Παιδιά και εκπαιδευτικοί στο έργο: Αντιμετώπιση
προκλήσεων βιωσιμότητας μέσω των εικαστικών τεχνών.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Μελέτες περίπτωσης εικαστικών προγραμμάτων σε σχολεία της
Κύπρου
Συγγραφείς: Βικτωρία Παύλου και Χρυσάνθη Κάτζη-Beltran
A. Συνοπτική περιγραφή της φάσης υλοποίησης των διδακτικών σεναρίων στα σχολεία.

Κατά την υλοποίηση της τρίτης φάσης του έργου (Πνευματικό Παραδοτέο 3), οι
συμμετέχουσες κλήθηκαν να αναπτύξουν από κοινού ένα εικαστικό πρόγραμμα (μια
ενότητα τέχνης) γύρω από μια μεγάλη ιδέα που συνδέθηκε με έναν στόχο βιώσιμης
ανάπτυξης (ΣΒΑ) ακολουθώντας τη φιλοσοφία και τις κατευθυντήριες γραμμές του έργου
CARE. Δημιουργήθηκαν οκτώ ομάδες εκπαιδευτικών με 3-4 μέλη η καθεμία. Κάθε ομάδα
είχε την ευκαιρία να συζητήσει την ανάπτυξη της εικαστικής ενότητας κατά τη διάρκεια
διαδικτυακών συναντήσεων με τους εκπαιδευτές πριν ολοκληρώσει την ενότητά της. Οι
συζητήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των εβδομάδων μελέτης, στο μέσο της
εκπαίδευσης. Στο τέλος της εκπαίδευσης, οι συμμετέχουσες παρουσίασαν τις εικαστικές
τους ενότητες και συζήτησαν με τις συναδέλφους τις ιδέες τους.
Τουλάχιστον ένα μέλος από κάθε ομάδα μπόρεσε να υλοποιήσει την εικαστική τους
ενότητα. Ωστόσο, μια ομάδα δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό το ζητούμενο. Οι υπόλοιπες 7
ομάδες ήταν πολύ ενθουσιώδεις και 14 δασκάλες υλοποίησαν τις εικαστικές ενότητες τους.
Μερικές από αυτές τις δασκάλες δίδασκαν τέχνη σε περισσότερες από μία τάξεις,
επομένως οι ενότητες υλοποιήθηκαν σε 28 τάξεις με 602 μαθητές (βλ. πίνακα 1). Τα
θέματα που επιλέχθηκαν για τα εικαστικά προγράμματα αφορούσαν θέματα όπως η
υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, οι συνεργασίες για τους στόχους, οι βιώσιμες
κοινότητες, οι ισχυροί θεσμοί της ειρήνης και της δικαιοσύνης (βλ. πίνακα 2).

Πίνακας 1. Αριθμός εκπαιδευτικών, τάξεων και παιδιών που συμμετείχαν στην υλοποίηση
των καλλιτεχνικών ενοτήτων.
Ομάδα
1

Υλοποιήθηκε από
(αρ. εκπαιδευτικών)
3

2
3
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1
1
1

5
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2
3

7
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Αρ. τάξεων & βαθμίδες

Αρ. παιδιών

1 Α’ τάξη
4 Στ’ τάξεις
2 Στ’ τάξεις
3 Στ’ τάξεις
1 Ε’ τάξη
1η Στ’ τάξη
4 Στ’ τάξη
2 Δ’ τάξεις
3 Ε’ τάξεις
2 Στ’ τάξεις
1 Δ’ τάξη
4 Ε’ ταξεις

121
48
72
41
82
172
66
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Πίνακας 2. Εικαστικά προγράμματα, μεγάλες ιδέες και ΣΒΑ
Ομάδα
1

2

3

4
5

6

7

Τίτλος εικαστικού Μεγάλη ιδέα (όπως διατυπώθηκε από τις εκπαιδευτικούς)
προγράμματος
ΘΕΛΩ ΑΛΛΑΓΗ!
Street art: πώς η τέχνη του δρόμου προσπαθεί να
ευαισθητοποιήσει την κοινότητα για ζητήματα
βιωσιμότητας που πρέπει να επιλυθούν! Θα
διερευνήσουμε τη σχέση της με τους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από την UNESCO
και πώς αυτή μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές,
το σχολείο και κατά συνέπεια την κοινότητα, και να τους
βοηθήσει να εντοπίσουν και να αναζητήσουν αλλαγή στον
τρόπο ζωής μας.
Για την ειρήνη
Ειρήνη: Εάν ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως
μέρος ενός συνόλου, όπου συνυπάρχει σε αλληλεξάρτηση
με άπειρα έμψυχα όντα (ανθρώπινα ή μη) και
συνειδητοποιήσει την ουσιαστική ενότητα όλων των
μορφών ζωής, τότε θα ενεργήσει με σεβασμό προς όλους.
Κάποιος που θεωρεί το περιβάλλον με τον εαυτό του ως
ένα και το αυτό, τότε οι πράξεις του θα στοχεύουν στο
καλό και τη φροντίδα όλων και θα αντιλαμβάνεται την
κάθε μορφή βίας ως βία εναντίον του ιδίου. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η βία κατά των άλλων
ανθρώπων και η βία κατά του περιβάλλοντος έχουν την
ίδια πηγή και ότι ο δρόμος προς την ειρήνη ξεκινά από
μέσα. Συνειδητοποιούμε ότι κάθε ενέργειά μας που είναι
εμποτισμένη με αυτή τη συνειδητοποίηση μπορεί να είναι
ένα σκαλοπάτι για την παγκόσμια ειρήνη.
Χρώμα, μαγεία,
Δημόσια τέχνη: Πώς η δημόσια τέχνη μπορεί να φέρει
συνεργασία!
κοντά ανθρώπους από μια κοινότητα/σχολική κοινότητα
και να κάνει όμορφο τον ζωτικό τους χώρο (ποιότητα
ζωής).
Καταναλώνω άρα Η κριτική οπτική μελέτη της υπερπαραγωγής και της
υπάρχω
υπερκατανάλωσης. Η τέχνη ως κριτική μελέτη και
έκφραση του σύγχρονου τρόπου ζωής.
Αναλάβετε δράση Δράσε τώρα για την αλλαγή που θέλουμε στην πόλη μας.
για το μέλλον:
Οι μαθητές μέσα από ατομικά και ομαδικά έργα τέχνης
Βιώσιμες πόλεις
στοχάζονται και προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους
και κοινότητες
διαμόρφωσης του τοπικού και ευρύτερου περιβάλλοντος
τους με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης
κοινωνίας.
Καταναλώνω
Σωστός – υπεύθυνος καταναλωτής: Ψωνίζω ό,τι
σωστά
χρειάζομαι και σέβομαι το περιβάλλον και άρα τους
άλλους (πράσινος καταναλωτής).
Η υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση είναι η
μεγαλύτερη πρόκληση για την επίτευξη βιώσιμης
κατανάλωσης. Η ανεύθυνη κατανάλωση συμβάλλει στην
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, ενώ ταυτόχρονα
συνδέεται με τη φτώχεια.
Εγώ, εσύ, εμείς
Ευημερία: Η ανάπτυξη της συναισθηματικής και
κοινωνικής ευημερίας του ατόμου σε μια σύγχρονη,
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μεταβαλλόμενη κοινωνία όπου συναντάμε συχνά
αποξένωση και απομόνωση, φαινόμενα που ενισχύονται
από την πανδημία, καθώς και την κατάχρηση της
τεχνολογίας, μέσω της ενίσχυσης και της ατομικής
ταυτότητας ως συλλογικής ταυτότητας.

Κατά την υλοποίηση των εικαστικών προγραμμάτων, οι εκπαιδευτές-ακαδημαϊκοί ήταν
συνεχώς σε επαφή με τις δασκάλες για ποικίλους λόγους: για να διευθετήσουν μια
συνάντηση με τα παιδιά και έναν από τους εκπαιδευτές-ακαδημαϊκούς που ήταν επίσης
καλλιτέχνης, για να λάβουν υποστήριξη σχετικά με την τεκμηρίωση των αντιδράσεων των
παιδιών στο εικαστικό πρόγραμμα (π.χ. μέσω άτυπων συνεντεύξεων) και να λάβουν
υποστήριξη σχετικά με το υλικό και το στήσιμο της έκθεσής τους. Αυτό έδωσε τη
δυνατότητα στους εκπαιδευτές-ακαδημαϊκούς να αναπτύξουν περαιτέρω τη σχέση τους με
τις δασκάλες και επίσης να «παρακολουθούν» την υλοποίηση των εικαστικών
προγραμμάτων. Πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς (μέσα Ιουνίου), διευθετήθηκε
συνάντηση με όλες τις δασκάλες για να παρουσιάσουν την παράδοση των εικαστικών
προγραμμάτων τους. Οι δασκάλες παρουσίασαν πολλές ιστορίες με ενθουσιασμό και όλοι
απόλαυσαν τα παραδείγματα καλών πρακτικών που παρουσιάστηκαν. Στη συνέχεια
δόθηκε χρόνος στις δασκάλες να ολοκληρώσουν το κείμενό τους και να υποβάλουν τις
«ιστορίες» τους. Οι «ιστορίες» τους συμπεριέλαβαν τον προγραμματισμό των εικαστικών
προγραμμάτων τους, τους προβληματισμούς τους καθώς και τους προβληματισμούς των
μαθητών/τριων τους για την υλοποίηση του εικαστικού προγράμματος. Δυστυχώς, λόγω
της πανδημίας, οι εκπαιδευτές-ακαδημαϊκοί δεν μπόρεσαν να επισκεφθούν τα σχολεία, να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα των εικαστικών τεχνών, τις εκθέσεις που έγιναν στους
χώρους των σχολείων ή να συνομιλήσουν απευθείας με τα παιδιά. Επομένως, οι μαρτυρίες
των εκπαιδευτικών ήταν ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του αντίκτυπου των
εικαστικών προγραμμάτων. Παρά τον συνολικό ενθουσιασμό, ορισμένες δασκάλες
αντιμετώπισαν προβλήματα στην υιοθέτηση του προτεινόμενου τρόπου τεκμηρίωσης της
εφαρμογής τους και ως εκ τούτου οι εκπαιδευτές χρειάστηκε να επικοινωνήσουν μαζί τους
πολλές φορές για να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό αποδίδεται κυρίως στις
συνθήκες της πανδημίας που επηρέασε δραματικά τον τρόπο εργασίας των εκπαιδευτικών
ασκώντας πολλή πίεση, άγχος και αβεβαιότητα στο εργασιακό περιβάλλον.
B. Μοιραζόμενοι εμπειρίες
Παράδειγμα 1: Ομάδα 1
Τίτλος εικαστικού προγράμματος: «Θέλω αλλαγή»
Μεγάλη ιδέα: Street art και ο τρόπος με τον οποίο η τέχνη του δρόμου προσπαθεί να
ευαισθητοποιήσει την κοινότητα για ζητήματα βιωσιμότητας που πρέπει να επιλυθούν.
«Θα διερευνήσουμε τη σχέση της με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως έχουν
διατυπωθεί από την UNESCO και πώς μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, το
σχολείο και κατ' επέκταση την κοινότητα, να εντοπίσουν και να αναζητήσουν αλλαγή στον
τρόπο ζωής μας».
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Κύριος στόχος: « …Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι αφενός ο μαθητικός πληθυσμός να

γνωρίσει τους 17 στόχους - εμβαθύνοντας στον ΣΒΑ 17 που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
επίτευξη όλων των στόχων - και να ευαισθητοποιηθεί γύρω από αυτούς, και αφετέρου να
εκφραστεί εικαστικά μεταφέροντας μηνύματα στις σχολικές του μονάδες, στις οικογένειες του, στις
κοινότητές του, αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Η όλη προσπάθεια μπορεί να ενισχυθεί και μέσω
της συνεργασίας με τους γονείς και άλλους φορείς της κοινότητας στο πλαίσιο συλλογικών
δράσεων. Μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες στα μαθήματα των Ελληνικών, Περιβαλλοντικής
και Αγωγής Ζωής, σε συνδυασμό με ανταπόκριση σε έργα Street Art, γνωριμία με σύγχρονους
κύπριους καλλιτέχνες και εικαστικής έκφρασης, δημιουργίας και αναστοχασμού, τα παιδιά και
άλλοι εμπλεκόμενοι θα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη επίτευξη του πιο πάνω σκοπού, έτσι
ώστε να αναδειχθεί η «λειτουργία» αυτού του είδους τέχνης στην κοινωνία» (απόσπασμα από

τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών).

Εικόνα 1. Το έργο τέχνης του Bansky που ενέπνευσε τις εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν το
εικαστικό τους πρόγραμμα και που χρησιμοποιήθηκε σε διαφορετικές δραστηριότητες.

Εικόνα 2: Η ανταπόκριση ενός παιδιού στο έργο τέχνης του Bansky κατά τη διάρκεια των
διαδικτυακών μαθημάτων. Αποστολή εικόνας στην εκπαιδευτικό μέσω Viber © ΥΠΠΑΝ 1

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ( ΥΠΠ ), τα πνευματικά
δικαιώματα όλων των έργων τέχνης που παράγονται κατά τη διάρκεια του σχολείου ανήκουν στο Υπουργείο.
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Σημεία επιτυχίας:
-

Επιτυχής συνεργασία και αλληλεπίδραση
Κίνητρο
Συνεργασίες για την επίτευξη των 17 στόχων

Η ομάδα 1 αποτελείτο από τρεις δασκάλες που εργάζονταν σε τρία διαφορετικά σχολεία, οι
οποίες ήταν ενθουσιασμένες για την ευκαιρία που είχαν να συνεργαστούν. Για αυτές η
δυνατότητα συνεργασίες με συναδέλφους που προηγουμένως δεν είχαν την ευκαιρία να
συνεργαστούν αποτελούσε κίνητρο. Όλες εφάρμοσαν το εικαστικό πρόγραμμα στις τάξεις
τους. Επειδή είχαν επιλέξει να αναπτύξουν μια ενότητα τέχνης γύρω από το ΣΒΑ17
«Συνεργασίες για τους στόχους», θεώρησαν ότι ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να
συνεργαστούν και οι τάξεις τους.

Προκλήσεις – δυσκολίες:
Η συνεργασία μεταξύ των τάξεων αποδείχθηκε δύσκολο έργο όχι μόνο λόγω της πανδημίας
που περιόριζε τις φυσικές επισκέψεις σε άλλα σχολεία, αλλά επειδή η μία δασκάλα
δίδασκε σε Α’ τάξη ενώ οι άλλες δύο δίδασκαν σε Στ’ τάξη. Μια άλλη πρόκληση
παρουσιάστηκε όταν συνειδητοποίησαν ότι τα παιδιά δεν γνώριζαν τους ΣΒΑ. Οι
εκπαιδευτικοί θεώρησαν σημαντικό να εξοικειωθούν αρχικά τα παιδιά, έστω και
επιφανειακά, με όλους τους ΣΒΑ προτού επιτύχουν τον κύριο στόχο τους, (ΣΒΑ 17
οικοδόμηση συνεργασιών για ένα καλύτερο μέλλον) και να συνεργαστούν για την επίτευξη
όλων των ΣΒΑ. Μια άλλη πρόκληση ήταν οι τοπικοί «εγκλεισμοί» (lockdown), οι οποίοι
είχαν ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή ορισμένων μαθημάτων διαδικτυακά. Για όλους αυτούς
τους λόγους / προκλήσεις, το πρόγραμμά τους αποτελείτο από δέκα σχέδια μαθήματος των
80 λεπτών και διήρκεσε περισσότερο από το αναμενόμενο, περίπου 3 μήνες.
Τα διδάγματα και οι καινοτόμες πτυχές του εικαστικού προγράμματός τους συνοψίζονται
σύντομα παρακάτω:
1. Προσέγγιση της έννοιας των «συνεργασιών» μέσα από τον ενστερνισμό της τέχνης του
δρόμου (street art) και της λειτουργίας που μπορεί να έχει η τέχνη του δρόμου για τις
κοινότητες και για να φέρει τους ανθρώπους κοντά.
2. Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μικρότερων και μεγαλύτερων παιδιών για τη συλλογική
έκφραση των ιδεών τους σχετικά με τους ΣΒΑ. Ειδικότερα, όλα τα παιδιά ασχολήθηκαν με
την έκφραση διαφορετικών ΣΒΑ μέσω ζωγραφικής. Στη συνέχεια, τα μικρότερα παιδιά (Α’
τάξη) έδωσαν στα μεγαλύτερα παιδιά (δύο Στ’ τάξεις) την άδεια να δουλέψουν πάνω στα
έργα τους και να δημιουργήσουν νέα έργα τέχνης που θα ευαισθητοποιούσαν σχετικά με
την ανάγκη αλλαγής προκειμένου να επιτευχθούν όλοι οι ΣΒΑ και να έχουν καλύτερη
ποιότητα ζωής (βλέπε εικόνες 3-6).
3. Ενσωμάτωση των νέων τεχνολογίων και εμπλοκή των παιδιών σε ποικίλες
δραστηριότητες, όπως ακρόαση παραμυθιών, παρακολούθηση βίντεο, ψηφιακά παιχνίδια,
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συμμετοχή σε διαγωνισμούς (π.χ. kahoo ) και δημιουργία έργων τέχνης ( π.χ. YouCam
Perfect).
4. Προσέγγιση του κύριου στόχου μέσω μίας διεπιστημονικής οπτικής. Οι δραστηριότητες
δεν πραγματοποιούνταν μόνο κατά τη διάρκεια μαθημάτων τέχνης αλλά και σε μαθήματα
γλώσσας (ελληνικά), αγωγής υγείας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Εικόνα 3. Σχέδιο παιδιού Α’ τάξης (εικαστικό ημερολόγιο) σχετικά με τον ΣΒΑ14 «Ζωή κάτω
από το νερό» © ΥΠΠΑΝ

Εικόνα 4. Αφίσα παιδιού Α’ τάξης για το ΣΒΑ1 «Καμία φτώχεια» © ΥΠΠΑΝ
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Εικόνα 5. Η αξιοποίηση σχεδίου παιδιού Α’ τάξης από παιδί της Στ’ τάξης για δημιουργία
αφίσας: εικονική εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη
φτώχεια (ΣΒΑ1) © ΥΠΠΑΝ

Εικόνα 6. Η αξιοποίηση σχεδίου παιδιού Α’ τάξης από παιδί της Στ’ τάξης για δημιουργία
αφίσας: εικονική εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την
ποιοτική εκπαίδευση (ΣΒΑ 4) © ΥΠΠΑΝ
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Παράδειγμα 2: Ομάδα 2
Τίτλος εικαστικού προγράμματος: «Για την ειρήνη»
Μεγάλη ιδέα: Ειρήνη: «Αν ο άνθρωπος αντιληφθεί τον εαυτό του ως μέρος ενός όλου, όπου
συνυπάρχει σε αλληλεξάρτηση με άπειρα έμψυχα όντα (ανθρώπους ή μη) και
συνειδητοποιήσει την ουσιώδη ενότητα όλων των μορφών ζωής τότε θα δρα με σεβασμό
προς όλους. Κάποιος που θεωρεί το περιβάλλον με τον εαυτό του ως ένα και το αυτό, τότε
οι πράξεις του θα αποσκοπούν στο καλό και τη φροντίδα όλων και θα αντιλαμβάνεται
οποιαδήποτε μορφή βίας ως βία προς τον ίδιο του τον εαυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε
πως η βία προς τους άλλους ανθρώπους και η βία προς το περιβάλλον έχουν την ίδια πηγή
και πως o δρόμος προς την ειρήνη ξεκινά από μέσα. Συνειδητοποιούμε έτσι πως η κάθε μας
πράξη η οποία είναι διαποτισμένη με αυτή τη συνειδητοποίηση μπορεί να αποτελεί ένα
λιθαράκι για την ειρήνη στον κόσμο.» (απόσπασμα από τον προγραμματισμό των
εκπαιδευτικών).
Οι δασκάλες εμπνεύστηκαν από το ποίημα της Wendy Anderson «Ειρήνη». Κάθε γραμμή
του ποιήματος αποτελεί τη βάση μιας σελίδας του βιβλίου και συνοδεύεται από άλλα
αποσπάσματα για την ειρήνη που δίνουν ένα υπέροχο βάθος σε ολόκληρη την ανάγνωση.
Το ποίημα γίνεται άσμα για την ειρήνη. Οι εικονογραφήσεις του Halperin μιλούν άμεσα για
τα είδη της ειρήνης που συζητούνται. Σε αυτές τις εικόνες και στα γύρω αποσπάσματα, τα
παιδιά βλέπουν τρόπους με τους οποίους μπορούν να εργαστούν προσωπικά για την
ειρήνη σε «μικρά» και «μεγάλα» επίπεδα 2.
Εικόνα 7. Το βιβλίο της Wendy Anderson (φωτογραφία εξωφύλλου στα αγγλικά και στα
ελληνικά) που ενέπνευσε τους δασκάλους να αναπτύξουν την καλλιτεχνική τους ενότητα
και χρησιμοποιήθηκε για διάφορες δραστηριότητες

2

https://wakingbraincells.com/2013/01/30/review-peace-by-wendy-anderson-halperin/
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Κύριος στόχος:
«Αυτή η ενότητα θα εφαρμοστεί σε μια εποχή που ολόκληρος ο πλανήτης βρίσκεται σε
δύσκολη κατάσταση. Υπό την απειλή της πανδημίας, βασικά κοινωνικά αγαθά και πρόνοιες
(υγεία, παιδεία κ.λπ.), πόσο μάλλον τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες απειλούνται
καθημερινά [...] τα μέτρα… έρχονται σε σοβαρή αντίφαση με τις αρχές της κοινωνικής
δικαιοσύνης αλλά και της ειρήνης, προσωπικής και συλλογικής […] Η ενότητα στοχεύει στο
να βοηθήσει τα παιδιά να γνωρίσουν και να διαχωρίσουν τις διαφορετικές πτυχές της
ειρήνης (αρνητική/ θετική), και να οδηγηθούν σε ένα είδος εικαστικής έκφρασης/πράξης
απέναντι σε όλα όσα διαδραματίζονται αυτό τον καιρό γύρω τους. Όπως αναφέρει ο Bruner
(1990), ο πολιτισμός είναι ο φακός εκείνος μέσα από τον οποίο μπορεί κανείς να δει
διαφορετικές αναπαραστάσεις του κόσμου, συμβάλλοντας έτσι στον τρόπο πρόσληψης της
ταυτότητας μας, του εαυτού μας, στην αίσθηση του ανήκειν και την επίγνωση των
δυνατοτήτων μας. Στόχος λοιπόν, των επιμέρους μαθημάτων της ενότητας είναι να
βοηθήσουν τα παιδιά να (ξανα)βρουν τη φωνή και τη θέση τους σε ένα κόσμο «ρευστό» και
«αντι-κοινωνικό», αφήνοντας το δικό τους εικαστικό «αποτύπωμα», με έναν σύγχρονο και
μοναδικό τρόπο και χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία/ τεχνική με κυπριακή ταυτότητα:
την Τσιμεντογραφία. 3' (απόσπασμα σχεδιασμού εκπαιδευτικών).

Σημεία επιτυχίας:
-

-

Ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την έννοια της ειρήνης.
Κοινός σκοπός και ιδιοκτησία της εργασίας των παιδιών (βλ. εικόνα 8).
Συνεργατική δημιουργία παρά την κοινωνική απόσταση (βλ. εικόνα 9).
Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών σχολικών παραγόντων του ίδιου σχολείου
(δάσκαλοι διαφορετικών ειδικοτήτων, διευθύντρια σχολείου, εθελοντής σχολείου
από το European Solidarity Corps – Erasmus+).
Εορτασμός των επιτευγμάτων και της δημιουργίας. Τα παιδιά παρουσίασαν τη
δουλειά τους στους συμμαθητές/τριες τους, εξήγησαν το σκεπτικό της δουλειάς
τους, τι κέρδισαν και έδεσαν σε ένα δέντρο στο χώρο του σχολείου πολύχρωμες
κορδέλες με σύντομα μηνύματα για τα συναισθήματά τους για την ειρήνη (βλ.
εικόνα 10).

Η ομάδα 2 αποτελείτο από τρεις εκπαιδευτικούς. Μόνο μία (ειδική στην τσιμενογραφία )
μπόρεσε να εφαρμόσει το εικαστικό πρόγραμμα. Οι άλλες δύο εκπαιδευτικοί
προγραμματίζουν να εφαρμόσουν το εικαστικό πρόγραμμα την επόμενη σχολική χρονιά με
την υποστήριξη της συναδέλφου που ήταν ειδική στην τσιμεντογραφία.
Προκλήσεις – δυσκολίες:
-

3

«…εναλλακτικοί τρόποι κοινωνικοποίησης και συλλογικότητας έρχονται στο
προσκήνιο και αποτελούν πραγματική πρόκληση για την εκπαίδευση οποιουδήποτε

Ελέγξτε: http://www.cementography.net/ , https://www.facebook.com/cementography/
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-

τόπου».
Οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας Covid19 εμπόδισαν την τελική έκθεση της
δουλειάς των παιδιών στο κοινό, έξω από τον σχολικό χώρο.
Οι εκπαιδευτές-ακαδημαϊκοί δεν είχαν πρόσβαση στο σχολείο. Η επίσκεψη του
καλλιτέχνη πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εικόνα 8. Πειραματισμοί παιδιών που χρησιμοποιήθηκαν για το τελικό συλλογικό έργο
τέχνης

Τα διδάγματα και οι καινοτόμες πτυχές του εικαστικού τους προγράμματος συνοψίζονται
σύντομα παρακάτω:
α. Καινοτόμος προσέγγιση της έννοιας της ειρήνης. Η ειρήνη δεν είναι απλώς το
αντίθετο του πολέμου, αλλά περιλαμβάνει αρκετές συμπεριφορές και αξίες.
β. Συλλογική δημιουργικότητα: « Η τσιμεντογραφία είναι μια συλλογική και ομαδική
εμπειρία που δύσκολα μπορεί να εκτελεστεί από έναν μόνο δημιουργό. …σε σχολεία
ή δημόσιους χώρους στοχεύει να ενισχύσει τη συγκεκριμένη περιοχή και να καλέσει
τους θεατές να ξεκινήσουν διάλογο μαζί της».
γ. Πλατφόρμα προβληματισμού και διαλόγου:
a. «… Η τσιμενογραφία …λειτουργεί ως πλατφόρμα διαλόγου, αλλά βοηθά
επίσης τους ανθρώπους να αναρωτηθούν και να συνδέσουν αυτό που
υπήρχε πριν, με αυτό που υπάρχει τώρα και πιθανώς στο μέλλον».
δ. Πειραματισμός με ένα μη συμβατικό νέο υλικό:
… Η χρήση του (τσιμέντου) στην τέχνη ως εναλλακτική δημιουργική πρόταση,
αναπλάθει χώρους και συζητήσεις για την αισθητική, αλλά και τη
δημοκρατία των εικαστικών τεχνών.
11

ε. Η εκδήλωση για την επίδειξη των τελικών έργων τέχνης στη σχολική κοινότητα
(εικόνα 10). Κατά τη διάρκεια μιας ειδικής τελετής, η τάξη παρουσίασε τα δύο έργα
τέχνης της τσιμεντογραφίας και στη συνέχεια έδεσαν σε ένα δέντρο πολύχρωμες
κορδέλες με διάφορα μηνύματα. Για παράδειγμα, «Μυρίζω ειρήνη στα μπισκότα
της μαμάς μου», «Βλέπω ειρήνη όταν βλέπω τον μπαμπά μου να μαγειρεύει».
a. Στην τσιμεντογραφία είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να έχει τη βοήθεια άλλου
ενήλικα.
Εικόνα 9. Το τελικό συλλογικό έργο τέχνης σε εξέλιξη

Εικόνα 10: Η εκπαιδευτικός μοιράζεται με την ομάδα των εκπαιδευτικών φωτογραφίες της
παράστασης για την επίδειξη των τελικών έργων τέχνης των παιδιών
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Γ. Σύνοψη των αποτελεσμάτων/ ο αντίκτυπος της φάσης υλοποίησης σύμφωνα με τους
στόχους του προγράμματος κατάρτισης, με βάση την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και
παιδιών όπως προκύπτει από τα σχόλια, τις συνεντεύξεις και τα ερωτηματολόγια
αξιολόγησης
Αξιολογήσεις εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν τους προβληματισμούς τους για τον αντίκτυπο της εφαρμογής
των εικαστικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια άτυπων συνομιλιών, ενώ παρουσίασαν
την εφαρμογή τους σε όλη την ομάδα των εκπαιδευτικών και γραπτώς (στην εργασία που
έπρεπε να υποβάλουν μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης).
Όλες οι δασκάλες τόνισαν ότι η χρονιά 2020-2021 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά. Η πανδημία
επηρέασε τη μάθηση και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι δραστηριότητες.
Τα σχολεία άνοιγαν και έκλειναν σύμφωνα με τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας. Οι
αίθουσες τέχνης δεν χρησιμοποιήθηκαν καθώς τα παιδιά δεν μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν τα ίδια υλικά και εργαλεία. Η συνεργασία μεταξύ των παιδιών ήταν
εφικτή μόνο μετά από προσεκτική εξέταση από τις δασκάλες για να διασφαλιστεί ότι
τηρήθηκαν όλα τα κατάλληλα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Παρά την κατάσταση, η
πλειοψηφία των δασκάλων θεώρησε ότι όχι μόνο έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, αλλά
ήταν σε θέση να προσφέρουν υψηλής ποιότητας, καινοτόμες καλλιτεχνικές ενότητες. Σε
ορισμένες περιπτώσεις χρειάστηκε να προσαρμόσουν τις δραστηριότητες, να εργαστούν με
διαφορετικό ρυθμό ή ακόμη και να παραλείψουν κάποιες δραστηριότητες για να
βεβαιωθούν ότι τα εικαστικά προγράμματα/ ενότητες θα ολοκληρωνόταν στην ώρα τους,
πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς. Σε δύο περιπτώσεις, οι δασκάλες εξέφρασαν την
απογοήτευσή τους για την πανδημία και θεώρησαν ότι κάποια μαθήματα έγιναν κάπως
βιαστικά.
Όλοι οι δασκάλες είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλες και να σχεδιάσουν το
εικαστικό τους πρόγραμμα. Η συνεργασία ήταν εποικοδομητική, διασκεδαστική και
ευχάριστη για όλες. Σπάνια είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με άλλους για τον
προγραμματισμό ενός προγράμματος. Η συνεργασία τις οδήγησε σε καλά δομημένες
ενότητες τέχνης με ποικίλες, διαφορετικές, πλούσιες δραστηριότητες που προσέγγιζαν το
συγκεκριμένο θέμα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ταυτόχρονα, οι δασκάλες μπόρεσαν
να προσαρμόσουν ή να επιλέξουν δραστηριότητες ή ακόμα και να προσθέσουν
δραστηριότητες δεδομένων των αναγκών των παιδιών, του σχολικού περιβάλλοντος ή
άλλων εξωγενών παραγόντων. Αυτή η ευελιξία είχε ως αποτέλεσμα το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα για τα παιδιά τους.
Οι δασκάλες σχολίασαν επίσης τη σημασία της συνεργασίας εντός των σχολείων τους, με
άλλους δασκάλους ή γονείς. Τόνισαν ότι όταν αυτό ήταν δυνατό, είχε ως αποτέλεσμα
υψηλότερο αντίκτυπο στην εργασία των παιδιών. Για παράδειγμα, μία δασκάλα μίλησε για
το πώς οι προτάσεις των παιδιών έγιναν δεκτές από τους γονείς, οι οποίοι επίσης ανέλαβαν
δράση για να βελτιώσουν τον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου τους (βλ. εικόνα 11). Η
δράση των παιδιών φαίνεται στην εικόνα 12.
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Εικόνα 11: Οι ενέργειες των γονέων ως αποτέλεσμα της πρότασης των παιδιών

Συνολικά, οι δασκάλες συνειδητοποίησαν ότι οι ευκαιρίες που δίνονται στα παιδιά να
αναλάβουν δράση με αντίκτυπο, να κάνουν μια αλλαγή ή να δείξουν τη δουλειά τους ήταν
πραγματικά σημαντικές και ενδυναμωτικές για τα παιδιά. Περαιτέρω, οι δασκάλες που
προσκάλεσαν έναν καλλιτέχνη στην τάξη τους (διαδικτυακή συνάντηση zoom) μίλησαν για
το πόσο απολάμβαναν την αλληλεπίδραση με τον ίδιο τον καλλιτέχνη, καθώς τους
πρόσφερε στα παιδιά την τεχνογνωσία, την υποστήριξη και τις ιδέες του για το πώς να
προχωρήσουν με την καλλιτεχνική τους ενότητα.
Τέλος, όλες οι δασκάλες σημείωσαν ότι πιστεύουν πως το εικαστικό πρόγραμμα είχε
πραγματικό αντίκτυπο στα παιδιά σε διαφορετικούς τομείς: γνώσεις, στάσεις και
συμπεριφορές. Ωστόσο, παρατήρησαν ότι πιο εύκολα θα μπορούσε κανείς να μεταδώσει
γνώσεις παρά να αλλάξει στάσεις ή συμπεριφορές. Πίστευαν ότι όντως άλλαξαν τις στάσεις
των παιδιών, αλλά δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τον αντίκτυπο αυτής της αλλαγής.
Όσον αφορά τις συμπεριφορές, ανέφεραν κάποιες αλλαγές. Όμως, όπως μερικές από
αυτές σημείωσαν, αυτό ήταν το πιο δύσκολο εγχείρημα. Μίλησαν ότι είχαν μια μικρή
14

συνεισφορά σε αυτόν τον μεγάλο στόχο: «βάλαμε κι εμείς το λιθαράκι μας».
Χαρακτηριστικά τόνισαν:
«Αυτή η ενότητα ήταν ένα από τα πολλά σκαλοπατάκια που πρέπει να τεθούν σε
εφαρμογή προκειμένου οι μαθητές να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, σύμφωνα με
τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Για να γίνει αυτό χρειάζεται συνέπεια και
επανάληψη, καθώς και συντονισμός και συνεργασία με όλο το προσωπικό του
σχολείου ώστε να υπάρχει κοινή πολιτική από το σχολείο σε θέματα που σχετίζονται
με την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρως στο σχολείο
μου» (απόσπασμα από προβληματισμό δασκάλας).

Εικόνα 12: Δράσεις των παιδιών στον σχολικό τους χώρο. Ενότητα τέχνης: Αναλάβετε
δράση για το μέλλον: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, ΣΒΑ 11
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Αξιολογήσεις παιδιών
Οι αξιολογήσεις των παιδιών τεκμηριώθηκαν στις συζητήσεις τους με τις δασκάλες τους
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και στο τέλος της ενότητας (σε μικρές ομάδες, μία ομάδα
3-4 παιδιών ανά τάξη) και στο ερωτηματολόγιο. Συνολικά τα παιδιά αγκάλιασαν τα
εικαστικά προγράμματα με ενθουσιασμό. Αυτό που τράβηξε την προσοχή τους και
συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην ικανοποίησή τους ήταν τα ακόλουθα (διαφορετικά
σημεία ίσχυαν για διαφορετικά εικαστικά προγράμματα):
- το θέμα του προγράμματος προσεγγίστηκε μέσα από πολλαπλές οπτικές γωνίες (π.χ. η
ενότητα τέχνης για την ειρήνη κάλεσε τα παιδιά να προσεγγίσουν την έννοια της ειρήνης
με όλες τις αισθήσεις και όχι μόνο οπτικά). Περαιτέρω, η έννοια της ειρήνης προσεγγίστηκε
ολιστικά και όχι απλώς ως η αντίθετη έννοια του πολέμου.
- η χρήση της τεχνολογίας (π.χ. ψηφιακή παραγωγή έργων τέχνης, παραγωγή βίντεο, χρήση
tablet και κινητών τηλεφώνων, βλέπε εικόνα 13).
- η ικανότητα συνεργασίας με συμμαθητές και συμμαθήτριες (βλέπε εικόνα 14).
- η ικανότητα να συμμετέχουν σε εκθέσεις και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε άλλα
παιδιά του σχολείου τους. «Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχα σε έκθεση!», «Ήταν ωραία
που σταθήκαμε δίπλα από το έργο μας και όλοι ήρθαν να δουν την αφίσα μας και
εξηγούσαμε τον σκοπό μας» (σχόλια παιδιών για την έκθεσή τους που έγινε στα
διαλείμματα στους διαδρόμους του σχολείου, βλέπε εικόνα 15).
- η καινοτόμος χρήση υλικών (π.χ. μαρκαδόροι σε καμβάδες, τσιμέντο για τσιμεντογραφία).
- η συνειδητοποίηση ότι θα μπορούσαν πραγματικά να επιφέρουν μια αλλαγή στον
περιβάλλον χώρο του σχολείου τους.
- η επαφή τους με έναν καλλιτέχνη: «Μας αντιμετώπισε ως ενήλικες και ήταν πραγματικά
ξεχωριστό», «Μου άρεσε που γνώρισα αυτόν τον καλλιτέχνη. Μας δίδαξε διαφορετικά
πράγματα και μας ενέπνευσε».
- η ενασχόλησή τους με έργα τέχνης και γνωστούς καλλιτέχνες: «Μου άρεσε η δουλειά του
Μπάνσκι . Μπάνσκι , ο μυστηριώδης καλλιτέχνης!».
- η εμπλοκή με παιχνίδια και συμμετοχή σε διαγωνισμούς.
Εικόνα 13: Ψηφιακά μέσα για την κατασκευή έργων τέχνης: η δασκάλα μοιράζεται τις
αντιδράσεις των παιδιών κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης ζουμ με άλλες δασκάλες.
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Εικόνα 14 : Συνεργασία με συμμαθητές/τριες για τη μεταφορά του νικητηρίου σχεδίου στον
τοίχο ενός σχολείου: το νικητήριο σχέδιο είναι πάνω δεξιά, η ζωγραφιά στον τοίχο είναι
κάτω δεξιά και τα παιδιά κάνουν την τοιχογραφία στα αριστερά
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Εικόνα 15: Συμμετοχή σε εκθέσεις, αλληλεπίδραση με το κοινό

Οι δασκάλες δίδαξαν τέχνη σε περισσότερες από μία τάξεις, ως εκ τούτου τα εικαστικά
προγράμματα υλοποιήθηκαν σε 24 τάξεις με 602 μαθητές. Οι δασκάλες συνέλεξαν
ερωτηματολόγια από ορισμένες από αυτές τις τάξεις, αλλά όχι από όλες, καθώς τους
ζητήθηκε να εφαρμόσουν το εικαστικό τους πρόγραμμα σε τουλάχιστον μία τάξη από την
ομάδα τους. Στο τέλος, 349 ερωτηματολόγια παιδιών επιστράφηκαν στους εκπαιδευτές. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά βρήκαν τα εικαστικά προγράμματα πραγματικά
ενδιαφέροντα (84,8%) και διασκεδαστικά (79%). Βρήκαν τις «μεγάλες ιδέες/ ΣΒΑ» που
μελετήθηκαν πολύ χρήσιμες (81%) και ένιωσαν ικανοποιημένα με το αποτέλεσμα της
δουλειάς τους (80,5%). Διαπίστωσαν ότι η τέχνη ήταν εμπνευσμένη (84,6%), ενδιαφέρουσα
(74,2%) και γενικά απολάμβαναν το θέμα της τέχνης (87,6%). Επιπλέον, η πλειοψηφία
(69,1%) των παιδιών πίστευε ότι το πρόγραμμα τα βοήθησε να αντιμετωπίσουν ενεργά το
υπό διερεύνηση ζήτημα (αλλά 18,8% ήταν αβέβαια), δεν θεώρησαν ότι οι δραστηριότητες
ήταν βαρετές για τα παιδιά της ηλικίας τους (63,4%, αλλά 18,2% ήταν αβέβαια), πίστευαν
ότι η τέχνη τα έκανε να βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά στην καθημερινή ζωή (67,9%
αλλά 21,2% ήταν αβέβαια). Αντιτάχθηκαν (69,6%) στην ιδέα ότι αυτά που έμαθαν στο
μάθημα της τέχνης δεν ήταν χρήσιμα στην καθημερινή ζωή (αλλά 18,6% ήταν αβέβαια) και
πίστευαν ότι η τέχνη θα μπορούσε να τα βοηθήσει να χτίσουν ένα βιώσιμο μέλλον (67,9%,
αλλά 20,6% ήταν αβέβαια).
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