
Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ /Δράση ΚΑ1 και 

με θέμα «Art as therapy: self-expression and special needs in art 

education» του κέντρου Europass Teacher Academy, ομάδα 

εκπαιδευτικών του σχολείου μας συμμετείχε στο παραπάνω 

πρόγραμμα , το οποίο έλαβε χώρα στην Βαρκελώνη της Ισπανίας, στο 

διάστημα  από τις 31/3 μέχρι 7/4/2019. 

Την ομάδα μας εκπροσώπησαν στο πρόγραμμα 5 Εκπαιδευτικοί Ειδικής 

Αγωγής, μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι 

υπηρετούν στο σχολείο τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια. Το βασικό 

κριτήριο επιλογής των συμμετεχόντων ήταν: 

 α) οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών ώστε να καλύπτουν όλο το φάσμα 

δραστηριοτήτων του σχολείου, 

 β) η προσωπική επιθυμία για εξέλιξη των επαγγελματικών 

δυνατοτήτων και δραστηριοτήτων τους,και 

 γ) η διάθεση για εφαρμογή και μετάδοση των γνώσεων και εμπειριών 

που αποκτήθηκαν. 

Η παιδαγωγική μας ομάδα μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος 

απέκτησε: 

1) Ενημέρωση για καινοτόμες  μεθόδους  επικοινωνίας  με τους

μαθητές  με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

2) Επιμόρφωση σε εναλλακτικές μορφές μετάδοσης της γνώσης,

3) Εύρεση καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων  που προσβλέπουν στην

δημιουργικότερη μαθητική ζωή ατόμων με αναπηρία, 

4) Ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα στον τομέα της οργάνωσης

και λειτουργίας της τάξης, 

5) Αύξηση της ικανότητας δραστηριοποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο,

6) Δυνατότητα διάχυσης των γνώσεων που θα κατακτήθηκαν,

7) Βελτίωση του επαγγελματικού προφίλ των συμμετεχόντων.



Αναλυτικότερα, τα μαθήματα, που παρακολουθήσαμε, βάσει του 

προγράμματος αναφερόταν: στην  Ψυχολογία της Τέχνης, στην 

Θεραπεία μέσω Τέχνης, στην επίδραση της Τέχνης στην Υγεία, στην 

Τέχνη και την προσωπική ανάπτυξη στην εκπαίδευση, στην σχέση 

χρωμάτων και συναισθημάτων μέσα και έξω από την τάξη, στην τέχνη 

ως προοπτική για ενσυναίσθηση και ανοχή, στην δημιουργική 

φωτογραφία και την τρισδιάστατη προοπτική. Ακόμη, υπήρχαν 

πρακτικές εφαρμογές για όλες τις τεχνικές στην Ειδική Αγωγή,  καθώς 

επίσης και η σχεδίαση ενός  καλλιτεχνικού  project για το κάθε σχολείο.  

 

Αποτελέσματα: 

 Τα αποτελέσματα από το παραπάνω πρόγραμμα ήταν η βελτίωση των 

εκπαιδευτικών στρατηγικών και η αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

κωφών - βαρήκοων μαθητών και γενικότερα των μαθητών με αναπηρία. 

Σε προσωπικό επίπεδο, ο κάθε εκπαιδευτικός διεύρυνε τις 

επαγγελματικές του γνώσεις και βελτίωσε το επαγγελματικό του 

προφίλ. 

 Μακροπρόθεσμα, ο στόχος μας είναι  η συμβολή σε μια νέα, πιο δίκαιη 

εκπαίδευση , όπου ο κάθε μαθητής θα έχει ίσες ευκαιρίες στην μάθηση 

και κατ’ επέκταση ίσα δικαιώματα στην κοινωνία.  


