
ARTEMOTION 

EXPRESS IN EUROPE 

 "Αυτή η έκδοση έχει χρηματοδοτηθεί με την 

υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ 

‘Στρατηγικές Συμπράξεις Μεταξύ Σχολείων’. Αυτή η 

έκδοση αντανακλά τις απόψεις μονάχα των σχολείων 

της σύμπραξης, και η ΕΕ δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

που περιλαμβάνονται εδώ." 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Blog Προγράμματος:  

http://www.artemotionxpressineurope.blogspot.si/  

Facebook Προγράμματος: Artemotion Xpress in Europe  

Etwinning: http://twinspace.etwinning.net/6787/home  

 Το πρόγραμμα 
αφορά σε μαθητές 
με ειδικές ανάγκες, 
που φοιτούν σε δη-
μόσια νηπιαγωγεία, 
δημοτικά και γυμνά-
σια ειδικής αγωγής.  

Η σύμπραξη αποτελείται από 6 ευρωπαϊκά  
σχολεία, από την Ελλάδα -  που είναι και η συ-
ντονίστρια χώρα - τη Γερμανία, την Πολωνία, τη 
Ρουμανία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. 

Βασικός λόγος για την δημιουργία της σύ-
μπραξης ήταν η κοινή επιθυμία των εκπαιδευ-
τικών-εταίρων για εκπόνηση ευρωπαϊκού εκ-
παιδευτικού προγράμματος με άλλα σχολεία 
της ειδικής αγωγής. Επέλεξαν ως θέμα τις Τέ-
χνες (Μουσική, Χορός, Θέατρο, Κινηματογρά-
φος, Φωτογραφία, Χειροτεχνία, Ποίηση) και τα 
Συναισθήματα (τόσο η αναγνώριση όσο και η 
έκφρασή τους), καθώς αυτά  είναι συνυφασμέ-
να με την καθημερινή ζωή, αλλά είναι επίσης κι 
ένας τρόπος για να ελκύσουν το ενδιαφέρον 
των μαθητών, με σκοπό να εμπλουτίσουν την 
πνευματική και ψυχική τους καλλιέργεια. 

Όλα τα σχολεία που συμμετέχουν στο 
πρόγραμμα παρέχουν εκπαίδευση σε μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ηλικίας από 
3 έως 18 ετών, με ποικιλία διαγνώσεων. Αυτό 
αποτελεί τη βάση για μια παραγωγική συνερ-
γασία μεταξύ των εκπαιδευτικών–εταίρων, κα-
θώς έχουν κοινούς προβληματισμούς και κοινό 
στόχο την παροχή δεξιοτήτων καθημερινής 
ζωής στους μαθητές. Επιπλέον, η ανταλλαγή 
καλών πρακτικών και καινοτόμων μεθόδων, 
που κάθε χώρα εφαρμόζει,  θα ευρύνουν το 
επαγγελματικό ρεπερτόριό τους.    

Περίληψη της Εταιρικής Σύμπραξης 

1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού,  

Ελλάδα 
Ιστοσελίδα σχολείου: http://blogs.sch.gr/dimeidkor/  

Facebook : 1ο Ειδικο Δημοτικο Σχολειο Κορυδαλλου  

Σχολή Karl-Georg-Haldenwang, Γερμανία  

Ιστοσελίδα σχολείου : www.kghschule.de 

Zespół Szkół Specjalnych, Πολωνία  

Ιστοσελίδα σχολείου : www.zs6.bytom.pl  

Facebook :  

Zespół Szkół Specjalnych nr 6 w Bytomiu  

Σχολικό Κέντρο Εκπαιδευτικής Ενσωμάτωσης,  

Ρουμανία 

Ιστοσελίδα σχολείου : www.csei1sibiu.ro  

Δημοτικό Σχολείο Dr. Ljudevita Pivka Ptuj, 
Σλοβενία  

Ιστοσελίδα σχολείου : www.osl-pivka.si  

CEE Can Rigol, Ισπανία  

Ιστοσελίδα σχολείου : www.canrigol.cat  

Facebook : Notícies Can Rigol  



Οι μαθητές θα: 
· βελτιώσουν την επικοινωνία τους μέσω 

της έκφρασης των συναισθημάτων τους και 
θα αναπτύξουν αυτογνωσία και αυτονομία.  

· θα αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για 
δραστηριότητες και προγράμματα βασισμένα 
στη μάθηση με εναλλακτικούς τρόπους, χρη-
σιμοποιώντας την τέχνη ως μέσο. Με αυτό 
τον τρόπο, θα βελτιώσουν την κοινωνική και 
συναισθηματική τους ανάπτυξη και ευημερία, 
καθώς και τη μαθησιακή ετοιμότητα, τις 
γλωσσικές, επικοινωνιακές και γνωστικές δε-
ξιότητες, την ικανότητα κριτικής σκέψης, αλλά 
και τις κινητικές δεξιότητες και κατ’ επέκταση 
τη σωματική υγεία. 

· θα επιτύχουν αμοιβαία κατανόηση και 
αποδοχή, θα αναπτύξουν θετική στάση προς 
τη διαδικασία μάθησης, θα υιοθετήσουν το 
ομαδικό πνεύμα, την από κοινού συνεργασία 
για την επίλυση προβλημάτων και θα  επιτύ-
χουν καλύτερη προσαρμογή και ενσωμάτωση 
στο σχολικό περιβάλλον και αργότερα στην 
κοινωνία.  

ž  Τέλος, η 
σύμπραξη ενισχύ-
ει και προάγει την 
ευρωπαϊκή συνεί-
δηση και ταυτότη-
τα των μαθητών, 
καθιστώντας τους 
μέλη της ευρωπα-
ϊκής κοινότητας. 

Όταν τα παιδιά ξεκινούν το σχολείο, φέρνουν 
μαζί διαφορετικές πολιτιστικές, κοινωνικές και εκ-
παιδευτικές εμπειρίες. Μπορεί να παρουσιάσουν 
σωματικές, συναισθηματικές και κινητικές ιδιαιτε-
ρότητες, ιδιαιτερότητες στην κοινωνική προσαρμο-
γή, στις κοινωνικές δεξιότητες, στην συνεργασία, 
στην ομαδικότητα. Μπορεί να μην έχουν ολοκληρώ-
σει την  ανάπτυξή τους σωματικά, συναισθηματικά 
ή ψυχοκινητικά, ώστε να ωφεληθούν από το σχολι-
κό περιβάλλον, χωρίς να χρειάζονται επιπρόσθετη 
στήριξη. 

Η ομάδα των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών, 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θεωρεί πως η τέχνη 
είναι ένα δυνατό εργαλείο για την προαγωγή όλων 
των τομέων της ανάπτυξης των παιδιών και για την 
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και συνο-
χής στα σχολεία, καθώς παρέχει στους μαθητές ευ-
καιρίες αλληλεπίδρασης και  συνεργασίας. 

 Η συμμετοχή μαθητών σε ομάδες διαφορετι-
κών δυνατοτήτων και η συνεργασία για την ολοκλή-
ρωση ενός κοινού στόχου βοηθά στην γνωριμία και 
την αποδοχή του άλλου, ενισχύει  την αυτοεκτίμηση 
και τους ευαισθητοποιεί σε θέματα αλληλεγγύης 
και συνεργασίας.   

Σκοποί της συνεργασίας Σκεπτικό Σκεπτικό 

Τα πολλαπλά οφέλη που θα αποκτηθούν 
κατά τη διάρκεια του προγράμματος και τα οποία 
αφορούν σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και 
την τοπική κοινότητα, θα ισχύουν και μετά την 
ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπλέον, θα 
συνεχίσουν να αποτελούν ισχυρό κίνητρο, τόσο 
ως επίσημο όσο και ως ανεπίσημο εκπαιδευτικό 
εργαλείο. Έτσι, κάθε εταιρικό σχολείο θα προτεί-
νει και θα οργανώσει εκθέσεις, εκδηλώσεις, καλ-
λιτεχνικά δρώμενα, με την ευκαιρία τοπικών ή 
εθνικών εορτών (Πάσχα, Χριστούγεννα, καρναβά-
λι, εθνικές γιορτές), τόσο στο χώρο του όσο και 
σε άλλα σχολεία και σε τοπικούς συλλόγους.  

Το πρόγραμμα “Artemotion Xpress in 
Europe” θα προσφέρει την ευκαιρία στους μαθη-
τές, που συμμετέχουν σ’ αυτό, να γνωρίσουν 
άλλους πολιτισμούς και να έρθουν σε επαφή με 
μαθητές από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Η 
αξιοποίηση των διαφόρων μορφών Τέχνης 
(Μουσική, Χορός, Θέατρο, Κινηματογράφος, Φω-
τογραφία, Χειροτεχνία, Ποίηση)  θα εισαχθεί ως 
μια καινοτόμος εκπαιδευτική μέθοδος στην Ειδι-
κή Αγωγή για μαθητές με διαφορετικές εκπαιδευ-
τικές ικανότητες. 
      Οι Τέχνες για τους μαθητές είναι μια πύλη για 
να επιτύχουν την έκφραση των συναισθημάτων 
τους και για τους  εκπαιδευτικούς μια πύλη για 
να εμπλουτίσουν τα προσόντα και τις τεχνικές 
τους. 


