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5ο Νηπιαγωγείο
Διαβατών

Κρατικό Μουςείο
Σφγχρονησ Τζχνησ

Μζςα ςτο ρυθμό τησ πόλησ
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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: 5ο Νηπιαγωγείο Διαβατών
Σάξθ/Σμιμα: 2 τμιματα
Αρικμόσ μακθτϊν: 30
Αρικμόσ παλιννοςτοφντων/αλλοδαπϊν μακθτϊν: 6 αλλοδαποί, 11 παλιννοςτοφντεσ.
Χϊρεσ προζλευςθσ των παλιννοςτοφντων/αλλοδαπϊν μακθτϊν: Γεωργία, Ρωςία.
φντομθ περιγραφι του προφίλ τθσ τάξθσ και τθσ κατάςταςθσ που διαμορφϊνεται:
όλοι οι μακθτζσ γνωρίηουν ελλθνικά και δεν ζχουν παρατθρθκεί εκδθλϊςεισ
αντιπαλότθτασ.
Ονόματα εκπαιδευτικών: Γεωργία Δάρτςθ και Πελαγία πανίδου.
Μουςείο: Κρατικό Μουςείο Σφγχρονησ Τζχνησ
Ζργα ςφγχρονθσ Σζχνθσ καλλιτεχνϊν από Αγγλία και Σουρκία
Θ βίντεο-εγκατάςταςθ του Richard Whitlock «Θ Οδόσ» πραγματεφεται τθν
ζννοια τθσ κινθτικότθτασ τθσ «γειτονιάσ-πόλθσ», τθ ςχεδόν αόρατθ αλλαγι ςτον
οικείο, γνωςτό, δεδομζνο περίγυρό μασ. Θ διαπολιτιςμικι δυναμικι του ζργου
ζγκειται ςτο ςχόλιο του καλλιτζχνθ για το τι κεωροφμε οικείο και πϊσ αυτό αλλάηει
κατά τθ διάρκεια του χρόνου.
Σο ζργο του Genco Gulan «Big Escape» είναι φτιαγμζνο από αντικείμενα
ςφμβολα (γραβάτεσ) που κουβαλοφν γνωρίςματα φυλετικά, πολιτιςμικά, ταξικά.
υλλογι Κωςτάκθ με ζργα Ρωςικισ Πρωτοπορίασ
To ζργο τθσ Lyubov Popova «Θ γυναίκα που ταξιδεφει» εμπλζκει το κεατι ςε
ζνα παηλ μπερδεμζνων κομματιϊν, που ςυνκζτουν εικόνεσ από ζνα ταξίδι με τρζνο.
Σο ζργο του Aleksander Rodchenko «Εκφραςτικόσ ρυκμόσ» μζςα από μια
ανεικονικι χειρονομιακι ηωγραφικι αναδεικνφει τθν κίνθςθ, το ρυκμό και τθ
μουςικότθτα πάνω ςε γραμμζσ και ςθμεία που γεννοφν διαδρομζσ, μονοπάτια και
πορεία.
Θ διαπολιτιςμικι δυναμικι προκφπτει μζςα από ζναν ελεφκερο ςυνειρμό που
εμπλζκει τα παραπάνω ζργα γφρω από ζννοιεσ όπωσ το ταξίδι, από το οικείο ςτο
φανταςτικό και άγνωςτο, και το αντικείμενο/προςωπικόσ κθςαυρόσ που μασ
ςυνοδεφει ςτθν πορεία μασ. Επιπλζον, θ εναςχόλθςθ με καλλιτζχνεσ
προερχόμενουσ από διάφορα ςθμεία του κόςμου και ζργα από διαφορετικζσ
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χρονικζσ περιόδουσ, από το άμεςο παρελκόν μζχρι ςιμερα, κάνει ςαφζσ ότι θ τζχνθ
μπορεί να μιλιςει ςε όλουσ, ανεξαρτιτωσ φφλου, θλικίασ ι καταγωγισ.
Ονόματα μουςειοπαιδαγωγών: Κατερίνα Παραςκευά και Εφθ Παπαβζργου.

Στόχοι
Εξοικείωςθ με τθ ςφγχρονθ και μοντζρνα τζχνθ, με το χϊρο του μουςείου και τθν
ζννοια τθσ ςυλλογισ.
Ανάδειξθ τθσ παγκοςμιότθτασ τθσ τζχνθσ μζςα από επιλογι ζργων με πολλαπλζσ,
ετερογενείσ και εναλλακτικζσ αφθγιςεισ (ςφγχρονα και μοντζρνα).
Ανάπτυξθ ςυνεργατικισ ςυμπεριφοράσ και παραγωγι ομαδικοφ ζργου μζςα από τθ
ςφμπραξθ των τεχνϊν.
Κατανόθςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ τζχνθσ να διακινεί ιδζεσ και ςυναιςκιματα από
όπου και αν προζρχεται χρονικά και τοπικά.

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδών
Σο πρόγραμμα ςυνδζεται με τα διακεματικά προγράμματα του ΔΕΠΠ: επαφι και
εξοικείωςθ με το μουςείο και τισ τζχνεσ και ανάλυςθ ζργων τζχνθσ (ηωγραφικι,
μουςικι, εικαςτικι εγκατάςταςθ, ποίθςθ).

Δράςεισ
Α. Παρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ τθσ Τποδράςθσ 9.5 του προγράμματοσ
«Εκπαίδευςθ Αλλοδαπϊν και Παλιννοςτοφντων Μακθτϊν». Θ θμερίδα είχε τίτλο
«χολικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ»
και πραγματοποιικθκε ςτο Μουςείο Βυηαντινοφ Πολιτιςμοφ τθν 1.12.2012.
Β. Γνωριμία εκπαιδευτικϊν και μουςειοπαιδαγωγϊν και πρϊτθ ςυνεργαςία.
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Γ. χεδιαςμόσ και υλοποίθςθ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ.
Δομι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ
Βιμα 1ο
Προετοιμαςία από τισ εκπαιδευτικοφσ ςτο ςχολείο.
Γνωριμία με τθ ηωγραφικι του Μιρό και του Καντίνςκι, ςτοιχεία πολιτιςμικά και
γλωςςικά των δφο χωρϊν καταγωγισ των καλλιτεχνϊν και ςτοιχεία μορφολογικά
των ζργων τουσ.
Γνωριμία με το ποίθμα του Γεϊργιου Δροςίνθ, «Ό,τι ζχεισ μζςα ςου παιδιάτικο»
(Παράρτθμα i) και ανάλυςθ τθσ ιδζασ του φυλαχτοφ/κθςαυροφ που φυλάμε από τα
παιδικά μασ χρόνια.
υηιτθςθ για το νόθμα τθσ τζχνθσ, τθ ςθμαςία τθσ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι και
επζκταςθ του κζματοσ με ζρευνα που διεξιγαγαν τα παιδιά με τθ βοικεια των
γονιϊν τουσ ςτο διαδίκτυο, ϊςτε να επιςτρζψουν ςτο ςχολείο ζχοντασ μαηί του το
κακζνα τισ δικζσ του απαντιςεισ.
Βιμα 2ο
Αποςτολι υλικοφ προετοιμαςίασ από τισ μουςειοπαιδαγωγοφσ ςτισ εκπαιδευτικοφσ
(βλ. Εκπαιδευτικό υλικό 1 και 2) με προτεινόμενα κζματα για ςυηιτθςθ και δράςεισ
ςχετικά με τα ζργα τθσ ζκκεςθσ «Σόποι τθσ Μνιμθσ» ςτο Κ..Σ.Θ., ϊςτε να
ςυηθτθκοφν ςτο ςχολείο.
Βιμα 3ο
Επίςκεψθ του ςχολείου ςτο Κζντρο φγχρονθσ Σζχνθσ ςτθν Αποκικθ Β1 ςτο λιμάνι,
ςτθν ζκκεςθ Σόποι τθσ Μνιμθσ1.
Σο κάκε παιδί ζφερε μαηί του ζνα αντικείμενο - κθςαυρό μνιμθσ, το οποίο
παρουςιάςτθκε και φωτογραφικθκε ςτο πλαίςιο ομαδικισ εγκατάςταςθσ, και μια
φωτογραφία του.
Οι μακθτζσ επενζβθςαν ςτθν επιφάνεια όπου προβαλλόταν το ζργο του
Richard Whitlock κολλϊντασ φωτογραφίεσ τουσ και επιπλζον ςτοιχεία από διάφορα
υλικά που ηωγράφιςαν και ζκοψαν νωρίτερα.

1

http://www.cact.gr/events/TopoiTisMnimis&type=past
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Εικόνα 1: Προετοιμαςία για τθν
επζμβαςθ ςτο ζργο του Whitlock «Θ
Οδόσ»

Ο Whitlock ςτθ βίντεο-εγκατάςταςθ «Θ Οδόσ»2 παίρνει πολλαπλά πλάνα από
τθν οδό Καςςάνδρου ςε διαφορετικζσ χρονικζσ ςτιγμζσ και τα ςυνκζτει ςε ζνα
βίντεο κολάη. Ζτςι ζχουμε μπροςτά μασ ζναν οικείο και γνϊριμο δρόμο με μικρζσ
κινιςεισ μζςα ςε αυτόν (ςφννεφα, δζντρα, ροφχα ςτα μπαλκόνια), αλλά υπάρχουν
και ςτοιχεία παράξενα, όπωσ μια γυναίκα που τινάηει τα χαλιά ςτο μπαλκόνι τθσ
φορϊντασ χειμωνιάτικα ροφχα, ενϊ ακριβϊσ δίπλα τθσ ςε ζνα άλλο μπαλκόνι μια
άλλθ γυναίκα βγαίνει με καλοκαιρινά ροφχα. Επίςθσ, ςτο δρόμο δεν υπάρχει
προοπτικι, τα οχιματα κινοφνται και δεν μικραίνουν, κακϊσ απομακρφνονται από
το μάτι μασ, αλλά βυκίηονται ςτο ςθμείο που κα ζπρεπε να είναι το ςθμείο φυγισ
τθσ εικόνασ. Αυτζσ οι παρεμβάςεισ του Whitlock δθμιουργοφν ςτο κεατι ζναν
προβλθματιςμό και ζνα ανοίκειο ςυναίςκθμα, κακϊσ όλοι νομίηουν ότι βλζπουν
απλά ζναν πολυςφχναςτο δρόμο. Αφιερϊνοντασ χρόνο και προςοχι ςτο ζργο
ςυνειδθτοποιοφμε ότι πρόκειται για ςυρραφι εικόνων από διαφορετικζσ χρονικζσ
ςτιγμζσ, άλλεσ είναι από βίντεο και άλλεσ από φωτογραφία και αναρωτιόμαςτε
τελικά πόςο παρατθροφμε τθν πόλθ μζςα ςτθν οποία ηοφμε και περπατάμε
κακθμερινά, κάκε πότε ςθκϊνουμε το κεφάλι να δοφμε τουσ ψθλοφσ ορόφουσ των
πολυκατοικιϊν και τον ουρανό, ι πόςο ςυχνά τελικά ψάχνουμε να βροφμε τον
ορίηοντα;
Με αυτιν τθ δραςτθριότθτα που πραγματοποιιςαμε με τα παιδιά,
παρατθριςαμε αρκετά τα ςτοιχεία αυτά τθσ πόλθσ και βάηοντασ μζςα ςτθν
προβολι τισ φωτογραφίεσ τουσ ζνιωςαν κομμάτι όχι μόνο του ζργου αλλά και του
δρόμου. Ζκαναν τθν προβολι δικι τουσ γειτονιά και μετζτρεψαν το περίεργο και
ανοίκειο μωςαϊκό εικόνων ςε δικό τουσ τόπο.

2

http://www.greekstatemuseum.com/kmst/files/image/WHITLOCK_The%20Street%201.jpg
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Εικόνα 2: Εμείσ και οι ηωγραφιζσ μασ
ςτο ζργο του Whitlock «Θ Οδόσ»

Πλάι ςτο ζργο του Genco Gulan3 «Big Escape» ςτικθκε μια εγκατάςταςθ με τα
αντικείμενα - κθςαυροφσ των μακθτϊν ςε ςχθματιςμό ίδιο με του ζργου. Ζγινε
ςυηιτθςθ και παρατιρθςθ των αντικειμζνων και τθσ ςθμαςίασ τουσ. To ζργο είναι
φτιαγμζνο από γραβάτεσ δεμζνεσ μεταξφ τουσ ζτςι, ϊςτε να ςχθματίηουν ζνα φίδι,
το οποίο ξεκινάει από το ταβάνι και καταλιγει ςτο πάτωμα ςε μια ςπείρα. Ο
καλλιτζχνθσ ζδωςε τθν άδειά του να αγγίηουμε και να μυρίηουμε τισ γραβάτεσ, οι
οποίεσ κάποτε ανικαν ςε διάφορουσ άνδρεσ από όλο τον κόςμο, που τισ δϊριςαν
ςτον καλλιτζχνθ για τισ ανάγκεσ του ζργου του. Θ ςυηιτθςθ περιςτράφθκε γφρω
από το ποιοι και γιατί φοράνε γραβάτεσ. Σα παιδιά ςχολίαςαν το γεγονόσ ότι
γραβάτεσ φοράνε οι άντρεσ όταν δουλεφουν ςε γραφεία και κζλουν να δείχνουν
ςοβαροί. Επίςθσ, τα αγόρια είπαν ότι, όταν οι ίδιοι φόρεςαν γραβάτα, ιταν για
κάποια επίςθμθ κοινωνικι εκδιλωςθ, όπωσ γάμοσ ι βαφτίςια, και ότι ζνιωςαν
μεγαλφτεροι αλλά και λίγο καταπιεςμζνοι ςτο λαιμό. Σζλοσ, αναρωτθκικαμε αν ο
καλλιτζχνθσ αγαποφςε ι όχι αυτζσ τισ γραβάτεσ. τθ ςυνζχεια, παρατθριςαμε το
ςχθματιςμό και τα παιδιά ςχολίαςαν ότι μοιάηει με ςτριφογυριςτό γλειφιτηοφρι και
μασ κυμίηει τα μαλλιά τθσ Ραπουνηζλ και τον Σηάκ και τθ φαςολιά.

Εικόνα 3: Εμείσ και το ζργο του
Genco Gulan «Big Escape»

3

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B6%CE%BF_
%CE%93%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BD
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Όταν ζφταςε θ ϊρα να φτιάξουμε τθν εγκατάςταςθ με τα αγαπθμζνα
αντικείμενα που ζφεραν μαηί τουσ, παρατθριςαμε ότι θ πλειοψθφία ιταν κοφκλεσ
Barbie και αυτοκινθτάκια, με εξαίρεςθ ζνα ηευγάρι κόκκινα βαφτιςτικά
παπουτςάκια και ζνα βότςαλο από αγαπθμζνθ παραλία.

Εικόνα 4: Θ δικι μασ εγκατάςταςθ

Εικόνα 5: Οι δικοί μασ κθςαυροί
μνιμθσ

Βιμα 4ο
Επιςτροφι ςτο ςχολείο και δθμιουργία ομαδικοφ κολάη με όλα τα κομμάτια που
είχαν χρθςιμοποιθκεί προθγουμζνωσ ςτθ βίντεο-εγκατάςταςθ ςτο μουςείο
(φωτογραφίεσ παιδιϊν και ηωγραφιςμζνα ςτοιχεία). Οι νθπιαγωγοί ηωγράφιςαν ςε
ζνα μεγάλο κομμάτι χαρτί μια πόλθ χρωματιςτι, χαροφμενθ, με χαμθλά ςπίτια, που
δε κφμιηε μεγάλθ πόλθ αλλά χωριό. Μια εικόνα τόπου, δθλαδι, που παραπζμπει
ςτθν περιοχι που βρίςκεται το ςχολείο, άρα αποτελεί και οικείο περιβάλλον για
τουσ μακθτζσ. Πάνω ςε αυτι τθ βάςθ τα παιδιά ζκαναν ςυνκζςεισ με όλα τα
κομμζνα κομμάτια και τισ φωτογραφίεσ τουσ που προθγουμζνωσ είχαν
χρθςιμοποιθκεί ςτο ζργο του Whitlock «Θ Οδόσ».
Βιμα 5ο
Γνωριμία ςτο ςχολείο με το ζργο του Παφλου και του Γιάννθ Γαΐτθ, προςζγγιςθ των
ποικίλων εικαςτικϊν μζςων και υλικϊν και παραγωγι ζργων εμπνευςμζνων από τθ
δουλειά των δφο καλλιτεχνϊν. υγκεκριμζνα, τα παιδιά αςχολικθκαν με τθν
τεχνικι του κολάη και παριγαγαν ομαδικό ζργο αντίςτοιχο του χαρτοπόλεμου του
Παφλου, τριςδιάςτατο δζντρο με χαρτί και ατομικά ζργα χρθςιμοποιϊντασ τα
ανκρωπάκια του Γαΐτθ (βλ. εποπτικό υλικό 1).
Βιμα 6ο
Αποςτολι υλικοφ προετοιμαςίασ από τισ μουςειοπαιδαγωγοφσ ςτισ εκπαιδευτικοφσ
με προτεινόμενα κζματα για ςυηιτθςθ και δράςεισ ςχετικά με τα ζργα τθσ ζκκεςθσ
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«100 χρόνια από τθ γζννθςθ του ςυλλζκτθ Γιϊργου Κωςτάκθ» ςτο Κ.Μ..Σ., ϊςτε να
δουλευτεί ςτο ςχολείο (βλ. Εκπαιδευτικό υλικό 3).
Βιμα 7ο
Επίςκεψθ ςτο Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ ςτθν ζκκεςθ Ρωςικισ
Πρωτοπορίασ4.
Σο ταξίδι μεταφζρεται αυτι τθ φορά ςτθ Ρωςικι Πρωτοπορία όπου οι μακθτζσ
γνωρίηουν μια μυςτθριϊδθ ταξιδεφτρια μζςα από τον κυβοφουτουριςτικό πίνακα
τθσ Lyubov Popova «Θ γυναίκα που ταξιδεφει»5 και διατρζχουν τισ μπλεγμζνεσ
διαδρομζσ και μονοπάτια μζςα ςτο ανεικονικό ζργο του Aleksander Rodchenko
«Εκφραςτικόσ ρυκμόσ»6. Πρόκειται για ανεικονικό ηωγραφικό ζργο με μπλεγμζνεσ
γραμμζσ που κυμίηουν χάρτθ και μονοπάτια που άλλοτε είναι ίςια και βατά και
άλλοτε μπλζκονται και δυςκολεφουν. Αποπνζει ζντονα τθν αίςκθςθ τθσ
χειρονομιακισ ηωγραφικισ. Θ διαδρομι ζχει «ρυκμό» και «μουςικότθτα».

Εικόνα 6: Μπροςτά ςτο ζργο τθσ
Lyubov Popova «Θ γυναίκα που
ταξιδεφει»

Ζτςι και θ δράςθ που ακολοφκθςε ςτθ ςοφίτα του μουςείου είχε ωσ ςτόχο τθν
αποτφπωςθ τθσ κίνθςθσ, του ρυκμοφ και τθσ μουςικισ ςε μεγάλα κομμάτια χαρτιοφ
ςτουσ τοίχουσ. Αρχικά, τα παιδιά κρατϊντασ με το ζνα απλωμζνο χζρι ζνα πινζλο με
χρϊμα ζπρεπε να ακολουκιςουν μια απλι κυκλικι πορεία το ζνα πίςω από το άλλο
με το χζρι να εφάπτεται ςτο χαρτί. τθ ςυνζχεια, ςταδιακά το ςϊμα λφκθκε οπότε
οι γραμμζσ βγικαν από τθν απλι ευκεία και ζγιναν καμπφλεσ και τεκλαςμζνεσ,

4

http://www.greekstatemuseum.com/kmst/exhibitions/article/716.html
http://www.greekstatemuseum.com/kmst/collections/db/search.html?primary_control_0=AN&seconda
ry_control_0=S&tertiary_control_text_0=%CE%A0%CE%BF%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%B1
%20%CE%9B%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CF%8C%CE%B2&sort_order=1&
start=151&show=1
6
http://www.greekstatemuseum.com/kmst/collections/db/search.html?primary_control_0=AN&seconda
ry_control_0=S&tertiary_control_text_0=%CE%A1%CE%BF%CF%84%CF%83%CE%AD%CE%B
D%CE%BA%CE%BF%20%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CF%84%
CF%81&sort_order=1&start=2&show=1
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γρθγορότερεσ, κοφτζσ, ςπιράλ και, ακοφγοντασ πλζον τα παιδιά περιςςότερο τθ
μουςικι, άφθναν το χζρι τουσ να χορζψει με το ρυκμό.

Εικόνα 8: Σο δικό μασ ομαδικό ζργο

Εικόνα 7: Ηωγραφίηουμε χορεφοντασ

Βιμα 8ο
Επίςκεψθ μουςείου ςτο ςχολείο.
τόχοσ τθσ επίςκεψθσ ιταν να γίνει ανάκλθςθ τθσ εμπειρίασ και αξιολόγθςθ, να
γίνει εξζλιξθ τθσ εικαςτικισ διςδιάςτατθσ αναπαράςταςθσ τθσ πόλθσ από τα παιδιά
ςε τριςδιάςτατθ, και να μοιραςτεί το ςχολείο με το μουςείο τθν εικαςτικι εξζλιξθ
των ζργων των παιδιϊν με αφορμι τισ επιςκζψεισ ςτο μουςείο.
Θ επίςκεψθ του μουςείου ξεκίνθςε με ανάκλθςθ των εμπειριϊν ςτο
μουςείο. Οι μουςειοπαιδαγωγοί εκτφπωςαν τισ φωτογραφίεσ των επιςκζψεων του
ςχολείου ςτουσ δυο χϊρουσ του μουςείου και όλοι μαηί ανακαλζςαμε τθν εμπειρία
μασ. Ζπειτα ηθτιςαμε από τα παιδιά να ηωγραφίςουν ςε Α4 με μαρκαδόρουσ ό,τι
τουσ ζκανε μεγαλφτερθ εντφπωςθ από τθν επίςκεψι τουσ ςτο μουςείο. Σα παιδιά
αποτφπωςαν το χϊρο, τισ μεγάλεσ ςκάλεσ, τα φϊτα, κρεμαςμζνα ζργα από τον
τοίχο, και τουσ εαυτοφσ τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ ωσ ομάδα να ςυμμετζχουν
ςτισ εικαςτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ ςοφίτα.

Εικόνα 9: Θυμόμαςτε τι είχαμε κάνει
ςτο μουςείο
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Αφοφ ςυηθτικθκαν οι ηωγραφιζσ τουσ, οι εκπαιδευτικοί ζδειξαν ςτισ
μουςειοπαιδαγωγοφσ ζναν πίνακα φελλοφ που δθμιοφργθςαν ςτθν τάξθ με τισ
φωτοτυπίεσ των παιδικϊν ζργων που είχαν δουλευτεί ςτο μουςείο, και ζπειτα
ξεκίνθςε μια επίδειξθ όλων των εικαςτικϊν εργαςιϊν των παιδιϊν που
πραγματοποιικθκαν ςτο ςχολείο. Αρχικά, παρουςίαςαν ζνα ομαδικό μεγάλο κολάη
που ζφτιαξε θ τάξθ χρθςιμοποιϊντασ όλεσ τισ δθμιουργίεσ των παιδιϊν και τισ
φωτογραφίεσ τουσ από τθ δραςτθριότθτα ςτο ΚΣΘ ςτο ζργο του Richard Whitlock.
Σο κολάη ιταν θ απεικόνιςθ μια μικρισ πόλθσ, ηωγραφιςμζνθσ από τισ
νθπιαγωγοφσ, με μικρά ςπίτια, χαμθλά –που κφμιηε τα Διαβατά, τθν περιοχι που
βρίςκεται το ςχολείο– και μζςα ςε αυτι τθν πόλθ, τα παιδιά είχαν κολλιςει τουσ
εαυτοφσ τουσ και τισ δθμιουργίεσ τουσ. τθ ςυνζχεια, τα παιδιά ζδειξαν ςτισ
μουςειοπαιδαγωγοφσ τα ζργα που δθμιοφργθςαν, εμπνευςμζνα από τον Καντίνςκι,
τον Μιρό, τον Παφλο, τον Γαΐτθ και τον Δροςίνθ με τισ νθπιαγωγοφσ τουσ ςτθν τάξθ.
τθ ςυηιτθςθ που ακολοφκθςε, για το ςχεδιαςμό τθσ δράςθσ του μουςείου
ςτο ςχολείο, αποφαςίςτθκε να βγάλουμε τθν πόλθ και τουσ εαυτοφσ μασ ζξω από
τθ διςδιάςτατθ αναπαράςταςθ και να δουλζψουμε με τριςδιάςτατεσ καταςκευζσ.
Αποφαςίςτθκε να καταςκευαςτεί μια πόλθ ςε βάςθ από μακετόχαρτο που παρείχε
το ςχολείο, να χρθςιμοποιθκοφν ζτοιμα ςπίτια καταςκευαςμζνα από χαρτόκουτεσ
από το μουςείο και τα παιδιά να κάνουν διαμόρφωςθ χωροταξικι τθσ πόλθσ, να τθ
ηωγραφίςουν, να ηωγραφίςουν τουσ εαυτοφσ τουσ ςε χάρτινα πιόνια που ιταν ιδθ
κομμζνα από το μουςείο και να τοποκετιςουν τον εαυτό τουσ το κακζνα ςτο
ςθμείο που επικυμοφςε ςτθν πόλθ που ζφτιαξαν από κοινοφ.

Εικόνα 10: Θ χάρτινθ τριςδιάςτατθ
πόλθ

Ζτςι και ζγινε. Παρουςιάςτθκε θ ιδζα ςτα παιδιά, δόκθκαν τα χαρτονζνια ςπίτια
και θ βάςθ και ςυηθτικθκε θ χωροταξία τθσ πόλθσ. τον προβλθματιςμό αν κα
πρζπει να μπουν δρόμοι με αυτοκίνθτα ι μονοπάτια για πεηοφσ, τα παιδιά
αποφάςιςαν ότι κα φτιάξουν μόνο ζναν κεντρικό δρόμο για αυτοκίνθτα και τα
ςπίτια κα ενϊνονται με πεηοδρόμουσ/ποδθλατοδρόμουσ για τουσ κατοίκουσ.
Αποφάςιςαν να βάψουν τα ςπίτια και να «φυτζψουν» όλθ τθν πόλθ με πράςινο και
10
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λουλοφδια, όπωσ κα ικελαν να είναι και θ γειτονιά τουσ. Σο επόμενο βιμα ιταν να
ηωγραφίςουν τουσ εαυτοφσ του πάνω ςε κομμζνα χαρτόνια /πιόνια και να
αποφαςίςουν ποφ κα τουσ τοποκετιςουν. Κάποια παιδιά ικελαν να είναι δίπλα
ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ για να κάνουν παρζα, κάποια παιδιά ικελαν να
τοποκετιςουν τουσ εαυτοφσ τουσ μζςα ςτα ςπίτια για να ζχουν τον δικό τουσ χϊρο
και να βλζπουν τουσ άλλουσ από τα παράκυρα και ζνα παιδί ικελε να είναι
κρυμμζνο πίςω από ζνα δζντρο για να μθν τον βλζπουν όλοι.

Εικόνα 11: Φτιάχνουμε τθν πόλθ μασ

Με το πζρασ τθσ επίςκεψθσ, ζγινε μια επιλογι από όλα τα ζργα των παιδιϊν
που δθμιουργικθκαν με αφορμι τθν από κοινοφ δράςθ, ζτςι ϊςτε να μαηευτεί ζνασ
ικανόσ αρικμόσ για να ςτθκεί μια ζκκεςθ με τα ζργα ςτθ ςοφίτα του μουςείου.
Ζγινε μια επιλογι από το ςφνολο με κριτιριο να υπάρχει τουλάχιςτον ζνα
αντιπροςωπευτικό ζργο από κάκε παιδί που να ζχει όμωσ και εικαςτικό
ενδιαφζρον. Ο ςτόχοσ ιταν να ςτθκεί μια αναδρομικι ζκκεςθ τθσ δράςθσ και θ
ζκκεςθ να γίνει εργαλείο αποτίμθςθσ, αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ, να
λειτουργιςει ωσ μζςο επιβράβευςθσ των ςυμμετεχόντων και να γίνει κοινωνόσ
όλου του εγχειριματοσ ςε γονείσ, αγαπθμζνουσ ανκρϊπουσ, φίλουσ και
ςυναδζλφουσ.

Εικόνα 12: Θ ζκκεςθ με τα ζργα των
παιδιϊν ςτθ ςοφίτα του μουςείου
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Βιμα 9ο
Η ζκκεςθ7 ςτικθκε από τθ μουςειοπαιδαγωγικι ομάδα του μουςείου ςτθ ςοφίτα
του μουςείου που χρθςιμοποιείται ωσ εργαςτιριο. Ο χϊροσ άδειαςε από τραπζηια
και καρζκλεσ, χωρίςτθκαν τα ζργα ςε κεματικζσ ενότθτεσ, τυπϊκθκαν λεηάντεσ με
τισ κεματικζσ και ταμπελάκια με τα ονόματα των δθμιουργϊν κάκε ζργου,
τυπϊκθκαν φωτογραφίεσ ςε Α3, Α4 και Α5 με ςτιγμιότυπα από τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ, τα τριςδιάςτατα ζργα τοποκετικθκαν ςτο χϊρο, θ τριςδιάςτατθ
καταςκευι τοποκετικθκε ςε ζνα κεκλιμζνο τραπζηι, ϊςτε να υπάρχει προοπτικι
από επάνω, και δθμιουργικθκε ζνασ πίνακασ με φωτογραφίεσ και βιματα των
δράςεων ςτουσ μουςειακοφσ χϊρουσ. Θ ζκκεςθ ςτικθκε λαμβάνοντασ υπόψθ και
τθ χρονικι εξζλιξθ τθσ δράςθσ αλλά και το φψοσ των νθπίων.

Εικόνα 13: Άποψθ τθσ ζκκεςθσ

Αποφαςίςτθκε ότι κα ζχει διάρκεια μιασ εβδομάδασ, ορίςτθκαν τα εγκαίνια,
ςτάλκθκαν προςκλιςεισ από το νθπιαγωγείο, και το μουςείο εξαςφάλιςε δωρεάν
είςοδο ςτουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ του ςε όλουσ τουσ επιςκζπτεσ τθσ ζκκεςθσ του
προγράμματοσ. Σα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ πραγματοποιικθκαν τθν πρϊτθ θμζρα και
παραβρζκθκε μεγάλοσ αρικμόσ γονζων, φίλων, ςυγγενϊν και ςυνάδελφων από το
μουςείο. Οι νθπιαγωγοί και οι μουςειοπαιδαγωγοί ζκαναν μια παρουςίαςθ του
προγράμματοσ και τθσ ζκκεςθσ και κάκε παιδί οδιγθςε τουσ ςυνοδοφσ του ςτθ
δικιά του διαδρομι ςτα ζργα.
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Εικόνα 14: Σα βιματα των δράςεων
ςτουσ μουςειακοφσ χϊρουσ

Όλεσ οι δράςεισ βοικθςαν υποδόρια τθν ανάπτυξθ ςχζςεων ανάμεςα ςτα
παιδιά, τισ εκπαιδευτικοφσ και τισ μουςειοπαιδαγωγοφσ. Οι αλλεπάλλθλεσ ομαδικζσ
και ατομικζσ δραςτθριότθτεσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ ενδυνάμωςαν τθ
ςυνεργατικότθτα, τθν ομαδικότθτα και τθν ελεφκερθ εικαςτικι ζκφραςθ τθσ
ομάδασ.

Αξιολόγηςη
Θ ςυηιτθςθ με τα παιδιά, όταν επιςκζφκθκαν το Κρατικό Μουςείο φγχρονθσ
Σζχνθσ (ΚΜΣ) ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν, μερικοφσ μινεσ μετά τθν πρϊτθ τουσ
επίςκεψθ ςτο Κζντρο φγχρονθσ Σζχνθσ Θεςςαλονίκθσ (ΚΣΘ) ςτο λιμάνι, απζδειξε
ότι κυμοφνταν τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςτο μουςείο και τισ δράςεισ που
πραγματοποιικθκαν ςτθν προθγοφμενθ επίςκεψθ.
Κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτο ςχολείο
αποδείχκθκε από τα ςχόλια των παιδιϊν ότι κυμοφνταν ςτοιχεία από τθν επίςκεψθ
ςτο ΚΜΣ, όπωσ το ζργο τθσ Popova (που ιταν βζβαια αναρτθμζνο και ςτθν τάξθ
τουσ), το όνομα του ςυλλζκτθ Γιϊργου Κωςτάκθ, αλλά και τθ δράςθ
«Ηωγραφίηοντασ τθ μουςικι».
Με τθ δράςθ ανάκλθςθσ «Σι κυμάμαι από το μουςείο» παρατθρικθκε ςτισ
ηωγραφιζσ των παιδιϊν ότι κυμοφνταν τα πολλά ςκαλιά, τουσ μεγάλουσ χϊρουσ με
τα πολλά παράκυρα από ζξω, τισ αφαιρετικζσ εικόνεσ με τισ μπλεγμζνεσ γραμμζσ
και τα ςχιματα, τθν ομάδα που περπατοφςε ςτουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ και το
εργαςτιριο ςτθ ςοφίτα.
Κατά τθ διάρκεια του κακθμερινοφ προγράμματοσ ςτο ςχολείο γίνονταν ςυχνά
ςυηθτιςεισ για το πότε κα ξαναεπιςκεφκοφν το μουςείο και παρακζτονταν πολλά
κετικά ςχόλια και αναμνιςεισ.
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Παρατθρικθκε από τισ νθπιαγωγοφσ μια αλλαγι ςτον τρόπο που τα παιδιά
ηωγράφιηαν και ςυγκεκριμζνα άρχιςαν να κάνουν πιο ελεφκερεσ και άφοβεσ
αναμείξεισ χρωμάτων ςτθ ηωγραφικι με πινζλο και να χρθςιμοποιοφν περιςςότερα
ςχιματα ςτα ςχζδιά τουσ.
Σζλοσ, κατά τθ διάρκεια των εγκαινίων τθσ ζκκεςθσ παρατθριςαμε κετικζσ
αντιδράςεισ από γονείσ και παιδιά, τα οποία περιζγραφαν και ανζλυαν ςτουσ γονείσ
τουσ τα ζργα τουσ.

Παράρτημα (i)
Γεϊργιοσ Δροςίνθσ
Ό,τι ζχεις μζσα σου παιδιάτικο
Ό,τι ζχεισ μζςα ςου παιδιάτικο
ςα κθςαυρό να το φυλάξεισ
τουσ λογιςμοφσ, τουσ πόκουσ ςου άλλαξε,
μ' αυτό ποτζ να μθν αλλάξεισ.
Όποτε τθσ ηωισ τα ψεφτικα
κι άςχθμα, ςφίγγουν τθν καρδιά ςου,
μζςα ς' ό,τι φφλαξεσ παιδιάτικο
κα βρίςκεισ τθν παρθγοριά ςου.
Κι όταν χλωροφυλλιάςει θ όψθ ςου
και ςτα μαλλιά ςου πζςουν χιόνια,
μόνο ό,τι φφλαξεσ παιδιάτικο
κα μείνει απείραχτο απ' τα χρόνια.
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