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Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα για την Έκθεση: «Ο Μιρό της Μαγιόρκα»  
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«Κηλίδες, πιτσιλιές και χρώµατα…για το φεγγάρι, τον ήλιο και τα πρόσωπα» 
 

 
Στο πλαίσιο της έκθεσης: «Ο Μιρό της Μαγιόρκα» σχεδιάστηκαν τρία εκπαιδευτικά 
προγράµµατα, σύµφωνα µε την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. Ένα 
πρόγραµµα που απευθύνεται στα παιδιά από το νηπιαγωγείο µέχρι τη Β΄ δηµοτικού, 
ένα δεύτερο που απευθύνεται στα παιδιά από την Γ΄ µέχρι την Στ΄ και ένα τρίτο για 
τους µαθητές και τις µαθήτριες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
 
Νηπιαγωγείο, Α΄ –  Β΄ ∆ηµοτικού 
 
Αρχικά, όσον αφορά στο πρώτο πρόγραµµα βασικό στόχο αποτελεί η 
ευαισθητοποίηση των παιδιών µε έργα σύγχρονης τέχνης και συγκεκριµένα µε έργα 
ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και σχέδια του κορυφαίου δηµιουργού του 20ου 
αιώνα Χουάν Μιρό. 
  
Τα παιδιά νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας καλούνται να µάθουν για τη ζωή 
του  καλλιτέχνη µέσα από µια σύντοµη ιστορία, η οποία θα τους θυµίζει παραµύθι και 
θα µπορούσε να αρχίζει ως εξής: «Πριν από λίγα χρόνια σε µια χώρα όχι πολύ µακριά 
από την Ελλάδα, την Ισπανία, ζούσε ένας σπουδαίος ζωγράφος, που τον έλεγαν 
Μιρό. Σπούδασε δίπλα σε άξιους δασκάλους και έµαθε να ζωγραφίζει διάφορες 
εικόνες µε σχήµατα και χρώµατα. Ταξίδεψε πολύ, στην Αµερική, στην Ασία, σε 
πόλεις και χωριά, µε σπήλαια, χωράφια και θάλασσες. Και µε όλες αυτές τις εικόνες 
να περνούν µπροστά απ’ τα µάτια του έφτιαξε πίνακες ζωγραφικής και µε ό,τι 
έβρισκε στις βόλτες του έφτιαξε όµορφα αγαλµατάκια». Με τρόπο παιχνιδιάρικο και 
ύφος έτοιµο να κεντρίσει τη φαντασία των µικρών παιδιών τονίζουµε όποια στοιχεία 
θεωρούµε σηµαντικά στα έργα σταθµούς της έκθεσης. 
 
Ως έργα-σταθµοί προτείνεται να επιλεγούν: 

• Η ελαιογραφία του 1908 (πίνακας δύο όψεων), η πιο παλιά σωζόµενη 
ελαιογραφία του Μιρό. Το 1960 χρησιµοποίησε την πίσω πλευρά του καµβά 
για άλλο έργο, η οποία και αποκαλύφθηκε το 1995 σε εργασίες συντήρησης. 

• Οι τρεις πίνακες χωρίς τίτλο σε άσπρο-µαύρο (1973-74) (θυµίζουν τρίπτυχο 
αλλά δεν είναι). 
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• Οι -χωρίς τίτλο- πίνακες σε καµβά µε λάδι, ακρυλικό, κηροµπογιά ή και 
κάρβουνο (1966 & 1967). 

• Ο καµένος πίνακας του 1973. 
• Οι δύο –χωρίς τίτλο- πίνακες σε µαύρο-άσπρο που θυµίζουν πουλιά (1973).   
• Οι αστερισµοί, η «γυναίκα στο δρόµο», οι τρεις πίνακες µε τα αποτυπώµατα 
και εκείνος µε την ποικιλία υλικών, όπως: καρφιά, σµυριδόχαρτο κ.ά. µε 
τίτλο: «µορφή-πουλιά» (1976) (στον πρώτο όροφο) 

• Ο πίνακας το σχέδιο του οποίου έχει αποδοθεί στο χαλί. 
 

Μπροστά στους πίνακες ζωγραφικής, τα παιδιά καλούνται να: 
• Παρατηρήσουν τις γραµµές, τα σχήµατα και τα χρώµατα. 
 
Οι επιµορφωτές που υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα βοηθούν τα παιδιά 
να διακρίνουν τις γραµµές για τις οποίες αναφέρουν ότι δηµιουργούνται από 
άπειρα σηµεία, υπάρχουν διάφορα είδη γραµµών, όπως: η ευθεία –η οριζόντια, η 
κάθετη και η πλάγια- η καµπύλη, η τεθλασµένη και η διακεκοµµένη. Οι γραµµές 
µπορούν να µας δώσουν την εντύπωση του πλάτους, του µήκους και του βάθους. 
Ακόµη, τα παιδιά καλούνται να διακρίνουν τα σχήµατα, αφηρηµένα και 
γεωµετρικά τα οποία δηµιουργούνται µε διάφορα είδη γραµµών. Εντοπίζουν ότι 
έχουν δύο διαστάσεις µήκος και πλάτος ενώ τα συναντάµε σε διάφορα µεγέθη, τα 
οποία προσθέτουν στο έργο σιγουριά και ενέργεια. Επιπλέον καλούνται να 
διακρίνουν σχήµατα άλλοτε κενά και άλλοτε γεµισµένα µε χρώµα. Έτσι, αρχίζει 
το παιχνίδι µε τα χρώµατα όπου ο µεγάλος αυτός καλλιτέχνης ακριβώς επειδή 
παίζει µε αυτά συνεισφέρει στην παιδαγωγική πράξη µέσα από τις επιλογές του. 
Τα παιδιά δηλαδή  καλούνται να µάθουν τα βασικά και τα συµπληρωµατικά 
χρώµατα, να τα διακρίνουν σε θερµά και ψυχρά, να µάθουν ότι το µαύρο και το 
άσπρο δεν είναι χρώµατα. 

       Ακόµη, καλούνται να: 
• Εντοπίσουν τα θέµατα του καλλιτέχνη, ώστε να τα ανακαλύψουν σε κάποιο 
επόµενο έργο-σταθµό (επαναλαµβανόµενα µοτίβα). Συνοπτικά, αναφέρονται 
τα πιο συνήθη, όπως: ήλιος, φεγγάρι, αστερισµοί, έντοµα, πτηνά, γυναίκα, 
ενώ θα πρέπει να τονιστεί το στοιχείο του ανθρωποµορφισµού.  

• Εκφράσουν τα συναισθήµατα που τους προκαλούνται, καθώς και να 
προσπαθήσουν να «µαντέψουν» τα συναισθήµατα του καλλιτέχνη όταν τα 
δηµιουργούσε. 

• «∆ώσουν» τίτλους στα έργα χωρίς τίτλο ή να αλλάξουν τον τίτλο όπου 
υπάρχει µε κάποιο δικό τους.  

• Να συνδέσουν τα αποτυπώµατα των χεριών µε τις βραχογραφίες της 
προϊστορικής εποχής από τα σπήλαια της Αλταµίρα, καθώς και τα 
καλλιγραφικά σύµβολα και ιδεογράµµατα µε τα ταξίδια του στην Ιαπωνία. 

 
Ως έργα-σταθµοί των γλυπτών προτείνεται να επιλεγούν: 
 

• Το «ρολόι», το «πρόσωπο», η «µητρότητα», η «µορφή» το γλυπτό µε το 
κουβάρι, η εφηµερίδα µε το νήµα κ.ά. 

 
Μπροστά στα γλυπτά, τα παιδιά καλούνται να: 

• ∆ιακρίνουν την τρίτη διάσταση των έργων τέχνης, δηλαδή τον όγκο που 
διαθέτει ένα γλυπτό. 
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• Αναγνωρίσουν τα συνήθη θέµατα του καλλιτέχνη και να µάθουν για τα κύρια 
χαρακτηριστικά της γλυπτικής του. ∆ηλαδή, ότι ο ίδιος συνέλεγε τα 
αντικείµενα τα οποία συνέθετε σε µε τέτοιο τρόπο (assemblage-συναρµογές 
διαφόρων αντικειµένων), ώστε να κυριαρχεί ο ανθρωποµορφισµός.    

• Απαντήσουν σε ερωτήµατα του τύπου: «σαν τι σας µοιάζει;» ή «τι σας 
θυµίζει» και να δώσουν τίτλους στα έργα.  

 
Ως προς τους βασικούς παιδαγωγικούς στόχους του προγράµµατος, αυτοί είναι: 

• Η όξυνση της παρατηρητικότητας καθώς καλούνται να απαντήσουν σε 
ερωτήµατα του τύπου: «αυτό το έχουµε δει ξανά;» ή «τι σας θυµίζει αυτό το 
σχήµα; Το έχει ξαναχρησιµοποιήσει ο Μιρό σε κάποιο άλλο έργο του;». Για 
παράδειγµα, µπορούν να συνδέσουν σχέδια από τις προθήκες του πρώτου 
ορόφου µε έργα του στο ισόγειο ή την ταπισερί µε τον πίνακα που βρίσκεται 
στον πρώτο όροφο κ.ά. 

• Ενίσχυση ενεργούς συµµετοχής στην ανάλυση και ερµηνεία των έργων µέσω 
του διαλόγου και της αποδοχής ότι το κάθε άτοµο µπορεί να δώσει διάφορες 
ερµηνείες για το ίδιο έργο, οπτική που συνάρπαζε και τον ίδιο τον καλλιτέχνη. 

• Ανάπτυξη γλωσσικής παραγωγής, αυτοεκτίµησης και σεβασµού στον «άλλο».  
 
Γ΄- Στ΄ ∆ηµοτικού  
 
Οι διαφοροποιήσεις του εκπαιδευτικού προγράµµατος που απευθύνεται σε παιδιά των 
τεσσάρων τελευταίων τάξεων του δηµοτικού σχολείου θα µπορούσαν από τη µια να 
αφορούν σε µια επιλογή περισσότερων έργων τέχνης ως σταθµών της έκθεσης και 
από την άλλη στο να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στα βιογραφικά στοιχεία του 
καλλιτέχνη. Επιπλέον, θα µπορούσε να αναφερθεί η σχέση του µε τον Πικάσο µε 
αφορµή τη φωτογραφία του στο Σον Μπότερ και µε τον Κάλντερ εξαιτίας της 
κινητής κατασκευής (γνωστή ως mobile) (στο ισόγειο).  
 
Ως έργα-σταθµοί προτείνεται να επιλεγούν τα προηγούµενα που αναφέρονται στο 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τα µικρότερης ηλικίας παιδιά κι επιπλέον: 

• Το «Μοντρόιγκ, αµπέλια και λιόδεντρα στη βροχή» (1978) για να τονιστεί το 
γεγονός της επιζωγράφισης µιας παλιότερης ελαιογραφίας του 1919 (στο 
ισόγειο). 

• Η σειρά µε τις µακέτες Γκαουντί, γκουάς, µε µελάνι, µολύβι, παστέλ και 
κολλάζ σε χαρτί ή χαρτόνι (1975) (στο ισόγειο). 

• Η «σαύρα µε τις χρυσές φολίδες» (1971) (στον πρώτο όροφο). 
• Οι «ιχνογραφίες στο νερό» (1963) (στον πρώτο όροφο). 

 
Γυµνάσιο-Λύκειο 
 
Για τα παιδιά του γυµνασίου και του λυκείου προτείνεται να παρουσιαστούν όλα τα 
έργα που επιλέγονται να γνωρίσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης.  
Επιπλέον, έµφαση θα πρέπει να δοθεί: 

• Στα τρία στάδια ζωγραφικής του Μιρό, δηλαδή: στην υπόνοια η οποία ξεκινά 
πρώτα από το υλικό, την οργάνωση των µορφών και τη σύνθεσή τους. 

• Στις δηµοκρατικές του πεποιθήσεις και την αντίθεσή του µε το Φράνκο. 
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• Στη γνωριµία του µε τον Γκρήνµπεργκ και τον Πόλοκ και το θαυµασµό του 
στο έργο τους.  

• Στα γλυπτά του µνηµειακών διαστάσεων και στα έργα δηµόσιας τέχνης. 
• Στην σπουδαιότητα για το Μιρό των προσχεδίων του, αφού τα θεωρούσε ως 
σπόρους, πιθανά σηµεία εκκίνησης για κάποιο έργο του. 

• Κι ακόµη, στα κύρια χαρακτηριστικά των κινηµάτων της αφηρηµένης τέχνης, 
του σουρεαλισµού, του κυβισµού, του ιµπρεσιονισµού, του φουτουρισµού 
και των τεχνικών της ζωγραφικής της κίνησης και της ζωγραφικής της 
άµµου. 

 
Υπογραµµίζεται ότι και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τα παιδιά της 
δευτεροβάθµιας  εκπαίδευσης θα πρέπει να διακρίνεται από την ανάπτυξη διαλόγου 
και την αµφίδροµη διαδραστική επαφή των παιδιών µε τα έργα της έκθεσης.    
 
Εικαστικές δραστηριότητες 

• Τα παιδιά καλούνται να γίνουν γλύπτες και να εµπνευστούν από την τεχνική 
του συναρµολογήµατος η οποία συναντάται σε µέγιστο βαθµό στον Μιρό. 
Έτσι, µε διάφορα υλικά που θα έχουν στη διάθεσή τους, όπως: σφουγγάρια, 
καλαµάκια, ρολά από χαρτί υγείας, αλουµινόχαρτα, κουµπιά, σπίρτα και 
σπιρτόκουτα, χάντρες, σύρµα πίπας, πλαστελίνες κ.ά. καλούνται να 
δηµιουργήσουν κατασκευές µικρογλυπτικής τις οποίες θα πάρουν µαζί τους. 
Με αφορµή, δηλαδή, τα «συναρµολογήµατα» και τα «ζωγραφικά 
αντικείµενα» του  Μιρό, συνδυάζουµε δύο ή το µέγιστο τρία αντικείµενα, π.χ. 
δένουµε ένα πλαστικό παιχνίδι πάνω σε ένα κοµµάτι ξύλο, ίσως λίγη 
πλαστελίνη στη σύνδεσή τους και βάφουµε τη µία πλευρά του ξύλου. 

• Εναλλακτικά, τα παιδιά καλούνται να γίνουν ζωγράφοι αξιοποιώντας την 
ιδέα ότι το «τυχαίο» µπορεί να είναι αφετηρία για µία σύνθεση, για ένα 
συγκεκριµένο έργο. Έτσι, τα παιδιά προτρέπονται να σχεδιάσουν σε λευκό 
χαρτί µια γραµµή που δεν γυρίζει πίσω –την αποκαλούµενη µονοκονδυλιά- 
ακολουθώντας µια τυχαία πορεία, κάνοντας δηλαδή µια «µουτζούρα». Τη 
«µουτζούρα» όµως αυτή ενισχύονται να την οργανώσουν γεµίζοντας τις 
φόρµες που δηµιουργούνται µε τα τρία βασικά χρώµατα ή και µε τα 
συµπληρωµατικά, χρησιµοποιώντας λαδοπαστέλ ή κηροµπογιές. Ακόµη, τα 
παιδιά καλούνται να επιλέξουν εκείνες τις φόρµες οι οποίες θυµίζουν µια 
ανθρωπόµορφη φιγούρα, κάνοντας σαφή αναφορά στο έργο του Μιρό.  

• Μία άλλη άσκηση µπορεί να αποτελέσει η εξής. Οι επιµορφωτές ενώ 
µοιράζουν λευκά χαρτιά επιχειρούν να επαναφέρουν στη µνήµη των παιδιών 
ποια είναι τα επαναλαµβανόµενα µοτίβα, έτσι όπως τα έχουν εντοπίσει κατά 
την περιήγησή τους στην έκθεση. Έχοντας, δηλαδή, κατά νου ότι η «εικόνα 
γεννάει εικόνα» τα παιδιά καλούνται να σχεδιάσουν ένα σηµείο το οποίο 
µπορεί για παράδειγµα να αποδοθεί µε ένα κόκκινο κύκλο ή µία µαύρη 
γραµµή. Στην πραγµατικότητα, καλούνται να ζωγραφίσουν µία δική τους 
σύνθεση η οποία φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει «τυχαία», στην πορεία όµως 
οργανώνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνεται από ισορροπία. Και κάτι 
τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί όταν τα παιδιά παροτρύνονται να ενοποιήσουν 
στοιχεία της σύνθεσής τους χρησιµοποιώντας ένα οποιοδήποτε χρώµα στο 
φόντο είτε µε µια γραµµή είτε µε όποιο στοιχείο επιλέξουν τα ίδια. Επιπλέον, 
η άσκηση αυτή θα µπορούσε να εµπλουτιστεί προτρέποντας τα παιδιά να 
κολλήσουν χαρτιά, εφηµερίδες, µικρά ξυλάκια, νήµατα, χρησιµοποιώντας 
πλαστελίνη ως συνδετικό υλικό κ.ά. Πρόκειται για δραστηριότητα µικτής 
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τεχνικής, δηλαδή ζωγραφική και κολλάζ. Τεχνική εµφανής στο έργο του 
Μιρό, η οποία και επιλέγεται να αποτελέσει ένα από τα ερεθίσµατα που 
επιδιώκεται να µην λανθάνουν της προσοχής των παιδιών, καθώς έργα του µε 
αντίστοιχα στοιχεία αποτελούν σταθµούς κατά την περιήγησή τους στην 
έκθεση.  

 
Παρατηρήσεις: 
 
∆ιευκρινίζεται ότι στα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δηµοτικού σχολείου η 
εικαστική δραστηριότητα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του ωριαίου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος. Ωστόσο, στα παιδιά της δευτεροβάθµιας εφαρµόζεται µετά από 
συνεννόηση µε τους συνοδούς εκπαιδευτικούς. Ακόµη, οι επιµορφωτές ενισχύονται 
να συµπεριλάβουν κατά την εκπόνηση του εκπαιδευτικού τους προγράµµατος 
εκθέµατα του ισογείου και του πρώτου ορόφου ανεξάρτητα από την ηλικία των 
παιδιών. Έργα-σταθµοί της έκθεσης θα πρέπει να επιλεγούν σε κάθε περίπτωση, 
καθώς η έκθεση περιλαµβάνει 400 και πλέον έργα και τεκµήρια. Επιπλέον, τα 
κριτήρια προσέγγισης των έργων τέχνης µε παιδαγωγική µατιά παραµένουν κατά 
βάση τα ίδια σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία όµως και 
εµπλουτίζονται όσο αυξάνεται η ηλικία των παιδιών.  

Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κατά την υλοποίηση των εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων ή των ξεναγήσεων ενηλίκων λαµβάνονται πάντα υπόψη οι κάθε 
µορφής ιδιαιτερότητες που µπορεί να χαρακτηρίζουν την οµάδα που παρακολουθεί 
ένα αντίστοιχο πρόγραµµα. ∆ηλαδή, η ευλυγισία και προσαρµοστικότητα 
χαρακτηρίζουν την οµάδα των επιµορφωτών και επιµορφωτριών µε στόχο το 
σεβασµό σε κάθε τι «διαφορετικό» το οποίο χρήζει της προσοχής µας. Όπως, για 
παράδειγµα, άτοµα µε κινητικά προβλήµατα, µε νοητική υστέρηση ή άλλες παθήσεις, 
µε περιορισµένες γνώσεις της ελληνικής γλώσσας, µε γνώση µιας άλλης γλώσσας 
διαφορετικής από την ελληνική ή άτοµα που ανήκουν σε οµάδες κοινωνικής 
επανένταξης, αλλά κι ακόµη οµάδες ατόµων µε εξαιρετικές γνώσεις επί του 
αντικειµένου και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα.  Μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της 
συγκεκριµένης έκθεσης εφαρµόσθηκε το πρόγραµµα: «Ο Μιρό για όλους». Πρόκειται 
για µία συνεργασία µεταξύ του Τελλόγλειου Ιδρύµατος Τεχνών, του Κρατικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, του Ιδρύµατος Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος 
«Ο Ήλιος» και της Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Τυφλών. Αναφέροµαι στο πρόγραµµα «Αγγίζοντας την Τέχνη», στο 
πλαίσιο του οποίου µερικά από τα σηµαντικότερα έργα της έκθεσης «Ο Μιρό της 
Μαγιόρκα» αναπαράχθηκαν απτικά µε ανάγλυφες γραµµές και ποικίλα διαφορετικής 
υφής υλικά, προκειµένου να γίνουν προσιτά σε άτοµα µε µερική ή ολική απώλεια 
όρασης. Τα απτικά έργα συνοδεύονται από λεζάντες και κείµενα σε γραφή Braille. 
Ενώ επιπλέον στόχο αποτελεί η ευαισθητοποίηση των βλεπόντων στη σηµασία της 
απτικής επαφής µε τα έργα τέχνης. Τέλος, επιπλέον καινοτοµία αποτελεί η ενίσχυση 
της οµάδας των επιµορφωτών µε άτοµο γνώστη της νοηµατικής γλώσσας µε στόχο 
την εκπόνηση εκπαιδευτικού προγράµµατος ή ξενάγησης ενηλίκων σε άτοµα µε 
µερική ή ολική απώλεια ακοής.  
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