
 
 

 
 
 

 
 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  
CREARTE: Δημιουργικές Συνεργασίες Δημοτικών Σχολείων με Εικαστικούς Καλλιτέχνες 

 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Χρηματοδότησης 
 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CREARTE αναφέρεται στην προώθηση της συνεργασίας δημοτικών 

σχολείων και εικαστικών καλλιτεχνών μέσα από εκπαιδευτικές εφαρμογές στα πλαίσια της 

Εικαστικής Αγωγής. Το θέμα εμπίπτει στην καινοτομία του Αναλυτικού Προγράμματος 

Εικαστικών Τεχνών Κύπρου «Δημιουργικές Συνεργασίες», αλλά και στα Αναλυτικά Προγράμματα 

των άλλων χωρών – εταίρων του συγκεκριμένου προγράμματος. 

 

Μετά την ενημέρωση που έγινε στην ημερίδα Εικαστικής Αγωγής στις 15 Απριλίου 2016, 

αναφορικά με τη χρηματοδότηση δημιουργικών συνεργασιών δημοτικών σχολείων με 

εικαστικούς καλλιτέχνες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος CREARTE, υποβλήθηκαν 

συνολικά 15 προτάσεις από ισάριθμα σχολεία μέσα στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. 

 

Οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από λειτουργούς της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης και του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (βλ. Οδηγό Εκπαιδευτικού - 

CREARTE) και κρίθηκαν πολύ ενδιαφέρουσες και αξιόλογες, με αποτέλεσμα να εγκριθούν όλες 

οι προτάσεις για χρηματοδότηση. Στην πορεία, ένα σχολείο απέσυρε το ενδιαφέρον του για 

εφαρμογή της ενότητας, λόγω αποχώρησης του καλλιτέχνη που θα συμμετείχε στη συνεργασία. 

Οι 14 προτάσεις που έχουν εγκριθεί παρουσιάζονται στο Παράρτημα με αλφαβητική σειρά. 

 

Με βάση την αξιολόγηση, τρεις προτάσεις συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία όπως 

φαίνεται πιο κάτω: 

 

Α/Α Τίτλος Πρότασης Δημοτικό Σχολείο 

1 Οι παραδόσεις των λαών, ένα στοιχείο που μας 
χαρακτηρίζει και μας ενώνει 

Ακρόπολη (ΚΑ) 

2 Στη θάλασσα ταξιδεύω 

 
Α΄ Μακεδονίτισσας 

3 Μικρές προσωπικές ιστορίες 

 
Άγιος Δημήτριος 

 

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν τις πιο πάνω προτάσεις ανέλαβαν να τις παρουσιάσουν σε 

επιμορφωτική συνάντηση των εταίρων του προγράμματος στην Ισπανία τον Νοέμβριο του 2016. 

Ευκαιρία να παρουσιάσουν την εφαρμογή των προτάσεών τους θα έχουν και άλλες εκπαιδευτικοί 

σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο τον Μάιο του 2017. 

 

Η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Διεύθυνση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου συγχαίρουν 

τα σχολεία και τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση και έτυχαν έγκρισης για χρηματοδότηση 

από το πρόγραμμα CREARTE. Με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του θεσμού των δημιουργικών συνεργασιών δημοτικών σχολείων με εικαστικούς 

καλλιτέχνες τόσο στην Κύπρο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 



 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Προτάσεις που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα CREARTE 

(με αλφαβητική σειρά) 

 

Α/Α Τίτλος Πρότασης Δημοτικό Σχολείο 

1 Δημιουργώ ένα όμορφο σχολείο – Λέω όχι στους 
βανδαλισμούς 

 

Πάνω Πολεμίδια – 
Καρμιώτισσα 

2 Είναι για αγόρι; Είναι για κορίτσι; Είναι για παιδί. 

 
Χοιροκοιτία 

3 Η διαφορετικότητα μέσα από την υφαντική 
 

 

Γ΄ Λεμεσού 

4 Η θάλασσα ξεβράζει ανθρώπινες ιστορίες 

 
Καθαρή Λάρνακας 

5 Καλύτερο σχολείο, καλύτερη κοινωνία, καλύτερος 
κόσμος 

 

ΚΗ΄ Κάτω Πολεμιδιών 

6 Μικρές προσωπικές ιστορίες 

 
Άγιος Δημήτριος 

7 Ο κόσμος μας αλλάζει, ο χώρος μας αλλάζει 

 
Β΄ Ποταμού Γερμασόγειας 

8 Οι παραδόσεις των λαών, ένα στοιχείο που μας 
χαρακτηρίζει και μας ενώνει 

 

Ακρόπολη (ΚΑ) 

9 Όλη η γη μια αγκαλιά 
 

 

Η΄ Λεμεσού (ΚΒ) 

10 Στη θάλασσα ταξιδεύω 
 

 

Α΄ Μακεδονίτισσας 

11 Το νέο είναι ωραίο, το παλιό είναι αλλιώς 
 

 

Α΄ Ποταμού Γερμασόγειας 

12 Το πολύχρωμο καράβι μας 
 

 

Η΄ Λεμεσού (ΚΑ) 

13 Το χωριό μου 

 
Α΄ Πέρα Χωρίου Νήσου 

14 Χρώμα στο σχολείο μας! 
 

 

Δευτερά 

 


