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Συμμετζχοντεσ
Σχολείο: Γυμνάςιο-Λφκειο που λειτουργεί εντόσ του Ειδικοφ Καταςτήματοσ
Κράτηςησ Νζων Αυλώνα (Ε.Κ.Κ.Ν.Α)
Τάξθ / Τμιμα: Ομάδα μακθτϊν από Αϋ& Β’ Γυμναςίου και Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου
Αρικμόσ μακθτϊν: 40
Αρικμόσ παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μακθτϊν: 37
Χϊρεσ προζλευςθσ των παλιννοςτοφντων / αλλοδαπϊν μακθτϊν: Αφγανιςτάν,
Αλγερία, Αλβανία, Αρμενία, Ιράν, Λικουανία, Μαρόκο, ουμανία, ωςία, Σουδάν.
Προφίλ τθσ τάξθσ: Οι περιςςότεροι από τουσ παραπάνω μακθτζσ είναι κάποια
χρόνια ςτθν Ελλάδα και επικοινωνοφν αρκετά καλά ςτα ελλθνικά. Οι υπόλοιποι
μακθτζσ είναι πολφ λίγο καιρό ςτθ χϊρα και δυςκολεφονται περιςςότερο ςτθ χριςθ
τθσ γλϊςςασ, ενϊ μερικοί δεν ξζρουν κακόλου Ελλθνικά. Στισ τάξεισ-τμιματα
υπάρχει αρκετι ανομοιογζνεια, πολλά επίπεδα και αρκετζσ ςυγκροφςεισ ανάμεςα
ςτουσ μακθτζσ.
Ονόματα εκπαιδευτικών: Ρζτροσ Δαμιανόσ - Μακθματικόσ/Διευκυντισ, Βαςιλικι
Δουηζνθ - Κακθγιτρια
Εικαςτικϊν, Λαμπρινι Ραπαδιμα - Φιλόλογοσ/
Μουςειολόγοσ.
Μουςείο: Εθνικό Μουςείο Σφγχρονησ Τζχνησ, Αθήνα
Συλλογι ι αντικείμενα που ζγιναν αντικείμενα διαπραγμάτευςθσ: Επιλεγμζνα ζργα
ςφγχρονθσ τζχνθσ από τισ Συλλογζσ του ΕΜΣΤ ι ζργα που ζχουν παρουςιαςτεί ςε
εκκζςεισ του και ςυγκεκριμζνα ζργα των Δθμιτρθ Αλθκεινοφ, Μπιλ Βιόλα, Κζντελ
Γκιρσ, Κοκζν Εργκοφν, Ζμιλυ Ηαςίρ, Βλάςςθ Κανιάρθ, Κάρλοσ Μόττα, Αντρζα
Μπάουερσ και Τηορτη Οςόντι.
Διαπολιτιςμική δυναμική που διακρίνεται ςτα ςυγκεκριμζνα αντικείμενα:
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ που βιϊνουν οι ζγκλειςτοι
μακθτζσ, τα ψυχολογικά τουσ αδιζξοδα και τα προβλιματα που αντιμετωπίηουν
κατά τθν επανζνταξι τουσ ςτθν κοινωνία, κακϊσ και τθν πολυπολιτιςμικι ςφνκεςθ
τθσ ομάδασ των μακθτϊν, επιλζχκθκαν ζργα με, κυρίωσ, κοινωνικό και πολιτικό
περιεχόμενο και αναφορζσ ςε υπαρξιακζσ αναηθτιςεισ. Μζςα από τον διάλογο και
με αφορμι τα ζργα, οι μακθτζσ ενκαρρφνκθκαν να εκφράςουν προςωπικζσ
απόψεισ και εμπειρίεσ για ζννοιεσ, όπωσ ο πόλεμοσ, θ βία, θ μετανάςτευςθ, οι
διαχωριςτικζσ γραμμζσ, ο αποκλειςμόσ, ο ρατςιςμόσ, ο εγκλειςμόσ, τα ανκρϊπινα
δικαιϊματα, ο δθμόςιοσ/ιδιωτικόσ χϊροσ, θ ςυνεργαςία και θ κοινωνικι ςυνοχι.
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Όνομα μουςειοπαιδαγωγοφ ή άλλου προςώπου του μουςείου: Κλεάνκθ - Χριςτίνα
Βαλκανά, Μαρίνα Τςζκου.

Στόχοι
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι να ςυμβάλει ςτθν άμεςθ επαφι, εναςχόλθςθ
και ενδιαφζρον των μακθτϊν με τθ Σφγχρονθ Τζχνθ μζςα από το μάκθμα των
Εικαςτικϊν, και να βοθκιςει ςτθν ψυχικι και πνευματικι τουσ καλλιζργεια, κακϊσ
και ςτθν κοινωνικοποίθςι τουσ. Ωσ προτεραιότθτα προβάλλεται θ ανεκτίμθτθ αξία
του μακιματοσ των Εικαςτικϊν ειδικά ςε αυτόν τον χϊρο.
Επιπλζον, ςκοπόσ είναι θ ανάδειξθ του ςυςχετιςμοφ των ζργων τζχνθσ με
διαχρονικά πολιτικά ηθτιματα και θ ερμθνεία των ςυμβόλων και των μθνυμάτων
τθσ τζχνθσ ςε ςυςχετιςμό με τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα.
Συναιςθηματικόσ τομζασ
Κοινωνικοί ςτόχοι : Οι μακθτζσ
-Να αναπτφξουν κοινωνικζσ και ψυχικζσ αρετζσ, όπωσ θ ςυνεργαςία, θ
υπευκυνότθτα, θ αυτοπεικαρχία, θ αυτοεκτίμθςθ και θ κοινωνικοποίθςθ.
-Να δθμιουργιςουν, να ςχεδιάςουν, να καταςκευάςουν, να διαςκεδάςουν.
-Να εξωτερικεφςουν τα ςυναιςκιματα τουσ και να επικοινωνιςουν με τουσ
ςυνανκρϊπουσ τουσ.
-Να ψυχαγωγθκοφν ευχάριςτα και δθμιουργικά.
-Να ςυνεργαςτοφν, ϊςτε κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ να αναπτφξει τισ ιδιαίτερεσ
ικανότθτζσ του, και όλοι μαηί να δϊςουν ζνα αποτζλεςμα.
-Μζςα από τθ δθμιουργία, να αφυπνίςουν το νου και να δραςτθριοποιιςουν τθ
φανταςία τουσ.
-Μζςα από τθ ςυλλογικι προςπάκεια να κοινωνικοποιθκοφν, κυρίωσ αυτοί που
αιςκάνονται περικωριοποιθμζνοι και αποκομμζνοι από το περιβάλλον.
-Να μάκουν να ςυνεργάηονται, να ανταλλάςςουν απόψεισ, να ςζβονται τθ
διαφορετικότθτα.
Ηκικοί ςτόχοι :
-Να αναπτφξουν θκικζσ αξίεσ, όπωσ θ ευγενισ άμιλλα, θ αλλθλεγγφθ.
-Να αναπτφξουν το ςεβαςμό τθσ προςωπικισ ελευκερίασ και δθμιουργικότθτασ.
-Να διευρφνουν τουσ πνευματικοφσ τουσ ορίηοντεσ και να αξιοποιιςουν τισ
καλλιτεχνικζσ τουσ δεξιότθτεσ.
-Να ανακτιςουν τθ χαμζνθ αυτοπεποίκθςθ και αυτοεκτίμθςθ.
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Γνωςτικόσ τομζασ
-Απόκτθςθ γνϊςεων που ςχετίηονται με τθ Ηωγραφικι ςε εκνικό και διεκνζσ
επίπεδο.
-Γνωριμία με ςθμαντικοφσ ηωγράφουσ και γλφπτεσ και με το ζργο τουσ ςε εκνικό και
διεκνζσ επίπεδο.
-Απόκτθςθ δεξιοτιτων για τθ δθμιουργία ηωγραφικϊν επιφανειϊν.
-Κατανόθςθ και ανάλυςθ μζςω τθσ τζχνθσ δφςκολων εννοιϊν, όπωσ θ
μετανάςτευςθ, τα όρια (ςφνορα χωρϊν, προςωπικά όρια κ.ά.), θ βία, ο πόλεμοσ και
ο διωγμόσ.
-Γνωριμία με τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα και αποδοκιμαςία των περιπτϊςεων
παραβίαςισ τουσ, μζςα από ζναν διαπολιτιςμικό διάλογο.

Σφνδεςη με Πρόγραμμα Σπουδών
Θ ςυνεργαςία με το Εκνικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ και οι δράςεισ οι οποίεσ
πραγματοποιικθκαν ζχουν άμεςθ ςφνδεςθ με το Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςε ό,τι
αφορά ςτα μακιματα των Εικαςτικϊν, τθσ Λογοτεχνίασ και τθσ Νεοελλθνικισ
Γλϊςςασ.
Ρριν τθν επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτο ςχολείο μασ, ζγινε
προετοιμαςία όλων των μακθτϊν από τισ φιλολόγουσ του ςχολείου μζςα από το
μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ ςτθν ζννοια τθσ
μετανάςτευςθσ.
Επίςθσ, όλθ θ καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα των μακθτϊν που ακολοφκθςε τισ
επιςκζψεισ των μουςειοπαιδαγωγϊν είναι αποτζλεςμα τθσ εικαςτικισ παιδείασ που
οι μακθτζσ ζχουν λάβει μζςα από το μάκθμα των Εικαςτικϊν. Θ ςυνεργαςία μεταξφ
των μακθτϊν, που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία των ζργων, ζχει επιτευχτεί
μζςα από τα Εικαςτικά ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ομαδικι καλλιτεχνικι
ζκφραςθ.

Δράςεισ
Θ ιδζα τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςυνεργαςίασ αυτισ ξεκίνθςε από τθν θμερίδα
«Σχολικζσ Επιςκζψεισ ςε Μουςεία ςτο πλαίςιο τθσ Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ»,
ςτο ξενοδοχείο Τιτάνια ςτισ 19/01/2013 που υλοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ
υποδράςθσ 9.5 «Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ μακθτϊν» τθσ Ρράξθσ «Εκπαίδευςθσ
Αλλοδαπϊν και Ραλιννοςτοφντων Μακθτϊν». Στθν θμερίδα αυτι ο διευκυντισ και
οι κακθγιτριεσ του Γυμναςίου - Λυκείου του Ε.Κ.Κ.Ν.Α. είχαν τθν πρϊτθ επικοινωνία
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με τισ μουςειοπαιδαγωγοφσ του Εκνικοφ Μουςείου Σφγχρονθσ Τζχνθσ. Σε αυτιν τθν
πρϊτθ ςυνάντθςθ αποφαςίςτθκε το κζμα τθσ ςυνεργαςίασ να είναι θ προθγοφμενθ
ζκκεςθ του Μουςείου με κζμα «Τζχνθσ Ρολιτικι». Στθν ζκκεςθ αυτι τα ζργα
πραγματεφονταν τισ ζννοιεσ τθσ μετανάςτευςθσ, των διαχωριςτικϊν γραμμϊν, τθσ
βίασ, τθσ καταςτροφισ του περιβάλλοντοσ, και πολλζσ ακόμα.
Το κζμα επιλζχτθκε για να γνωρίςουν οι μακθτζσ τθ ςφγχρονθ τζχνθ και να
δραςτθριοποιθκοφν ςτθν καταςκευι δικϊν τουσ ζργων ηωγραφικισ. Επίςθσ, μζςω
των ςυγκεκριμζνων ζργων που κα παρουςιάηονταν, οι μακθτζσ κα πραγματεφονταν
ζννοιεσ, όπωσ μετανάςτευςθ, πολυπολιτιςμικζσ κοινωνίεσ, κλειςτά όρια, φτϊχεια,
παράνομθ μετανάςτευςθ, διαχωριςτικζσ γραμμζσ - ςφνορα, πόλεμοσ, διωγμοί,
πρόςφυγεσ, ςυρματοπλζγματα, οριοκετιςεισ ςε προςωπικό επίπεδο,
διαπροςωπικζσ ςχζςεισ και επικοινωνία.
Λόγω των ειδικϊν ςυνκθκϊν που οι μακθτζσ μασ βιϊνουν, θ εναςχόλθςθ με τθ
ηωγραφικι δθμιουργεί - ςτο μζτρο του δυνατοφ - τισ απαραίτθτεσ ςυνκικεσ για
καλφτερθ ςυνφπαρξθ και ψυχικι ιςορροπία. Ακόμα, οι τζχνεσ και θ ηωγραφικι είναι
μια απαςχόλθςθ που κινεί τθ φανταςία και προςφζρει τθ χαρά και τθν απόλαυςθ
τθσ δθμιουργίασ, απαιτϊντασ μόνο λίγθ υπομονι και προςοχι ςτθν εκτζλεςθ.
Ειδικά όταν είναι ομαδικι θ όλθ διαδικαςία τθσ δθμιουργίασ, τότε θ τζχνθ
προςφζρει και τθ χαρά τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ φιλίασ.
Επιδίωξθ του ςχολείου είναι θ καλλιτεχνικι αφφπνιςθ των μακθτϊν του, γιατί
πζρα από τθν αιςκθτικι ςυγκίνθςθ που παρζχει, ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθ
δθμιουργία ι αναγζννθςθ χαρακτιρων και αντιλιψεων που επιδροφν ςτθν
αρμονικι και ενδεδειγμζνθ κοινωνικι ςυμπεριφορά.
Επόμενο βιμα ιταν θ ειςαγωγι των μακθτϊν ςτισ παραπάνω ζννοιεσ από τισ
κακθγιτριζσ τουσ. Σκοπόσ ιταν, ςτθν παρουςίαςθ που κα ζκαναν οι
μουςειοπαιδαγωγοί των ζργων τθσ ζκκεςθσ «Τζχνθσ Ρολιτικι», οι μακθτζσ να ιταν
εξοικειωμζνοι με τισ παραπάνω ζννοιεσ. Οι φιλόλογοι του ςχολείου μζςα ςτο
μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και τθσ Νεοελλθνικισ Λογοτεχνίασ ςυηιτθςαν
με τα παιδιά και τα ειςιγαγαν ςτισ ηθτοφμενεσ ζννοιεσ μζςα από κείμενα, αλλά και
μζςα από τα προςωπικά τουσ βιϊματα. Συγκεκριμζνα, οι μακθτζσ διδάχκθκαν
κείμενα που αφοροφν ςτθ μετανάςτευςθ και ςτα ςφνορα, όπωσ «Θ καλι μζρα από
το πρωί φαίνεται» και «Δφο γράμματα τθσ Χαράσ» του Θ. Βαλτινοφ, «Ταξίδι χωρίσ
επιςτροφι» τθσ Δ. Σωτθρίου, «Αναμνιςεισ τθσ Κωνςταντίνασ από τθ Γερμανία» τθσ
Α. Ηζθ, «Ο δρόμοσ για τον Ραράδειςο είναι μακρφσ» τθσ Μ. Κλιάφα, «Για τον όρο
ϋμετανάςτεσϋ» του Μ. Μπρεχτ και ςυηιτθςαν για τουσ όρουσ «μετανάςτθσ» και
«πρόςφυγασ». Επίςθσ, επιχειρικθκε ςυςχετιςμόσ των αντίςτοιχων ζργων τζχνθσ
που παρουςιάηονται ςτα ςχολικά βιβλία τθ Λογοτεχνίασ με τθ κεματικι των
κειμζνων, όπωσ, π.χ. το ζργο του Βλάςθ Κανιάρθ «Εγκατάςταςθ» από τθν
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περιοδεφουςα ζκκεςθ ςτθ Δυτικι Γερμανία («Gastarbeiter-Fremdarbeiter»), κακϊσ
και γκράφιτι από το τείχοσ του Βερολίνου. Επιπλζον, δεδομζνου ότι το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα τθσ ζκκεςθσ «Τζχνθ και Ρολιτικι» είχε απϊτερο ςκοπό τθν ανάδειξθ
των Ανκρϊπινων Δικαιωμάτων, ζγινε προετοιμαςία τθσ επίςκεψθσ ςτο πλαίςιο του
προγράμματοσ Αγωγισ Υγείασ «Ανκρϊπινα Δικαιϊματα-Ξενοφοβία-ατςιςμόσ» που
υλοποιικθκε φζτοσ ςτο ςχολείο μασ και οι μακθτζσ κατζκεςαν ςκζψεισ, ςχζδια και
ποιιματα που αφοροφςαν ςε αυτι τθ κεματικι και κυρίωσ ςτουσ ςυμβολιςμοφσ τθσ
ελευκερίασ.
Στο πλαίςιο του μακιματοσ των Εικαςτικϊν ζγινε και θ απαραίτθτθ
προετοιμαςία των μακθτϊν που χρειαηόταν να γίνει και ςε ό,τι αφορά τισ ζννοιεσ
τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ. Οι μακθτζσ δεν ιταν εξοικειωμζνοι με τθν ςφγχρονθ τζχνθ,
τισ γλυπτικζσ εγκαταςτάςεισ και τθν εννοιολογικι τζχνθ. Ρραγματοποιικθκαν,
λοιπόν, μακιματα κεωρίασ τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ, πιο εντατικά ςτο Λφκειο όπου το
επίπεδο τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ είναι υψθλό. Χρθςιμοποιικθκαν ψθφιακά μζςα και
προβολζσ. Αρχικά, ςυηθτικθκε τι είναι θ Τζχνθ γενικότερα, ποιοί είναι οι ςκοποί τθσ
και πϊσ μζςα από ζνα ζργο μπορεί ο καλλιτζχνθσ να κρίνει γεγονότα και να
«μιλιςει» για τθν κοινωνία. Οι μακθτζσ είδαν ζργα μοντζρνασ και ςφγχρονθσ τζχνθσ
από το διαδίκτυο και από ψθφιακζσ προβολζσ και ωσ εργαςία ανζλαβαν να
διαλζξουν κάποια ζργα και να τα παρουςιάςουν ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ μζςα ςτθν
τάξθ.
Επόμενο ςτάδιο τθσ καλλιτεχνικισ προετοιμαςίασ των μακθτϊν για τθν
επίςκεψθ του Μουςείου ιταν οι παρουςιάςεισ καλλιτεχνϊν. Στο μάκθμα των
Εικαςτικϊν παρουςιάςτθκαν ςφγχρονοι καλλιτζχνεσ και το ζργο τουσ. Ενδεικτικά,
κάποιοι από τουσ καλλιτζχνεσ που παρουςιάςτθκαν, ςε εκνικό επίπεδο, ιταν θ
Δανάθ Στράτου, ο Δθμιτρθσ Αλθκεινόσ, ο Κυριάκοσ Μορταράκοσ, και ο Βλάςθσ
Κανιάρθσ. Σε διεκνζσ επίπεδο, παρουςιάςτθκαν οι Ντάμιεν Χίρςτ, Κίκι Σμικ,
Γουίλιαμ Κζντριτη, Τηεφ Κουνσ, Ρολ ΜακΚάρκι, Σίντι Σζρμαν, Άι Γουεϊγουζι, Λίντα
Μπζνγκλισ, Μαρίνα Αμπράμοβιτσ και Κζντελ Γκιρσ. Μζςα από ςυηθτιςεισ ζγινε θ
απαραίτθτθ επικοινωνία των μακθτϊν με τθν ςφγχρονθ τζχνθ, τισ γλυπτικζσ
εγκαταςτάςεισ, τθν τζχνθ του assemblance αλλά και τθν βίντεο τζχνθ. Ακολοφκθςε
ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ για τθ ςφγχρονθ τζχνθ και τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ
ζνα ζργο τζχνθσ μπορεί να «ανοίξει» διάλογο με τον κεατι και να τον προτρζψει να
ςκεφτεί κριτικά για τα γεγονότα γφρω του. Στο τζλοσ των μακθμάτων αυτϊν οι
μακθτζσ ιταν ςε κζςθ να ςυηθτιςουν για ζνα ςφγχρονο ζργο, αλλά και να κάνουν
«διάλογο» με ζνα ζργο και να αποκρυπτογραφιςουν τα μθνφματά του.
Επόμενο βιμα τθσ ςυνεργαςίασ ιταν θ επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτο
ςχολείο μασ. Ρραγματοποιικθκαν δφο επιςκζψεισ, κατά τθ διάρκεια των οποίων οι
μακθτζσ προςζγγιςαν με βιωματικό τρόπο, μζςω προβολϊν, επιλεγμζνα ζργα
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ςφγχρονων ελλινων και ξζνων καλλιτεχνϊν, που ανικουν ςτισ ςυλλογζσ του ΕΜΣΤ ι
ζχουν παρουςιαςτεί ςε εκκζςεισ του. Μζςω των ζργων οι μακθτζσ ιρκαν ςε επαφι
με εναλλακτικοφσ τρόπουσ καλλιτεχνικισ ζκφραςθσ, με διαφορετικζσ πρακτικζσ και
υλικά, κακϊσ και με ζνα εφροσ κεμάτων. Ο διάλογοσ που αναπτφχκθκε με αφορμι
τα ζργα αποςκοποφςε ςτθν αιςκθτικι καλλιζργεια, τθν ευαιςκθτοποίθςθ, κακϊσ
και τθν ενκάρρυνςθ τθσ αυτοζκφραςθσ και τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςτουσ
μακθτζσ.

Εικόνα 1: Θ επίςκεψθ των επιμελθτριϊν
του ΕΜΣΤ ςτο ςχολείο

Ο διάλογοσ μεταξφ των μουςειοπαιδαγωγϊν και των μακθτϊν ιταν
αμφίδρομοσ και εποικοδομθτικόσ. Οι μακθτζσ ςτθν αρχι δυςκολεφτθκαν να πάρουν
μζροσ ςε αυτόν, φοβοφμενοι ότι θ κριτικι τουσ ςκζψθ δεν κα ιταν θ ςωςτι.
Σφντομα όμωσ ανακάλυψαν πωσ οι πρϊτεσ δειλζσ τουσ απαντιςεισ ιταν αφορμι
για καινοφριο διάλογο από τισ μουςειοπαιδαγωγοφσ και δεν ιταν «λάκοσ». Θ
ςυηιτθςθ για τουσ καλλιτζχνεσ και το ζργο τουσ ιταν μεςτι και επίκαιρθ για τθν
πραγματικότθτα των μακθτϊν.
Το τελευταίο ζργο που παρουςιάςτθκε ιταν τθσ Άντρεα Μπάουερσ το No
Olvidado (Not Forgotten) όπου θ καλλιτζχνθσ ζγραψε πάνω ςε ςχζδια τα ονόματα
κάποιων παράνομων μεταναςτϊν που πζκαναν προςπακϊντασ να περάςουν τα
ςφνορα από το Μεξικό ςτισ ΘΡΑ. Το ζργο από μακριά φαίνεται ςαν ζνασ τοίχοσ που
ςτθν κορυφι του ζχει ςυρματοπλζγματα. Με μια γριγορθ πρϊτθ ματιά πιςτεφει
κανείσ πωσ είναι τοίχοσ από φυλακι. Με αφορμι αυτό το ζργο ηθτικθκε από τουσ
μακθτζσ να κάνουν από ζνα προςχζδιο με κζμα τθν ελευκερία. Θ προςπάκεια ιταν
οι μακθτζσ να εςτιάςουν ςτθν αντίκετθ κατεφκυνςθ από το παραπάνω ζργο, το
οποίο αντιπροςϊπευε τθν αναγκαςτικι παραμονι των ανκρϊπων μζςα ςτα ςφνορα
μιασ χϊρασ. Οι μακθτζσ ενκαρρφνκθκαν να ςχεδιάςουν το αντίκετο από τον
εγκλειςμό και τον περιοριςμό που αντιπροςϊπευαν τα ζργα που είδαν και να
ανατρζψουν τα όρια, ςχεδιάηοντασ τθν ελευκερία.
Στθν αρχι αρκετοί μακθτζσ ιταν μουδιαςμζνοι και δεν ιξεραν τι να
ςχεδιάςουν. Μετά από παρότρυνςθ ξεκίνθςαν όλοι να γεμίηουν το χαρτί μπροςτά
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τουσ. Το ςχζδια που ςτο τζλοσ παρουςιάςτθκαν ιταν αποκαλυπτικά. Κάποια μόνο
με μολφβι και κάποια με χρϊμα ιταν εκφράςεισ τθσ ελευκερίασ με τρόπο που μόνο
οι μακθτζσ του ςχολείου μασ κα μποροφςαν να αποδϊςουν.

Εικόνα 2, 3: Ρροςχζδιο μακθτι

Τελικόσ ςτόχοσ ιταν να παραχκεί ζνα μεγάλο ςε διαςτάςεισ ζργο, όπου όλα τα
προςχζδια των μακθτϊν κα ενϊνονταν ςε μια εικόνα κάτω από το κζμα
«Ελευκερία». Μζςα ςτισ επόμενεσ εβδομάδεσ ακολοφκθςε ςυηιτθςθ με τουσ
μακθτζσ ϊςτε να βρεκεί μια ενιαία εικόνα όπου όλα τα προςχζδια κα ζβριςκαν τθ
κζςθ τουσ.

Εικόνα 4: Ρροετοιμαςία για ομαδικό
ζργο

Στο τζλοσ δυο εικόνεσ προζκυψαν. Θ μια αφορά ζναν ανιλικο κρατοφμενο τθ
ςτιγμι τθσ αποφυλάκιςισ του, όπου περνϊντασ τθν πφλθ τθσ φυλακισ αναρωτιζται:
«Και τϊρα τι κάνω;». Θ ερϊτθςθ αφορά το μζλλον του, ποιο δρόμο κα μπορζςει να
ακολουκιςει. Ιδεατόσ είναι ο δρόμοσ που ποκεί, ο οποίοσ είναι ο καλόσ δρόμοσ, ο
δρόμοσ τθσ επανζνταξθσ ςτθν κοινωνία βρίςκοντασ ςπίτι, δουλειά και οικογζνεια,
αλλά και ο πιο δφςκολοσ ταυτόχρονα, από τθ ςτιγμι που είναι αποφυλακιςμζνοσ
και αναρωτιζται πϊσ κα βρει δουλειά.
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Εικόνα 5: «Και τϊρα τι κάνω;»

Θ δεφτερθ εικόνα αφορά ςτισ επιλογζσ. Μια φράςθ ενόσ μακθτι ιταν «Για μζνα
ελευκερία είναι να ζχω επιλογζσ». Από αυτιν τθ φράςθ γεννικθκε θ δεφτερθ
εικόνα.

Εικόνα 6: «Ελευκερία είναι να ζχω
επιλογζσ»

Μια ομάδα μακθτϊν ξεκίνθςε να ςυμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό των ζργων με
ενκουςιαςμό. Στθν αρχι δυςκολεφτθκαν ςτον ςυνδυαςμό όλων των προςχεδίων,
αλλά ςτο τζλοσ θ εικόνα που ςχεδιάςτθκε δικαίωςε τον κόπο τουσ. Αρκετό χρόνο
πιρε ο ςχεδιαςμόσ του εξωτερικοφ τοίχου τθσ φυλακισ. Για να ςχεδιαςτεί με
ευκείεσ γραμμζσ, επιςτρατεφτθκαν ό,τι υλικά μποροφςαν να βρεκοφν,
ςυμπεριλαμβανομζνου και ενόσ πάγκου.
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Εικόνα 7: Ο τοίχοσ τθσ φυλακισ

Πταν το ςχζδιο τελείωςε, μια από τισ ερωτιςεισ που δζχτθκαν οι μακθτζσ ςχεδιαςτζσ ιταν για ποιο λόγο ο ουρανόσ είναι τόςο λίγοσ, ενϊ κάποιοσ κα
περίμενε να είναι ςχεδόν όλο το ζργο ζνασ ουρανόσ, από τθ ςτιγμι που το ζργο
πραγματεφεται τθν ελευκερία. Θ απάντθςθ των μακθτϊν ιταν πωσ οι άνκρωποι
ζξω από τθν φυλακι όντωσ κεωροφν τον ουρανό ελευκερία, ενϊ για εκείνουσ ιςχφει
πωσ δεν μποροφν να κοιτάξουν τον ουρανό χωρίσ να δουν και κάγκελα ι ςφρματα
μαηί. Θ πραγματικότθτά τουσ είναι τα ςυρματοπλζγματα και οι τοίχοι, και ελευκερία
για εκείνουσ είναι να διαβοφν τθν πόρτα προσ τθν κοινωνία.
Οι δθμιουργίεσ των μακθτϊν προχϊρθςαν και ζφταςε θ ςτιγμι για τθ δεφτερθ
επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν του Εκνικοφ Μουςείου Σφγχρονθσ Τζχνθσ. Κατά
τθ δεφτερθ επίςκεψθ ςυνεχίςτθκε θ προβολι ζργων τζχνθσ και ο διάλογοσ πάνω
ςτα κζματα που προαναφζρκθκαν.
Το επόμενο ςτάδιο τθσ ςυνάντθςθσ αυτισ ιταν πρακτικό. Σε εκείνθ τθν
ςυνάντθςθ ξεκίνθςαν οι μακθτζσ να βάηουν χρϊμα ςτα δυο μεγάλα ζργα.
Απλϊκθκαν τα ζργα ςτθν αυλι του ςχολείου και προςκλικθκαν όλοι οι μακθτζσ του
Γυμναςίου και του Λυκείου να ςυμμετάςχουν ςτο χρωματιςμό.

Εικόνα 8: Ομαδικι ηωγραφικι

Οι οδθγίεσ δόκθκαν από τισ υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ και τισ
μουςειοπαιδαγωγοφσ και τα πινζλα ξεκίνθςαν. Θ διαδικαςία ιταν εκπλθκτικι.
Μακθτζσ από διαφορετικζσ χϊρεσ ενϊκθκαν και χρωμάτιηαν δίπλα-δίπλα. Ο κάκε
ζνασ δοφλευε το κομμάτι του αλλά όλεσ αυτζσ οι χωριςτζσ ηωγραφιζσ κα ενϊνονταν
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τελικά ςε μια ενιαία. Στθν αρχι οι περιςςότεροι μακθτζσ ιταν διςτακτικοί επειδι
ςκεφτόντουςαν τθ «ηωγραφικι τουσ ζκκεςθ» μπροςτά ςε όλο το ςχολείο. Κακϊσ
περνοφςε θ ϊρα όμωσ και ζνασ-ζνασ αποφάςιηε να πάρει παλζτα και πινζλο, θ αυλι
γζμιςε χρϊματα και χαροφμενθ δθμιουργικι διάκεςθ.
Τα ζργα που ξεκίνθςαν ςτθν αυλι του ςχολείου ζπρεπε να ςυνεχιςτοφν με
απϊτερο ςτόχο τθν ζκκεςι τουσ ςτο Εκνικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ. Μια ομάδα
από αρκετοφσ μακθτζσ ξεκίνθςε να ςυμμετζχει ςτθν διαδικαςία τθσ ηωγραφικισ των
ζργων με ιδιαίτερο ενκουςιαςμό. Ραρ’ όλεσ τισ ςυχνζσ αλλαγζσ ςτθ ςφςταςθ τθσ
ομάδασ λόγω μεταγωγϊν, δικαςτθρίων, αποφυλακίςεων, θ ομάδα κατόρκωςε να
παραμείνει ηωντανι, να απολαφςει τθ διαδικαςία δθμιουργίασ και να χαρεί τα
χρωματιςτά αποτελζςματα των προςπακειϊν τθσ.
Με βαςικό ςτόχο τθ ςυνεργαςία, θ ηωγραφικι των ζργων αυτϊν προχϊρθςε με
δθμιουργικι διάκεςθ. Άδειαςε μια τάξθ και μετατράπθκε ςε εργαςτιριο
ηωγραφικισ. Στο πάτωμά τθσ απλϊκθκε το ζνα ζργο και ςτον τοίχο κρεμάςτθκε το
δεφτερο, ϊςτε να μποροφν οι μακθτζσ να δουλεφουν και ςτα δυο ζργα ταυτόχρονα.

Εικόνα 9: Θ ςχολικι αίκουςα ωσ
εργαςτιριο ηωγραφικισ

Αυτό ιταν το ςτάδιο που οι περιςςότεροι μακθτζσ ευχαριςτικθκαν. Στθν αρχι
βζβαια ιταν πολφ δφςκολο για όλουσ να ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ και υπιρχαν
αντιδράςεισ. Οι ςυνκικεσ ιταν δφςκολεσ γιατί θ τάξθ είχε περιοριςμζνο χϊρο και
ιταν δφςκολο να κινθκεί κανείσ. Ζπρεπε να είναι αρκετά άτομα πάνω από ζνα
ζργο. Αυτό ςθμαίνει ότι κα ζπρεπε να ιταν ο ζνασ πολφ κοντά ςτον άλλο, να
περνάει το χζρι του ενόσ πάνω από του άλλου και, το ςθμαντικότερο, κα ζπρεπε να
μιλοφν μεταξφ τουσ για να ςυνεννοθκοφν για το πϊσ κα προχωρά το ζργο τουσ.
Κακϊσ οι μζρεσ περνοφςαν, τα προβλιματα ξεπεράςτθκαν και θ διαδικαςία
δθμιουργίασ ςυνζπαιρνε τουσ μακθτζσ ςε τζτοιο βακμό που ιταν δφςκολο όταν
τελείωνε το ςχολικό ωράριο να τουσ πείςουμε να μαηζψουν τα πινζλα τουσ και να
πλφνουν τισ παλζτεσ τουσ. Θ πιο ςυνθκιςμζνθ απάντθςθ ιταν «Λίγο ακόμα… να
τελειϊςω το κομματάκι αυτό εδϊ…».
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Μόλισ θ τελευταία πινελιά βρικε τθ κζςθ τθσ μζςα ςτο ζργο, οι μακθτζσ
ςυγκεντρϊκθκαν για να γράψουν ο κακζνασ τισ εντυπϊςεισ του. Τι τουσ άρεςε, τι
δεν τουσ άρεςε, τι τουσ ζκανε εντφπωςθ και πϊσ ζνιωκαν. Στθν αρχι υπιρχε
διςτακτικότθτα από τουσ μακθτζσ. Ακολοφκθςε μια ςυηιτθςθ για να κυμθκοφν τθν
ςυνεργαςία μασ με το Μουςείο από τα πρϊτα βιματα τθσ προετοιμαςίασ μζςα ςτισ
τάξεισ, τισ επιςκζψεισ του Μουςείου, τα προςχζδια και τα ζργα. Ραροτρφνκθκαν να
κοιτάξουν τα ζργο τουσ και να κυμθκοφν από τθν αρχι τθσ δθμιουργίασ του μζχρι
εκείνθ τθ ςτιγμι πϊσ βίωςαν τθ διαδικαςία. Μερικζσ φράςεισ που ακοφςτθκαν από
κάποιουσ μακθτζσ λειτοφργθςαν ωσ ζναυςμα για τουσ υπόλοιπουσ. Τα κείμενα
αυτά παρουςιάςτθκαν ςτθν ζκκεςθ των ζργων ςτο Μουςείο.
Τα ζργα που ζφτιαξαν οι μακθτζσ εκτζκθκαν ςτο Εκνικό Μουςείο Σφγχρονθσ
Τζχνθσ από τισ 18 Ιουνίου 2013 ζωσ τισ 30 Ιουνίου 2013. Τα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ
ζγιναν ςτισ 20 Ιουνίου.

Εικόνα 10: Θ πρόςκλθςθ για τθν
ζκκεςθ «Ρζρα από τα όρια» ςτο
ΕΜΣΤ

Τα δφο ζργα των μακθτϊν βρικαν τθν κζςθ τουσ ςε δυο μεριζσ τθσ αίκουςασ.
Στουσ άλλουσ δφο τοίχουσ θ ζκκεςθ ςυμπλθρωνόταν με τθν τεχνολογία. Σε μια
οκόνθ εμφανιηόταν το βίντεο μικροφ μικουσ του ςκθνοκζτθ Μενζλαου
Καραμαγγιϊλθ. Το βίντεο αυτό είχε ςαν κζμα τθ ςυνεργαςία με το Εκνικό Μουςείο
Σφγχρονθσ Τζχνθσ, τισ επιςκζψεισ που πραγματοποίθςαν οι μουςειοπαιδαγωγοί ςτο
ςχολείο και τθ διαδικαςία δθμιουργίασ των δφο ζργων από τουσ μακθτζσ. Σε μια
ακόμα μεριά υπιρχε μθχανι προβολισ όπου και προβάλλονταν τα κείμενα που
είχαν γράψει οι μακθτζσ μετά τθ δθμιουργία των δφο ζργων.
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Εικόνα 11: Τα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ
«Ρζρα από τα όρια» ςτο ΕΜΣΤ

Αργότερα, ακολοφκθςε θ καταγραφι του
δραςτθριοτιτων από τισ υπεφκυνεσ κακθγιτριεσ.

προγράμματοσ

και

των

Χρονικό διάςτημα δράςησ:
Από 20 Ιανουαρίου ζωσ 30 Ιουνίου 2013

Αξιολόγηςη
Οι μακθτζσ αξιολόγθςαν τθν όλθ ςυνεργαςία μζςα από ςυηιτθςθ που ζγινε
μετά τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ. Επίςθσ, ςτα κείμενα που τουσ ηθτικθκαν
ςτο τζλοσ του προγράμματοσ παροτρφνκθκαν να ςθμειϊςουν τα κετικά και τα
αρνθτικά ςθμεία.
Πςον αφορά τισ κακθγιτριεσ και τισ μουςειοπαιδαγωγοφσ, κερδίςαμε πολλζσ
όμορφεσ εικόνεσ. Θ ανατροφοδότθςθ που μασ δινόταν κατά τθ διάρκεια του
προγράμματοσ από τουσ μακθτζσ ιταν πραγματικά κινθτιρια δφναμθ για να
προςπακιςουμε για κάτι παραπάνω. Κάκε φορά που ςυντονίηαμε μια δράςθ, οι
μακθτζσ μζςα από τθν πραγματοποίθςι τθσ και μζςα από τθν ευτυχία που
ηωγραφιηόταν ςτο πρόςωπό τουσ, όταν κατάφερναν να ζχουν αποτζλεςμα, μασ
ζβαηε ςτθ διαδικαςία να διοργανϊςουμε κάτι περιςςότερο.
Ακόμα, ωσ αξιολόγθςθ παρακζτουμε κάποια από τα κείμενα του κοινοφ που
επιςκζφτθκε τθν ζκκεςθ, όπωσ προκφπτει μζςα από τα ςχόλια που κατζγραψαν ςτο
βιβλίο εντυπϊςεων. Τα ςχόλια των επιςκεπτϊν τθσ ζκκεςθσ αρικμοφν περίπου
εξιντα. Ενδεικτικά παρακζτουμε ζξι από αυτά.
«Μζςα από τα ζργα ςασ, είδα πραγματικά και αλθκινά.
Τα μάτια περιςςεφουν.
Μπράβο ςε όλουσ.»
Κϊςτασ Σκινιϊτθσ
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«Ελευκερία είναι να ζχεισ επιλογζσ.
Πολφ εφςτοχο και αλθκινό.
Εφχομαι ςτθ ηωι ςασ από δω και πζρα να ζχετε άπειρεσ επιλογζσ και να ηιςετε με
αγάπθ μζςα ςτθ ηεςταςιά που αποδίδουν τα ζργα ςασ.
Σασ ςυγχαίρω κερμά και πιςτεφω το χρϊμα που τόςο απλόχερα είδα ςτουσ πίνακζσ
ςασ να χρωματίςει τα όνειρα και τισ προςδοκίεσ ςασ.»
Ρζνυ Δ.
«Τα ζργα που είδα, που ζχετε κάνει ιταν πιςτεφω δφςκολο να τα φτιάξετε!!!
Μου άρεςαν πάρα πολφ, ιταν τζλεια!»
Μακθτισ 10 χρονϊν
«Μου είναι πολφ δφςκολο να βλζπω ανάμεςα ςτα κάγκελα ψυχζσ τόςο ελεφκερεσ,
τόςο όμορφεσ, τόςο αλθκινζσ ςαν τισ δικζσ ςασ.
Βοθκιςτε μασ!
Μάκετζ μασ να επικοινωνοφμε, να ςυνεργαηόμαςτε, να αμφιβάλουμε, να
προβλθματιηόμαςτε, να αγωνιηόμαςτε, να ςυμπονοφμε, να αγαπάμε, να….., να…..,
να……
Σασ ευχαριςτοφμε, για τα ζργα ςασ, ςασ ευχαριςτοφμε προκαταβολικά για αυτά που
είμαι ςίγουρθ ότι κα δϊςετε.
Παιδιά ςαν εςάσ που ξζρουν τι είναι ποιοσ, μόνο ελπίδα και υγεία μποροφν να
δϊςουν ςτον άρρωςτο κόςμο μασ.
Με πολλι αγάπθ και πίςτθ ςε ςασ, ςτθ δφναμι ςασ.»
άνια Σχίηα
«Στουσ αλλοπρόςαλλουσ καιροφσ που ηοφμε ςασ ευχαριςτοφμε που μασ δϊςατε
τροφι για ςκζψθ και περιςυλλογι.
Συγχαρθτιρια ςε όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ για το μάκθμα υπζρβαςθσ που μασ
χάριςαν.»
Κωςταντίνοσ
«Στθ φανταςία δεν μπαίνουν ςυρματοπλζγματα και ςτθν ελεφκερθ βοφλθςθ δεν
μπαίνουν κάγκελα.
Συνεχίςτε, παιδιά, με κουράγιο, γιατί κερδίςατε κιόλασ το ςεβαςμό μασ!
Συνεχίςτε, δάςκαλοι, γιατί εςείσ βγάηετε και εμάσ «αςπροπρόςωπουσ»!»
Αίγλθ- Ρζγκυ- Ντίνοσ- Σπφροσ
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Θετικά
Στισ παρουςιάςεισ των μουςειοπαιδαγωγϊν ελάχιςτοι μακθτζσ είχαν κάποια
δυςκολία ςτθν κατανόθςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ παρότι οι ζννοιεσ που
παρουςιάηονταν και οι ςυηθτιςεισ που ακολουκοφςαν ιταν πολφπλοκεσ. Αυτι θ
δυςκολία ξεπεράςτθκε από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ οι οποίοι ανζλαβαν να
βοθκιςουν. Πςοι καταλάβαιναν καλφτερα κάκιςαν μαηί με εκείνουσ που δεν
κατανοοφςαν πολφ καλά και τουσ μετζφραηαν. Οι μακθτζσ ςυμμετείχαν ενεργά ςτθ
ςυηιτθςθ κατακζτοντασ τισ απόψεισ τουσ.
Επίςθσ, μια πολφ όμορφθ εικόνα ςτο ςχολείο μασ ιταν κατά τθ διάρκεια τθσ
ηωγραφικισ των δφο ζργων, όταν μακθτζσ από διάφορεσ χϊρεσ δοφλευαν δίπλαδίπλα και ςυνεργάηονταν.
Δυςκολίεσ
Θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ είχε κάποιεσ δυςκολίεσ κυρίωσ ςε ό,τι αφορά τθ
ςφςταςθ τθσ ομάδασ, θ οποία δεν ιταν ςτακερι. Λόγω δικαςτθρίων ι μεταγωγϊν
κάποιοι μακθτζσ δεν ιταν παρόντεσ ςε κάποια παρουςίαςθ των
μουςειοπαιδαγωγϊν ι ςε όλα τα ςτάδια τθσ δθμιουργίασ των ζργων.
Παραγωγή Υλικοφ
- Ρροςχζδια μακθτϊν από τθν πρϊτθ επίςκεψθ των μουςειοπαιδαγωγϊν ςτο
ςχολείο.
- Δφο ζργα τα οποία φιλοτζχνθςαν οι μακθτζσ ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ με
το μουςείο. Οι διαςτάςεισ των ζργων είναι 5 x 1,85 μζτρα και 2,5 x 0,96 μζτρα.
- Κείμενα μακθτϊν όπου καταγράφουν τθν εμπειρία τουσ για αυτι τθν ςυνεργαςία
και τα ζργα που δθμιοφργθςαν.
- Βίντεο για τθν ςυνεργαςία του ςχολείου με το μουςείο από τον ςκθνοκζτθ
Μενζλαο Καραμαγγιϊλθ.
- Ανάλογο φωτογραφικό υλικό.
- Βιβλίο εντυπϊςεων των επιςκεπτϊν από τθν ζκκεςθ των ζργων ςτο Μουςείο
Σφγχρονθσ Τζχνθσ.
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