
«Τέχνη για όλους» 
πρόγραμμα συνεκπαίδευσης  

μαθητών τυπικής ανάπτυξης  

και μαθητών με νοητική ανεπάρκεια και δαφ 
 

Μιχαλοπούλου Κατερίνα, Δασκάλα 15ο Δ.Σ. Κατερίνης 

Πορφυριάδου Ιουλία, Δασκάλα ΕΑΕ Ειδικό Δ.Σ. Κατερίνης  

Τσικούρας Κωνσταντίνος, Δάσκαλος ΕΑΕ 15ο Δ.Σ.  Κατερίνης  



Εισαγωγή: Θεωρητικό πλαίσιο 

Μεταξύ των χωρών σε όλη την Ευρώπη αναγνωρίζεται ότι η 

συνεκπαίδευση – ή όπως ονοµάζεται στη Χάρτα του Λουξεµβούργου 

(1996) «Ένα Σχολείο για Όλους» – παρέχει µια σηµαντική βάση για 

τη διασφάλιση της ισότητας ευκαιριών για τους µαθητές µε 

διαφορετικούς τύπους ειδικών αναγκών σε όλους τους τοµείς της 

ζωής τους (εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, απασχόληση και 

κοινωνική ζωή). Με βασική παραδοχή : «Η συνεκπαίδευση 

απαιτεί ευέλικτα εκπαιδευτικά συστήµατα που 

ανταποκρίνονται στις διαφορετικές, και συχνά πολύπλοκες 

ανάγκες, του κάθε µαθητή ατοµικά» 



Στόχοι - Θεματικές  
 

 

• Έκφραση συναισθημάτων μέσω της τέχνης 

• Ενίσχυση τυπικής κοινωνικής συμπεριφοράς 

• Προώθηση της συνεργασίας 

• Εκμάθηση τεχνικών ζωγραφικής 

• Ενίσχυση λεπτής κινητικότητας 
 

 

 



Παιδαγωγικοί στόχοι 

 

• Ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών (συνεργασία, 

ομαδικό πνεύμα) 

• Να εκφράσουν συναισθήματα μέσω της τέχνης 

• Να ενθαρρυνθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες 

• Κοινωνικοποίηση 

• Βελτίωση αντιληπτικών ικανοτήτων 

• Λεπτή κινητικότητα 
 

 



Μεθοδολογία 
 

Επιλέγεται η ανακαλυπτική  και η διαθεματική προσέγγιση, 

και ενισχύεται η αυτενέργεια των μαθητών, οι οποίοι  

εργάζονται ομαδικά. Ο ρόλος  των  εκπαιδευτικών είναι 

καθοδηγητικός και εμψυχωτικός. Καθοδηγούν, εμψυχώνουν 

και συντονίζουν τις ομάδες, προκαλούν αποτελεσματική 

συζήτηση και προωθούν την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των  

μαθητών - μελών των ομάδων, καθώς και αισθημάτων 

αλληλοεκτίμησης,  εμπιστοσύνης και συνεργασίας. 

• Αυτενέργεια 

• Μίμηση προτύπου 

• Δραματοποίηση 

• Παιχνίδι ρόλων 
 



Τεχνικά χαρακτηριστικά  
 

 

Μαθητές/ μαθήτριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα: 19 

Ειδικό, σύνολο: 4, Αγόρια: 3,  Κορίτσια: 1 

15ο Δημοτικό, Σύνολο: 15, Αγόρια: 8, Κορίτσια: 7 

Διάρκεια υλοποίησης: 5 μήνες, Έναρξη Ιανουάριος 2018 

Τόπος υλοποίησης: 15ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης, κάθε 

Δευτέρα την τρίτη ώρα στην αίθουσα του ΣΤ1 

Επισκέψεις: Ειδικό Σχολείο Κατερίνης, Αστική Σχολή Κατερίνης,  

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 

Διαθεματικό πλαίσιο: Γλώσσα -Μουσική –Εικαστικά -Θεατρική 

αγωγή 

Συναντήσεις: 15 σύνολο 
 

 

 



Χρονική εξέλιξη του προγράμματος  

1ος Μήνας:  

Πρώτη επαφή των παιδιών – Παιχνίδια γνωριμίας 

Εκμάθηση τεχνικών ζωγραφικής (πινέλα, μαρκαδόροι, 

δαχτυλομπογιές κ.α.) 



Χρονική εξέλιξη του προγράμματος  

2ος Μήνας:  
Μελέτη πινάκων γνωστών ζωγράφων 

Ποια συναισθήματα μας προκαλούν οι πίνακες 

Κατασκευή πινάκων μιμούμενοι τους μεγάλους ζωγράφους 
 



Χρονική εξέλιξη του προγράμματος  

3ος Μήνας:  
Η τέχνη στο θέατρο 

Κατασκευή μάσκας για θέατρο 

Παιχνίδια ρόλων 



Χρονική εξέλιξη του προγράμματος  

4ος Μήνας:  
Ελεύθερη ζωγραφική 

 



Χρονική εξέλιξη του προγράμματος  

4ος Μήνας:  
Διδακτικές επισκέψεις σε χώρους με εικαστικό ενδιαφέρον 



Χρονική εξέλιξη του προγράμματος  

5ος Μήνας:  
Συγκέντρωση και οργάνωση φωτογραφικού υλικού 

Παρουσίαση προγράμματος 



Αποτελέσματα και Συζήτηση – 

Συμπεράσματα 










