
Π3.8.1:	
Επιμορφωτικο Υλικο για την Εκπαιδευση των Εκπαιδευτικων 

για τη Χρηση του Παραδοτεου Εκπαιδευτικου Υλικου 
με Εικαστικες Δραστηριοτητες για τα Παιδια με Αναπηριες

απο τη Γ΄ εως  τη ΣΤ΄ Ταξη Δημοτικου

Ουρανια Αναστασιαδου
Εικαστικος, Ειδικη Παιδαγωγος, Adv. M.Ed.

Ε.Ε.Π. Τμηματος Εικαστικων Α.Σ.Κ.Τ.



 
Το εργο «Καθολικος Σχεδιασμος και Αναπτυξη 
Προσβασιμου Ψηφιακου Εκπαιδευτικου 
Υλικου» με κωδικο ΟΠΣ (MIS) 5001313 
υλοποιειται στο πλαισιο του Επιχειρησιακου 
Προγραμματος «Αναπτυξη Ανθρωπινου 
Δυναμικου, Εκπαιδευση και Δια Βιου Μαθηση» 
(ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτειται απο 
την Ευρωπαϊκη Ένωση (Ευρωπαϊκο Κοινωνικο 
Ταμειο – ΕΚΤ) και απο εθνικους πορους.



 

Ερωτηματα, συνειρμοι, σκεψεις 
και συγχρονα εκπαιδευτικα ζητηματα 

που προκυπτουν 
κατα τη Διδασκαλια των Εικαστικων 

στις Σχολικες Μοναδες 
Ειδικης & Γενικης Αγωγης

 

 

Ειδικη Αγωγη
Αναπηρια
 Συγχρονες 

Παιδαγωγικες 
Προσεγγισεις

Αισθητικη Αγωγη
 Τεχνη (+Συγχρονη)
 Συγχρονες 

Παιδαγωγικες 
Προσεγγισεις

  



  

Ταξεις Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης

Ειδικος Παιδαγωγος + Εκπαιδευτικος Αισθητικης Αγωγης

Ειδικος Παιδαγωγος = Εκπαιδευτικος Αισθητικης Αγωγης



  

Σχολικη Πραγματικοτητα:

Δασκαλοι Ειδικης & Γενικης Αγωγης 
χωρις γνωση των Συγχρονων Εκπαιδευτικων 
Προσεγγισεων στη Διδασκαλια της Τεχνης

Καθηγητες Καλλιτεχνικων Μαθηματων Μεσης 
Εκπαιδευσης με μεταταξη η διαθεση σε Σχολικες 
Μοναδες Ειδικης & Γενικης Αγωγης Πρωτοβαθμιας 
Εκπαιδευσης· το μεγαλυτερο ποσοστο χωρις γνωσεις 
στην Ειδικη Αγωγη. 



  

 Χειροτεχνια = Εικαστικη Παραγωγη

 Εικαστικη Παραγωγη χωρις 
κατανοηση των ιδιαιτερων δεξιοτητων 
των μαθητων και των 
εξατομικευμενων αναγκων τους 
αναλογα με την αναπηρια



  

Ποια ειναι τα βασικα ζητουμενα 
στο Σχεδιασμο 

Εικαστικου Εκπαιδευτικου Υλικου 
για Μαθητες με Αναπηρια 

της Πρωτοβαθμιας Εκπαιδευσης;



  

;



  

1. Συγχρονες καλλιτεχνικες πρακτικες που να 
συμπεριλαμβανουν happenings, performances, 
παραστασεις, δραματοποιημενες βιωματικες 
ασκησεις και γενικα αισθητικες εμπειριες που 
να χρησιμοποιουν το χορο, το θεατρο του 
δρομου κ.α., ετσι ωστε οι συμμετεχοντες 
μαθητες να εχουν την ευκαιρια να 
αποκαταστησουν το αισθημα του χρονου, του 
χωρου και το πολυ σημαντικο για τα παιδια με 
αναπηρια, την	ανάπτυξη	του	αισθήματος	της	
ταυτότητός	τους. 



  

2. Η εκπαιδευτικη αρχη οτι οι δημιουργικες διαδικασιες 
σχεδιαζονται βασει των δεξιοτητων και, προσοχη, οχι μονο 
βασει των δυσκολιων των μαθητων, παντα με γνωμονα τα 
χαρακτηριστικα των διαφορων ομαδων. Έχει 
παρατηρηθει, συχνα, το φαινομενο οι εικαστικες 
δραστηριοτητες να υλοποιουνται χωρις να λαμβανεται 
υποψη η αναπηρια του μαθητη με αποτελεσμα να 
παρατηρουνται δρασεις που βασιζονται κυριως στη 
μειονεξια και που υπενθυμιζουν στο μαθητη τι	δεν	μπορεί	
και οχι τί	μπορεί να	κάνει.
Μεσω μιας θετικης προσεγγισης απαλειφεται η ματαιωση 
και ενδυναμωνεται η	 αυτοεκτίμηση· ολα τα παιδια 
αναπτυσσονται καλλιτεχνικα, το καθενα με τον τροπο του. 
Τα καλλιτεχνικα υλικα μπορουν να χρησιμοποιηθουν 
προκειμενου να παραχθουν εικαστικα εργα που να 
αντανακλουν τις ικανοτητες και οχι τις ανεπαρκειες τους.



  

3.	 Η Τεχνη ειναι σε θεση να συμβαλλει
στην ολοκληρωση της προσωπικοτητας
του μαθητη με αναπηρια και στην
κατανοηση της ατομικοτητας του καθως
και της πολιτισμικης του ταυτοτητας με
στοχο την πιθανη μελλοντικη συμμετοχη
του στην αναπηρικη κοινοτητα εαν και
εφοσον το επιθυμει. 



  

Άξονες
+Εξατομικευμενες εκπαιδευτικες αναγκες

+Δεξιοτητες βασει των ιδιαιτεροτητων και των 
χαρακτηριστικων των μαθητων

+Συμφιλιωση με την αναπηρια μεσω της Τέχνης

+Όλοι οι τομεις των εικαστικων και εφαρμοσμενων 
τεχνων δυνανται να συνδεθουν δημιουργικα με αλλα 
γνωστικα αντικειμενα

+Αυτενεργεια και ενεργος συμμετοχη

+Η Τέχνη στην καθημερινη ζωη του μαθητη



  

Δείγματα	
Ασκήσεων



  

 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ	1
	

Προβλήματα	Όρασης		

(Τυφλοί/ές,	Αμβλύωπες)
 



  

1.1 Άσκηση με το Βιβλίο	των	Φανταστικών	Όντων του Χορχε Λουις Μπορχες

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η αναπτυξη ταυτοτητας και η ενδυναμωση της αυτοεκτιμησης του/της 
τυφλου/ης μαθητη/τριας μεσω του παραδειγματος του Χορχε Λουις Μπορχες, τυφλου Αργεντινου 
συγγραφεα και μια απο τις σημαντικοτερες λογοτεχνικες μορφες του 20ου αιωνα. Παραλληλα με 
την αναπτυξη της φαντασιας επιχειρειται μια περιαπτη γλυπτικη αποτυπωση της παγκοσμιας 
λογοτεχνικης κληρονομιας. Η χρηση φτωχων και ευτελων υλικων εισαγαγει το/τη μαθητη/τρια 
στην εννοια της ανακυκλωσης και σε μια πρωτη βιωματικη προσεγγιση του κινηματος της Arte 
Povera της Μοντερνας Πρωτοποριας.

Υλικα που απαιτουνται:
Βιβλιο: Jorge Louis Borges, 2016, Το	βιβλίο	των	φανταστικών	όντων, Αθηνα: Πατακης.
Πηλος
Ανακυκλωσιμα υλικα
Κολλα 
Χαρτι

Πραγματωση:
Εντος της ταξης ακουγονται ηχογραφημενα αποσπασματα του Βιβλιου των Φανταστικων Όντων 
του Μπορχες, το οποιο ειναι ενα ιδιοτυπο συναξαρι περισσοτερων απο εκατο παραξενων 
πλασματων που η ανθρωπινη φαντασια συνελαβε στον χρονο και στο χωρο. Το εργο, μεσα απο τις 
μυθολογιες και τις λογοτεχνιες του κοσμου δινει πλουσιο υλικο απο το οποιο ο/η τυφλος/η 
μαθητης/μαθητρια αντλει εμπνευση για γλυπτικα δημιουργηματα. Ο μαθητης/τρια ενθαρρυνεται να 
αναπαραστησει οποιο περιεργο και εκκεντρικο ον του/της κεντριζει το ενδιαφερον η του/της 
εξαπτει τη φαντασια χρησιμοποιωντας ευτελη και ανακυκλωσιμα υλικα.



Αποδοση σε πηλο φανταστικου οντος



  
Γλυπτο εμπνευσμενο απο το Βιβλιο των Φανταστικων Όντων του Μπορχες, Μαρια Λοϊζιδου, 2015



  

1.2 Άσκηση Πορτραιτου απο Συρμα
 
Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι οι μαθητες/τριες να ειναι σε θεση να χρησιμοποιουν και να 
συμπεριλαμβανουν στα εργα τους το μορφολογικο στοιχειο της γραμμης και κατ’ 
επεκταση του περιγραμματος. Να εκφραζουν τα συναισθηματα τους και να αποδιδουν 
την κινηση και τον ογκο με ποικιλια γραμμων. Να δημιουργουν διαφορες μορφες 
χρησιμοποιωντας με ευχερεια τη γραμμη στο χωρο μεσω ρυθμικων επαναληψεων, μεσω 
της εννοιας της πυκνοτητας και της αραιωσης, της μονοκοντυλιας. Παραλληλα 
ανιχνευουν το προσωπο και συμφιλιωνονται με τον εαυτο.
 
Υλικα που απαιτουνται:
Συρμα
 
Πραγματωση:
Η ασκηση βασιζεται στην υλοποιηση μιας προσωπογραφιας με μονοκοντυλια στο χωρο. 
Μπορει να υλοποιηθει σε δυαδες. Στην εξελιξη της η ασκηση δυναται να εξελιχθει σε 
κατασκευη προτομης απο συρμα. Μπορει επισης να υλοποιηθει σε μεικτη ομαδα, 
τυφλων και βλεποντων/βλεπουσων μαθητων/τριων.









  

1.3 Άσκηση Ηχητικου Θεατρικου Κουστουμιου 
Στοχος:

ερμηνεια σε συνδυασμο με το ηχητικο κοστουμι ενισχυουν την πολιτιστικη ταυτοτητα. Η ασκηση βοηθα τους/τις μαθητες/τριες να 

 

Υλικα που απαιτουνται:
Υφασματα με διαφορετικες υφες η παλια ρουχα
Αντικειμενα που παραγουν ηχο
Κουδουνια
Κροταλα
Μουσικα οργανα
Ηχητικα παιχνιδια
Μοτερακια
Κολλα σιλικονης
Νηματα
Συρμα
Καθαριστικα πιπας
Πλαστικο κοτετσοσυρμα
Στοιχεια της φυσης οπως φυλλα, κλαδια, κοχυλια, αχυρο κ.α.

Πραγματωση:

απο την καθημερινοτητα της κοινοτητας τους. Το παιδι φορα καποιο ρουχο η μεγαλο πανι ως βαση στο σωμα στο οποιο επικολλουνται 
η δενονται τα ηχητικα συστατικα ωστε να αναπτυχθει προς τα εξω το κουστουμι.
Οι μαθητες/τριες αφου σχεδιασουν τα ηχητικα κοστουμια χορευουν σε αυτοσχεδια παρασταση-performance.



  
Υλικα Κατασκευης



  

Nick Cave, Ηχητικα Κοστουμια



  Nick Cave, Ηχητικο Κοστουμι, λεπτομερεια
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Προβλήματα	Ακοής	

(Κωφοί/ές,	Βαρήκοοι/ες)



  

2.1 Άσκηση για την Εκμαθηση του Δακτυλικου Αλφαβητου της Ελληνικης Νοηματικης Γλωσσας
Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η εκμαθηση του δακτυλικου αλφαβητου της ελληνικης νοηματικης γλωσσας και των χειρομορφων 
που χρησιμοποιουνται καθως και η συνδεση των χειρομορφων αυτων με τα νοηματα της γλωσσας. Παραλληλα, οι 
μαθητες/τριες εξασκουνται μεσω της σχεδιασης των χειρομορφων στις βασικες εννοιες και σχεσεις του σχεδιου, καθως και 
στην παρατηρηση των μεγεθων και των αναλογιων· στο σημειο δε αυτο εισαγεται και η εννοια του ογκου και του χωρου. 
Μεσω της εικαστικης γλωσσας προσεγγιζεται η νοηματικη γλωσσα.

Υλικα που απαιτουνται:
Φυλο Α4 απο ευκαμπτο χρωματιστο αφρωδες υλικο τυπου καουτσουκ 
(στο πακετο υπαρχουν φυλλα σε ολα τα χρωματα)
Μολυβι
Ψαλιδι
Χοντρη πετονια
Κολλα
Συρραπτικο
Προαιρετικα αναπτηρας
Σε περιπτωση ομαδικης ασκησης, επιφανεια επικολλησης, τελαρο η χοντρο χαρτονι

Πραγματωση:
Καθε παιδι επιλεγει το αρχικο γραμμα του ονοματος του. Αντιστοιχει το γραμμα με τη χειρομορφη του γραμματος του 
δακτυλικου αλφαβητου. Σε συνεργασια με τον/την εκπαιδευτικο προσπαθει να βρει ενα νοημα που να παραγεται απο την 
ιδια χειρομορφη, αυτη η οποια ειναι κοινη με τη χειρομορφη του γραμματος του δακτυλικου. Ο/Η μαθητης/τρια σχεδιαζει 
στο αφρωδες χρωματιστο φυλλο την παλαμη του χρησιμοποιωντας ολη την επιφανεια. Κοβει προσεκτικα το περιγραμμα της 
παλαμης κρατωντας τα κομματακια που περισσευουν. Λυγιζει πολυ προσεκτικα τα δακτυλα της παλαμης απο το αφρωδες 
υλικο και δημιουργει τη χειρομορφη του γραμματος που επελεξε. Ενωνει τα ακροδακτυλα με το βασικο κορμο της παλαμης 
με πετονια. Σε αυτην τη φαση μπορει να βοηθησει ο/η εκπαιδευτικος με τον αναπτηρα για να δημιουργηθουν κομποι 
συγκρατησης. Εναλλακτικα, ο/η μαθητης/τρια δενει την πετονια για να δημιουργηθει ο κομπος η χρησιμοποιει συρραπτικο. 
Μετα τη δημιουργια της βασικης χειρομορφης, ο/η μαθητης/τρια μπορει να παρεμβει και με τα υπολειμματα απο τα 
διαφορετικα χρωματα των φυλλων του καουτσουκ δημιουργωντας ενα εικαστικο εργο που να αναπαριστα το αντικειμενο 
του οποιου το νοημα παραγεται απο αυτην τη χειρομορφη: για παραδειγμα η χειρομορφη του Κ μεταμορφωνεται σε κερασι.



  Υλοποιηση της ασκησης



Δακτυλικο Αλφαβητο Ε.Ν.Γ.
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2.2 Άσκηση για την Εκμαθηση των Χειρομορφων της Ελληνικης Νοηματικης Γλωσσας

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι οι πειραματισμοι με τις τεχνικες, τη συνθεση, την οργανωση 
των σχηματων, την αναλυση μορφων, τις χρωματικες ποιοτητες, την οργανωση του 
χωρου, τις ισορροπιες. Καθρεπτικος σχεδιασμος χειρομορφων και δημιουργια νοηματος. 
Συντακτικη επεξεργασια χειρομορφων ελληνικης νοηματικης γλωσσας. Συνδεση εαυτου 
με τη φυσικη γλωσσα. Αποδοχη της κωφωσης, υπερβαση της ματαιωσης. Η αισθητικη 
διασταση της νοηματικης γλωσσας.

Υλικα που απαιτουνται:
Τελαρο ζωγραφικης
Gesso
Ακρυλικα 
Πινελα
Παλετες
Ποτηρακι για νερο
Πανακι

Πραγματωση:
Επιλογη απο τους/τις μαθητες/τριες  χειρομορφων Ε.Ν.Γ.. Ευρεση νοηματων σχετικων με 
τις επιλεγμενες χειρομορφες και επεξεργασια της εικαστικης αναπαραστασης των 
νοηματων. Συντονισμενη ομαδικη σχεδιαση και οργανωση του ζωγραφικου χωρου.



  Ομαδικη Εργασια με Χειρομορφες της Ε.Ν.Γ.



  

2.3 Άσκηση Θεατρου Σκιων Χειρομορφων Νοηματικης Γλωσσας

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι αναπτυξη της δεξιοτητας της αφηγησης και του νοητικου ειρμου. Επισης, 
η κατανοηση του θεατρικου χωρου και των συντεταγμενων του με εργαλειο καποια απο τα 
συντακτικα στοιχεια της νοηματικης γλωσσας.

Υλικα που απαιτουνται:
Λευκο σεντονι η οθονη προβολης
Λαμπες
Chop-sticks
Χαρτονι
Ψαλιδι
Κολλα

Πραγματωση:
Επιλεγεται καποιος μυθος και σχεδιαζονται σε χαρτι διαφορες χειρομορφες της Ε.Ν.Γ.. Οι 
μαθητες/τριες κοβουν τα περιγραμματα και κολλουν στην καθε χαρτονενια χειρομορφη ενα Chop-
stick για να μπορουν να την κρατανε. Σε συνδυασμο με τα χερια τους αφηγουνται μυθους στον τοιχο 
μπροστα η πισω απο τεντωμενο σεντονι η οθονη προβολης. Αντιστοιχα ρυθμιζονται και οι φωτεινες 
πηγες. Μπορουν να δοκιμασουν τις διαφορετικες εκδοχες του θεατρου σκιων αναλογα με τους 
πολιτισμους και τις χωρες προελευσης, απο παλια εως τις μερες μας, κατα τις οποιες συγχρονοι/ες 
καλλιτεχνες/ιδες εχουν οικειοποιηθει και ερμηνευσει ο/η καθενας/μια με τον τροπο του/της αυτες 
τις τεχνικες και τις παραδοσεις. Προτεινεται να προβληθουν εντος της ταξης οι δουλειες της 
πρωτοπορου γερμανιδας Lotte Reiniger, του νοτιοαφρικανου William Kentridge, της 
αφροαμερικανιδας εικαστικου Kara Walker, η «Χωρα των Σκιων» της αμερικανικης χορευτικης 
ομαδας Pilobolus κ.α. 



  

Κινεζικες σκιες



  



  Lotte Reiniger



Lotte Reiniger



  William Kentridge



  Kara Walker, 2008



  Kara Walker



  Kara Walker, 2001



  Christian Boltanski, 1984
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Κινητικά	Προβλήματα	

των	Άνω	Άκρων	
 



  

3.1 Άσκηση Χορευτικης Σχεδιαστικης Δραστηριοτητας 

Στοχος: 
Στοχος της ασκησης ειναι η χρηση των κατω ακρων σε μια μη στερεοτυπικη δημιουργικη δραση για 
την αναπτυξη της εννοιας του ρυθμου και την εκμαθηση των βασικων, συμπληρωματικων και 
παραγωγων χρωματων του χρωματικου κυκλου. Ο/Η μαθητης/τρια βυθιζεται εντος μιας 
χορευτικης σχεδιαστικης δραστηριοτητας ανακαλυπτοντας τη φυση της γραμμης και της 
χρωματικης κηλιδας. Παραλληλα εξερευνα το χωρο μεσω μιας σωματικης και ψυχικης 
ενεργοποιησης των αισθησεων και κατανοει την εννοια του ρυθμου σε δυο διαφορετικες 
εκφραστικες εκφανσεις της. 

Υλικα που απαιτουνται:
Λεκανες με ρευστο μη τοξικο χρωμα
Λεκανες με καθαρο νερο
Πετσετες
Προετοιμασμενος μουσαμας ζωγραφικης σε πολυ μεγαλη διασταση, π.χ. 4 Χ 4
Τονικη μουσικη

Πραγματωση: 
Στο πατωμα της αιθουσας τοποθετειται και στερεωνεται ο μουσαμας ζωγραφικης. Γυρω-γυρω 
τοποθετουνται οι λεκανες με το ρευστο χρωμα. Τα παιδια γυμνωνουν τα ποδια τους και τα βουτανε 
στη λεκανη με το ρευστο χρωμα. Αρχιζει να ακουγεται η μουσικη συνθεση “Ιεροτελεστια της 
Άνοιξης” του χοροδραματος του Ίγκορ Στραβινσκι, πρωτοποριακου μουσικου συνθετη του 20ου 
αιωνα. Οι μαθητες/τριες εισερχονται στη ζωγραφικη επιφανεια και σχεδιαζουν ειτε με ολοκληρη 
την πατουσα ειτε ακροπατωντας στις μυτες των ποδιων. Ενθαρρυνονται απο τον/την εκπαιδευτικο 
να δημιουργησουν, με τα κατω ακρα, γραμμες εναλλακτικα με πλακατες φορμες, αφηνοντας ειτε 
ιχνη καθαρου χρωματος ειτε αναμειγνυοντας τα χρωματα σε σχεση με το ακουστικο ερεθισμα των 
ηχοχρωματων. 



  



  

3.1 Άσκηση 
Χορευτικης Σχεδιαστικης Δραστηριοτητας 



  



  



  



  



  

3.2 Άσκηση με Πεταλουδα

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η χρηση των κατω ακρων σε μια δραστηριοτητα ζωγραφικης 
πραξης για την αναπτυξη της εκφρασης και της δημιουργικοτητας. Απωτερος και 
σημαντικοτερος στοχος ειναι η ισχυροποιηση της αυτοπεποιθησης, η χρησιμοποιηση των 
επιδεξιων ακρων του παιδιου και η χαρα της δυνατοτητας να χρησιμοποιηθουν με θετικο 
κινητρο. 

Υλικα που απαιτουνται:
Λεκανες με μη τοξικα χρωματα
Χαρτονια
Πινελα
Προστατευτικο ναϋλον 10μ Χ 10μ.

Πραγματωση: 
Στο πατωμα της αιθουσας τοποθετειται και στερεωνεται το προστατευτικο ναϋλον και 
τοποθετουνται τα χαρτονια. Γυρω-γυρω τοποθετουνται οι λεκανες με τα χρωματα. Οι 
μαθητες και οι μαθητριες γυμνωνουν τα ποδια τους και τα βουτανε στη λεκανη με το 
χρωμα. Στη συνεχεια αφηνουν το αποτυπωμα των πελματων τους πανω σε καποιο 
χαρτονι, προσεκτικα, με τροπο που να ζωγραφιζεται μια πεταλουδα. Τους παρεχεται 
πινελο και αναλογα με τις κινητικες δεξιοτητες των ανω ακρων τους ζωγραφιζουν, ειτε με 
το δυνατο χερακι τους ειτε με το στομα, τον κορμο και τις κεραιες της πεταλουδας. 
Εναλλακτικα μπορουν να χρησιμοποιηθουν και τα μοτιβα αλλων ζωων, οπως 
κουκουβαγια, πασχαλιτσα, πουλακι κ.α.



  

3.2 Άσκηση με Πεταλουδα



  

3.3 Θεατρο με Πατουσιτσες

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η χρηση των κατω ακρων σε μια θεατρικη δραστηριοτητα η 
οποια μυει τα παιδια στο θεατρικο φαινομενο και στην ελευθερη αποδοση και ερμηνεια 
ιστοριων. Οι μαθητες και οι μαθητριες αποκτουν μια εμπειρια της χωροχρονικοτητας 
χρησιμοποιωντας τα πλεον λειτουργικα τους ακρα συμβαλλοντας στην αυτογνωσια. 
Παραλληλα, τα παιδια εντρυφουν στη δραματοποιηση ιστοριων καθως και στον 
αυτοσχεδιασμο.
 

Υλικα που απαιτουνται:
Βιβλιο: Τριβιζας Ευγενιος, 1991, Το	 παπάκι	 που	 δεν	 του	 αρέσανε	 τα	 ποδαράκια	 του, 
Αθηνα: Κεδρος.
Μη τοξικα χρωματα
Λωριδες υφασματος
Κατασκευη θεατρικης σκηνης
Φωτα
Μουσικη

Πραγματωση: 
Εντος της ταξης διαβαζεται το βιβλιο Το	παπάκι	που	δεν	του	αρέσανε	τα	ποδαράκια	του	
του Τριβιζα το οποιο ειναι ενας υπαινιγμος για τη διαφορετικοτητα. Με τη στηριξη των 
εκπαιδευτικων, τα παιδια βαφουν και στολιζουν τα ποδαρακια τους τα οποια και 
χρησιμοποιουν για να ερμηνευσουν την προτεινομενη ιστορια πισω απο τη θεατρικη 
σκηνη. 





  



  

ΕΝΟΤΗΤΑ	4
	

	Μέτρια	και	Ελαφριά	
Νοητική	Αναπηρία

	



  

4.1 Άσκηση Επιτελεσης Όπερας

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η διαδραστικη ενδυναμωση των κοινωνικων δεξιοτητων των 
μαθητων/τριων και η αναπτυξη της αισθητηριακης συνειδητοποιησης μεσω συμβολικων 
επιτελεστικων και συμμετοχικων δρασεων. Παραλληλα, σε ενα ασφαλες δομημενο περιβαλλον, 
βιωνονται οι αντιθετικες σχεσεις της θεατρικης πραξης οπως φως και σκοταδι, ηχος και σιωπη, 
κινηση και ακινησια. 
 
Υλικα που απαιτουνται:
Παλια ρουχα, παλια παπουτσια, καπελα
Μασκες
Αυτοσχεδια μουσικα οργανα
Ειδη εστιασης
Υφασματα
 
Πραγματωση: 
Επιλεγεται μια οπερα κατα προτιμηση διασκευασμενη για παιδια οπως για παραδειγμα “Ο	
Μαγεμένος	 Αυλός”. Αναζητειται το λιμπρετο και διασκευαζεται σε γλωσσα αντιστοιχη της 
γλωσσικης επαρκειας των παιδιων. Ο/Η εκπαιδευτικος διηγειται στα παιδια την ιστορια και ζητα 
ανατροφοδοτηση και επαναληψη της αφηγησης απο το καθε παιδι χωριστα σε αφηγηματικη 
αυτοσχεδιαστικη συνεχεια. Οι μαθητες/τριες ντυνονται με αυτοσχεδια κοστουμια και 
αναπαραγουν τραγουδιστα την ιστορια μπαινοντας σε ρολους αναλογα με τις προσωπικοτητες και 
τις δεξιοτητες τους. Διδεται εμφαση στις παυσεις, στη φωνη ως εργαλειο εκφρασης και 
συναισθηματικης ενσυναισθησης, στις αλλαγες των ρολων και στη συμβολικη χρηση των 
αντικειμενων. 



  





  

4.2 Άσκηση DRESS ME DOLL

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η οργανωση της καθημερινης ζωης και η αναπτυξη της 
κινητικοτητας. Μεσω της εναλλαγης ρολων γινονται κατανοητες η εννοια του χρονου και 
της αλληλουχιας οπως, επισης, και η εννοια του φυλου. Προσθετος στοχος ειναι η 
αναπτυξη των αφηγηματικων δεξιοτητων και η εναρξη αυτοσχεδιαστικων δεξιοτητων. Τα 
εικαστικα στοιχεια προς κατανοηση και εφαρμογη ειναι το περιγραμμα και τα πλακατα 
χρωματα. 

Υλικα που απαιτουνται:
Χαρτονι
Χαρτι
Ψαλιδι
Μολυβι
Χρωματα 
Πινελα
Παλετες
Εναλλακτικα Μαρκαδοροι

Πραγματωση: 
Σχεδιασμος βασικης φιγουρας. Σχεδιασμος των ρουχων και των αντικειμενων σε κοπτικα 
αναπτυγματα. Αναπαρασταση και αφηγηση της καθημερινοτητας. Εναλλαγη ρολων και 
αφηγηση της καθημερινοτητας του Άλλου. 



  



  
4.2 Άσκηση DRESS ME DOLL



  

4.3 Κολαζ με σπασμενα πλακακια

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι το παιδι με νοητικη δυσκολια να μαθει να αναγνωριζει 
σχηματα και να τα αναπαραγει, να χρησιμοποιει και να πειραματιζεται με νεα υλικα και 
διαφορετικες μορφες εικαστικων τεχνων οπως το κολλαζ, και να εξασκησει τις 
δεξιοτητες αδρης και λεπτης κινητικοτητας. Οι μαθητες και οι μαθητριες με την ασκηση 
αυτη γνωριζουν τον πλουτο των δημιουργηματων της λαϊκης τεχνης και την εικαστικη 
τους διασταση και εμπνεονται απο τις ποικιλες εκφανσεις του ελληνικου λαϊκου 
πολιτισμου. 

Υλικα που απαιτουνται:
Χαρτονι
Σπασμενα χρωματιστα πλακακια
Δυνατη κολλα
Παραδοσιακα μοτιβα λαϊκης τεχνης

Πραγματωση: 
Επισκεψη σε Μουσειο Λαϊκης Τεχνης και Παραδοσης και παρατηρηση των εκθεματων. 
Στην ταξη, παρεχονται στα παιδια σπασμενα πλακακια προκειμενου να αποδωσουν 
ελευθερα ενα ελληνικο παραδοσιακο μοτιβο συνθετοντας τα κομματια και κολλωντας 
τα στην σκληρη επιφανεια υποδοχης.



  

Κολαζ με σπασμενα πλακακια





  



  

ΕΝΟΤΗΤΑ	5
	

	
Διαταραχές	Αυτιστικού	Φάσματος



  

5.1 Άσκηση με Αρχιγραμματα 

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η δυνατοτητα να βρεθει ο/η μαθητης/τρια σε συναισθηματικη 
συναφεια με τους/τις συμμαθητες/τριες διενεργωντας μια ατομικη εικαστικη πραξη που θα 
οδηγησει σε ομαδικο αποτελεσμα. Παραλληλα, εξασκειται η εννοια της επαναληπτικοτητας, 
εξαιρετικα σημαντικη αξια στη λαϊκη παραδοση των περισσοτερων πολιτισμων του πλανητη 
και συναφης με τον ψυχισμο της συγκεκριμενης ομαδας του μαθητικου πληθυσμου.

Υλικα που απαιτουνται:
Χρωματιστες χοντρες κλωστες, διαφορα νηματα, μαλλι
Πλαστικο πλεγμα
Τσιμπιδακι μαλλιων και προαιρετικα σακοραφα
Ψαλιδι

Πραγματωση: 
Διδεται στον καθε μαθητη/τρια ενα μεγαλο κομματι πλαστικου πλεγματος και του/της ζητειται 
να περασει νηματα μεσα-εξω στις τρυπες του πλεγματος δημιουργωντας το αρχιγραμμα του 
ονοματος του/της (η εναν αριθμο η μια ελευθερη συνθεση). Ο/η εκπαιδευτικος ενθαρρυνει τη 
χρηση πολλων διαφορετικων νηματων χωρις απαραιτητα μια αναπαραστατικη δομη αλλα 
περισσοτερο βασει της ιδεας του να εντρυφησει το παιδι στην εννοια του μοτιβου, της 
επαναληψης και μιας πρωτης συγχρονης προσεγγισης της λαϊκης τεχνης και της παραδοσιακης 
χειροτεχνιας. Όταν ολοκληρωθει το ατομικο μοτιβο, τα παιδια ενωνουν, με τον ιδιο τροπο, τα 
κομματια του πλεγματος σε μια ενιαια συνθεση δημιουργωντας ενα επιτοιχιο ομαδικο 
εικαστικο αποτελεσμα με τα αρχιγραμματα ολων των μαθητων/τριων της σχολικης ταξης.



  



  



  



  

5.2 Δημιουργια Ιστοριας σε Μορφη Κομικ 

Στοχος:
Συγχρονες προσεγγισεις υπερασπιζονται την ιδεα πως η χρηση των κομικς ως επικοινωνιακο 
εργαλειο ειναι ζωτικης σημασιας στην εκπαιδευση των παιδιων στο φασμα του αυτισμου. Με τη 
δημιουργια ενος κομικ, διδεται η δυνατοτητα στον/στην εκπαιδευτικο να προσεγγισει το παιδι στο 
φασμα του αυτισμου και στον/στην μαθητη/τρια να φτιαξει μια ιστορια σε μορφη κομικ που 
καθιστα την ιστορια προσβασιμη καθως παρεχει μια σαφεστερη εικονα για τις πληροφοριες που 
μεταδιδονται, με αποτελεσμα να διευκολυνεται η επεξεργασια τους. Η δημιουργια κομικς αναπτυσσει 
και βελτιωνει μαθησιακες ικανοτητες και δεξιοτητες οπως η αναγνωση και η γραφη, το σχεδιο, η 
επεξεργασια συναισθηματων και η κατανοηση διαφορετικων προοπτικων ζωης.

Υλικα που απαιτουνται:
Χαρτι
Μαρκαδοροι
Μολυβι
Γομα
Χαρακας

Πραγματωση: 
Για να υλοποιηθει μια ιστορια κομικ αρχικα επιλεγεται ο αριθμος και οι διαστασεις των πλαισιων για 
τις εικονες. Στη συνεχεια επιλεγονται οι χαρακτηρες βασει των οποιων θα δημιουργηθει η ιστορια. Σε 
διαλεκτικη διαδικασια ενθαρρυνονται τα παιδια να αφηγηθουν μια ιστορια και να την αποδωσουν 
σχεδιαστικα. Ζωγραφιζονται οι εικονες εχοντας δωσει εκφραστικη κινηση στους/στις 
ηρωες/ηρωιδες της ιστοριας και μπαινουν στη σειρα. Επιλεγεται το χρωματικο φοντο και 
προστιθενται αντικειμενα, τιτλος, λεζαντες, συννεφακια με διαλογους, ηχοι, συμβολα.



  
Scarlet και Archie, Χαρακτηρες κομικς στο φασμα του αυτισμου



Αρμενιάκος Σπύρος
Αρμενιακος Σπυρος



  

                        
 
 

                     
 
 

      

Οι	Ευχές	των	Ονείρων, Φωτεινη Σκανδαμη



  

5.3 Άγγελοι επι Γης 

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι το παιδι με αναπτυξιακη δυσκολια να ερθει σε επαφη με ποικιλια υλικων διαφορετικων 
υφων ωστε να εξασκησει τις ερευνητικες του δεξιοτητες καθως και να συμφιλιωθει με την απτικη του ικανοτητα. Οι 
μαθητες και οι μαθητριες γνωριζουν τον πλουτο της βυζαντινης τεχνης και την ερμηνευουν πλουραλιστικα σε 
ποικιλα εικαστικα ιδιωματα αναλογα με τις επιθυμιες και τις ατομικες δεξιοτητες τους χρησιμοποιωντας πλειστες 
τεχνικες και εντασσοντας στο εικαστικο εργο αντικειμενα καθημερινης χρησης σε συνδυασμο με καλλιτεχνικα 
υλικα. 

Υλικα που απαιτουνται:
Χρωματα
Υφασματα
Κορδελες
Συρμα
Ανακυκλωσιμα υλικα
Χρωματιστα χαρτια
Κολλα
Ψαλιδι
Κλωστη
Φυλλα μπρουτζινας (συνθετικο χρυσο)
Κολλα mixion νερου 15 λεπτων

Πραγματωση: 
Επισκεψη σε Μουσειο Βυζαντινης Τεχνης και παρατηρηση των βυζαντινων φορητων εικονων και των 
νωπογραφιων. Τα παιδια ενθαρρυνονται να ανακαλυψουν και να φωτογραφισουν κατα την περιπλανηση τους μεσα 
στο μουσειακο χωρο αγγελους απο διαφορετικες αγιογραφικες σχολες και απο διαφορετικες χρονικες περιοδους. 
Στην ταξη, δινεται η δυνατοτητα να εκτυπωθουν οι φωτογραφιες των μαθητων/τριων ωστε να δημιουργηθει μια 
συλλογη απο αγγελικες φιγουρες. Στη συνεχεια παρεχονται στα παιδια, το κατα το δυνατον, περισσοτερα και 
ανομοιογενη υλικα ωστε να κατασκευασουν ειτε ομαδικα ειτε ατομικα τον προσωπικο τους αγγελο. Μαθαινουν την 
τεχνικη του χρυσωματος και χρυσωνουν με φυλλα μπρουτζινας τη φορμα που εχουν σχεδιασει ως φωτοστεφανο.



  

Άσκηση	με	μαθητές	στο	φάσμα	του	αυτισμού:	

Άγγελοι	επί	γης



  



  



  



  



  



  



  



  





  

ΕΝΟΤΗΤΑ	6
	

	
Ειδικές	Μαθησιακές	Δυσκολίες	



  

6.1	Άσκηση με Γραμματα ως Εικαστικα Στοιχεια

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι οι δυσκολιες στην αναγνωση και το γραπτο λογο και η 
δυσκολια στην επεξεργασια πληροφοριων να μεταλλαχθουν σε εικαστικα εργαλεια 
ενδυναμωνοντας τη μνημη, τις οργανωτικες ικανοτητες και τις δεξιοτητες των 
μαθητων/τριων ενω ταυτοχρονα ενισχυεται η αυτοεκτιμηση των μαθητων/τριων μεσω 
ενος αλλου μεσου πραγματωσης του γραπτου λογου, αλλον απο αυτον της χειρογραφης 
γραφης της συνδεδεμενης με τις σχολικες απαιτησεις. Επισης, η ασκηση μπορει να 
χρησιμοποιηθει σαν εργαλειο αυτογνωσιας και αυτοπαρατηρησης.

Υλικα που απαιτουνται:
Φωτογραφικη μηχανη
Υπολογιστης

Πραγματωση: 
Τα παιδια φωτογραφιζουν γραμματα: Γραμματα πεζα, κεφαλαια, ιδεογραμματα, 
αρχιγραμματα, λατινικα, κυριλλικα, αραβικα. Φωτογραφιζουν γραμματα απο πλειστες 
γραμματοσειρες και σε οσες περισσοτερες χρωματικες αποχρωσεις και στη συνεχεια 
καλουνται να προσεγγισουν τα γραμματα και τις λεξεις ως εικονες, αναποδογυριζοντας, 
συνθετοντας και ταξινομωντας το υλικο που συλλεγουν μεσα απο μια καθαρα οπτικο-
εικαστικο-κεντρικη αντιληψη. Όλο το φωτογραφικο υλικο αφου ταξινομηθει χανοντας 
την πρωταρχικη του ιδιοτητα γινεται ενα φιλμακι με πολυ μεγαλη ταχυτητα παραθεσης 
των φωτογραφιων· ενα ειδος stop-motion εναλλακτικης προσεγγισης της γραφης.



  

Συνθεσεις με γραμματα



Sophie Calle



Bruce Nauman



  Nick Fagan, 2016 Ash Casper, 2016



  

Juan Miro, Αλφαβηταριο



  

Jasper Johns, Alphabet, 1959

Jasper Johns, 0-9 



  Cy Twombly



  

6.2 Εικαστικη Μαγειρικη με Γραμματα και Αριθμους

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι οι λειτουργιες της αναγνωσης και της γραφης να 
συνδεθουν με τη μαγειρικη αλλα και την τεχνη αποενοχοποιωντας τις 
μαθησιακες δυσκολιες του/της μαθητη/τριας. Τα παιδια με δυσκολια 
ενθαρρυνονται να μπουν σε μια δημιουργικη διαδικασια σχετικα με την 
ορθογραφια των βρωσιμων γλωσσικων και νοητικων στοιχειων με τα οποια 
θα παραξουν εργα.

Υλικα που απαιτουνται:
Βρωσιμα υλικα
Χρωματα ζαχαροπλαστικης

Πραγματωση: 
Τα παιδια μαγειρευουν και συνθετουν εικαστικα πιατα με βρωσιμα υλικα. 
Ενθαρρυνονται να χρησιμοποιησουν γραμματα και αριθμους και να 
σχηματισουν λεξεις, προτασεις και αριθμητικες πραξεις. Καθοριζεται 
ημερομηνια για την παραγωγη των φαγητων-γλυκων και την ιδια μερα ο/η 
εκπαιδευτικος προβαλλει στην ταξη εργα εικαστικων που χρησιμοποιησαν 
την τροφη ως εικαστικο μεσο.



  





  





  





  



  
Daniel Spoerri





  

6.3 Κολαζ με Γραμματα και Αριθμους

Στοχος:
Στοχος ειναι η εκμαθηση της τεχνικης του κολαζ χρησιμοποιωντας κομματια χαρτιου 
απο εφημεριδες, περιοδικα αλλα ακομη και αντικειμενα με βασικα πλαστικα στοιχεια τα 
γραμματα και τους αριθμους. Παραλληλα προσεγγιζονται οι εικαστικοι της 
μοντερνικοτητας που παρουσιασαν την τεχνικη αυτη, στις αρχες της δεκαετιας του 
1900, συνθετοντας εικονες με ετεροκλητα στοιχεια και υλικα προσδιδοντας στην εικονα 
νεες συστασεις μεσα απο την εναλλαγη.

Υλικα που απαιτουνται:
Εφημεριδες
Περιοδικα
Φωτογραφιες
Ψαλιδι
Κολλα
Επιφανεια επικολλησης των στοιχειων

Πραγματωση: 
Τα παιδια ψαχνουν στα εντυπα και κοβουν γραμματα, λεξεις και αριθμους και αφου τα 
κοψουν τα επανασυνθετουν σε νεα εικονα. Ο/Η δασκαλος/α ενθαρρυνουν τα παιδια να 
δημιουργησουν εικαστικες η και ποιητικες συνθεσεις. Η δραστηριοτητα 
συμπεριλαμβανει συζητηση για τους/τις ζωγραφους της μοντερνας τεχνης που 
χρησιμοποιησαν την τεχνικη του κολαζ, οπως ο Πικασο, ο Μπρακ, και κυριως οι 
ντανταϊστες που ενεταξαν το λογο στα κολαζ τους δημιουργωντας οπτικη ποιηση.



  



  









  



  

ΕΝΟΤΗΤΑ	7
	

	
Προβλήματα	Προσοχής	και	

Συγκέντρωσης	



  

7.1 Άσκηση Καλλιγραφιας

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η συνεργασια του μυαλου, του σωματος και του χαρακτηρα, συνυφασμενη 
με μια δυναμικη διαδικασια. Περιλαμβανει την αναπτυξη της οπτικης αντιληψης, τη χωρικη 
διαρθρωση, και το γνωστικο προγραμματισμο μεσω της γνωριμιας με τα εργαλεια γραφης και τις 
γραμματοσειρες. Προσφατες ερευνες αποδεικνυουν οτι η καλλιγραφια μπορει να χρησιμοποιηθει ως 
μια συμπληρωματικη πρακτικη, ικανη να βελτιωσει τις ψυχοσωματικες δυσκολιες των 
μαθητων/τριων, ενισχυοντας την προσοχη και τη συγκεντρωση τους, καθως και τη διευκολυνση της 
σωματικης χαλαρωσης και της συναισθηματικης σταθεροτητας. Ο/Η μαθητης/τρια λαμβανει 
αισθητηριακη, βιοκινητικη και γνωστικη ανατροφοδοτηση κατα τη διαρκεια μιας ατομικης 
εμπειρικης εγρηγορσης μεσω της γραφης. 

Υλικα που απαιτουνται:
Κονδυλοφορος
Πενα ροης
Μολυβι
Χαρακας
Χαρτι 
Κολλα

Πραγματωση: 
Ο/Η μαθητης/τρια σχεδιαζει πολλες φορες το γραμμα που επιλεγει αφηνοντας ιση αποσταση 
αναμεσα απο τα γραμματα και στη συνεχεια ενθαρρυνεται να συνεχισει το σχεδιασμο του εκαστοτε 
γραμματος με ελευθερο συνειρμο και να σχεδιασει μικρα αυτονομα εικαστικα εργα που 
ενσωματωνουν το γραμμα. Καθε φορα καλειται να σχεδιασει ενα διαφορετικο εικαστικο 
αποτελεσμα με η χωρις αφηγηματικη σειρα. Οι συμμαθητες/τριες μπορουν να κοψουν τα 
καλλιγραφηματα τους και να τα ανταλλαξουν μεταξυ τους δημιουργωντας μικρα λεκτικα κολλαζ. 



  



  

7.2 Ψυχογεωγραφικος Χαρτης Διαδρομων
Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η πραγματωση ενος ατομικου εικαστικου ημερολογιου και η ευκαιρια να παραξουν οι 
μαθητες/τριες καλλιτεχνικο εργο εν κινησει. Τα ατομικα εικαστικα ημερολογια καταγραφονται σε τοιχο της ταξης 
δημιουργωντας ενα χαρτη των καθημερινων διαδρομων ολων των παιδιων, ενα δικτυο συμβαντων, 
συναισθηματων, καταστασεων. Ενδυναμωνεται η παρατηρηση, η εγρηγορση και η χαρα της περιπλανησης. 
Αναπτυσσονται οι αξιες της συνεργατικοτητας, της ενσυναισθησης, της κατανοησης και βελτιστοποιειται η 
κατανοηση των εννοιων του χωρου και του χρονου και κυριως η συγκεντρωση, η παρατηρητικοτητα, η ικανοτητα 
του επιλεγειν, η οριοθετηση.

Υλικα που απαιτουνται:
Χρωματιστο σιλοτειπ
Χοντρο νημα
Πινεζες
Φωτογραφιες
Post it
Χαρτακια
Μολυβι
Μαρκαδοροι
Ξυλομπογιες

Πραγματωση: 
Οι μαθητες και οι μαθητριες καταγραφουν σε χαρτακια και post it συμβαντα των διαδρομων τους απο το σπιτι 
προς το σχολειο και τ’ αναπαλιν. Στην ασκηση μπορουν να καταγραψουν στα χαρτακια τους, ιδεες που 
εμφανιζονται ενω περπατουν, συναισθηματα, ξαφνικα συμβαντα η συμβαντα της καθημερινης ρουτινας, να 
αυτοσχεδιασουν με μικρα 5λεπτα σκιτσα πορτραιτων ανθρωπων η ζωων που συναντουν στις διαδρομες τους, να 
βγαλουν φωτογραφιες, να σκιτσαρουν χωρους και τοπους σημαινοντες κ.α.
Στη συνεχεια με το συντονισμο του/της εκπαιδευτικου τα παιδια σχηματιζουν στον τοιχο της ταξης, το καθενα με 
το δικο του χρωμα σιλοτειπ η νηματος, μια διαδρομη στην οποια ενσωματωνουν τα σκιτσα, τις σημειωσεις και τις 
φωτογραφιες τους. Το τελικο αποτελεσμα ειναι ενας ψυχογεωγραφικος και χωροχρονικος χαρτης ολων των 
διαδρομων, ενα δικτυο καταστασεων της καθημερινης τους ζωης.







  
Χρυσα Ρωμανου, Mon	Premier	Voyage, 1945



  Constant, New	Babylon	Paris, 1963



  Γιαννης Χρηστακος, Η	Βία	των	Ημερών, 2015



  

Joseph Grigely



  





  



  

7.3 Mandala

Στοχος:
Στοχος της ασκησης ειναι η σχεδιαση επαναληπτικων στυλιζαρισμενων και οριοθετημενων 
μοτιβων, η συνθετικη ισορροπια, η ενδυναμωση της αυτοσυγκεντρωσης και της λεπτης 
κινητικοτητας, η γνωριμια με αλλους παναρχαιους πολιτισμους και η συμβολικη, μαθηματικη 
αποτυπωση της φυσης και του συμπαντος. 

Υλικα που απαιτουνται:
Διαβητης
Μολυβι
Μαρκαδοροι
Ξυλομπογιες
Προαιρετικα Ψαλιδι

Πραγματωση: 
Ο/Η δασκαλος/α αναφερεται στην ιστορια των Mandala και προβαλλει φωτογραφικο υλικο 
γραφιστικων παραλλαγων απο διαφορετικα ιστορικα και πολιτιστικα πλαισια. Χρησιμοποιωντας 
διαβητη τα παιδια δημιουργουν τρεις εως πεντε ομοκεντρους κυκλους ξεκινωντας απο ενα σημειο 
στο κεντρο του χαρτιου. Χρησιμοποιωντας ακτινικη συμμετρια, τα μοτιβα επαναλαμβανονται 
γυρω απο τους κυκλους ητοι σχεδιαζονται ομοιομορφα επαναλαμβανομενα σχηματα και μοτιβα 
απο το κεντρο προς τα εξω. Τα σχηματα χρωματιζονται συμμετρικα και με την ολοκληρωση του 
χρωματισμου, οι μαθητες/τριες κοβουν περιμετρικα τα mandala τους και τα κρεμουν, 
προαιρετικα, απο την οροφη της ταξης σε διαφορετικα υψη δημιουργωντας ενα mobile. Επισης, 
προαιρετικα, κατα τη διαρκεια της καλλιτεχνικης δραστηριοτητας τα παιδια παιζουν την ασκηση 
της σιωπης· οση ωρα ζωγραφιζουν σιωπουν και συγκεντρωνονται στο σχεδιασμο.











  

Δείγματα	Σύγχρονων	Εικαστικών	Προσεγγίσεων
Καλλιτεχνών	με	Αναπηρία	ή/και	
Θεματική	με	Θέμα	την	Αναπηρία



  

Κωφη Sound Artist Christine Sun Kim  https://vimeo.com/31083172 



  Λυκουργος Πορφυρης, 1/10 οραση



  

Γεωργια Γερογιαννη
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  Χανιώτη Αθηνά & Παντελής Γιώργος



  



  



  



  



  

… και οι αποδεκτες



 
Το εργο «Καθολικος Σχεδιασμος και Αναπτυξη 
Προσβασιμου Ψηφιακου Εκπαιδευτικου 
Υλικου» με κωδικο ΟΠΣ (MIS) 5001313 
υλοποιειται στο πλαισιο του Επιχειρησιακου 
Προγραμματος «Αναπτυξη Ανθρωπινου 
Δυναμικου, Εκπαιδευση και Δια Βιου Μαθηση» 
(ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτειται απο 
την Ευρωπαϊκη Ένωση (Ευρωπαϊκο Κοινωνικο 
Ταμειο – ΕΚΤ) και απο εθνικους πορους.
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