Ημερίδα Επιμόρφωσης Καθηγητών Εικαστικών Τεχνών: «Έλα στη Θέση
μου» από τον Σύνδεσμο Εικαστικής Θεραπείας Κύπρου (CArTA)
Αξιολόγηση (συμπεριλαμβάνονται όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις):
1. Πώς αξιολογείτε την παρουσίαση;
Από 1 (πολύ καλά) μέχρι 5 (καθόλου καλά)
Λευκωσία: 1,59
Λεμεσός: 1,06
Σχόλια:
• Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη.
• Θα ήθελα να είχε η παρουσίαση περισσότερες εικόνες, περισσότερα
παραδείγματα.
• Πολύ καλή παρουσίαση κυρίως λόγω του βιωματικού της χαρακτήρα.
• Πολύ καλή
• Ωφέλιμη και ενισχυτική
• Εξαιρετική, πολύ ενημερωτική
• Επαγγελματική και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση.
• Πολύ απλή και κατανοητή η παρουσίαση σε σχέση με τον όρο Εικαστική
Θεραπεία
• Αρκετά επιμορφωτική
• Ο χρόνος ήταν όπως έπρεπε χωρίς να πλατειάζει
• Εξαιρετικό
2. Πως αξιολογείτε το πρώτο εργαστήρι;
Από 1 (πολύ καλά) μέχρι 5 (καθόλου καλά)
Λευκωσία: 1,81
Λεμεσός: 1,6
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αντιλήφθηκα ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζω είναι κοινά με
άλλους.
Πάρα πολύ δημιουργικό.
Πολύ ενδιαφέρον γιατί προσπάθησα μέσα από ένα σχέδιο να
εξωτερικεύσω τον χαρακτήρα του μαθητή μου.
Λίγο περισσότερος χρόνος για τη δραστηριότητα και λιγότερο στην
ανάλυση. Αρκετά ενδιαφέρον
Περιεκτική αλλά θα μπορούσε να είναι πιο πολύ ενισχυμένο σε
πρακτικούς τομείς.
Λίγο πιο πολύ χρόνο
Προσπαθώντας να κάνουμε σχέδιο για τον μαθητή/τρια ανακάλυψα ότι
θα μπορούσε να ήταν και για μένα.
Λίγος χρόνος
Εξαιρετικό

3. Πώς αξιολογείτε το δεύτερο εργαστήρι;
Από 1 (πολύ καλά) μέχρι 5 (καθόλου καλά)
Λευκωσία:1,4
Λεμεσός:1,4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Είναι ωραίες ασκήσεις για την αποδοχή του άλλου
Μας έχει μπάσει σε καταστάσεις που από μόνοι μας δεν θα είχαμε μπει
και αυτό ήταν πολύ ενδιαφέρον και διαφορετικό.
Πολύ καλή άσκηση για να μπει κανείς στη θέση του άλλου.
Ενδιαφέρον και δημιουργικό
Επίσης πολύ ενδιαφέρον αφού βλέπεις τα παιδιά μέσα από τον άλλο, τα
προβλήματά του, τις δυσκολίες του.
Θα μπορούσε να υπάρχει ακόμα μια δραστηριότητα και λιγότερη
κουβέντα.
Αρκετά ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον και Παραγωγικό
Κατατοπιστικό και πολύ ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον και καθόλου αγχωτικό!
Λίγος χρόνος
Εξαιρετικό

4. Άλλα σχόλια και παρατηρήσεις:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Η συνέχιση τέτοιων εργαστηρίων είναι αναγκαία. Τόσο για την επιμόρφωση
όσο και για την ανταλλαγή εντυπώσεων με τους συναδέλφους και
εμπειριών.
Αν υπάρχει η ευχέρεια να γίνονται τέτοιου είδους εργαστήρια για περεταίρω
εξέλιξη των εκπαιδευτών.
Νιώθω πανευτυχής και πολύ ανανεωμένη για να συνεχίσω την πορεία μου
στις μονάδες. Μου δόθηκαν πολλές ιδέες. Ελπίζω αυτά τα εργαστήρια να
έχουν συνέχεια.
Να γίνονται πιο συχνά σεμινάρια Ειδικής Αγωγής.
Το διασκέδασα και νομίζω τέτοια εργαστήρια μπορούν να γίνουν και σε
κανονική τάξη γιατί νομίζω θα βοηθήσουν τους μαθητές να ξεμπλοκάρουν.
Πιστεύω ότι τέτοιου είδους εργαστήρια θα πρέπει να γίνονται πιο συχνά
γιατί μας βοηθούν να μπούμε στη θέση των παιδιών μας.
Ήταν ένα εργαστήρι που ευχαρίστως θα εφαρμόσω στο μάθημα Τέχνης στην
τάξη. Φεύγω με νέες γνώσεις και εμπειρία.
Να γίνουν περισσότερα
Ίσως πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα.
Θα ήθελα παρουσίαση από περισσότερες εμπειρίες και παραδείγματα.
Κάποια παραδείγματα και ίσως ανάπτυξη ενός ή δύο θεμάτων τα οποία
μπορούν να δουλευτούν με μια μονάδα.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Πιο πολλά παραδείγματα παό δουλειές που παράγονται στις Ειδικές
Μονάδες.
Πιο πολλά σεμινάρια
Θα μπορούσε να παρουσιάζονται περισσότερες εργασίες συναδέφων που
έκανα στις μονάδες.
Έγιναν όλα πολύ γρήγορα. Χρειαζόταν περισσότερος χρόνος.
Θα προτιμούσα να δοθούν περισσότερες πληροφορίες πώς να δουλεύουμε
με τα παιδιά στις μονάδες παρά μόνο θεωρητικά.
Γενικά ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση και ενημέρωση για το συγκεκριμένο
θέμα.
Ο στόχος του σεμιναρίου "Έλα στη θέση μου" είχε πλήρη επιτυχία αφού
εμπειρικά κατανόησα τις δυσκολίες και προβλήματα που οι μαθητές μας
έχουν ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
Στο τελευταίο εργαστήρι στο μεγάλο έργο ένιωσα εντελώς ελεύθερος.
Τα υλικά θα έπρεπε να τα παρέχει το Υπουργείο.
Thank you!

