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Мистецтво відбувається зараз: малюнки, музика, танець; все 
негайно і має сенс.

Підсумовуючи, слід виділити три ключові моменти, які свідчать 
про те, що культурні проекти сприяють соціальній інтеграції 
та боротьбі з відчуженням: мистецтво пропонує можливість 
перетнути межі, накладені суспільством, таким чином 
дозволяючи соціальне включення; мовне спілкування легко 
замінюється на спілкування на основі мистецтва як універсальної 
мови для вираження себе та розуміння інших; мистецтво - це 
найпотужніший засіб змусити когось почувати себе безпечно і 
впевнено увійти в нове суспільство та стати його частиною.

Для партнерів Португалії мистецтво збагачує розум людей. Вони 
сприймають мистецтво як засіб сприяння інтеграції в соціальному 
та шкільному контексті, оскільки мистецтво є універсальною 
мовою. Він збагачує всіх, хто виражається через нього, незалежно 
від віку, статі, соціального класу чи етнічного походження. Вони 
бачать мистецтво як привілейований засіб збагачення розуму 
людей та можливість жити в гармонії.

В Італії фахівець сказав нам, що соціальна включеність має 
багато проявів і що проблема сприймається по-різному в 
різних контекстах і культурах. Кризові ситуації різноманітні 
та стосуються багатьох сфер: фізичної, етнічної, релігійної, 
культурної, освітньої, соціально-економічної, пов’язаної з 
навичками навчання, гендерною політикою. Фотографія, 
мистецтво, світ образів, музики та, в більш широкому розумінні, 
культура дозволяють спростити соціальну інтеграцію людей 
з особливими потребами, незалежно від форми цих потреб, 
згаданих вище. Італійський досвід показав, що поняття соціальної 
включеності сильно пов’язане з інвалідністю. Першою формою 
розширеного культурного проекту був проект, що реалізовується 
установами, що дозволило з часом створити чудове правове 
регулювання для людей з обмеженими можливостями. Великий 

 1. НАСКІЛЬКИ 
МИСТЕЦЬКИЙ ПРОЕКТ 

МОЖЕ СПРОСТИТИ 
СУСПІЛЬНУ ІНТЕГРАЦІЮ?

В відповіді на перше питання: “Наскільки мистецький проект 
може спростити суспільну інтеграцію?” усі країни-партнери 
погоджуються з тим, що інтеграція за допомогою мистецтва 
є одним з найкращих способів єднання молоді з однолітками 
для усвідомлення тих самих прав та обов’язків, що мають їхні 
ровесники та / або друзі.

У Франції фахівці вважають, що культурні проекти, що 
проводяться у французьких школах, можна визначити двома 
способами: перший, де студенти - це аудиторія, зібрані в театрі, 
музеї чи в культурному центрі як одна група, щоб запропонувати 
їм культурний досвід, який не буде для них як для особистості 
важливим, оскільки вони складають одне ціле як “аудиторія”; 
другий - студенти як майбутні митці, на сцені, з камерою чи 
пензлем, готові навчитися «творити» мистецтво. Вони також 
вважаються людьми, які опиняться в позиції творців продукту, 
який виражає їх почуття. На їхню думку мистецтво - це основа 
суспільства. Також добре відомо, що мистецтво руйнує всі межі: 
між країнами, людьми, а в більшості випадків і ті, що лежать 
всередені нас.

Для новачків мистецтво стане найшвидшим способом увійти в 
інші культури та зрозуміти їхні коди: потрібна воля прийняти 
новий досвід, і ні мова, ні походження не важливі.
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з однолітками. Вони також спостерігали, що діти були помітно 
напруженими, невпевненими та часто дуже тихими, коли вони 
вперше зустрілися. Вони спілкувалися меншими групами, по 
2-3 особи, які їм були відомі раніше. Одні стали дружніми без 
перешкод, іншим здавалося, що потрібно знову зайти до нової 
групи. Деякі з дітей все-таки відмовилися залишати свою зону 
комфорту і все ж намагалися залишитися в групах, де вони вже 
когось знають. Коли діти були задіяні у фотографії разом, їх 
спілкування на кожному етапі групової роботи ставало більш 
живим, емоційним, вільним, позитивним та доброзичливим.

По-третє, вони вважають, що ще одним важливим аспектом 
соціальної інтеграції є залучення індивіда до життя в новому 
середовищі та пов’язані з ним позитивні емоції. Проект “Pixels on 
Tour” дозволив їм побачити, як швидко, цікаво і стримано діти 
почали помічати красу Івано-Франківська. 

По-четверте, було заявлено, що “Pixels on Tour” дають можливість 
дітям краще взаємодіяти з дорослими навколо них, вчить, як 
довіряти дорослим, як почувати себе впевнено та безпечно та 
як реагувати, не втрачаючи своєї дитячої спонтанності. Також 
спостерігається більш якісне залучення дітей до їх взаємодії з 
дорослими.

Нарешті, було відмічено, що, працюючи над проектом, діти 
розвивали навички розуміння фотографії. Вони здобули здатність 
сприймати власні емоції через об’єктив і передавати їх через 
образи, а також сприймати і коригувати ці емоції в кадрі.

Набуті всіма учасниками знання та навички дозволили їм 
розширити свої погляди на низку соціальних питань у різних 
частинах Європи.

Нарешті, польські партнери розпочали з опису важливості 
фотографії в 21 столітті, оскільки вона забезпечує всебічний 
огляд людського досвіду. Це прекрасний інструмент для показу 
чудових місць, таких як море, ліси, квіти або відомі пам’ятники з 

італійський культурний проект був спрямований, головним 
чином, на школи (включаючи університети): всіх дітей та молодих 
людей приймали в будь-якому стані здоров’я, навіть з серйозними 
труднощами.

Спеціальних шкіл в Італії давно не було, їх назавжди закрили в 
1976 році. Кожна інвалідність приймається в загальноосвітніх 
школах.

Вони дають нам бачення того, яким інструментом може бути 
культурний проект: проект у школі допомагає інтеграції, оскільки 
стимулює учня з інвалідністю до соціалізації та стосунків з 
однокласниками та до активної участі у навчанні через діяльність 
у малих та великих групах; у мистецькому / культурному проекті 
фотографія - це не лише інструмент комунікації, а процес, завдяки 
якому розвивається досвід, що, як наслідок, запускає соціальну 
динаміку, а також увагу, концентрацію та уяву.

У цьому контексті продукт і процес мають два різні значення, 
процес стає важливішим, ніж готовий твір: мета - не робити 
красиві фотографії, а поділитися досвідом, який допомагає 
кожному розвиватися та дозрівати у своїй індивідуальності, 
бути ще більш відкритим для порівнянь та знань про інших; 
продукт - це не те, що закінчується само собою, але стає об’єктом 
запам’ятовування та інтерналізації досвіду, дивлячись на нього.

В Україні фахівці вважають, що одним із найефективніших 
способів соціальної інтеграції є розвиток навичок спілкування. 
Спілкування з різними учасниками проекту сприяє збільшенню 
цього показника. Важливим є те, що проект “Pixels on Tour” 
об’єднує дітей з однією метою - отримати найкращу картину. 
Ця спільна мета не лише об’єднує учасників, але і заохочує дітей 
знаходити контакти в мікрогрупах і починати спілкуватися один 
з одним.

По-друге, після участі в проекті вони заявили, що діти інтегруються 
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2. ЯК ВИБІР МИСТЕЦТВА 
ПОЛЕГШУЄ СОЦІАЛЬНУ 

ІНТЕГРАЦІЮ?

Перш ніж відповісти на друге питання проекту, давайте спочатку 
згадаємо визначення Світового банку: «Соціальне включення 
- це процес, спрямований на покращення умов, в яких люди та 
групи можуть брати участь у житті суспільства; вдосконалення 
навичок, можливостей та гідності жертв скривджених на основі 
їхньої особистості » https://www.worldbank.org/en/topic/social-in-
clusion

Вибір мистецтва для полегшення соціальної інтеграції 
аргументується тим, що мистецтво є актом мови:

• Найважливішим моментом, з яким всі партнери 
погоджуються, є те, що мистецтво - це «мова», тобто спосіб 
спілкування, обміну думками та емоціями. Таким чином, 
воно вносить сильний внесок у міжкультурний діалог і як 
такий, є інструментом для досягнення соціальної інтеграції.

• Мистецтво сприяє спілкуванню між людьми або групами 
шляхом обміну ідеями та точками зору як у школі, так і в 
суспільстві.

• Мистецтво виступає як мова, яка визначає власний світ 
як простим, так і дуже детальним способом: водночас 
мистецтво набуває складну форму - воно є багатошаровим, 
неоднозначним та метафоричним.

• Багатьом людям, особливо студентам, простіше виразити 
себе мистецтвом, оскільки людина використовує свою 

усього світу. Фотографії можуть залишатися у свідомості людей 
довгі роки та можуть показувати ідеї кожного. Багатомовний 
проект означає інтеграцію, тому що ви можете знайти цікаві 
місця та предмети, щоб показати своїм друзям в інших країнах. 
Вони заявляють, що цифрове та соціальне включення сприяє 
доступності, а глобалізація дозволяє ділитися своїми проектами 
з іншими. Вони розповідають про роботу фотографів та всю 
інформацію, що міститься на фотографії, і про те, як вона може 
послужити засобом сприяння зміцненню міжнародних відносин.
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спілкування, і дає можливість кожному висловити свої 
почуття та емоції, коли вони відчувають себе найбільш 
захищеними, використовуючи обрану мистецьку сферу .

• Творчий процес черпає з глибини художника, створюючи 
кращий самоконтроль.

• Мистецтво - це вихід із нашого складного життя. Це 
дозволяє нам відчути і пережити щось інше і відкриває нові 
перспективи на світ. Ми стаємо менш егоцентричними та 
більш схильними до вивчення нових напрямків. Зайнятість 
мистецтвом - це радість, якою може поділитися кожен, від 
наймолодшого до найстаршого.

• Деякі нові алофонічні студенти вже приїжджають з 
художнім багажем (не все починається з нуля), що є цікавим 
аспектом. З іншого боку, більшість з них є початківцями, 
коли мова йде про мову країни, в якій вони живуть. 

Інший аргумент за вибір мистецтва для сприяння соціальній 
інтеграції - мистецтво долає перешкоди:

• Мистецтво долає перешкоди, відмінності, вивільняє 
чутливість, оскільки в мистецтві все допустимо, немає 
закону, який забороняв би техніку, колір чи звук. За 
дефініцією мистецтво є поєднуюче.

• Мистецтво пропонує можливість відрізняючогося 
мислення, а тому дає різні відповіді на проблему, у якої не 
має чіткого рішення

• Мистецтво стимулює, оскільки воно пропонує різні рівні 
розуміння і тому охоплює широке коло людей.

• Мистецтво використовується в школах, воно сприяє 
співпраці, тому кожен може знайти своє місце. Це також 
розвиває міжкультурні компетенції, особливо коли нові 

чуйність і кожен може висловити та поділитися своїми 
почуттями, як сам того хоче

• Для дітей мистецтво - це рекреаційна діяльність. Навички 
спілкування та обміну часто асоціюються з мистецтвом, 
яке саме по собі є мовою та допомагає алофонічним учням 
розвивати мовні навички. Навіть якщо дотеперішні знання 
і перша мова є різними, все ще існує спілкування через 
мистецтво, і це дозволяє нам зрозуміти культуру країни. 
Вони встановлюють стосунки зі своїми однолітками, що 
відіграє важливу роль у розвитку дружби, яка також сприяє 
спілкуванню.

• Мистецтво як універсальна мова відкриває двері до 
інклюзивної освіти.

 • Оскільки мистецтво є загальним терміном, що охоплює 
багато сфер, воно вважається універсальною мовою, яка 
торкається душі через спільні емоції.

Вибір мистецтва для сприяння соціальній інтеграції, оскільки 
мистецтво грає з емоціями та почуттями:

• Мистецтво дає доступ до почуттів інших і наших: “ініціюй” 
та “приймай”, мистецтво з’єднує емоції.

• Перенаправлення енергії дітей на художню творчість 
має терапевтичний ефект, гармонізуючи розвиток їхньої 
особистості. Ця художня сублімація також є наріжним 
каменем терапії через мистецтво. Уява та творчість 
поєднуються разом і сприяють загальному розвитку дітей. 
За допомогою мистецтва можна вирішити внутрішні 
конфлікти чи травматичні ситуації.

• Мистецтво фокусується на почуттях, а вдосконалення або 
використання художніх здібностей підвищує самооцінку: 
воно дозволяє досліджувати шляхи, відмінні від стандартів 
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 3. ЯКІ СФЕРИ 
МИСТЕЦТВА МОЖУТЬ 

ПОЛЕГШИТИ СОЦІАЛЬНУ 
ІНТЕГРАЦІЮ?

Мистецтво - це експресивний спосіб вираження, доступний 
кожному, у різних формах (музика, поезія, театр, малювання, 
живопис, фотографія, комікс, архітектура, кіно, вистава тощо), 
в якому кожен може знайти свій власний спосіб спілкування 
чи переформулювання в собі повідомлення автора. У кожного 
є складний механізм адаптації, який залежить від їх культурної 
спадщини, що складається з індивідуальних цінностей, інтересів 
та потреб, тому різні сфери мистецтва можуть їм допомогти. 
Мистецтво сприяє міжкультурному діалогу та міжпоколінним 
зустрічам; мистецтво сприяє соціальній інтеграції, виражаючи 
зміст способом, який може бути альтернативою звичайним 
засобам спілкування. Мистецтво є об’єднуючим за визначенням.

Класичні галузі мистецтва, які, на наш досвід, сприяють соціальній 
інтеграції: музика, живопис, комікси, поезія, фотографія та 
кіно. Але ми також пережили нові способи бачити, розуміти, 
оцінювати себе, ототожнювати з іншими, що виходять за рамки 
старої концепції мистецтва та митця. Мистецтво розумілося не 
лише як естетичний пошук або як створення чогось прекрасного; 
мистецтва, пов’язані з виготовленням ремесел; мистецтво як 
форма терапії; мистецтво в розумінні соціальному. Ці мистецькі 
практики проводяться через лабораторії чи активні форми 
самовираження у вигляді сучасних віртуальних та мультимедійних 
музеїв. У цих мистецтвах індивідуальні здібності та можливості 
предметів, методів та прийомів можуть зробити унікальний 

алофонічні студенти чи сім’ї перебувають у групі, яка бере 
участь у творчому процесі

• Мистецтво - це парадокс: воно є настільки ж соціальним 
маркером, як і руйнуванням соціальних бар’єрів. Це має 
мотивувати нас до створення художніх проектів: наука 
стає живою і має сенс. Це також дозволяє студентам 
продемонструвати раніше набуті навички або розвинути 
їх творчо та через спілкування.Вдалий проект є суспільно 
корисним та вимагає залучення учасників. Це створює нові 
навички (включаючи соціальні навички), оскільки це не 
індивідуальний підхід, а груповий підхід.

Вибір мистецтва вирішує проблеми бар’єрів між людьми, які 
вважають себе різними: ти можеш співати з молодими чи старими, 
ти можеш танцювати з ким завгодно, не питаючи про професію 
чи походження. Мистецтво - це спосіб досягти цього, і очікувані 
результати не обов’язково є художніми: мистецтво допомагає в 
навчанні між ними.

“Естетична цінність не є винятковою для митця. Вона може бути 
передана, спільна для всіх, і в той же час підкреслює унікальність 
кожного з них, але не є кінцевою”.[Кант]
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4. ФОТОГРАФІЯ: ЦІКАВИЙ 
ЗАСІБ ДЛЯ СПРИЯННЯ 

СОЦІАЛЬНІЙ ІНТЕГРАЦІЇ

Постійний розвиток та доступність технології дозволяють 
фотографії висловити набагато більше тисячі слів. Використання 
камери дозволяє самореалізуватися, особливо в підлітковому 
та юнацькому віці. Щоб захопити момент у часі та легко 
розповсюдити його, користувачеві потрібен лише один клік. У 
сучасному світі фотографія є миттєвим джерелом мистецтва, а 
також засобом передачі емоцій та почуттів.

Фотографія універсальна, легка для розуміння та використання 
для кожної людини та для всіх соціальних класів, вона є 
поперечним, аполітичним, без мовних та статевих бар’єрів, пряма, 
легко розповсюджується, вона здатна дати голос людям у всьому 
світі, може задовольнити потреби документальні та художні.

ЮНЕСКО пояснює, що мова та спілкування, крім усього 
іншого, можуть бути бар’єром для соціального включення, 
коли очікується, що багато студентів здобуватимуть знання, 
а навчання буде проходити в новій для них мові . Ці студенти 
стикаються з дискримінацією. Часто для подолання багатьох 
бар’єрів для спільної освіти потрібне додаткове фінансування, 
а використання фотографії є   одним із варіантів вирішення цієї 
проблеми: фотографія дуже гнучка і переходить культурні та 
мовні бар’єри. Його сила полягає у його подвійній ролі як форми 
мистецтва, так і способу запису фактів. Його низька вартість 
та простота розповсюдження заохочує обмін та збільшує 
потенціал для діалогу та обговорення. Це означає, що фотографія 
є надзвичайно хорошим інструментом для того, щоб новачки 

внесок у сприяння соціальній інтеграції. Ми пропонуємо, зокрема: 
арт-терапію, форум-театр, флешмоб, мініатюрну архітектуру 
та художній туризм. Традиційна концепція мистецтва, а також 
використання мистецтва для соціальних, терапевтичних та 
ремісничих цілей є дуже важливими у школах, оскільки ці 
практики сприяють формуванню людей, турботі про інших та 
формуванню громадянських та соціальних навичок. Завдяки 
цьому досвіду студенти можуть набути нових навичок, які також 
можна використовувати на професійному рівні.
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 5. ЯК МОЖЕ БУТИ 
ВИКОРИСТАНИМ ВИВЧЕННЯ 

КАРТИНИ ТА ФОТОГРАФІЇ В 
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ?

“Неграмотним в майбутньому буде людина, яка не може 
користуватися не лише ручкою, а й камерою”. Ласло Могой-Надь, 
фотограф і професор школи Баухауза (1895-1946)

Ми вже говорили, що мистецтво - це мова, а фотографія, як восьме 
мистецтво, є одним із найбільш універсальних для використання 
на уроці:

• розуміння картини допомагає зрозуміти навколишній світ, 
навіть якщо малюнок є лише одним уявленням реальності, 
а не єдиною реальністю

• використовувати слова в малюнку означає розвивати мову

• фотографувати та обговорювати їх у групі - це діяльність, в 
якій розвиток мови є головною метою

• малюнок - це привід наблизитися до інших людей та 
обговорити різні точки зору

Нам потрібно зрозуміти надзвичайний потенціал фотографії, 
який може показати нам не лише той світ, яким він нам здається, 
але і те, як ми на нього дивимось, а отже і наш внутрішній світ.

Ми припускаємо, що фотографія - це перш за все мова, візуальна 
мова, керована за власними правилами, типовими для візуального 

могли розкривати та захоплювати свою перспективу по-своєму, 
а також забезпечує відмінний метод спільного використання цієї 
перспективи, коли звичайне спілкування може бути складніше. 
Дитина в новому середовищі може за одну хвилину представити, 
як вона сприймає дане місце і поділитися ним із усім світом через 
соціальні мережі.

Pixels on tour - приклад шкільного проекту, в якому беруть участь 
учні різних культур, національностей та мов. Понад 500 учнів з 15 
навчальних закладів Франції, України, Італії, Польщі та Португалії 
працюють разом над темою «сюзприз/здивування». Вони роблять 
фотографії свого найближчого оточення, показуючи, що їх 
вражає чи дивує. Для новачків це спосіб ознайомлення з їх новою 
реальністю, місцями навколо їхнього нового дому. З іншого боку, 
студенти, які народилися та виросли у містах Гренобль, Алмада, 
Пщина, Івано-Франківськ та Павія, мають шанс знову відкрити та 
зрозуміти своє оточення.

Спостереження за реальністю для фотографування вчить 
уважності. А побудова рефлексивного ставлення до себе та світу 
тісно пов’язана із соціальною інтеграцією.

Фотографування, обговорення та обмін фото у соціальних 
мережах є важливою частиною культури участі. Більше того, 
групові бесіди про фотографію та спільні роздуми про їх зміст 
стикаються з учнями з різноманітними інтерпретаціями, будуючи 
свою відкритість для численних сприйнятть.
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розвивати контент, який вони вивчають за допомогою малювання, 
ескізів, створення зображень, карт пам’яті, фотографування, 
ручних навичок і - так, як ми живемо у світі комп’ютерних 
технологій - також через використовуючи свої навички ІТ та 
мультимедіа для створення плакатів, колажів, цифрових карт 
розуму, анімації, фільмів тощо.

Сьогодняшнє суспільство засипано образами різного роду, тому 
виникає необхідність відтворити культуру зображень. Вивчення 
фотографії потрібно починати з вивчення її історії, з її винаходу 
в 1839 році та з революції, яку вона розпочала. Студентів слід 
заохочувати дивитися на фотопроекти, створені як фотографами 
минулого, так і сучасним. Це можна зробити в Інтернеті, читаючи 
книги, відвідуючи виставки та музеї та переглядаючи вигадані та 
документальні фільми.

Навчання має підтримуватися лабораторними роботами, які 
дозволяють студентам зарекомендувати себе на практиці. 
Прикладом може слугувати майстерня фотографії, путівник 
із розуміння принципів світла та затемнення камери. Також 
необхідно розумно використовувати сучасні технології, не 
демонізуючи їх, і з цією метою ми можемо запропонувати 
майстер-класи, в яких смартфони (на сьогоднішній день усі 
їх мають) стають інструментами, які використовуються для 
розповіді про простір навколо нас та про повсякденне життя 
шляхом ретельного спостереження.

Завдання полягає в тому, щоб пробудити в учнях цікавих та 
уважних дослідників не далеких та екзотичних пейзажів, а 
тих місць, які вони бачать щодня і які вони часто вважають 
нецікавими.

Навчальний процес повинен керуватися старовинним китайським 
прислів’ям: одна картина вартує більше тисячі слів.

мистецтва. Існує цікава аналогія між викладанням фотографії 
та викладанням мови. Останнє засновано на граматиці та 
синтаксисі, які дозволяють окремим словам зв’язуватись між 
собою, утворюючи речення, абзаци, глави та тексти. Так само мова 
фотографії має власну граматику та синтаксис, що складаються 
із світла, форм, текстур, контрастів, композицій - елементів, 
що впливають на силу одного зображення та дозволяють серії 
фотографій стати візуальною історією.  Фотографія та живопис 
- невід’ємна частина освіти. В даний час вивчення зображення та 
фотографії використовується в навчальній діяльності у всьому 
світі. Навчання за обраними методами візуалізації дозволяє 
школяреві дивитися на урок по-різному, роблячи це більш 
змістовно та цікаво. Експерти встановили, що більшість людей 
сприймає інформацію візуально, а не як графік чи на слух. 
Візуалізація дозволяє полегшити аналіз та розуміння інформації.

Вивчаючи зображення та фотографію, ви можете розвинути 
важливі життєві навички, такі як критичне мислення, безпечне 
перебування в Інтернеті та аналіз інформації.

В середньому 85 відсотків інформації доходить до людей через 
зір. Важливо, щоб прийом зображення та словесної інформації 
синхронізувався під час навчального процесу. У навчанні 
найменших дітей зображення переважають над текстом. 
Картинки є одним із джерел знань, вони служать вступом до 
заданої теми, доповнюють текст і є важливою допомогою в 
процесі запам’ятовування.

Використання візуалізації полегшує запам’ятовування студентам. 
Поєднання образів і слів активізує обидві півкулі головного 
мозку - правої, яка відповідає за уяву, просторове сприйняття 
дійсності, колір та синтез, і лівої, яка займається розумінням слів, 
застосуванням логічних правил та проведенням аналізу.

Тому важливо заохочувати учнів у процесі навчання візуально 
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 6. ЯК ФОТОГРАФУВАННЯ, 
ІНТЕГРОВАНЕ В 

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ, 
МОЖЕ ВПЛИВАТИ НА 

ЗГУРТОВАНІСТЬ ГРУПИ, 
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК 

ТА НАВЧАННЯ УЧНІВ?

У відповідь на шосте запитання “Як фотографування, інтегроване 
в процес навчання, може впливати на згуртованість групи, 
особистісний розвиток та навчання учнів?” всі країни-партнери 
вважають, що навчання за допомогою фотографії сприяє 
особистісному розвитку, груповій згуртованості та навчанню в 
обох сферах. Як стрверджують деякі партнери, для нових учнів це 
чудова допомога в інтеграції і набуванню навичок, необхідних для 
майбутньої професії. Нижче деталізовані думки кожної країни.

У Франції фахівці вважають, що навчання та навчання на основі 
проектів є задовільним як для студентів, так і для викладачів, і 
що це впливає на згуртованість групи, особистісний розвиток та 
навчання учнів. Вони спробують показати вам, як фотографування 
- фотографія - є особливо хорошим рішенням, коли ви думаєте 
про проект, який потребує особливого акценту на наступних 
трьох навичках:

1. Групова згуртованість

Підсумовуючи, вивчення зображення та фотографії в школі 
можна розділити на дві основні категорії:

1) Як інструмент соціальної інтеграції та взаємодії через групові 
проекти.

2) Як предмет, пропонований у школі з метою набуття знань, 
як інструмент для здобуття різних навичок або як допомога у 
розвитку особистості дітей відповідно до їх віку та навчальної 
програми закладу.
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підготовки та розробки теми, через фотосесії на вулиці, до 
презентації твору. Крім того, презентація роботи в групі повинна 
завжди давати змогу кожному брати участь, висловлювати погляди 
та думки та брати участь у дискусіях здоровим, конструктивним 
та шанобливим чином.

В Італії спеціалісти розділили свою відповідь на п’ять розділів. В 
р. 1 вони стверджують, що фотографія дозволяє нам по-різному 
спілкуватися і конструювати розповідь. Спілкування через 
образи є миттєве і дозволяє свідомо передати емоції та відчуття. 
В р. 2 стверджують, що фотографія забезпечує знання, розвиток 
та роздуми. Це дозволяє пізнати себе через самоаналіз. Ми також 
вступаємо у стосунки з іншими. Ми пізнаємо дійсність навколо 
нас і розвиваємо критичне ставлення до неї. В р. 3 зауважте, що 
фотографія розвиває чутливість, уяву та творчість. Це змінює 
те, як ми сприймаємо речі. Ми бачимо світло, форми, кольори, 
текстури та людей іншими очима, і це сприяє розбіжності 
мислення. В р. 4 зауважте, що фотографія посилює процес 
ідентифікації групи. Це дозволяє спільно працювати на успіх 
групи. Кожен учасник має особливу роль для успіху фотопроекту. 
Нарешті, в р. 5 зауважте, що у випадку з фотопроектом ми 
обмінюємось інформацією та оцінюємо різні точки зору. За 
словами італійської команди, це сприяє різному мисленню, щоб 
досягти найкращого, найшвидшого та найбільш конкретного 
результату для збільшення роботи в команді.                     В Україні 
фахівці вважають, що спілкування, обговорення та зацікавленість 
- це те, від чого залежить фотографування. Українські партнери 
розпочали з роздумів про згуртованість групи та кажуть, що 
робота над фотографією - це цікавий та позитивно заряджений 
емоційний процес, який полегшує дітям зв’язок один з одним. 
Працюючи над фотографією, діти вчаться дотримуватися 

Група або клас добре працюють, коли учні мають можливість 
співпрацювати і коли голос кожного враховується. Кожна 
молода людина може відразу сфотографуватися, йому не 
потрібно професійне обладнання, адже мобільні телефони 
- це також камери. Проект, заснований на фотографуванні - 
хороший спосіб інтегрувати групу молодих людей.

2. Особистий розвиток учнів.

Однією з особливостей фотографій є безліч - не кажучи 
нескінченність - точок зору. Французьким партнерам 
здається очевидним, що надання їм можливості зустрітися, 
поділитися, експериментувати та проаналізувати таку 
різноманітність точок зору, безумовно, сприятиме їхньому 
особистому розвитку. Протистояння з іншою, новою точкою 
зору, з різної культури розвиватиме в учнів здатність бачити 
світ без упереджень, з відкритим розумом. Відкритість, яка 
є ключовим елементом особистого розвитку, стане метою 
всього фотопроекту.

3. Навчання.

Сам акт фотографування є джерелом пізнання та нових 
відкриттів: історія фотографії та технології поєднують 
художню культуру з науковою культурою. Розуміння 
картини та навчання з неї передбачає багато інших наук: 
мистецтво, історія мистецтв, історія, географія, наука і 
технології, мова, інформатика тощо. Шкільна фотографія 
може бути відправною точкою для багатьох проектів, 
залучаючи всіх учнів до взаємодії з новоприбулими 
студентами, а тому сприяє соціальній інтеграції.

Для португальських партнерів використання фотографії в 
навчальному процесі може бути надзвичайно корисним як для 
навчання студентів, так і для особистого розвитку. Групову 
згуртованість можна рекламувати командною працею: від 
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людині потрібно розвивати, щоб досягти успіху в професійному 
та приватному житті. Компетенції - це сукупність знань, 
умінь і поглядів. Основні компетенції - це компетенції, що 
підтримують особистісний розвиток, соціальну інтеграцію, 
активну громадянство та працевлаштування. Процес набуття 
та розвитку ключових компетенцій триває все життя і ніколи 
не закінчується. Польські партнери продовжують свої роздуми, 
розповідаючи, що студенти перебувають у віці, коли їм часто 
не вистачає впевненості в собі. Мало хто з них може чесно 
висловити свої емоції. Вони бояться що їх засудять чи висміють. 
Фотографування, інтегроване в процес навчання, може дати 
їм сміливість, щоб вони висловлювалися більш відкрито. Коли 
молоді люди почувають себе невпевнено, камера може дати їм 
впевненість. Для сором’язливих фотографування - прекрасний 
спосіб опинитися у великій групі або в новій ситуації. Вони 
мають камеру, у них є робота, і ніщо не може їх зупинити, кажуть 
вони. Завдяки фотографіям вони можуть багато спілкуватися та 
знаходити спільну мову з іншими. Щоденне навчання поєднується 
з постійною роботою за столом у сидячому положенні. За таких 
обставин молоді люди рідко здатні розвивати свою творчість. 
Тому фотографування - це прекрасний спосіб стимулювати 
самовираження. Сьогодні світ студентів складається з 
величезних віртуальних просторів Інтернету. Однак розміщення 
власних фотографій часом може бути страшно: “Скільки лайків 
отримають мої фотографії? Що робити, якщо хтось їх критикує? 
Або хтось їх не любить?” З іншого боку, фотографування можна 
легко перетворити на соціальну діяльність, на груповий проект. 
“Хтось цікавиться моєю фотографією. Комусь іншому це здається 
важливим. Може, ми могли б бути друзями в реальному житті ...”. 
На закінчення, польські партнери залишають кілька порад: ми 
можемо використати фотографію як дзеркало, в якому ми можемо 
переглянути себе та запропонувати нам приклади завдань, які 
варто виконати з учнями в класі:

правил. Дотримання правил впливає на ефективність всієї 
групи. Відомий ефект, коли в «сильному» класі навіть найслабші 
учні покращують свої результати. Вільне вираження думок 
- невід’ємна частина роботи над фотографією. Впевненість у 
собі зростає, і студенти вимагають більше одне від одного та 
від себе. Задоволеність групою цінителів фотографії збільшує 
бажання бути в цій групі. Підсумовуючи, якість та ефективність 
діяльності групи залежить не лише від її організації, а й від рівня 
розвитку групи, стану міжособистісних стосунків, психологічної 
сумісності та стилю керівництва. Тому під керівництвом 
професійного вчителя чи фотографа діти не лише засвоюють 
основи фотографії, але і швидше приєднуються до процесу 
навчання. Українські партнери повідомлюють, що якщо мова йде 
про особистісний розвиток та навчання студентів, включення 
фотографування у навчальний процес матиме вирішальний 
позитивний вплив. Таким чином, навчання фотографії допоможе 
розвинути інтелектуальні здібності дітей, розвивати почуття 
естетики у дітей, розвивати мовні навички дітей, посилити 
участь у групових заходах, підвищити обізнаність про цінності 
та отримати особисті переваги. Нарешті, українські партнери 
говорять нам, що вищезазначені аспекти створюють моральний 
та психологічний настрій у групі, який проявляється у стосунках 
між дітьми та впливає на особистісний розвиток кожного 
члена групи. Добре відомо, що взаємодопомога та позитивні 
емоції часто є основою для досягнення гарних результатів як 
групових, так і індивідуальних. Оскільки такий тип взаємодії в 
школі схвалюється широкою громадськістю, українські партнери 
вважають за доцільне включити фотографію у навчальний процес 
під керівництвом фахівців.

Нарешті, партнери з Польщі діляться своїми міркуваннями 
щодо викладання через фотографію. Вони зазначають, що 
процес навчання - це насамперед питання набуття ключових 
компетентностей, найважливіших та основних навичок, які 
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 7. ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 
ФОТОГРАФІЧНИХ ПРОЕКТІВ

Формальне навчання в школі може сприйматися учнями 
(новачками чи ні) як щось, що не має нічого спільного з їхнім 
життям. Багато учнів стають неохоче вчитися та демонструвати 
руйнівну поведінку в класі. Фотопроекти роблять процес 
навчання більш мотивуючим, беручи до уваги різні стилі навчання 
та залучаючи учнів до навчального процесу таким чином, що є 
привабливим та не побуджує страхів.

Ці типи проектів засновані на активному підході до навчання. 
Учням пропонується проявити більшу соціальну відповідальність 
у школі, граючи роль у групі та виконуючи свої завдання 
та дотримуючись принципів співпраці. Фотопроект сприяє 
створенню широкого спектру оригінальних та креативних 
продуктів, які стають доступними для публіки на виставках у 
п’яти країнах-учасницях.

Усі експерти погоджуються, що подібні проекти підвищують 
пізнавальну мотивацію та розвиток, стимулюють самостійне 
та творче мислення та цікавість до світу. Обмін ідеями, участь 
у дискусіях та естетична чутливість - ключові навички, що 
розвиваються в таких проектах. Студенти збираються разом на 
спільній основі, щоб розширити свій погляд на середовище, в 
якому вони живуть, і людей, які в ньому живуть. Фотографічні 
проекти дають цінний внесок у освіту зображень, навчаючи 
учнів як здатності свідомо створювати зображення, так і умінню 
правильно їх розшифровувати.

Вчителі повинні відчувати себе «безпечно», вибираючи 

Завдання 1: Сфотографуйте три важливі для вас речі. Чому ви 
вибрали саме ці предмети?                           

Завдання 2: Виконайте фото що змусить вас почувати себе краще 
або  змусить вас сумувати. Поясніть, що мотивувало ваш вибір.  

Завдання 3: Сфотографуйте місця чи ситуації, які, на вашу думку, 
здивують або шокують інших учнів. Поговоріть з іншими про 
свої враження.
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результатів проекту, може знадобитися дороге обладнання, і 
це слід передбачити разом з навчанням його використанню 
(та деяким періодом часу). Технічний аспект має першорядне 
значення і є перешкодою, з якою потрібно боротися на самому 
початку розробки проекту. Вартість та технології - це дві основні 
перешкоди, про які згадують партнери.

Питання про час також потрібно вирішити. Як і будь-яке навчання 
на основі проектів, фотопроект може зайняти багато часу. Однак 
чим більше заздалегідь планується проект, тим кращим буде 
управління часом. Потрібно передбачити завдання, які доведеться 
виконувати поза звичайним робочим часом, а також можливість 
зміни розкладу відповідно до програми.

Використання фотографій, зроблених під час проекту, - це пункт, 
з яким усі учасники проекту (викладачі та студенти) повинні 
погодитись, перш ніж все розпочнеться. Ми хочемо уникати 
нецільового використання будь-яких фотографій. Важливо 
компенсувати недостатнє знання основ “фотографічної культури”, 
щоб уникнути порушення авторських прав на фотографії.

Нарешті, ми хотіли б підкреслити той факт, що фотопроекти 
приносять набагато більше задоволення, ніж мають недоліків. 
Незручності, з якими ми можемо зіткнутися, не є типовими для 
фотографії, тоді як усі перелічені нами переваги, безумовно, 
пов’язані з сутністю мистецтва фотографії.

фотопроект, щоб продовжувати займатися зі своїми учнями, 
оскільки це дасть учням можливість висловити себе по-різному 
та зберегти дорогоцінні моменти, поки вони повністю активні. 
Новачки стикаються з мовними проблемами, а фотографія 
виявляється дуже ефективним засобом спілкування, особливо 
коли вони тільки починають вивчати мову своєї нової країни. 
Участь у таких проектах розвиває інтерактивні стосунки між 
усіма учнями, які порівнюють свій досвід та діляться своїми 
різними фотографічними стежками. Більше того, камера може 
бути використана як інструмент для дослідження нашого 
внутрішнього “Я”. Безперечно, фотопроект спонукає учасників 
до спілкування, даючи їм “привід” дістатися до людей та вийти за 
межі їх зони комфорту. Як нагадала нам Україна, “одна картина 
варта тисячі слів”.

Ще один аспект, який має бути важливим для вчителів, полягає 
в тому, що проект передбачає міждисциплінарний підхід до 
навчання і всі предмети, які викладаються в школі, можуть бути 
використані. Більше того, робота з професійним фотографом - це 
додаткова перевага як для студентів, так і для викладачів.

Одним з результатів цього конкретного проекту “Pixels on 
Tour” і без сумніву будь-якого фотопроекту є фотовиставка. 
Представлення результату проекту є стимулюючим і дозволяє не 
тільки передати певні ідеї, але й відчути естетичне задоволення. 
Відображення фотографій, зроблених під час проекту, допомагає 
легко перетнути географічні межі (також цифровим способом) та 
не лише просувати фотографії як твори мистецтва, але й вирішити 
соціальні проблеми, які були раніше визначені.

Навіть якщо більшість країн-учасниць не зазначили основних 
недоліків, як у будь-якому контексті навчання, що базується на 
проекті, викладачі повинні знати про деякі перешкоди, з якими 
стикаються викладачі в POT. Одне - це обладнання, яке слід 
розглянути перед початком проекту: залежно від запланованих 
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• Фотопроекти як спосіб знайти місце в групі, побудувати 
ідентичність у місті та особистісний розвиток шляхом розвитку 
мистецьких навичок.

• Фотопроекти як спосіб поліпшити та підвищити вміння вчителів 
керувати неоднорідною групою та розвивати та вдосконалювати 
навчальний процес.

• Фотопроект як спосіб сприяти та покращувати 
соціальне включення до різнорідних класових груп.                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                 

В якості вступу до цих питань слід підкреслити, що в рамках 
оцінки проекту ми провели коротке опитування серед студентів, 
щоб проаналізувати їх сприйняття проекту та його вплив. Ми 
попросили їх оцінити проект за шкалою від 1 до 10. Серед 120 
студентів 47% дали максимальну кількість балів, 22,5% - 9 балів, 
а 19,2% - 8 балів. Здається очевидним, що проект виправдав 
їхні очікування, але також, що фотографія дозволила студентам 
займатися проектом у більшому масштабі, ніж традиційні уроки.

1 - Розвиток учнів

Цікавим для нас було питання, наскільки проект POT дозволив 
студентам вписатись у групу, а також, наскільки це сприяло їх 
особистому та соціальному розвитку. Цей аспект РОТ був у центрі 
уваги більшості експертів. Українські експерти презентували 
цікаві рекомендації, які допоможуть досягти цих цілей. Вони 
пояснили, як загальна мета заохочує студентів до співпраці, а 
також як процес можна полегшити завдяки доброті та підтримці 
інструкторів, а також заохочуючи студентів до взаємодії. Вони 
також зазначили, що робота в малих групах полегшує цей 
процес та полегшує спілкування. Італійські та польські експерти 
показали, як робота поза школою дозволяла учням вільніше 

 8. ЯК PIXELS ON TOUR МАВ 
НА МЕТІ ПОКРАЩИТИ 

ІНКЛЮЗІЮ, НАВЧАННЯ ТА 
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК 

УЧНІВ?
У цьому резюме я спробую проаналізувати, завдяки різним 
опитуванням, проведеним з учасниками проекту, в якій мірі “Pix-
els on Tour” досягла поставлених цілей. Це резюме має на меті 
відповісти на питання “Як Pixels on Tour мав на меті покращити 
інклюзію, навчання та особистісний розвиток учнів?” за допомогою 
записок, написаних експертами з кожної країни. Як шкільний 
проект, “Pixels on Tour” - або POT, як ми його будемо називати, 
- мав на меті залучити вчителів та студентів до багатошарових 
контактів та багатогранних навчальних заходів. Оскільки школа 
відіграє провідну роль у процесі залучення певної людини чи 
групи до функціонування суспільства, проект POT спрямований 
на розвиток особистості та поведінки учнів у таких питаннях, 
як дух відкритості до інших, готовність співпрацювати, вчитися 
домовлятися та спілкуватися з іншими. Додаткові цілі були 
спрямовані на набуття нових компетенцій, таких як вивчення 
нових мов, відкриття нових культур або розвиток мистецького 
судження та розробка нових тем, таких як краса непомітних речей, 
правильне використання камери або використання телефону 
в мистецьких цілях. Оцінка проекту базуватиметься на цілях, 
поставлених Європейським Парламентом у 2017 році, які були 
включені до брифінгу “Мистецтво, культура та інформованість 
про культуру”. Цей підсумок буде розбитий на три основні 
моменти:
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власне почуття краси. Зв’язок між культурною обізнаністю 
та фотографією піднімався переважно старшими школярами, 
показуючи, що усвідомлення творчості зростає із зрілістю - вони, 
схоже, здобули “фотографічну мову” (Україна). Дев’ятирічний 
учасник з Франції сказав, що найбільшою складністю для нього в 
цьому проекті було “отримання картини, яка його задовольняє”. 
Підбираючи фотографії для проекту, студентам довелося 
сперечатися, обґрунтовувати, переконувати та впевнювати, які 
соціальні навички високо цінуються в сучасних суспільствах. 
Здається очевидним, що робота над проектом вплинула на процес 
формування особистості дітей. З погляду учнів цю еволюцію 
помітили і вчителі.

2 - Навчальний процес

У той час як студенти були нашим головним пріоритетом 
для першого результату проекту POT - створення виставки, 
- викладачі та їхнє навчання інтеграції через проекти були 
головним пріоритетом для двох наших наступних результатів - 
педагогічних конспектів та MOOC. Тому для нас було важливо 
оцінити вплив POT на навчальний процес. Хоча викладачі 
спочатку сумнівались у складності процедур, більшість із них 
були дуже захоплені після першого семінару, де вони мали 
можливість попрактикуватись та спробувати самі процедури. 
Це підкреслює необхідність вчителів експериментувати з тим, 
що переживають їх учні. Загальний ентузіазм зберігався і навіть 
зміцнювався після практикуму зі студентами. Роль викладачів 
полягала насамперед у тому, щоб підготувати учнів до проекту та 
допомогти їм - разом з художниками / фотографами - подолати 
труднощі, які ми визначили як складнощі у фотографуванні, 
труднощі в описі фотографій та написанні записки, труднощі у 
взаємодії з однолітками та розумінні чиєїсь точки зору , труднощі 
в перекладі їхньої роботи на англійську та труднощі у виборі 

висловлюватися за допомогою фотографії. Певним чином це 
також дозволило їм відкрити для себе своє місто та околиці заново, 
і, таким чином, по-новому опинитися у сфері свого міста - іноді 
також відкриваючи нові місця. Українські експерти наголосили 
на важливості змусити студентів (та викладачів) покинути “зону 
комфорту”, щоб підтримати їх у виходженні за власні межі. 
Порушуючи розпорядок дня, проект створить «сліди» в їх пам’яті. 
Будучи одночасно творцями проекту - як фотографами - та 
учасниками - як студентами - вони були стрижнем рефлексії, про 
яку йде в POT. Вищезгаданий брифінг вказував на “зростаючий 
розрив між когнітивним та емоційним розвитком учнів у 
навчанні у всьому світі”, тим самим підкреслюючи необхідність 
інтеграції культурного та когнітивного навчання. Це була одна з 
головних цілей POT, влучно висловлена   італійським студентом: 
“Це [POT] дозволило нам зустріти аналіз зображення, який 
насправді не існує в нашій навчальній програмі”. Цей виклик 
- як його назвав польський експерт - коріння в педагогічних 
підходах, заснованих на проекті, нещодавно розроблених в освіті 
мистецтв та культури, і це також була можливість студентам 
художньо виразити себе та вільно творити, незважаючи на те, 
що вони повинні були дотримуватися мистецького протоколу. 
Португальський студент в віці 17 років у відповідь на питання 
“Що вам найбільше сподобалось у проекті?”, сказав: “Вміти 
висловити свою творчість, сфотографувавшись та винайшовши 
свої назви.” Ще один португальський студент також підкреслив 
“можливість” бути творчим “. Багато інших, у всіх країнах, 
сказали, що їх улюбленою частиною проекту була можливість 
фотографувати, що чудово ілюструє необхідність творчості 
та простору, який потрібно присвятити художній практиці в 
проектах. Створення - це спосіб самовираження, але також 
спосіб формування впевненості в собі а  багатьом учасникам, 
включаючи вчителів це дозволило  зменшити цей “зростаючий 
розрив між культурним та когнітивним навчанням”. Тут, завдяки 
свободі творення, студенти мали змогу обговорити та визначити 
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принаймні частково “забезпечити передачу культурних та 
естетичних цінностей та ідентичностей, сприяти культурному 
різноманіттю та розвивати мирне, процвітаюче та стійке 
суспільство”, ще один ключовий аспект брифінгу Європейського 
парламенту. PОТ був хорошим приводом для вчителів критично 
поставитись до навчального процесу, змусивши їх прийняти 
нове ставлення зі своїми учнями та залучити їх до проведення 
семінарів з художниками для сприяння розвитку студентів 
шляхом міжкультурного діалогу та співпраці. Це дозволить нам 
перейти до останнього аспекту РОТ, його інтеграційних цілей.

3 - Поліпшення соціальної інтеграції

Проект POT, звичайно, був спрямований на набуття нових 
навичок та компетентностей, але також - в рівній мірі - 
поліпшення соціальної згуртованості та інтеграції в класі. 
Зважаючи на останні політичні та соціальні зміни, які зазнала 
Європа, видається необхідним адаптувати школи та адаптувати 
навчальний процес вчителями. Як висловились польські 
експерти - намір проекту PОТ полягав на тому, щоб відповісти 
на зміни в суспільстві, створивши можливості для молодих 
людей для вдосконалення конкретних навичок та відкритості до 
інших, як друзів зі своїх груп, так і іноземців, які - працювали 
в іншому місці та в різній віковій групі - вони переслідували ту 
саму мету з тієї ж точки зору. Як зазначають багато студентів, 
проект допоміг їм розвинутись та підкреслив ступінь, в якому 
мистецькі проекти служать для створення соціальних зв’язків. 
16-річна студентка з Польщі написала в опитуванні: “Мені 
сподобалося, що можна було добре провести час з людьми, які 
теж там були”. Таким чином, проект POT дав можливість людям 
зустрічатися в цифровому світі, який прагне дистанціювати 
нас один від одного, і якщо ми базуємо свою думку на тому, що 
ми читаємо в опитуванні, ми можемо переконатися, що проект 

лише однієї фотографії з багатьох. На цих різних рівнях викладачі 
наполегливо працювали, щоб знайти рішення та допомогти своїм 
групам подолати труднощі та досягти результату, який ми бачимо 
сьогодні (див. Pixels on Tour: the Exhibition). Повертаючись до 
брифінгу, чітко було висловлено важливість “забезпечення 
доступу до культурних товарів, послуг та практики та підготовки 
аудиторії до оцінювання мистецтва”. Проект POT безумовно 
пішов цим шляхом і допоміг учителям налагодити процес 
навчання для досягнення цієї мети. У цьому твердженні видається 
очевидним, що “аудиторії не готові створювати мистецтво”, що 
також було одним із пріоритетів POT. Ця необхідність була чітко 
виражена під час тренінгу в Греноблі, який зібрав 48 викладачів 
з усіх країн-учасниць. Було зрозуміло, що всі викладачі були 
залучені до роботи учнів і були чуйними, щоб провести їх шляхом 
створення, поваги та аргументів. Під час другого семінару в Павії, 
де викладачам пропонували інші семінари, щоб вони могли 
розробити нові проекти, більшість з них поділилася готовністю 
продовжувати використовувати фотографічні проекти у 
навчальному процесі та наголосила, як це сприяло соціалізації 
груп, з якими вони працювали. Однак також було зазначено, що 
країни, які працювали з більшим відсотком “інтеграції” дітей, 
побачили значне поліпшення соціальних відносин між учнями. 
Однак часом було важко подолати розбіжності та культурні 
розбіжності. Більше того, процедури, хоча і досить обмежуючі, 
дозволяли вчителям адаптувати проект до своєї роботи. У той час 
як деякі обмежували свою роботу орієнтирами, інші розпочали 
більш масштабну роботу та проекти із участю фотографії та 
фотографів. Те, як викладачі технічно підходили до процедур, 
також було цікавим. Що стосується району розвідки, деякі 
визначили це точно, інші здійснили заздалегідь задану прогулянку 
і навіть розділили територію на частини, дозволяючи студентам 
досліджувати лише обмежені території, але зарезервовані для 
них. Здається очевидним, що вчителі завдяки своїй відданості 
студентам та проекту, а також завдяки їхньому досвіду змогли 
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чітко підкреслюючи задоволення, яке він їм приніс. Усі викладачі 
висловили бажання знову взяти участь у ньому, якщо могли. Тому 
зрозуміло, що певною мірою проект POT вплинув на соціальний 
розвиток студентів, дозволив розвиватися викладацькому 
процесу та сприяв соціальній інтеграції до груп, що беруть участь 
у проекті.

досяг своєї мети. Справді, були труднощі у спілкуванні, але всі 
групи мали змогу надсилати документи вчасно. Як зазначив 
український експерт, “спільна мета зблизила членів мікрогруп”. 
Це, знову ж таки, дуже близьке до цілей інструктажу, що виражає 
необхідність “розвивати [...] уяву, творчість та співпрацю, 
необхідні в суспільстві, заснованому на знаннях, та творчість та 
уяву, необхідні в полікультурних суспільствах”. Щоб вирішити 
цю проблему, французька команда вирішила співпрацювати 
зі студентами UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones 
dolants - Навчальні підрозділи для емігрантів) та включити їх у 
звичайні аудиторії - переконавшись, що кожна робоча група є 
різноманітною. В Італії також створені неоднорідні групи, серед 
яких учні з особливими потребами. Студенти зрозуміли, що 
це допомагає навіть самим інтровертованим з них відкритись 
більше. Примушуючи учнів виходити за межі своєї соціальної 
сфери, проект дозволив їм створити нові громади (див. Життя 
громади на брифінгу), повністю присвячені творчості. Нарешті, 
брифінг підкреслив важливість “оцінювання цінності мистецтва 
в процесі навчання та його ролі у розвитку таких якостей, як [...] 
толерантність, цінності та соціальна інтеграція”. Переосмислюючи 
почуття естетики та краси - виявляючи красу непомітних речей 
- учням пропонували спілкуватися, обговорювати, сперечатися 
та допомагати один одному. Більшість студентів сказали, що 
дуже цінують дії та взаємодію та всі бажають співпрацювати - 
не зафіксовано жодного випадку невдалого студента. Те, що ми 
використовували зображення, засоби, якими вони користуються 
щодня, впорядкувало весь процес. Ми хотіли допомогти студентам 
розвинути почуття естетики за допомогою інструменту, який 
вони вже знали. Нарешті, виставлення своєї роботи та проектів 
у закладах культури дало більшості студентів глибоке почуття 
гордості та приналежності - перший крок до інклюзії.

На закінчення опитування показало, що 98% студентів 
рекомендували б своїм друзям брати участь у такому проекті, 
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