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ΘΕΜΑ: 

Πρόγραμμα εικαστικής έκφρασης σε συνεργασία με το Μουσείο Ελληνικής 
Παιδικής Τέχνης 

Το δικαίωμα του παιδιού στην  έκφραση. Θέλω να … 
 
Τα Γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων της Α΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθηνών, της Β΄ Διεύθυνσης 
Π.Ε. Αθηνών και της Διεύθυνσης Π.Ε. Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με το Μουσείο 
Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, οργανώνουν πρόγραμμα εικαστικής έκφρασης, με θέμα «Το 
δικαίωμα του παιδιού στην  έκφραση. Θέλω να …»  
 
Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης προγραμματίζει, με αφορμή το παραπάνω θέμα, 
σχετική έκθεση για το σχολικό έτος 2010–11, στην οποία θα παρουσιαστούν έργα 
μαθητών προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από τα σχολεία που θα λάβουν 
μέρος, παράλληλα με έργα από τις συλλογές του Μουσείου τα οποία θα δημιουργηθούν 
στους Κύκλους Εικαστικών Εμπειριών που διοργανώνει στο χώρο του. 
 
Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι τα παιδιά με την προτροπή των εκπαιδευτικών να 
πλησιάσουν το θέμα του δικαιώματος του παιδιού στην έκφραση (Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, Άρθρο 13)  με οδηγό την τέχνη. Τα παιδιά καλούνται να 
δημιουργήσουν ελεύθερα,  να εκφράσουν τις επιθυμίες τους και να τις μετατρέψουν σε 
εικόνες.  
H προσέγγιση του θέματος θα πρέπει να είναι εικαστική. 
Κατά την επεξεργασία στην τάξη προτείνεται η παράλληλη χρήση αφήγησης, λογοτεχνίας, 
κίνησης, δραματοποίησης…  
 
Προτάσεις 
Δείξτε στα παιδιά τη χρήση ποικίλων υλικών και προτρέψτε τα να δοκιμάσουν και να 
συνδυάσουν υλικά και τεχνικές.  
Αποτρέψτε την αντιγραφή διαφημίσεων, βιβλίων ή περιοδικών. 
Συμβουλευτείτε τα βιβλία για το μάθημα των εικαστικών. Δείτε έργα καλλιτεχνών και 
παρατηρήστε τη σύνθεση, τα υλικά τον τρόπο προσέγγισης.  
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Προτρέψτε τα παιδιά να συμπληρώσουν τη φράση «Θέλω να…» και να την αποδώσουν 
εικαστικά, εκφράζοντας τις δικές τους επιθυμίες. Π.χ. 
Θέλω να παίξω  
Θέλω να ζωγραφίσω τα πράγματα που με κάνουν χαρούμενο 
Θέλω να ζωγραφίσω τους φόβους μου 
Θέλω να ονειρεύομαι…  
Θέλω να δείξω πως τίποτε δεν πάει χαμένο  
Θέλω να φτιάξω μια πόλη για όλα τα παιδιά 
Θέλω να φτιάξω μια πόλη στο βυθό 
Θέλω ένα σπίτι που...  
Θέλω να προστατέψω τα ζώα 
Θέλω να φτιάξω το όχημα που θα με ταξιδέψει σε… 
Θέλω να πετάξω στον ουρανό 
Θέλω να ανέβω στα φτερά μιας πεταλούδας 
Θέλω να φτιάξω ένα μαγικό κήπο  
Θέλω να φτιάξω μια μηχανή γλυπτό που να μπορεί να … 
 
Έχω δικαίωμα να εκφράζω τις επιθυμίες μου, τα όνειρά μου, τις σκέψεις μου, πετώντας 
στον απέραντο ουρανό της τέχνης, είναι το «πρόσταγμα» αυτής της προσπάθειας.  
Σ’ αυτήν θα βρουν σύμβουλο και βοηθό τους έργα ζωγράφων, γλυπτών, αρχιτεκτόνων. 
Προτάσεις  προσέγγισης δίνει το φωτογραφικό υλικό με 10 έργα Ελλήνων και ξένων 
καλλιτεχνών που επισυνάπτεται στην ηλεκτρονική μορφή του εγγράφου. 
Tην 1η Δεκεμβρίου προγραμματίζεται ημερίδα και εικαστικό εργαστήριο από το 
Εκπαιδευτικό Τμήμα του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής για τους εκπαιδευτικούς που θα 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και τα σχολεία τους ανήκουν στις Διευθύνσεις Π.Ε. Α΄ και 
Β΄ Αθηνών. Περισσότερες πληροφορίες για το χώρο και την ώρα διεξαγωγής θα 
ανακοινωθούν σύντομα.  
 
Την επιλογή των έργων που θα παρουσιαστούν στην έκθεση θα αναλάβει επταμελής 
Κριτική Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των Γραφείων των 
Πολιτιστικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Π.Ε. Α΄ Αθηνών, Β΄ Αθηνών και Δυτικής Αττικής, 
στελέχη του Μουσείου, ιστορικοί τέχνης και εικαστικοί. 
 
Στα εγκαίνια της έκθεσης, το φθινόπωρο του 2010, θα προσκληθούν όλα τα παιδιά των 
οποίων τα έργα θα εκτεθούν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που θα εργαστούν μαζί τους.  
Σημειώνεται επίσης ότι το Εκπαιδευτικό Τμήμα του Μουσείου Παιδικής Τέχνης 
προγραμματίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθ’ όλη 
την διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους, βασισμένων στα έργα της έκθεσης, που θα 
απευθύνονται σε μαθητές Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού.  
  
Όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε σχετική ημερίδα, 
καλό θα είναι να καταγράψουν τα στάδια εξέλιξης των εργασιών στην τάξη. 
 
Όροι συμμετοχής 
1. Κάθε παιδί μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο.  
2. Κάθε έργο μπορεί να είναι ατομικό ή αποτέλεσμα συνεργασίας 2 παιδιών. 
3. Τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν όποια υλικά και όποια τεχνική θέλουν. 
4. Οι διαστάσεις των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 70×100 εκ. 
5. Θα γίνονται δεκτές τρισδιάστατες κατασκευές μέχρι 2 κιλά και διαστάσεων 30× 40 × 30 
Προτείνονται ανακυκλώσιμα υλικά, γυψόγαζα, σύρμα, χαρτοπολτός, κ.ά. 
6. Πίσω από κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν τα παρακάτω στοιχεία:      
    Όνομα, επώνυμο και ηλικία παιδιού. 
    Τίτλος, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο και σφραγίδα του σχολείου 
    Όνομα και υπογραφή του υπεύθυνου εκπαιδευτικού 
7. Ζητήστε από τα παιδιά να συμπληρώσουν στο πίσω μέρος του έργου τον τίτλο 
«Θέλω να…»  



8. Τα έργα θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεντρωτικό κατάλογο σε επίσημο 
έντυπο του σχολείου, όπου θα αναγράφονται: 
    Όνομα, επώνυμο, τάξη, ηλικία, όλων των παιδιών που λαμβάνουν μέρος. 
9.. Τα ζωγραφικά έργα να παραδοθούν κατά προτίμηση σε ενισχυμένη συσκευασία, ειδικά 
οι τρισδιάστατες κατασκευές, και όχι σε ρολό. 
10. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δε γίνεται δεκτή καμία συμμετοχή. 
11 Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα έργα για μελέτες, έρευνες, 
εκθέσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις.  
12.Τα έργα που θα επιλεγούν για να παρουσιαστούν στην έκθεση, θα παραμείνουν στις 
συλλογές του Μουσείου. Τα υπόλοιπα θα μπορούν να τα παραλάβουν τα σχολεία από το 
Μουσείο έως 30 Σεπτεμβρίου 2010. 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ  
27 Απριλίου 2010, σφραγίδα ταχυδρομείου 
Η γραμματεία του Μουσείου παραλαμβάνει τα έργα από Τρίτη έως και  Παρασκευή 13.00 -
16.00 
στη διεύθυνση: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Κόδρου 9, προέκταση οδού Βουλής, Πλάκα, 105 58 Αθήνα  
210 3312624 / 3312750   www.childrensartmuseum.gr 
 

 Επίσης, προτείνεται ο συνδυασμός του εικαστικού προγράμματος με την 
υλοποίηση σχετικού πολιτιστικού προγράμματος.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν 
με τους Υπεύθυνους Πολιτιστικών Θεμάτων.  
 
 

 
Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων   

στην Α΄ Δ/νση  Π.Ε. Αθηνών 
 
 
 
 

Κ. Κύρδη         Μ. Ελευθερίου         

  
Η Δ/ΝΤΡΙΑ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΗΣ Α΄ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε. ΑΘΗΝΩΝ 
 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ 
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