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Ενημερωτικές συναντήσεις 

Λευκωσία, 22 Οκτωβρίου 2019 

Λεμεσός, 25 Οκτωβρίου 2019 

Με την υποστήριξη  

     

           

Διοργανώνει 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 22/10/2019 
 

18:00-18:15 Εγγραφές 

18:15-18:25 Χαιρετισμοί 

18:25-19:00 Παρουσίαση προγράμματος ΔΣ-ΚσΣ 

19:00-19:15 Συζήτηση/ερωτήσεις/εισηγήσεις 

19:15-19:30 Παράδειγμα εφαρμογής προγράμματος ΔΣ-ΚσΣ 

 

Συντονίζει: Δρ Χρύσανθος Βούτουνος (ΚΟΕΤ) 

Με την υποστήριξη  

     

           

Διοργανώνει 



 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 25/10/2019 
 

18:00-18:15 Εγγραφές 

18:15-18:25 Χαιρετισμοί 

18:25-19:00 Παρουσίαση προγράμματος ΔΣ-ΚσΣ 

19:00-19:15 Συζήτηση/ερωτήσεις/εισηγήσεις 

19:15-20:00 Παραδείγματα εφαρμογής Προγραμμάτων  

  Δημιουργικών Συνεργασιών 

 

Συντονίζει: Μαρία Λουκά (ΚΟΕΤ) 

 

Με την υποστήριξη  

     

           

Διοργανώνει 



Λίγα λόγια για τον ΚΟΕΤ 

 Μη κυβερνητικός οργανισμός 

 Μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

 Έτος ίδρυσης 1980 

 Εθνικός εταίρος του Παγκόσμιου Οργανισμού για 

την Εκπαίδευση μέσω της Τέχνης (InSEA)  

Σκοπός:  

Συμβολή στην αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης και του πολιτισμού, 

μέσα από τις διάφορες μορφές 

τέχνης. 

 



Δράση 

 Ακαδημαϊκή και θεωρητική 

επιμόρφωση μελών 

 Εκπαιδευτικά προγράμματα 

 Βιωματικά εργαστήρια 

 Διοργάνωση παγκύπριων και 

πανευρωπαϊκών συνεδρίων 

 Πολιτιστικές και κοινωνικές 

δράσεις 

 Διοργάνωση εκθέσεων 

 Συνεργασία με εταίρους 

 Στήριξη καλλιτεχνικής κοινότητας 

 





Τι είναι οι «Δημιουργικές Συνεργασίες – 

Καλλιτέχνες στα Σχολεία» 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

o Με τη στήριξη του ΥΠΠΑΝ και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 

ΥΠΠΑΝ 

 Πρώτη πιλοτική εφαρμογή: 

◦ Σχολική χρονιά 2014-2015 

 Απευθύνεται σε: 

◦ εκπαιδευτικούς  

◦ μαθητές 

◦ καλλιτέχνες/δημιουργούς 

 Ενθαρρύνει την ανάπτυξη ποιοτικών εταιρικών 

σχέσεων μεταξύ τους 

 Σκοπός: 

◦ ο εμπλουτισμός των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών 

◦ η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης και έκφρασης 

 



Η αξία του προγράμματος 

Σύμφωνα με έρευνες, τα συνεργατικά μαθησιακά 

προγράμματα συμβάλλουν: 

 στην ανάπτυξη των προσδοκιών, της επίδοσης και των 

δεξιοτήτων των μαθητών 

 στην ανάπτυξη της ικανότητας να θέτουν ερωτήματα, να 

κάνουν συνδέσεις, να πρωτοτυπούν και να επιλύουν 

προβλήματα 

 στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας 

με άλλα άτομα  

 στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικού αναστοχασμού 

 στην εμβάθυνση και αναζήτηση της ποιοτικής εργασίας 

 στην αναγνώριση και τον σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων του 

εαυτού τους και των άλλων 



 στην ενθάρρυνση ενεργών και ποιοτικών συνεργασιών 

μεταξύ εκπαιδευτικών φορέων και της ευρύτερης κοινότητας 

 στην ανάπτυξη δράσεων που στηρίζονται στις αρχές της 

συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 

 στην ενεργοποίηση του αισθήματος «εταιρικής ευθύνης» 

από όλους τους φορείς της κοινότητας σχετικά με τη 

μετάδοση πολιτισμικών αξιών και τοπικών μορφών τέχνης 

 στην ευαισθητοποίηση και ανάληψη δράσης όσον αφορά 

στη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολικού και 

ευρύτερου πολιτισμικού περιβάλλοντος 
 

(Orfali, 2004; Creative Partnerships, 2006; Sharp, Pye, Blackmore, et al., 2006; 
Hill, 2008; Artists in Creative Education, 2011) 

 

 



Τα σχολεία πρέπει να εξελιχθούν σε «κοινότητες 
μάθησης», θέτοντας τις εγκαταστάσεις τους 
στη διάθεση της ευρύτερης τοπικής κοινότητας 
για ανάπτυξη στενότερων δεσμών με τους 
τοπικούς οργανισμούς.  
(Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου C300, 12.12.2007, 7)  

 



Πιλοτικό πρόγραμμα 
2014-2015 



Οδηγός 

Προγράμματος 

ISBN 978-9963-7491-2-6 
Copyright © ΚΟΕΤ, 2014 



Στάδια εφαρμογής 

Στάδιο 1: 

Επιμόρφωση συμμετεχόντων 

 

Στάδιο 2:  

Σύναψη εταιρικών συνεργασιών και προγραμματισμός 

πρακτικής εφαρμογής 

 

Στάδιο 3:  

Εφαρμογή προγράμματος ΔΣ-ΚσΣ σε σχολεία 

 

Στάδιο 4:  

Ολοκλήρωση προγραμμάτων και παρουσίαση εφαρμογών 

 



Οι συνεργασίες 

8 εφαρμογές σε 1 νηπιαγωγείο και 

7 δημόσια δημοτικά σχολεία  

 181 παιδιά 

 8 εκπαιδευτικοί 

 7 καλλιτέχνες 

 



Αξιολόγηση 

 Εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης (Parsons and Brown, 2002) 

 Αξιολόγηση όλων των σταδίων του Προγράμματος 

 Στόχος: η βελτίωση του σχεδιασμού του προγράμματος, 

ώστε να εγκαθιδρυθεί μακροπρόθεσμα και αποτελεσματικά 

στην κυπριακή εκπαίδευση  

 Κάθε εφαρμογή προσεγγίστηκε ως ξεχωριστή Μελέτη 

Περίπτωσης 

 Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας, ο ΚΟΕΤ 

επανασχεδίασε το Πρόγραμμα, έτσι ώστε να εξυπηρετεί όσο 

το δυνατόν καλύτερα τους στόχους που τίθενται για τη 

φετινή του εφαρμογή. 



International Journal of Art & Design Education 
Conference 
Liverpool, 2014 



International Society for Education through Art  
Regional Conference (Europe) 
Lisbon, 2015 



IMAG 5 
InSEA Publication 
2017 



Λεύκωμα πιλοτικού προγράμματος 2014-2015 
ΚΟΕΤ 



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
2019 – 2020  



Περιγραφή 

 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διευκολύνει τη συνεργασία 

σχολείων και καλλιτεχνών, αφού καλύπτει το κόστος 

αμοιβής των καλλιτεχνών. Η ευθύνη για την ομαλή 

εφαρμογή ανήκει στα σχολεία που θα λάβουν μέρος. 

 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικά ιδρύματα Προδημοτικής και 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Συνεργασία με καλλιτέχνες/δημιουργούς που υπηρετούν 

τη λαϊκή παραδοσιακή τέχνη 

 



Μουσική 

Παραδοσιακή μουσική και τραγούδι 

Τσιατιστά 

Βυζαντινή μουσική 

Οργανοποιία 

Χειροτεχνία 

Καλαθοπλεκτική 

Αγγειοπλαστική 

Κέντημα 

Πλέξιμο 

Χορός Παραδοσιακοί χοροί 

Ζωγραφική 
- γλυπτική 

Αγιογραφία 

Ναίφ ζωγράφοι 

Κουκούλι 

Ξυλογλυπτική 

Ενδεικτικά:  



Στάδια εφαρμογής 

1. Ενημερωτικές 
συναντήσεις 

Οκτώβριος 2019 

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για το 
πρόγραμμα ΔΣ-ΚσΣ 

Επίλυση 
αποριών 

Κατάθεση 
εισηγήσεων 

2. Προετοιμασία 

Νοέμβριος 2019 

Εξεύρεση 
καλλιτεχνών από 
εκπαιδευτικούς 

Σύναψη 
συμφωνίας για 

συνεργασία 

Οργάνωση 
ενότητας 

Αίτηση 
συμμετοχής στο 
πρόγραμμα ΔΣ-

ΚσΣ 

3. Εξέταση 
αιτήσεων 

Δεκέμβριος 2019 

Αξιολόγηση αιτήσεων από Επιτροπή 
Αξιολόγησης  του ΚΟΕΤ 

Ενημέρωση 
αιτητών 

4. Εφαρμογή 
προγραμμάτων 

συνεργασίας 

Ιαν. – Απρ. 2020 

Εφαρμογή προγραμμάτων Δημιουργικών 
Συνεργασιών στα σχολεία 

Παραγωγή έργων στο 
πλαίσιο της συνεργασίας 

5. Τελετή λήξης 

Μάιος 2020 

Παρουσίαση 
προγραμμάτων 

Έκθεση/ παρουσίαση έργων που 
παράχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος 

Παραγωγή 
έκδοσης 



Στάδιο 2: Προετοιμασία 

1. Εξεύρεση καλλιτεχνών/δημιουργών 

◦ Από την κοινότητα του σχολείου 

◦ Ανάγκες και ενδιαφέροντα των μαθητών, του σχολείου και της 

κοινότητας 

◦ Πρακτικά θέματα (π.χ. μετακίνηση) 

◦ Καταλληλότητα (εμπιστοσύνη, επικοινωνιακές δεξιότητες, 

ευχάριστη προσωπικότητα, ακεραιότητα χαρακτήρα) 

◦ Σχέση μεταξύ εταίρων (σεβασμός, συμφωνία ως προς τη 

διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος, μοίρασμα) 

◦ Αποδοχή όρων συμμετοχή στο πρόγραμμα ΔΣ-ΚσΣ (συμβόλαιο 

συνεργασίας) 



Στάδιο 2: Προετοιμασία 

2. Οργάνωση ενότητας 

◦ Η ενότητα θα συνδιαμορφωθεί από το κάθε ζεύγος εκπαιδευτικού 

και καλλιτέχνη 

◦ Η ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο οποιουδήποτε 

μαθήματος περιλαμβάνεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

◦ Δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης 

◦ Διάρκειας τουλάχιστον δέκα 40λεπτων περιόδων 

◦ Καταγραφή των στόχων και της πορείας εφαρμογής της ενότητας, 

καθώς και του έργου που θα παραχθεί 

◦ Διασαφήνιση του ρόλου του εκπαιδευτικού και του καλλιτέχνη 
 



Στάδιο 2: Προετοιμασία 

3. Όροι συμμετοχής 

◦ Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετάσχει με έναν ή περισσότερους 

εκπαιδευτικούς και ένα ή περισσότερα τμήματα στο πρόγραμμα 

◦ Υποβολή ολοκληρωμένης αίτησης συμμετοχής μέχρι 30 Νοεμβρίου 

◦ Η ενότητα που θα εφαρμοστεί θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δέκα 

40λεπτες περιόδους και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις 

συναντήσεις με τους καλλιτέχνες (εντός ή εκτός σχολείου) 

◦ Στο πλαίσιο της συνεργασίας, θα πρέπει να παραχθεί έργο, το οποίο 

θα παρουσιαστεί κατά την τελετή λήξης του προγράμματος. Το έργο 

μπορεί να είναι δισδιάστατο ή τρισδιάστατο εικαστικό έργο, βίντεο, 

ζωντανή παράσταση (θεατρικό δρώμενο, χορός, μουσική) ή 

συνδυασμός τους. 

◦ Εξασφάλιση άδειας για χρήση οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού 

από τις συνεργασίες για προβολή του προγράμματος σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή. 

 



◦ Προβολή μέρους ή του συνόλου της εφαρμογής του 

προγράμματος από τα σχολεία/εκπαιδευτικούς/καλλιτέχνες θα 

πρέπει να συνοδεύεται από την επισήμανση ότι συγκεκριμένη δράση 

εμπίπτει στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΣ-ΚσΣ, το οποίο 

διοργανώνεται από τον ΚΟΕΤ. Τα σχετικά λογότυπα μπορούν να 

εξασφαλιστούν κατόπιν συνεννόησης με τον ΚΟΕΤ. 

 



Στάδιο 2: Προετοιμασία 

3. Έντυπα που θα υποβάλλονται κατά την αίτηση συμμετοχή 

στο πρόγραμμα ΔΣ-ΚσΣ 

◦ Αίτηση συμμετοχής 

◦ Συμβόλαιο συνεργασίας 

◦ Σχεδιασμός ενότητας 

 

 



Στάδιο 3: Αξιολόγηση αιτήσεων 

1. Κριτήρια αξιολόγησης 

◦ Συμβατότητα με τους στόχους και τους όρους του προγράμματος 

ΔΣ-ΚσΣ 

◦ Η μορφή τέχνης που υπηρετεί ο καλλιτέχνης/δημιουργός εμπίπτει 

στις κατηγορίες που ορίζονται από το πρόγραμμα 

◦ Ποιότητα πρότασης: ρεαλιστικοί στόχοι, πρωτοτυπία, 

δημιουργικότητα 

◦ Ξεκάθαρη δομή και αλληλουχία δραστηριοτήτων 

◦ Ξεκάθαροι ρόλοι συμμετεχόντων (εκπαιδευτικός, καλλιτέχνης, παιδιά) 

 

2. Η αξιολόγηση θα γίνει από τριμελή επιτροπή του ΚΟΕΤ 

 



Στάδιο 5: Λήξη προγράμματος 

1. Τελετή λήξης 

◦ Παρουσίαση Δημιουργικών Συνεργασιών 

◦ Παρουσίαση έργων 

2. Παραγωγή έκδοσης 

◦ Λεύκωμα συμμετοχών στο πρόγραμμα ΔΣ-ΚσΣ 2019-2020 

 



Υποχρεώσεις συμμετεχόντων 

 Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων 

 Εφαρμογή της ενότητας, όπως περιγράφεται στην αίτηση 

συμμετοχής. 

 Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα 

πρέπει να κρατούν φωτογραφικό αρχείο, το οποίο θα παραδοθεί 

στον ΚΟΕΤ. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρόνοιες του νόμου 

περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων 

στο πρόγραμμα. Θα παραχωρηθούν, επίσης, οι συμπληρωμένες 

δηλώσεις των γονέων/κηδεμόνων για συγκατάθεση εμφάνισης του 

παιδιού τους στο πιο πάνω υλικό. 

 Συμμετοχή στην τελετή λήξης 

◦ Παρουσίαση της ενότητας από τους συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς 

◦ Έκθεση/παρουσίαση του έργου που παράχθηκε 

 Συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου ανατροφοδότησης, για 

σκοπούς συνεχούς βελτίωσης του προγράμματος. 



Αμοιβή καλλιτεχνών 

 Αίτηση επιχορήγησης για κάλυψη 30 εφαρμογών 

δημιουργικών συνεργασιών (€250/καλλιτέχνης) 

 Έγκριση για κάλυψη 70% του κόστους εφαρμογής του 

προγράμματος (Πολιτιστικές Υπηρεσίες ΥΠΠΑΝ). Το 

υπόλοιπο 30% θα πρέπει να εξασφαλιστεί από δωρεές ή 

άλλες χορηγίες. 

 Καθαρή αμοιβή κάθε καλλιτέχνη €175 (70% του ποσού των 

€250). Το υπόλοιπο 30% θα πρέπει να δηλωθεί ως δωρεά 

στον ΚΟΕΤ. 



Ερωτήσεις/εισηγήσεις; 



Παραδείγματα 

Δημιουργικών 

Συνεργασιών 



Εκπαιδευτικός: Δρ Τερέζα 

Μαρκίδου  

Καλλιτέχνιδα: Ώρια 

Πετροπούλου 

«Η γειτονιά μας… αλλιώς» 



Εκπαιδευτικός: Μαρία Λουκά  

Καλλιτέχνιδα: Ολιβέρα 

Νικολάου 

«Η πόλη και η θάλασσα» 



Εκπαιδευτικός: Περσεφόνη 

Κρασίδου 

Καλλιτέχνιδα: Σώτια Γιάγκου 

«Μόδα είναι, θα περάσει;» 



Σύνδεσμος Γονέων Ενηλίκων 

Ατόμων με Νοητική Υστέρηση 

«Απόστολος Λουκάς» - 

Κέντρο Ενηλίκων  

Συνεργασία με ποικίλους 

καλλιτέχνες 
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