίας οι ομάδες ανέλυσαν τις
ιδέες τους για την ενότητά τους και έλαβαν ανατροφοδότηση σχετικά με αυτήν. Οι ομάδες
ενθαρρύνθηκαν επίσης να στείλουν το προσχέδιο της εικαστικής ενότητας σε οποιοδήποτε
στάδιο της ανάπτυξής του και να ζητήσουν ανατροφοδότηση. Όλες οι ομάδες εργασίας
παρουσίασαν τα επεξεργασμένα σχέδια των ενοτήτων τους στο σύνολο των
συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια της 9ης διαδικτυακής συνάντησης και συζήτησαν με τους
συναδέλφους τους τις ιδέες τους. Οι ομάδες αναμένεται να ανεβάσουν και να μοιραστούν
με τις υπόλοιπες, την οριστικοποιημένη ενότητα μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησής της
στο σχολείο.
Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει το χρονοδιάγραμμα της παράδοσης των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οδήγησε στην εφαρμογή της εικαστικής ενότητας στα
σχολεία.
Διάγραμμα 1. Χρονοδιάγραμμα

Τα θέματα που επιλέχθηκαν για τις εικαστικές ενότητες αφορούν θέματα όπως η υπεύθυνη
παραγωγή και κατανάλωση, οι συνεργασίες για τους στόχους, οι βιώσιμες κοινότητες, η
ειρήνη, η δικαιοσύνη και οι ισχυροί θεσμοί και η ζωή κάτω από το νερό.
Ένα σύντομο παράδειγμα από μία από τις υποβληθείσες ενότητες παρουσιάζεται
παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Ας αναλάβουμε δράση για το μέλλον: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες»
Μέρος Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α1. Στόχος Βιώσιμης Ανάπτυξης 11. Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες.
Α2. Μεγάλη ιδέα: Δράση για αλλαγή στην κοινότητά μας
Α3. Θέμα / Τίτλος της ενότητας τέχνης: «Ας αναλάβουμε δράση για το μέλλον: Βιώσιμες πόλεις και
κοινότητες»
Α4. Ηλικιακή ομάδα: Έτος 6 (11-12 ετών).
Α5. Διάρκεια ενότητας: 3 Χ 80'
Α6 – Α7. Γενικός σκοπός και στόχοι: Σκοπός της ενότητας είναι να ενθαρρύνει τα παιδιά, μέσω
ατομικών και συλλογικών έργων τέχνης να εντοπίσουν, να προβληματιστούν και να αμφισβητήσουν
μη βιώσιμες πρακτικές στην τοπική τους κοινότητα και να προτείνουν εναλλακτικές λύσεις για την
«αναμόρφωση» και τη μετάβαση του τοπικού και περιφερειακού περιβάλλοντος στο μια πιο βιώσιμη
κοινότητα.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι αφορούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες για την εικαστική παιδεία (π.χ.
ανταπόκριση και δημιουργία έργων τέχνης που σχετίζονται με μεγάλες ιδέες και θέματα Αειφόρου
Ανάπτυξης, προβληματισμός σχετικά με την ανταπόκριση και δημιουργία έργων τέχνης) και
ικανότητες για την ΕΑΑ.
Α8. Αξιολόγηση: (δεν έχει τύχει επεξεργασίας ακόμα)
Α9. Έργα σύγχρονης τέχνης προς χρήση.
•
•
•
•

Naziha Mestaoui- One Man, One Tree /One Tree, One Planet
Joseph Beuys – 7000 Oaks
Matthew Picton- Χάρτινα γλυπτά
Renzo Piano – Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνια

ΜΕΡΟΣ Β. Περιγραφή σχεδίων μαθήματος.
Η ομάδα ανέπτυξε μια σειρά μαθημάτων 3 Χ 80' για την ΣΤ’ τάξη του δημοτικού σχολείου. Η
ενότητα θα υλοποιηθεί από 2 από τα 4 μέλη της ομάδας. Οι συμμετέχουσες σχεδιάζουν να
εμπλέξουν τα παιδιά στην εξερεύνηση μη βιώσιμων πρακτικών στην κοινότητά τους, μέσω
αντιγράφων φωτογραφιών. Τα παιδιά θα συζητήσουν τα προβλήματα και θα προτείνουν
εναλλακτικές βιώσιμες λύσεις. Οι λύσεις μπορούν να σχεδιαστούν στα αναστοχαστικά ημερολόγιά
τους και σε μεταγενέστερο στάδιο, τα παιδιά αναμένεται να επιστρέψουν και να παρέμβουν στις
φωτογραφίες που απεικονίζουν τις προβληματικές καταστάσεις και να σχεδιάσουν ή να
δημιουργήσουν μέσα από κολλάζ εναλλακτικές λύσεις για να αντικαταστήσουν τις προβληματικές
πρακτικές.
Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την έκθεση των παιδιών σε συγκεκριμένα έργα τέχνης και
την ανάλυση προκειμένου να εξεταστούν καλλιτεχνικοί τρόποι μετάδοσης βιώσιμων μηνυμάτων
στην κοινότητά τους.
Οι δραστηριότητες θα οδηγήσουν σε δράση μέσω της έκθεσης της εργασίας των παιδιών για την
ευαισθητοποίηση και την επέκταση της δράσης εντός της κοινότητας (οι πολίτες βοηθούν στην
υλοποίηση των προτεινόμενων αλλαγών που θα οδηγούσαν σε μια πιο βιώσιμη κοινότητα).

Δ. Αναφορά σε τυχόν πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για την οικοδόμηση/
οργάνωση επαγγελματικής κοινότητας, ξεκινώντας από τους εκπαιδευόμενους
Η δυνατότητα οικοδόμησης μιας επαγγελματικής κοινότητας ήταν εμφανής από την τοπική
ανοιχτή πρόσκληση για εκπαίδευση στο πλαίσιο του έργου CARE στην Κύπρο. Η πρόσκληση
για την εκπαίδευση CARE κυκλοφόρησε στις 30 Οκτωβρίου 2020 και διαχύθηκε μέσω

δικτύων κοινωνικής δικτύωσης και λιστών αλληλογραφίας που παρέχονται από τον
Κυπριακό Οργανισμό Εκπαίδευσης μέσω των Τέχνων (ΚΟΕΤ) και την Ομάδα Τέχνης των
Δημόσιων Σχολείων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μόνο λίγες μέρες μετά
την πρόσκληση, οι απαντήσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες μας. Δήλωσαν συμμετοχή
πενήντα εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, κάποιοι απέσυραν το
ενδιαφέρον τους πριν από την πρώτη συνάντηση και κάποιοι το εγκατέλειψαν με την
πάροδο των πρώτων συναντήσεων. Ο ίδιος λόγος δόθηκε και στις δύο περιπτώσεις: το
άγχος και η αβεβαιότητα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου λόγω της πανδημίας. Στο
τέλος είκοσι έξι δάσκαλοι ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον αρχικό
προγραμματισμό η εκπαίδευση θα προσφερόταν με συμβατικό τρόπο, δια ζώσης σε
δεκαπέντε εκπαιδευτικούς (μέγιστο) με αξιοποίηση της πλατφόρμας LMS κυρίως για
πρόσβαση σε πηγές μελέτης. Λόγω της πανδημίας, η εκπαίδευση εξ-ανάγκης υιοθέτησε την
εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας LMS και των εβδομαδιαίων
συναντήσεων ζουμ. Έτσι, η δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης σε αυτό
το πλαίσιο ήταν μια πρόκληση. Δύο βασικές στρατηγικές χρησιμοποιήθηκαν για να
ενθαρρύνουν την αίσθηση του ανήκειν στην ομάδα: α) η ενσωμάτωση τουλάχιστον μιας
ομαδικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια κάθε συνάντησης και β) η διατήρηση μιας
συνεχούς επικοινωνίας (μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ομαδική συνομιλία με
messenger) ανάμεσα σε διδάσκοντες/ουσες και εκπαιδευόμενες.
Οι ομαδικές δραστηριότητες (συνεργασία, ανταλλαγή ιδεών για μια εργασία και αναφορά
στην ολομέλεια) ήταν επιτυχείς στην οικοδόμηση μιας συνολικής αίσθησης
κοινότητας. Στην αρχή της εκπαίδευσης, η σύνθεση των ομάδων ποίκιλε προκειμένου να
βοηθηθούν οι συμμετέχοντες να γνωριστούν μεταξύ τους. Για τις τέσσερις τελευταίες
συναντήσεις, τα μέλη της ομάδας διατηρήθηκαν τα ίδια, προκειμένου να καταστεί δυνατός
ο σταδιακός σχηματισμός «μικρών» επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης. Μέλη αυτών
των ομάδων συνεργάστηκαν για να αναπτύξουν μια διδακτική ενότητα στην εικαστική
παιδεία και αργότερα να την εφαρμόσουν στα σχολεία. Κατά την τελευταία συνάντηση της
εκπαίδευσης, οι συμμετέχουσες ανέλαβαν την πρωτοβουλία και πρότειναν την επέκταση
της συνεργασίας σε πιο μόνιμη (μετά την ολοκλήρωση του έργου) βάση, που να
συμπεριλαμβάνει Κύπριους εκπαιδευτικούς καθώς και εκπαιδευτικούς από τους
υπόλοιπους εταίρους του προγράμματος CARE. Επομένως, μετά την ολοκλήρωση της
εφαρμογής στα σχολεία θα πραγματοποιηθεί μια συνάντηση προκειμένου να συζητηθούν
τρόποι για τη δημιουργία μιας ευρύτερης, ανοιχτής, επαγγελματικής μαθησιακής
κοινότητας CARE, π.χ. για μηνιαίες ή διμηνιαίες συναντήσεις για συζήτηση θεμάτων κοινού
ενδιαφέροντος.
Δειγματικές ομαδικές δραστηριότητες:
1. Κατά την πρώτη συνάντηση οι εκπαιδευτές/τριες παρουσίασαν τον εαυτό τους και
ζήτησαν από τις συμμετέχουσες να παρουσιάσουν και εκείνες με τη σειρά τους σε
ένα χαρτί την επαγγελματική τους ταυτότητα χρησιμοποιώντας για παράδειγμα
λέξεις ή ένα διάγραμμα
2. Έπειτα οι εκπαιδευόμενες χωρίστηκαν σε ομάδες (σε εικονικά δωμάτια) και τους
ζητήθηκε να συστηθούν μεταξύ τους.
3. Όταν συζητούσαν σύμβολα και νοήματα, ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να
σχεδιάσουν μια εικόνα που εκπροσωπούσε τις σκέψεις τους στην αναφορά λέξεων

όπως: τύχη, φως, αγάπη και ζωή. Τους ζητήθηκε επίσης να μοιραστούν τις
ζωγραφιές τους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.
4. Μετά την παρουσίαση μιας μεθοδολογίας διδασκαλίας για την εμπλοκή των
παιδιών με έργα τέχνης, οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε ομάδες και τους ζητήθηκε
να αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό για ένα συγκεκριμένο έργο τέχνης που
ανατέθηκε στην ομάδα τους.

Ε. Σύνοψη της αξιολόγησης των συμμετεχόντων με βάση κυρίως τα σχόλιά τους, τις
ενδιάμεσες συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια τελικής αξιολόγησης
Οι συμμετέχουσες ήταν πολύ ικανοποιημένες με την εκπαίδευση που έλαβαν. Αξιολόγησαν
το πρόγραμμα ως καλά σχεδιασμένο, δομημένο, με σαφές περιεχόμενο, σχετικό με τους
στόχους που είχαν τεθεί. Το πρόγραμμα τις βοήθησε να κατανοήσουν έννοιες της
βιωσιμότητας και την ενσωμάτωσή τους στην Εικαστική Εκπαίδευση. Εκτίμησαν τα
πρακτικά μέρη της εκπαίδευσης και την αλληλεπίδραση με τις συναδέλφους τους, καθώς
και τα παραδείγματα καλής πρακτικής που παρείχαν οι εκπαιδευτές/τριες. Οι
συμμετέχουσες σχολίασαν επίσης θετικά τον πλούτο των πηγών που τους διατέθηκαν στην
πλατφόρμα.
Οι προτάσεις για βελτίωση περιλάμβαναν αφενός την ανάγκη να μάθουν περισσότερα και
να αυξήσουν τον χρόνο αλληλεπίδρασης ενώ ταυτόχρονα ορισμένες συμμετέχουσες
θεώρησαν τη διάρκεια της εκπαίδευσης αρκετά μεγάλη. Αυτή η ανάγκη μπορεί να
αντιμετωπιστεί με την προσθήκη πόρων και υποχρεωτικών ασύγχρονων δραστηριοτήτων
που καλύπτουν σημαντικό μέρος της θεωρίας και του υποβάθρου που απαιτείται και
αφιερώνουν τον χρόνο των σύγχρονων συναντήσεων σε πιο πρακτικές και διαδραστικές
δραστηριότητες (αναστραμμένη τάξη).
Ο ενθουσιασμός και η δέσμευση των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
ήταν εμφανής στο αίτημά τους για διατήρηση της τοπικής κοινότητας μάθησης CARE για
Εκπαιδευτικούς Εικαστικών Τεχνών ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του έργου και την
επέκτασή του ώστε να συμπεριλάβει τις κοινότητες CARE των άλλων εταίρων.
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