
 

 

 

 

Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά σε συνεργασία με τη Δημοτική 

Πινακοθήκη Πειραιά 

 

Ημερίδα με τίτλο 
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Πειραιάς, 20/11/2018 

«Καινοτόμες Δράσεις στα Ειδικά Σχολεία:  

Το πρόταγμα της κοινωνικής ένταξης των μαθητών και το βίωμα της Διασύνδεσης 

με χώρους Πολιτισμού» 

 

 
 

Βάσω Αρβανιταντώνη, Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά 

Πέτρος Χρυσοστομίδης, Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά 
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 Ειδική αγωγή: ένας κύκλος ειδικών χειρισμών και μεθόδων, 

ειδικών μορφών εργασίας, ειδικών διδακτικών περιεχομένων και 

υλικού, ειδικού παιδαγωγικού κλίματος και ζωής (Καλαντζής, 

1985)  

 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων 

εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και 

διαπιστωμένες ε.ε.α. (Ν. 3699/2008) 

 Οι σκοποί της Ειδικής Αγωγής: 

• Η ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών με αναπηρία και 

ε.ε.α. 

• Η βελτίωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, με στόχο την ένταξη και 

επανένταξή τους στο κοινό εκπ/κό σύστημα και στο κοινωνικό 

σύνολο 

• Η επαγγελματική τους κατάρτιση και η συμμετοχή στην 

παραγωγική διαδικασία 

• Η αλληλοαποδοχή με το κοινωνικό σύνολο και η ισότιμη 

κοινωνική τους. 
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Το Ειδικό Σχολείο Σήμερα 

Σκοπός λειτουργίας του είναι η υποστήριξη των ατόμων με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ώστε να προαχθούν σωματικά, 

νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και στο βαθμό 

που οι δυνατότητές τους επιτρέπουν και τελικά να ενταχθούν 

στο σχολικό και στο κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε κλίμα 

ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της 

προσωπικότητάς τους. 

Φοιτούν παιδιά με σύνθετες και πολλαπλές αναπηρίες 

Περιορισμένο εύρος αναλυτικών Προγραμμάτων 

Δίνεται έμφαση στις βασικές δεξιότητες, την 

αυτοεξυπηρέτηση και τις δεξιότητες επικοινωνίας 
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• Είναι τελικά το «ειδικό σχολείο ένα κλειστό σχολείο χωρίς 

διεξόδους και χωρίς να μπορεί να σπάσει το φράγμα των 

προκαταλήψεων», όπως διατείνεται η Ζώνιου-Σιδέρη (1998);  

• Κεντρικός στόχος των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής 

είναι να γίνουν «ανοικτές κοινότητες μάθησης» (Χαλάτσης, 

2005), καθιστώντας ικανό το άτομο με ειδικές ανάγκες να 

παρέμβει στο περιβάλλον και να αντιληφθεί το αποτέλεσμα 

των ενεργειών του, είτε υπερβαίνοντας, είτε χρησιμοποιώντας 

θετικά τις υποκειμενικές φυσικές δυσκολίες. 

 

• Πώς εντέλει μπορεί να γίνει αυτό;;;; 
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• Υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων που στον πυρήνα 

τους (θεματικό, φιλοσοφικό, επιστημονικό) ενέχουν την 

Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας, μια άλλη αισθητική 

αντίληψη για τον Πολιτισμό στο Σχολείο και για το Σχολείο 

στο Πολιτισμικό Πλαίσιο. 

   

     Διασύνδεση με φορείς πολιτισμού και Τέχνης: όλα τα παιδιά 

μπορούν να απολαύσουν την Τέχνη σε οποιοδήποτε επίπεδο. 

 

Στόχοι: να αυξηθεί η ευαισθησία των παιδιών για τον κόσμο 

τους, η ικανότητά τους για απόλαυση, να πλαισιωθεί η ζωή 

τους με τον κόσμο και τα έργα των Καλλιτεχνών.  
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• Αυτού του τύπου η διασύνδεση ενέχει διδασκαλία που 

συνδυάζει επαγγελματική ικανότητα, προσεκτικό 

προγραμματισμό, θαρραλέο όραμα και «ενεργή φροντίδα». 
 

     Συνίσταται σε μια «προσεκτική» διδασκαλία, σε μια μορφή 

αλληλεπίδρασης με ευάλωτους μαθητές που τους δίνει 

σεβασμό, αξιοπρέπεια και μια αίσθηση αυταξίας. 
 

     Αυτό το είδος μέριμνας είναι κάτι περισσότερο από το να 

αγαπάς απλά τα παιδιά με συναισθηματικό και ενδεχομένως 

προστατευτικό τρόπο. 
 

     Σημαίνει να τους αποδίδεις αξία γι’ αυτό που είναι και να 

ανταποκρίνεσαι στις δικές τους μορφές έκφρασης.   
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Μελέτη περίπτωσης   

Αναγνωστόπουλος, Δ. & Σίνη, Α. (2004).  Διαταραχές σχολικής μάθησης 

και Ψυχοπαθολογία, Βήτα. 

«Θέλω να ζήσω έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς αυτό το 

μαρτύριο που λέγεται σχολείο, χωρίς διάβασμα, χωρίς 

να πρέπει κάθε μέρα να τα ξέρεις όλα. 

    Ν’ ασχοληθώ μόνο με το χορό. Μ’ αυτό που μ’ 

αρέσει… που μ’ ενδιαφέρει… 

   Όμως έχω ακόμη μπροστά μου το γυμνάσιο. Κλαίω 

όταν το σκέφτομαι… 

    Κλαίω στο δωμάτιό μου τη νύχτα…  Αλλά τι τον 

νοιάζει τον πατέρα μου; Έτσι κι αλλιώς δε θέλει να γίνω 

χορεύτρια… 
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Μελέτη περίπτωσης  

Γιατί δεν τα καταφέρνω; Φταίει η δυσλεξία;  

Είμαι ηλίθια;  

Γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ στα διαγωνίσματα; 

                         Μήπως είμαι τρελή;»   
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Μελέτη περίπτωσης  

•  Σοφία: μαθήτρια  Α΄ γυμνασίου 

• Χαμηλή βαθμολογία (10-12) 

• Φυγή από το σπίτι, επιστροφή με παρέμβαση αδελφής 

 

• Πατέρας Σοφίας: πτυχιούχος μαθηματικός, μεταπτυχιακές 

σπουδές, βοηθά τη Σοφία από τις πρώτες τάξεις δημοτικού, 

από τότε που «δυσκολευόταν να ξεχωρίσει τα γράμματα στην 

ανάγνωση και στο γράψιμο, που μπέρδευε το ε με το 3, το 9 

με το 6, το + με το –». 
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Μελέτη περίπτωσης  

• Διάγνωση δυσλεξίας από ψυχολόγο και προτροπή για 

λύση ασκήσεων σε καθημερινή βάση. 
 

•  Μετά την Γ΄ δημοτικού, λέει η μητέρα «μελετούσαν 

ώρες κλεισμένοι στο γραφείο του πατέρα της. 

Υπήρχαν μέρες που δεν πρόφταινα να δω τη Σοφία. 

Δεν το ξέρω το παιδί μου. Μεγάλωσε και εγώ δεν 

κατάλαβα πώς». 
 

•  Η μητέρα φοβάται «Η Σοφία από μικρό παιδί δεν είχε 

αίσθηση του κινδύνου. Δεν εκφράζεται. Κρατάει τις 

σκέψεις της κρυφές από όλους». 
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Μελέτη περίπτωσης  

• Αναπάντεχη εμπειρία για τον πατέρα της, που 

αποδίδει την απόδοσή της «στις κακές παρέες»  

• Σοφία: «Θέλω να εξαφανιστώ, να μη βλέπω 

κανέναν, να μη με βλέπει κανείς… 

    Δεν τα καταφέρνω… ντρέπομαι τους γονείς μου». 

• Για την αποτυχία στα μαθηματικά  

«Διάβαζα τις ερωτήσεις και δεν καταλάβαινα τι 

εννοούσαν… δεν είχα τίποτε να απαντήσω, σα να 

μην είχα διαβάσει. Τα είχα ξεχάσει όλα, αν και τα 

είχα διαβάσει με τον πατέρα μου…» 
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2η μελέτη περίπτωσης 

 

    Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος, παιδί με μέτριες μαθησιακές 
δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς και έντονη διάσπαση 
προσοχής (αγωνίζεται για να γράψει το ίδιο του το όνομα) 
λέει: 

    «Όταν κοιτώ τους πίνακες ζωγραφικής με κάνει να 
σκέφτομαι τον κόσμο του καλλιτέχνη, να αισθάνομαι σαν 
αυτόν.  

    Δε ζωγραφίζω απλώς. 

     Σκέφτομαι πώς να ζωγραφίσω και θέλω να το κάνω 
καλύτερα και αυτό με κάνει χαρούμενο». 
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     Είναι αναγκαίο σήμερα να αποσαφηνιστεί ότι η έννοια της 

ισότητας δε σημαίνει ότι όλοι είναι ίδιοι ή ότι μπορούν όλοι να 

αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο (Μακρυνιώτη, 2001).  

   Τα άτομα με εεα πρέπει να έχουν ίσες και κατάλληλες, κατά 

περίπτωση, ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση 

    Η Διασύνδεση με την Τέχνη υπηρετεί την αρχή της μη 

διαχωριστικής εκπαίδευσης: εξοικειώνει τα παιδιά με τα έργα, 

τονώνει την αυτοπεποίθησή τους, προσφέρει ευκαιρίες 

μάθησης… 
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   Αυτό το παράδειγμα διδασκαλίας στη Δημοτική Πινακοθήκη, 

πέρα από το ότι διανοίγει μια ευρύτερη εμπειρία στα παιδιά, 

απεικονίζει πέντε πολύ σημαντικά ζητήματα: 

1.   Υπογραμμίζει το δικαίωμα όλων των παιδιών στο αγαθό της 

εκπαίδευσης, σε πλούσιες Πολιτιστικές εμπειρίες: δικαίωμα 

συμμετοχής στις πιο αισθητικές εκδοχές της Τέχνης, της 

μουσικής, της ποίησης, του Θεάτρου/Οι αίθουσες Τέχνης και τα 

Μουσεία ως χώροι ενσωμάτωσης, Προετοιμάζοντας τους 

μαθητές και μεταβάλλοντας το ξένο σε οικείο για αυτούς 
 

2.   Φίλτρο ανανέωσης του Ειδικού Αναλυτικού Προγράμματος: 

υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων, εισαγωγή 

βιωματικών/δημιουργικών θεματικών ενοτήτων, πρόσληψη 

πρωτότυπων τρόπων πρόσληψης ιδεών  
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3.    Η αξία της απλότητας ως δεξιότητα ζωής: σε ένα σχολικό 

πλαίσιο όπου κυριαρχείται από την επίδοση, όπου οι ικανότητες 

μετριούνται και αξιολογούνται, όπου οι υψηλοί βαθμοί στις 

εξετάσεις είναι σημάδια επιτυχίας 
 

     Σήμερα προκύπτει πως η Τέχνη και καλλιτεχνήματα μπορεί να 

είναι απολαυστικά και να γίνονται αντιληπτά σε ένα απλό 

επίπεδο και ότι η εκτίμηση της ομορφιάς, της ζωντάνιας και της 

ανθρωπιάς μας είναι ανοιχτή σε όλους μας. 
 

4.   Τα Σχολεία ως μέρος της Κοινότητάς τους: πραγματική 

ενσωμάτωση μέσω της ώσμωσης με τις Τέχνες, με τις 

πρωτότυπες ιδέες και την παιγνιώδη διάθεση που φέρουν όλες οι 

μορφές τους. 
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   5. Αν δεχθούμε ως παραδοχή ότι 

    «Το να είναι κάποιος μειονεκτικός ή μη, δεν εξαρτάται μόνο 

από την αναπηρία του αλλά, επίσης, από την κοινωνία και το 

σχολικό σύστημα στο οποίο αυτός ζει»  

     προκύπτει η ανάγκη 

     Εκπαιδευτικών με όραμα: μάθηση μέσω βιώματος, γνώση που 

ελκύει και καθιστά τα παιδιά να είναι κριτικοί παρατηρητές 

της ίδιας τους της ζωής 
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«Τα χαρακτηριστικά που με κάνουν διαφορετικό, 
είναι αυτά που κάνουν εμένα» 
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Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή 

σας! 

Αρβανιταντώνη Βάσω 

Χρυσοστομίδης Πέτρος 

 


