Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
στο Σωματείο Α.με.Α ΕΡΜΗΣ
EDUCALTOUR

Τι είναι το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι
Η EDUCALTOUR σχεδίασε και υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τη
ζωγραφική, το οποίο λειτούργησε με τη μορφή ενός καλλιτεχνικού εργαστηρίου.
Τα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια, ανάλογα με τους στόχους που θέτει η ομάδα
υλοποίησής τους, αποτελούν έναν από τους καλύτερους τρόπους έκφρασης,
ενίσχυσης της φαντασίας, ενδυνάμωσης της αυτοπεποίθησης, καλλιέργειας
δεξιοτήτων και βεβαίως απόκτησης γνώσεων.
Απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και ενδείκνυνται για άτομα με ειδικές
ανάγκες.

Έρευνα ΠεδίουΣτοχοθεσία

Α’ φάση
(Ιούλιος -Σεπτέμβριος
2017)

Έρευνα πεδίου
Προκειμένου να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα εστιασμένο στις ανάγκες και τις
δυνατότητες των παιδιών του Σωματείου Ερμής, κρίθηκε απαραίτητο η α’ φάση του
προγράμματος να περιλαμβάνει μία έρευνα πεδίου.
Η έρευνα πεδίου είναι μία ποιοτική έρευνα, κατά την οποία είναι δυνατή η άμεση
παρατήρηση ενώ παράλληλα πραγματοποιείται η επεξεργασία και η ανάλυση των
δεδομένων που συλλέγονται.
Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα της Educaltour πραγματοποίησε επισκέψεις στο Σωματείο,
όπου συνομίλησε με τους υπεύθυνους και παρακολούθησε τον τρόπο λειτουργίας του.
Ακόμα, η ομάδα μας γνώρισε τα παιδιά του Ερμή και συνομίλησε με αυτά.

Αποτελέσματα Έρευνας Πεδίου
Αφού διαπιστώθηκαν οι ανάγκες των παιδιών του Σωματείου, έγινε αντιληπτό ότι το
πρόγραμμα θα πρέπει να υλοποιηθεί σε επιμέρους φάσεις.
Αρχικά, θα τεθούν γενικοί και ειδικοί στόχοι, οι οποίοι θα λειτουργούν εισαγωγικά
προκειμένου να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τα νέα πρόσωπα, τη νέα θεματική και
το νέο τρόπο επεξεργασίας των θεμάτων.
Στη συνέχεια, θα διαπιστωθεί κατά πόσο ανταπεξήλθαν τα παιδιά στις δραστηριότητες και
ποιες αναπροσαρμογές χρειάστηκαν σε σχέση με τους αρχικούς στόχους προκειμένου το
πρόγραμμα να συμβαδίζει με τις ανάγκες των παιδιών σε κάθε επίσκεψη.

Στοχοθεσία
Έτσι, οι στόχοι διαμορφώθηκαν ως εξής:
Γενικοί στόχοι:
●
●
●
●
●
●
●

Η δημιουργική και ευχάριστη απασχόληση των παιδιών
Η έκφραση μέσω του προφορικού λόγου
Η έκφραση μέσω καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
Η ενίσχυση της ακροαματικής διαδικασίας και της λήψης συγκεκριμένων εντολών προς εφαρμογή
Η ενίσχυση της επικοινωνίας και της ομαδικότητας τόσο με τους συμμαθητές όσο και με τους
εκπαιδευτικούς
Η ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης
Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης

Στοχοθεσία
Ειδικοί στόχοι:
●
●
●
●

Καλλιέργεια της παρατήρησης
Ενίσχυση της ικανότητας να περιγράψουν αυτό που βλέπουν
Καλλιέργεια δεξιοτήτων μνήμης (memory games, ανατροφοδότηση)
Ενίσχυση της λεπτής κινητικότητας μέσω δραστηριοτήτων με: πλαστελίνες,
μαρκαδόρους, πινέλα-τέμπερες, λαδομπογιές, ξυλομπογιές

Υλοποίηση

Β’ φάση
(Σεπτέμβριος - Νοέμβριος
2017)

Καλλιτεχνικό Εργαστήριο με τα παιδιά
του Σωματείου Ερμής

Ομάδες
Α’ Ομάδα:

Β’ Ομάδα:

Στην πρώτη ομάδα συμμετείχαν τα παιδιά από το
Κέντρο Ημέρας του Σωματείου Ερμής.

Στη δεύτερη ομάδα συμμετείχαν παιδιά από το
καθημερινό πρόγραμμα του Ερμή.

Πρόκειται για μία ομάδα αυξημένων αναγκών
καθώς έχουν τόσο προβλήματα νοητικής
υστέρησης όσο και κινητικά.

Όλοι οι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν
προβλήματα νοητικής υστέρησης αλλά σε
χαμηλότερο βαθμό από την Ομάδα Α’.

Οι συμμετέχοντες ήταν στο σύνολό τους 6.

Στο σύνολο συμμετείχαν 10 άτομα.

Σε κάθε πρόγραμμα συμμετείχαν 3 εκπαιδευτικοί από την πλευρά της Educaltour ενώ υπήρχε διαρκής
συνεργασία με τους υπεύθυνους του Σωματείου.

1η συνάντηση:
Πορτρέτα

1η συνάντηση - Πορτρέτα
Η πρώτη συνάντηση λειτούργησε εισαγωγικά.
Βασικός στόχος της ήταν η γνωριμία της νέας ομάδας (τα παιδιά μεταξύ τους και
τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς) και η ενασχόληση με ένα γενικό θέμα.
●
●
●
●
●
●

Αναγνωρίζετε τα σχήματα που βλέπετε;
Αναγνωρίζετε τα χρώματα που βλέπετε;
Τι είναι ένα πορτρέτο;
Τι παρατηρείτε σε αυτά που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι;
Ποιο σας αρέσει πιο πολύ και γιατί;
Χρησιμοποιώντας λαδοπαστέλ, φτιάχνουμε κι εμείς ένα πορτρέτο
εμπνευσμένοι από τις ζωγραφιές που υπάρχουν στο τραπέζι ή
σκιαγραφώντας τον απέναντί μας!

Πορτρέτα
(εισαγωγή)
★
★
★

★

Επιλογή ανδρικών και
γυναικείων πορτρέτων.
Ζωγραφική με λαδοπαστέλ.
Υπογραφή του κάθε έργου με
το όνομα του παιδιού που το
δημιούργησε (όπως και οι
ζωγράφοι υπογράφουν τα έργα
τους).
Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
του παιδιού με διαρκή
επιβράβευση για την
προσπάθειά του και το τελικό
αποτέλεσμα.

2η συνάντηση:
Claude Monet
(Ιμπρεσιονισμός)

2η συνάντηση-Claude Monet
Στη δεύτερη συνάντηση εστιάσαμε στη ζωγραφική του Claude Monet.
Γνωρίσαμε τον τόπο καταγωγής του καλλιτέχνη, είδαμε εικόνες από τη χώρα του,
γευτήκαμε γαλλικό κρουασάν, ακούσαμε γαλλική μουσική. Στη συνέχεια, παρατηρήσαμε
τα έργα του: τα τοπία που απεικονίζει, τα χρώματα που χρησιμοποιεί, την αίσθηση που
αφήνουν.
●
●
●
●

Παρατηρήστε τις εικόνες που βλέπετε. Αναγνωρίζετε από ποια χώρα είναι; Τι
γνωρίζετε γι αυτήν τη χώρα;
Σύμφωνα με αυτά που βλέπετε, τι ζωγραφίζει ο Μονέ;
Ποια ζωγραφιά σας αρέσει πιο πολύ; Και γιατί;
Χρησιμοποιώντας τέμπερες, δημιουργούμε το έργο που μας άρεσε πιο πολύ με το
δικό μας τρόπο.

Claude Monet
(Τοπίο)
★
★
★

Ζωγραφική τοπίου με
τέμπερες
Γνωρίζετε κάτι για τη
Γαλλία; Για το Παρίσι;
Πολυαισθητηριακή
προσέγγιση: βλέπουμε
εικόνες από τον τόπο
καταγωγής του
ζωγράφου, ακούμε
γαλλική μουσική,
γευόμαστε γαλλικές
συνταγές

3η συνάντηση:
Wassily Kandinsky
(Μοντέρνα τέχνη)

3η συνάντηση-Wassily Kandinsky
Στην τρίτη συνάντηση ασχοληθήκαμε με τον Wassily Kandinsky.
Με αφορμή τα σχήματα και τα έντονα χρώματα που χρησιμοποιεί ο Καντίνσκυ
στη ζωγραφική του, επαναφέρουμε στη μνήμα μας σχήματα (τρίγωνο,
τετράγωνο, κύκλος) και χρώματα.
●
●
●

Τι σχήματα χρησιμοποιεί ο ζωγράφος;
Ποια χρώματα βλέπετε;
Χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους και πλαστελίνες, δημιουργούμε το δικό μας
έργο με βάση εκείνα του Καντίνσκυ.

Wassily Kandinsky
(σχήματα-χρώματα)
★

★

★

★

Αναγνωρίζετε τα σχήματα που
χρησιμοποιεί ο ζωγράφος; Ποια
είναι;
Γεμίζουμε με πλαστελίνη τα
σχήματα που έχουμε μπροστά
μας ή φτιάχνουμε μόνο το
περίγραμμά τους, ώστε να
φαίνεται το σχήμα τους.
Ζωγραφίζουμε με μαρκαδόρους
(+1 παιδί με πινέλο/τέμπερα) με
έμπνευση τα έργα του Καντίνσκυ.
Ομαδικό έργο με τις δημιουργίες
όλων των παιδιών της ομάδας

4η συνάντηση:
Andy Warhol (Pop
Art)

4η συνάντηση-Andy Warhol
Στην τέταρτη συνάντηση συζητήσαμε για τον Andy Warhol.
Ο Andy Warhol έκανε τέχνη ζωγραφίζοντας κάτι τελείως διαφορετικό από τα
τοπία, τα σχήματα και τα πρόσωπα που έχουμε επεξεργαστεί έως τώρα.
Ζωγράφισε με έναν δικό του χαρακτηριστικό τρόπο πολυδιαφημισμένα προϊόντα,
αγαπημένα του αντικείμενα και δημοφιλείς καλλιτέχνες.
●
●
●

Τι παρατηρούμε στη ζωγραφική του Warhol; Είναι αυτό ζωγραφική;
Αναγνωρίζετε κάποιο πρόσωπο ή αντικείμενο από αυτά που βλέπετε;
Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στη ζωγραφική του; Τι παρατηρείτε;

Andy Warhol
(δημοφιλείς
καλλιτέχνες-προϊόντα)
★

★

★

★

Αναγνωρίζετε τη χώρα/πόλη από την
οποία κατάγεται ο σημερινός καλλιτέχνης;
Ποια είναι;
Ο Warhol ζωγράφιζε καλλιτέχνες και
προϊόντα που ήταν αγαπημένα και
αναγνωρίσιμα από πολύ κόσμο. Εσάς
ποιος είναι ο αγαπημένος
καλλιτέχνης/αντικείμενο/ζώο;
Αφού εμπεδώσουμε τον τρόπο με τον
οποίο ζωγράφιζε ο Warhol, προσπαθούμε
να κάνουμε κι εμείς το ίδιο με τα δικά μας
αγαπημένα (προετοιμασία υλικού από την
προηγούμενο συνάντηση)
Υλικό: λαδομπογιές (+1 παιδί με
πινέλο/τέμπερα)

5η συνάντηση:
Δημήτρης Γέρος
(Σουρεαλισμός)

5η συνάντηση - Δημήτρης Γέρος
Στην πέμπτη συνάντηση ασχοληθήκαμε με τον Έλληνα ζωγράφο Δημήτρη Γέρο.
Ο Δημήτρης Γέρος είναι εκπρόσωπος του σουρεαλισμού. Έγινε μια πρώτη
προσέγγιση με αυτό το καλλιτεχνικό ρεύμα, με σκοπό να ενισχυθεί η
παρατηρητικότητα των συμμετεχόντων και να γνωρίσουν έναν διεθνώς
αναγνωρισμένο καλλιτέχνη, ο οποίος είναι εν ζωή. Το τελευταίο προέκυψε από
την ανάγκη των παιδιών να “συναντήσουν” έναν εν ζωή ζωγράφο.
●
●

Τι παρατηρείτε σε αυτές τις ζωγραφιές;
Σας φαίνεται κάτι παράξενο;

Δημήτρης Γέρος
(“παράξενο”)
★
★

★
★

★

Τι παρατηρείτε στις εικόνες
που βλέπετε;
Ποια εικόνα σας αρέσει πιο
πολύ; Υπάρχει κάτι περίεργο σε
αυτήν;
Τι θα έπρεπε να “λείπει” για να
είναι “κανονικό”;
Memory game: παρατηρείστε
καλά τις εικόνες που βλέπετε.
Μόλις τις γυρίσουμε ανάποδα
θα μπορέσουμε να βρούμε τα
ίδια ζευγάρια;
Ζωγραφίζουμε το έργο που
μας αρέσει περισσότερο, με
μαρκαδόρους ή λαδοπαστέλ (+1
παιδί με πινέλο/τέμπερα)

6η συνάντηση:
Piet Mondrian_YSL

6η συνάντηση-Piet Mondrian
Στην έκτη μας συνάντηση ασχοληθήκαμε με τον Piet Mondrian.
Η βάση που τον εξετάσαμε ήταν όμως διαφορετική από τις προηγούμενες φορές.
Η ζωγραφική του Mondrian επηρέασε τον διάσημο σχεδιαστή μόδας Yves Saint
Laurent και τον ενέπνευσε να δημιουργήσει τη, σήμα κατατεθέν, συλλογή του
“The Mondrian collection”.
●

●

Παρατηρείστε τα έργα του Mondrian. Ένα από αυτά αποτέλεσε πηγή
έμπνευσης για το σχεδιαστή YSL και δημιούργησε μία κολλεξιόν ρούχων
βασισμένη σε αυτό.
Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε κι εμείς τη δική μας κολλεξιόν!

Piet Mondrian
(μόδα)
★

★

★

Γνωριμία με τα έργα του
Mondrian. Ποιο σας αρέσει πιο
πολύ; Και γιατί;
Το αγαπημένο έργο του YSL,
ενός διάσημου σχεδιαστή,
κατέληξε να γίνει ολόκληρη
κολλεξιόν με ρούχα!
Αφού διαλέξετε το δικό σας
αγαπημένο, ελάτε να
ζωγραφίσουμε κι εμείς μια
συλλογή ρούχων,
χρωματίζοντας με ξυλομπογιές
(υπάρχουν ήδη έτοιμα κομμένα
σχέδια ρούχων για όσους
θέλουν).

7η συνάντηση: Δημιουργούμε
αυτό που μας άρεσε
περισσότερο!

7η συνάντηση Ζωγραφίζουμε ό,τι μας άρεσε πιο πολύ
Η 7η συνάντηση λειτούργησε σαν κλείσιμο του Εργαστηρίου.
Όλα τα έργα ζωγραφικής που χρησιμοποιήσαμε βρίσκονται και πάλι πάνω στο τραπέζι μαζί με
όλα τα υλικά (τέμπερες, ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ, μαρκαδόροι).
●
●
●

Θυμάστε τι κάναμε όλο αυτό το διάστημα;
Τι σας άρεσε πιο πολύ;
Με ποιο υλικό σας αρέσει να ζωγραφίζετε περισσότερο;

Επίσης, έγινε μία πρώτη αποτύπωση της εικόνας των παιδιών για το Εργαστήριο, με ερωτήσεις
όπως οι ακόλουθες:
●
●

Τι σας άρεσε πιο πολύ από αυτά που κάναμε στο Εργαστήρι;
Πως περάσατε το διάστημα αυτό που ήμασταν μαζί;

7η συνάντηση
(κλείσιμο)

Γ’ φάση

Αξιολόγηση

(Νοέμβριος - Δεκέμβριος
2017)

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου
πραγματοποιήθηκε από τρεις διαφορετικές εμπλεκόμενες
ομάδες:
● Από τους εμψυχωτές του προγράμματος
● Από τους υπεύθυνους του Σωματείου
● Από τους ίδιους τους συμμετέχοντες

Αξιολόγηση
από τους εμψυχωτές της Educaltour

Αξιολόγηση από τους εμψυχωτές
Οι εμψυχωτές των ομάδων μετά το πέρας κάθε συνάντησης αξιολογούσαν την
πορεία του προγράμματος σε σχέση με τους αρχικούς στόχους. Οι κεντρικοί
άξονες αξιολόγησης της ομάδας ήταν οι εξής:
●
●
●
●
●
●

Παρατήρηση, περιγραφή
Συμμετοχή στις δραστηριότητες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για … (εικόνα, μουσική, γεύση, άλλο)
Ακολούθησαν τις οδηγίες για τη δημιουργία των έργων;
Έδειξε να ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους μέσω της επιβράβευσης;
Εξέφρασαν εντυπώσεις για το πρόγραμμα;

Αξιολόγηση από τους εμψυχωτές
Παράλληλα με την ομαδική αξιολόγηση, μετά το τέλος κάθε συνάντησης γίνονταν
και ατομική αποτύπωση της αντίδρασης και της εξελικτικής πορείας του κάθε
συμμετέχοντα.
Η ατομική αυτή αξιολόγηση περιελάμβανε στοιχεία όπως:
●
●
●
●
●

Συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες παιδιού
Δυνατά σημεία
Δυσκολίες
Διάθεση
Ομαδικότητα

1η συνάντηση
(Πορτρέτα)

2η συνάντηση
(Μονέ-τοπίο)

3η συνάντηση
(Καντίνσκυσχήματα,χρώματα)

4η συνάντηση
(Warhol- διάσημοι
καλλιτέχνες)

5η συνάντηση
(Γέρος-παρράξενο)

6η συνάντηση
(Mondrian-μόδα)

7η συνάντηση (ό,τι
μας άρεσε)

Παρατήρηση, περιγραφή

Με βοήθεια

Μέτρια

Μέτρια

Μέτρια

Μέτρια

Μέτρια

Πολύ καλά

Συμμετοχή στις
δραστηριότητες

Ο Νίκος δεν
μπορούσε να
συμμετέχει
λόγω υλικών.
Οι υπόλοιποι
πολύ καλά.

Ναι (Μόνο
πινέλα για το
Νίκο στο εξής)

Ναι

Πολύ καλά

Καλή

Καλή

Πολύ καλά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για...

Μουσική:
αδιάφορη,
Εικόνα: καλά

Εικόνα: ναι,
Μουσική: λίγο

Μόνο εικόνα

Μόνο εικόνα

Εικόνα και memory
game

Εικόνα

Εικόνα

Ακολούθησαν τις οδηγίες για
τη δημιουργία των έργων;

Ζωγράφισαν
όλοι με
κεντρικό θέμα
τον άνθρωπο

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι, με βοήθεια

Ναι

Ναι

Έδειξε να ενισχύεται η
αυτοπεποίθησή τους μέσω
της επιβράβευσης;

Μέτρια

Ναι στους
περισσότερους

Ναι στους
περισσότερους

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Εξέφρασαν εντυπώσεις για
το πρόγραμμα;

Θετικές από
όλους

Θετικές από
όλους

Δεν εκφράστηκαν

Θετικές από όλους

Καλές από όλους

Καλές από όλους

Θετικές από όλους
για το σύνολο

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ

1η συνάντηση
(Πορτρέτα)

2η συνάντηση
(Μονέ-τοπίο)

3η συνάντηση
(Καντίνσκυσχήματα,χρώματα)

4η συνάντηση
(Warhol- διάσημοι
καλλιτέχνες)

5η συνάντηση
(Γέρος-παρράξενο)

6η συνάντηση
(Mondrian-μόδα)

7η συνάντηση (ό,τι
μας άρεσε)

Παρατήρηση, περιγραφή

Ναι

Μέτρια

Καλή

Μέτρια

Μέτρια, με δυσκολία

Μέτρια

Πολύ καλά

Συμμετοχή στις
δραστηριότητες

Ναι, με
ενισχυμένη
παρακίνηση

Ναι

Ναι στους
περισσότερους

Ναι με βοήθεια

Ναι, με ενισχυμένη
παρακίνηση

Καλή

Πολύ καλά

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για...

Μουσική: τους
αποσπούσε,
Εικόνα: καλά
Χορός: καλά

Εικόνα: ναι,
Μουσική: μέτρια
Γεύση:
αδιάφορη

Εικόνα: ναι,
Μουσική: μέτρια

Μόνο εικόνα

Εικόνα και memory
game

Τη ζωγραφική με
ξυλομπογιά

Ζωγραφική και
memory game

Ακολούθησαν τις οδηγίες για
τη δημιουργία των έργων;

Ναι, με βοήθεια

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι, με βοήθεια

Ναι

Ναι

Έδειξε να ενισχύεται η
αυτοπεποίθησή τους μέσω
της επιβράβευσης;

Ναι

Μέτρια

Μέτρια

Μέτρια

Ναι, ιδιαίτερα στο
παιχνίδι

Ναι, ιδιαίτερα στο
memory game

Ναι

Εξέφρασαν εντυπώσεις για
το πρόγραμμα;

Θετικές από
όλους

Θετικές από
όλους

Δεν εκφράστηκαν
(έκτακτο περιστατικό
με παιδί)

Θετικές από όλους

Πολύ θετικές, ειδικά
για το παιχνίδι

Τους άρεσε πολύ η
ξυλομπογιά

Θετικές από όλους
για το σύνολο

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αξιολόγηση
από τους υπεύθυνους του Σωματείου Ερμής

Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας (oμάδα α’)
➔
➔
➔

Η ομάδα ανταποκρίθηκε 100%. Περίμεναν με χαρά τις συναντήσεις της ομάδας και το
ενδιαφέρον παρέμεινε μέχρι το τέλος του προγράμματος.
6 στους 6 συμμετείχαν στις δραστηριότητες της ομάδας. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
Το ήρεμο περιβάλλον, η μικρή ομάδα και η υπομονή καθώς και το υλικό με πολλές εικόνες
και χρόνος για την επιλογή τους ήταν το δυνατό σημείο του προγράμματος.

“Υπήρξε ενθουσιασμός για το πρόγραμμα και ως εκ τούτου
ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασία.”
(Ελένη Ζλάτου, Υπεύθυνη Κέντρου Ημέρας)

Υπεύθυνος Εργαστηρίων (ομάδα β’)
➔

➔
➔

Η αγαστή συνεργασία ανάμεσα στα μέρη που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο εγχείρημα, και το
διαρκές και έντονο ενδιαφέρον των ωφελουμένων, οι οποίοι προσμένουν με χαρά την εκάστοτε
συνάντηση, αποτελούν τα δυνατά σημεία του προγράμματος.
Η εξαιρετική ανταπόκριση των παιδιών φαίνεται από την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα
και το αμείωτο ενδιαφέρον τους.
Δυνατά σημεία των ερμηνευτών η οργάνωση και ο βαθμός αποδοχής τους από τους
ωφελούμενους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

“Να υπάρξει και δεύτερη φάση του προγράμματος στο χώρο του Σωματείου ΑμεΑ
«Ερμής», προκειμένου να μπορέσουν και άλλοι ωφελούμενοι να συμμετάσχουν στη
συγκεκριμένη διαδικασία. Από την μεριά μας, βρισκόμαστε στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε Πολύ!”
(Βαγγέλης Βαλασσόπουλος, Διευθυντής Εκπαίδευσης)

Αξιολόγηση
από τους συμμετέχοντες

Αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες
Η αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες έγινε με κλειστού
τύπου ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της 7η συνάντησης.
●
●
●
●

Τι ήταν αυτό που σας άρεσε περισσότερο από αυτά που κάναμε το διάστημα
που ήμασταν μαζί;
Ποιος ζωγράφος σας άρεσε πιο πολύ;
Ποια ήταν η δραστηριότητα που σας άρεσε περισσότερο (memory game,
φαγητό, μουσική, ζωγραφική, κ.ά. );
Ποιο υλικό από αυτά που χρησιμοποιήσαμε σας άρεσε πιο πολύ (μαρκαδόροι,
τέμπερες, πλαστελίνες, ξυλομπογιές, λαδοπαστέλ);

“Πιο πολύ μου άρεσε αυτό που
κάναμε με τα ρούχα και το άλλο με
τη Βίσση”

“Μου άρεσε που
ζωγραφίζαμε!”
(Μαρία, ομάδα α’)

(Αντρέας, ομάδα β’)

Τι ήταν αυτό που
σας άρεσε
περισσότερο στο
πρόγραμμα;

“Μου άρεσαν τα λουλούδια”
(Έρρικα, ομάδα α’)

“Ήταν τέλεια!”
(Αριστέα, ομάδα β’)

“Μου άρεσαν οι μαρκαδόροι”
(Μαίρη, ομάδα β’)

Συμπεράσματα
● Οι συμμετέχοντες ευχαριστήθηκαν τις δραστηριότητες, τη
συναναστροφή με τους ερμηνευτές και την ομάδα που
δημιουργήθηκε
● Ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή τους μέσω της επιβράβευσης
των προσπαθειών τους
● Οι υπεύθυνοι του Σωματείου λάμβαναν θετικά σχόλια από τα
παιδιά των Εργαστηρίων και επιθυμούν να ενταχθούν κι άλλα
παιδιά στις ομάδες

Προτάσεις για τη συνέχεια
Δεδομένης της θετικής ανταπόκρισης των παιδιών του Σωματείου στις
δράσεις του καλλιτεχνικού εργαστηρίου προτείνεται:
➔

Η υλοποίηση νέου κύκλου Εργαστηρίων με την ίδια θεματική με
παιδιά που δε συμμετείχαν στο Εργαστήριο την προηγούμενη
φορά.
Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να διασταυρωθούν μάλιστα τα
αποτελέσματα της τρέχουσας αξιολόγησης, προκειμένου να φανούν τα
αποτελέσματα των δράσεων σε μεγαλύτερο κοινό.
➔

Η υλοποίηση νέου κύκλου Εργαστηρίων με διαφορετική θεματική
αλλά πάλι με τη μορφή Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου, με τη
συμμετοχή των παιδιών που συμμετείχαν την προηγούμενη φορά.
Με τον τρόπο αυτό θα διαπιστωθούν οι αντιδράσεις των παιδιών και σε
άλλα ερεθίσματα πέρα από τη ζωγραφική και θα καλλιεργηθούν εκ νέου
οι αναγκαίες δεξιότητες.

