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Abstract: This paper aims to promote art as an effective tool for creating humanitarian values
and transforming possible erroneous social stereotypes of secondary school students. It is
based on a collaboration during the celebration of the International Day of Persons with
Disabilities in schools (December 3) and refers to the joint implementation of activities
among students of a suburban high school in Patras with same-age students attending a
special education school. The research findingsare based on the results of questionnaires
distributed to the participating studentsof the conventional high school, before and after the
visit of students from a special school. The results of the research indicate that of the three
jointly implemented activities (gardening, gymnastics, artistic creation-collage), artistic
creation was rated by the interviewed students as the most pleasant and effective activity
while collaborating with students with disabilities.Itis significant that all students expressed
the desire to have the collaborationbetween the two schoolsrepeated. It helped themto
transform their original perception of the limited abilities usually attributed to people with
disabilities.
Keywords: Special Education, Art, People with Disabilities, School(Students with
disabilities, Art, Collaboration, Secondary Education)
Πεξίιεςε:H παξνχζα εξγαζία ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ηέρλεο σο ηθαλνπνηεηηθνχ
εξγαιείνπ δεκηνπξγίαο αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ θαη κεηαζρεκαηηζκνχ ιαλζαζκέλσλ
θνηλσληθψλ ζηεξενηππηθψλ ηδεψλ ζε καζεηέο ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σηεξίρηεθε
ζε δξάζε πνπ πινπνηήζεθε κε αθνξκή ηνλ ενξηαζκφ ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ΑΜΔΑ ζηα
ζρνιεία (3 Γεθεκβξίνπ) θαη αλαθέξεηαη ζηελ απφ θνηλνχ πινπνίεζε δξάζεσλ ησλ καζεηψλ
ελφο πεξηαζηηθνχ Γπκλαζίνπ ηεο Πάηξαο κε ηνπο θαη’ αληηζηνηρία ειηθηαθά καζεηέο
ζρνιείνπ Δηδηθήο Αγσγήο. Τα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο εμήρζεζαλ απφ απνδειηίσζε
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηχπνπ
γπκλαζίνπ, πξηλ θαη κεηά ηελ επίζθεςε ησλ καζεηψλ ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ. Τα
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απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ φηη απφ ηηο ηξεηο απφ θνηλνχ πινπνηεζείζεο δξάζεηο
(θεπνπξηθή, γπκλαζηηθή, θαιιηηερληθή δεκηνπξγία –θνιιάδ), ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία
πξνθξίζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο καζεηέο σο ε πιένλ επράξηζηε θαη απνηειεζκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε
παξαπάλσ δηαπίζησζε εθθξάζηεθε θπξίσο απφ καζεηέο πνπ δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία
ζε ζπλεξγαζία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ήηαλ φηη ην ζχλνιν ησλ
καζεηψλ δήισζαλ φηη επηζπκνχλ λα επαλαιεθζεί ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν ζρνιείσλ,
κέζσ ηεο νπνίαο κεηαζρεκάηηζαλ ηελ αξρηθή ηνπο εηθφλα σο πξνο ηηο πεξηνξηζκέλεο
ηθαλφηεηεο πνπ ζπλήζσο απνδίδνπλ ζηα ΑΜΔΑ.
Λέμεηο θιεηδηά: Δηδηθή Αγσγή, Μεηαζρεκαηίδνπζα Μάζεζε, Τέρλε θαη Δθπαίδεπζε
,Αλνηρηφ Σρνιείν

Δηζαγσγή
Ζ επηζπκεηή κνξθή ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ πεξηγξάθεηαηαπφ ηελ πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία
κε ηνπο φξνπο αλνηρηφ, δεκνθξαηηθφ θαη αλζξψπηλν (Γακαλάθε&ά,2006), ραξαθηεξηζηηθά
πνπ παξαπέκπνπλ ζε κηα εθπαίδεπζε ίζσλ επθαηξηψλ πνπ ζέβεηαη ηελ αλζξψπηλε
ηδηαηηεξφηεηα θαη αμηνπξέπεηα, κέζσ ηεο νπνίαο ην παηδί κνξθψλεηαη, θνηλσληθνπνηείηαη θαη
θαιιηεξγείηαη νιφπιεπξα (δηαλνεηηθά, αηζζεηηθά, ζσκαηηθά θαη εζηθά), αλαδεηθλχνληαο ηηο
δεμηφηεηέο ηνπ.Απαηηείηαη ινηπφλ ε κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηνλ «ηξαπεδηθφθαηαζεηηθφ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο», πνπ ζχκθσλα κε ηνλ P.Freire(1968)απαληάηαη ζην
παξαδνζηαθφ κνληέιν ηνπ ζρνιείνπ θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ ζηε
κλήκε ησλ παηδηψλ. Δλδείθλπηαη δειαδή ε εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ ηνπ PierreBourdieu
(2004), πνπ πξνηείλεη ην πέξαζκα απφ ην απνκνλσκέλν ζρνιείν ηεο βαζκνζεξίαο θαη ηεο
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο,ζην ζρνιείν ηεο έξεπλαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ (Μπέιια, 2015), πνπ
φκσο επεξεάδεηαη εθηφο ησλ άιισλ απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζηηθφ θεθάιαην ηεο
καζεηηθήο θνηλφηεηαο (Νφβα – Καιηζνχλε, 2010).Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία
ηεο κεηαζηξνθήο παγησκέλσλ αληηιήςεσλ ζηνπο καζεηέο είλαη ν ξφινο ηνπ δαζθάινπ πνπ
θαιείηαη λα γίλεη εκπλεπζηήο, θαζνδεγεηήο θαη λα βξεη δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο πξνθεηκέλνπ
λα ηνπο νδεγήζεη ζηελ αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο
παγησκέλεο γλψζεο.

1. Όξακα θαη απαηηήζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ ζρνιείνπ. Θεσξεηηθό πιαίζην
Σηηο κέξεο καο, έλαο βαζηθφο ηξφπνο δφκεζεο θαη αλαδφκεζεο ηεο γλψζεο είλαη ε
ζπλεξγαηηθή θαη εκπεηξηθή εθπαίδεπζε. Τν είδνο απηφ ηεο εθπαίδεπζεο νδεγεί ζηελ
«κεηαζρεκαηίδνπζαγλψζε» πνπ απνξξέεη σο απνηέιεζκα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο ππάξρνπζαο
εκπεηξίαο. Ο JackMezirow (2007, 2009) πξνζδηφξηζε ηε κεηαζρεκαηίδνπζακάζεζε σο ηε
«δηεξγαζία κέζσ ηεο νπνίαο κεηαζρεκαηίδνπκε πξνβιεκαηηθά πιαίζηα αλαθνξάο (δνκέο
ζθέςεσλ,λνεηηθέο ζπλήζεηεο, λνεκαηηθέο πξννπηηθέο, δνκέο παξαδνρψλ θαη πξνζδνθηψλ),
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έηζη ψζηε λα ηηο θάλνπκε πην πεξηεθηηθέο, επδηάθξηηεο, αλνηθηέο, ζηνραζηηθέο θαη
ζπλαηζζεκαηηθά δεθηηθέο ζηελ αιιαγή».
Κχξηνο ζηφρνο ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο, πνπ αξρηθά εθαξκφζηεθε ζηνπο ελήιηθεο
θαη αξγφηεξα θαη ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Αιεμαλδξνπνχινπ, 2015), είλαη ε
αλάπηπμε θξηηηθά θαη δεκηνπξγηθά ζθεπηφκελσλ αλζξψπσλ. Κη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη
πξναλαθεξζέληεο είλαη ζε ζέζε λα αιιάμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, αλ λέα ζηνηρεία
ελδπλακψλνπλ απηή ηελ αιιαγή, λα αλαηξέςνπλ ζηεξενηππηθέο ηδέεο θαη λα αληηθξχζνπλ ηνλ
θφζκν κε δηαθνξεηηθά καηηά. Όκσο, ε πνξεία πξνο έλα ζρνιείν πνπ απνζθνπεί ζηελ
αλαθαιππηηθή-δηεξεπλεηηθή κάζεζε θαη ζηελ νιφπιεπξε θαιιηέξγεηα ζηάζεσλ,
ζπκπεξηθνξψλ, ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ππαγνξεχεη ηελ αλάγθε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ
ηξφπνπ θαη ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο.
Σηελ παξνχζα δξάζε/έξεπλασο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε ζεσξία ηεο
κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο θαη ε βησκαηηθή εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε αιιαγή
ζηάζεο καζεηψλ ρσξίο αλαπεξίεο απέλαληη ζε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ απνδνρή θαη ε
ελζσκάησζε ησλ ηειεπηαίσλ ζηελ θνηλσλία αιιά θαη ζην ζρνιείν, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ
δείθηε ηνπ πνιηηηζκνχ ελφο θξάηνπο.Σήκεξα, ζηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο γίλεηαη ιφγνο γηα
ηε ζπλεθπαίδεπζε καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο θαη αλαγλσξίδεηαη φηη ε ζπλχπαξμε
ησλ δχν πιεζπζκψλ έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο θαη γηα ηηο δχν νκάδεο(Henninger, &Vinh, 2014,
Εαθεηξηάδεο, 2008, Σνχιεο, 2008), γηαηί επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο απνδνρήο θαη
ζεβαζκνχ, ην νπνίν είλαη ακνηβαία ζεηηθφ. Δπηπιένλ, ε βησκαηηθή εκπεηξία κεηαμχ καζεηψλ
κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, ζπκβάιεη ζηελ ςπρν-πλεπκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ
ηειεπηαίσλ, γηαηί ηνπο βνεζάεη λα δηεπξχλνπλ ηνπο θνηλσληθνχο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχο ηνπο
νξίδνληεο, λα απνδερηνχλ ηελ πνηθηινκνξθία θαη λα δηακνξθψζνπλ θαηλνχξγηεο ζηάζεηο θαη
δεμηφηεηεο(Σνχιεο, 2008). Μάιηζηα αλαθέξεηαη (April&French, 1995)φηη φζν πεξηζζφηεξν
ρξφλν δηαξθεί ε επαθή θαη ε ζπλεθπαίδεπζε ησλ δχν νκάδσλ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε
δηαθνξνπνίεζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο απέλαληη ζηα ζπλνκήιηθά
ηνπο άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (π.ρ. λνεηηθή ζηέξεζε).Δίλαη ζεκαληηθφ, ε πξνζπάζεηα γηα
ελζσκάησζε λα γίλεηαη φζν ην δπλαηφλ ζε πην κηθξή ειηθία, κηαο θαη έξεπλεο έρνπλ δείμεη
φηη ε ζηάζε απέλαληη ζηνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο απνθηάηαη θαηά ηελ παηδηθή
ειηθία(Innes&Diamond, 1999), ηφζν κέζα απφ έκκεζεο θαη άκεζεο βησκαηηθέο
εκπεηξίεο(Triandis, Adamopoulos&Brinberg, 1984), φζν θαη απφ ηε επαθή ηνπο ζην ζρνιηθφ
πεξηβάιινλ ή κέζα απφ πξνγξάκκαηα ζρνιηθήο παξέκβαζεο.
Γηα ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο ε ζπλεθπαίδεπζε κε παηδηά πνπ δελ έρνπλ απηφ ην
ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί έλα βαζηθφ βήκα γηα ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή δσή. Σχκθσλα κε ην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο αλαπεξίαο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην
άηνκν πνπ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία απηή βηψλεη ηελ αλαπεξία ηνπ, δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην
είδνο θαη ην βαζκφ ηεο, αιιά θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ απηή αμηνινγείηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ
πεξίγπξν(Sherrill, 1998). Με άιια ιφγηα, ε θνηλσλία ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία απνηειεί
ηνλ θαζξέθηε ζηνλ νπνίν ηα άηνκα κε αλαπεξία βιέπνπλ λα αληηθαηνπηξίδεηαη ην είδσιφ
ηνπο θαη επεξεάδεηηελ απηνεθηίκεζή ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, αλ ε θνηλσλία ηα απνδέρεηαη,
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ηφηε θαη ηα ίδηα απνδέρνληαη ηνλ εαπηφ ηνπο, ελψ, αλ ε θνηλσλία ηα πεξηζσξηνπνηεί ή ηα
απνξξίπηεη, ηφηε θαη απηά απνθηνχλ αξλεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο.
Γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπλεθπαίδεπζεο ησλ καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο, απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε είλαη ε ζηάζε ησλ θαζεγεηψλ θαη δαζθάισλ (Siperstein,Norins&Mohler, 2006).
Οη δηδάζθνληεο κε ην παξάδεηγκα ηνπο θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε θαη δεκηνπξγηθή
πξνζπάζεηα ηνπο ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο δχν νκάδεο λα έξζνπλ ζε επαθή θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ
ηπρφλ πξνυπάξρνπζεο αξλεηηθέο ζηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ
ζπλεθπαίδεπζε ζην πιαίζην ηεο θπζηθή αγσγήο έρνπλ δείμεη φηη, αλ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ
αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηφηε ε ζηάζε ηνπο απηή ζα επεξεάζεη θαη
ηνπο καζεηέο, πνπ δελ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηήλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα(Εαθεηξηάδεο, 2008).
Έλαο άιινο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρή ζπλεθπαίδεπζε είλαη ν ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ε
πξνζεθηηθή εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ αιιειεπίδξαζεο (Eichstaedt&Lavay,
1992,Snell&Eichner, 1989,Stainback&Stainback, 1990).
Σηελ ππφ παξνπζίαζε δξαζηεξηφηεηα/έξεπλασο εξγαιείν ηξνπνπνίεζεο ησλ αληηιήςεσλ ησλ
δχν καζεηηθψλ πιεζπζκψλ θαη σο κέζν ζχδεπμεο κεηαμχ ηνπο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηέρλε,
γηαηί κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο φισλ ησλ αηζζήζεσλ, θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη πξσηεχνληα
ξφιν ζηε λέα ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κε φιεο ηεο ηηο κνξθέο. Αλαιπηηθφηεξα, ε αηζζεηηθή
εκπεηξία θαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηέρλεο, (π.ρ. δσγξαθηθή, ζέαηξν, θηλεκαηνγξάθνο, γιππηηθή
θιπ.) ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα ελδπλακσζεί ε θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη
λα επηηεπρζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο(Κφθθνο &ζπλ, 2011).
Ζ επηινγή ηεο ηέρλεο σο κεηαζρεκαηηζηηθνχ εξγαιείνπ κάζεζεο δελ είλαη ηπραία, γηαηί κέζσ
απηήο εμσηεξηθεχνληαη νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ε ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ
(Chapman, 1993).Δπηπιένλ, ε ηέρλε ζπκβάιιεη θαη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ εθήβνπ, γηαηί
φπσο αλαθέξεη ν Δξλζη Φίζεξ, «ε ηέρλε είλαη ην απαξαίηεην κέζν ηεο ζπγρψλεπζεο ηνπ
μερσξηζηνχ αηφκνπ κε ην ζχλνιν, ηεο άπεηξεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
ζηα βηψκαηα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο ηδέεο φινπ ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο»(Κνδάθνπ-Τζηάξα,
1988:11-12).Τέινο, δίλεη ηελ επθαηξία ζηα άηνµα, ζηηο νκάδεο θαη ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο λα
ελδπλακψζνπλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο, λα δηακνξθψζνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, λα κεηέρνπλ
ζηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή, πνιηηηζηηθή ή πνιηηηθή αιιαγή θαη λα ζπζθίμνπλ ηε ζρέζε ηνπο
κε ην πεξηβάιινλ(Τζεβξέλε, 2009), έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο
ηεο δσήο ηνπο (Austin, 2008).Μέζα απφ ηε δεκηνπξγηθή έληαμε ηεο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε,
είλαη δπλαηφλ λα δηεξεπλεζεί ε εηθαζηηθή γιψζζα, λα απνζαθεληζηνχλ θαη λα δηαθηλεζνχλ
ηδέεο, λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη καζεηέο θαη ηαπηφρξνλα λα θνηλσληθνπνηεζνχλ, γηαηί ε
ηέρλε είλαη ε κφλε παγθφζκηα γιψζζα πνπ κηιάεη ζηηο ςπρέο φισλ ησλ αλζξψπσλ θαη
απνηειεί ην θπξηφηεξν κέζν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεχκαηνο ακνηβαίαο θαηαλφεζεο θαη
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη αλζξψπσλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην Κχπξνπ, 2010).
Αλ δερηνχκε φηη ν ραξαθηήξαο θαη ε πξνζσπηθφηεηα θάζε αηφκνπ είλαη κνλαδηθά θαη
απνηεινχλ απνθπήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δεη θαη αλαπηχζζεηαη, ε ψζκσζε ηνπ λένπ κε
ηε ηέρλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπ ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία επαίζζεησλ θαη πξνβιεκαηηζκέλσλ αηφκσλ, πνπ
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ζα ζθέθηνληαη θξηηηθά, ζα έρνπλ αλαπηχμεη φιεο ηνπο ηηο αηζζήζεηο θαη ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ
ηέρλε σο κέζν κεηαζρεκαηηζκνχ ζηεξενηππηθψλ αληηιήςεσλ.Άιισζηε, φπσο εχζηνρα
παξαηεξεί ε ΗδακπέιΑξληνπέλ (2000:59), «ν καζεηήο πνπ ζα κπνξεί λα πξνβιεκαηηζηεί
πάλσ ζηελ θαιιηηερληθή θνπιηνχξα, ζα έρεη ηελ επθαηξία λα εληαρζεί ζηνλ θφζκν, δηφηη ζα
κάζεη απφ ηελ ηέρλε φηη ππάξρεη παηδεία», ζηεξηδφκελνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ πνπ ζα
απνηειέζεη ηνλ «πνιηηηζηηθφ δηακεζνιαβεηή ηνπ».
Σηε δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, σο επηθνηλσληαθή γέθπξα
ιεηηνχξγεζε ην θνιάδ, επεηδή απνηειεί κηα κνξθή εηθαζηηθήο ηέρλεο, πνπ ζχκθσλα κε ηελ
Δηθαζηηθφ – Μνπζεηνιφγν Αλαζηαζία Βνπηζά (2014) ραξαθηεξίδεηαη σο έλαο απφ ηνπο πην
εχθνινπο ηξφπνπο δεκηνπξγηθήο έθθξαζεο απφ ηερληθήο πιεπξά.. Ζ παξαπάλσ επθνιία δελ
κεηψλεη ηελ θαιιηηερληθή ηνπ αμία, γηαηί ήδε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο ηξφπνο έθθξαζεο απφ
θαηαμησκέλνπο εηθαζηηθνχο δεκηνπξγνχο φπσο ν GeorgesΒraque, ν PabloPicasso θαη ε
LeeKrasner.

2. Πεξηγξαθή ησλ δξάζεσλ
Ζ πεξηγξαθφκελε δξάζε πινπνηήζεθε ζε Γπκλάζην ηεο Πάηξαο, θαη εληάρζεθε ζην πιαίζην
ηεο Γηνξγάλσζεο Δθδειψζεσλ θαη Γξάζεσλ κε αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα αηφκσλ κε
Αλαπεξία(3ε Γεθεκβξίνπ), ηεο νπνίαο ν ενξηαζκφο έρεη θαζηεξσζεί απφ ην 1992.
Σπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα εγθεθξηκέλεο απφ ην ΥΠ. ΠΑΗ.Θ. δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο επί
δεηεκάησλ ηζφηηκεο πξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ
αλάδεημε
θαιψλ πξαθηηθψλ
ζην πεδίν ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ηεο εληαμηαθήο
εθπαίδεπζεο.Σηε δξάζε ζπκκεηείραλ εθπαηδεπηηθνί δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ηνπ
ζπκβαηηθνχ θαη ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ θαη καζεηέο παξαπιήζηαο ειηθηαθήο βαζκίδαο.
Σπγθεθξηκέλα, απφ ην ζπκβαηηθφ ζρνιείν ζπκκεηείραλ 22 καζεηέο ηεο Γ’ Γπκλαζίνπ πνπ
ήηαλ ήδε επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε παξφκνηα ζέκαηα, γηαηί ιάκβαλαλ κέξνο ζε ζπλαθνχο
ζεκαηνινγίαο, πινπνηνχκελα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο. Ζ
ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ ηνπο. Απφ ην
Δηδηθφ Σρνιείν ζπκκεηείραλ αληίζηνηρα 22 καζεηέο επηιεγκέλνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
ηνπο.Ζ πξψηε επαθή καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ησλ δχν ζρνιείσλ ήηαλ ηπραία θαη
πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα κηα δηδαθηηθήο επίζθεςεο. Δπαθνινχζεζε αληαιιαγή
απφςεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαη απνθαζίζηεθε ε πινπνίεζε κηαο απφ
θνηλνχ δξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ ησλ δχν ζρνιείσλ. Ζ
αληαιιαγή απφςεσλ απφ θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ηππηθνχ
ζρνιείνπ απνζθνπνχζε ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο, ε νπνία βηβιηνγξαθηθά θξίλεηαη απαξαίηεηε
γηα ηε δεκηνπξγία ζεηηθνχ θιίκαηνο θαη αηκφζθαηξαο απνδνρήο απέλαληη ζηα παηδηά κε
εηδηθέο αλάγθεο (Καξνιφγινπ, 2016).
Οη πξαγκαηνπνηεζείζεο δξαζηεξηφηεηεο εληάρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά πεδία. Αξρηθά
έγηλε απφ θνηλνχ θχηεπζε ινπινπδηψλ πνπέθεξαλ σο δψξν νη καζεηέο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ,
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πνπ δηέζεζαλ θαη ηα απαηηνχκελα θεπνπξηθά εξγαιεία. Ζ δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε
ππφ ηελ επίβιεςε ηεο γεσπφλνπ θαζεγήηξηαο ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ θαη άιισλ εθπαηδεπηηθψλ
ησλ δχν ζρνιείσλ, πνπ εξαζηηερληθά αζρνινχληαη κε ηελ θεπνπξηθή. Αθνινχζεζε ε
θαηαζθεπή εηθφλσλ κε ηελ ηερληθή ηνπ θνιιάδ, ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ ησλ
εηθαζηηθψλ θαη ησλ δχν ζρνιείσλ.Σπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε κεηθηέο νκάδεο
εξγαζίαο θαη ε επηινγή ηεο ζεκαηνινγίαο ηεο θάζε νκάδαο απνθαζίζηεθε απφ ηνπο καζεηέο
ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπθαη ζηεξίρηεθε ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη ζηηο δεμηφηεηέοηνπο (βι.
Παξάξηεκα).
Ωο ηξίηε δξαζηεξηφηεηα επηιέρηεθε ε πξαγκαηνπνίεζε αζινπαηδηψλ ππφ ηελ επίβιεςε ησλ
θαζεγεηψλ Φπζηθήο Αγσγήο. Τν είδνο ησλ αζιεηηθψλ δξάζεσλ είρε πξναπνθαζηζηεί απφ ηνλ
θαζεγεηή ηνπ Δηδηθνχ Σρνιείνπ, κε γλψκνλα ηελ αζθάιεηα θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ηνπ. Ο ηειεπηαίνο θξφληηζε επίζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά
ηνπ απαηηνχκελνπ, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, εμνπιηζκνχ

3.

ηόρνη

Αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο ηεο δξάζεο γηα ην ζπκβαηηθφ ζρνιείν πεξηιακβάλνληαλ νη
αθφινπζνη: Γεκηνπξγία αλζξσπηζηηθψλ αμηψλ, Μεηαζρεκαηηζκφο ιαλζαζκέλσλ θνηλσληθψλ
ζηεξενηππηθψλ ηδεψλ θαη ζπλαθφινπζν ξάπηζκα ηνπ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ,
Δπαηζζεηνπνίεζε, Απνδνρή ηεο Γηαθνξεηηθφηεηαο, Καιιηέξγεηα ζπλεξγαζίαο θαη
αιιειεγγχεο, Σπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, Γεκηνπξγηθφηεηα, Κνηλσληθή
αιιειεπίδξαζε, Δλίζρπζε αηζζεηεξηαθψλ εκπεηξηψλ, Αλαθάιπςε δεμηνηήησλ, Απφθηεζε
απηναληίιεςεο θαη ελίζρπζε απηφ-ζπλαηζζήκαηνο, Γλσξηκία κε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο
αιιά κε ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο, Δλδπλάκσζε θαη ελεξγνπνίεζή ηνπο σο θνηλσληθά
ππνθείκελα.
Γηα ην εηδηθφ ζρνιείν αληίζηνηρα, ππήξμε ε παξαθάησ ζηνρνζεζία: Κνηλσληθνπνίεζε,
Δλεξγνπνίεζε θαληαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο, Δμσηεξίθεπζε ζπλαηζζεκάησλ, Δλίζρπζε
θνηλσληθψλ, γλσζηηθψλ θαη ςπρνθηλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη Σπκκεηνρή ζε ζπιινγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο.

4. Δξσηεκαηνιόγην θαη απνηειέζκαηα από ηελ απνδειηίσζε ηνπ
Πξηλ ηελ έλαξμε θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο, δηαλεκήζεθε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο
καζεηέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ εξσηεκαηνιφγην (βι. Παξάξηεκα) κε ην νπνίν
δηεξεπλήζεθε ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη αμηνινγήζεθε ν
βαζκφο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο.
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4.1. Δκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Απφ ηνπο 22 καζεηέο ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ πνπ πήξαλ κέξνο ζηε δξαζηεξηφηεηα, κφλν 7
ή 31.8% είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία ζπγρξσηηζκνχ θαη αιιειεπίδξαζεο κε άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο.
Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ
απνηχπσζε ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ ζπκβαηηθνχ ζρνιείνπ. Απηά
θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε δχν νκάδεο, πνπ νξίζηεθαλ κε βάζε ηελ παξάκεηξν ηεο πξνππάξρνπζαο ή κε εκπεηξίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ηνπο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
4.2. Απνηύπσζε απόςεσλ σο πξνο ηηο ηθαλόηεηεο ησλ αηόκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο
Αξρηθά, φηαλνη ζπκκεηέρνληεο ζηε δξάζε καζεηέο εξσηήζεθαλ πψο ζα αμηνινγνχζαλ ηηο
ηθαλφηεηεο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ηνχο απέδσζαλ αξθεηέο
ηθαλφηεηεο. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 1, απηφ ίζρπε ηφζν γηα ηνπο καζεηέο πνπ είραλ
πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (Ν=6 ή 85.7%), φζν θαη γηα απηνχο πνπ
δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία (Ν=11 ή 78,6%). Πνιινί ιίγνη καζεηέο απφ ηηο δχν
θαηεγνξίεο, ηνπο απέδσζαλ πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηεο. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην γεγνλφο
φηη θαλέλαο καζεηήο δελ εμέθξαζε ηελ άπνςεφηη ηα άηνκα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ
παληειή έιιεηςε ηθαλνηήησλ.
Πίλαθαο 1. Αμηνιόγεζε ηθαλνηήησλ ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο από ζπκβαηηθνύο καζεηέο κε θαη
ρσξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ

Μαζεηέο ρσξίο
Μαζεηέο
κε
πξνεγνύκελε
πξνεγνύκελε
εκπεηξία
κε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
ΑΜΔΑ
Γελ έρνπλ ηθαλφηεηεο
0
νη καζεηέο ΜΔΑ

0

Έρνπλ πεξηνξηζκέλεο
ηθαλφηεηεο νη καζεηέο 14,3 %
ΑΜΔΑ

21.4 %

Έρνπλ
αξθεηέο
ηθαλφηεηεο νη καζεηέο 85.7 %
ΑΜΔΑ

78,6 %

4.3 Απνηύπσζε ηεο άπνςεο σο πξνο ηηο δεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο ησλ αηόκσλ κε
εηδηθέο αλάγθεο
Σην ζχλνιφ ηνπο ζρεδφλ νη καζεηέο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ πηζηεχνπλ φηη νη έθεβνη κε
εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο (Πίλαθαο 2). Πξάγκαηη, κφλν
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έλαο καζεηήο πνπ δελ είρε πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ηνπο απέδσζε
πεξηνξηζκέλεο δεμηφηεηεο, ελψ θαλέλαο δελ ακθηζβήηεζε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα
επηθνηλσλνχλ κε άηνκα ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο.
Πίλαθαο 2. Αμηνιόγεζε ηθαλόηεηαο επηθνηλσλίαο ησλ καζεηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο από ζπκβαηηθνύο
καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνύκελε
πξνεγνύκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Γελ έρνπλ ηθαλφηεηεο νη 0
καζεηέο ΜΔΑ

0

Έρνπλ
ηθαλφηεηεο
ΑΜΔΑ

7,2 %

πεξηνξηζκέλεο 0
νη καζεηέο

Έρνπλ αξθεηέο ηθαλφηεηεο 100 %
νη καζεηέο ΑΜΔΑ

92,8%

4.4. Απνηύπσζε δπλαηόηεηαο θηιηθήο επαθήο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο έδεημαλ ζεηηθή ζηάζε ζηελ πηζαλφηεηα λα ζπγρξσηηζηνχλ κε
ΑΜΔΑ. Δλδηαθέξνλ φκσο είλαη φηη, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 3, πεξηζζφηεξνη καζεηέο
ρσξίο πξνεγνχκελε εκπεηξία (Ν=9 ή 64,2%) δήισζαλ φηη πηζηεχνπλ πσο κηα θηιηθή ζρέζε κε
ΑΜΔΑ είλαη δπλαηή ζε αληίζεζε κε ηνπο καζεηέο πνπ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία (Ν=4 ή
57.1%). Όκσο απηή ε δηαθνξά είλαη κηθξή θαη ίζσο κε ππνινγίζηκε ζηαηηζηηθά, αλ ε έξεπλα
δηεμαρζεί ζε κεγαιχηεξν δείγκα ίδηνπ πιεζπζκνχ.
Πίλαθαο 3. Έθθξαζε πηζαλόηεηαο ζπλεξγαζίαο/ θηιηθήο ζρέζεο κε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο από
ζπκβαηηθνύο καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνύκελε
πξνεγνύκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
ΝΑΗ,
κπνξψ
λα 57,1 %
ζπλεξγαζηψ ή λα θάλσ
παξέα κε ΑΜΔΑ

64,2 %

ΟΦΗ, δελ κπνξψ λα 42,9 %
ζπλεξγαζηψ ή λα θάλσ
παξέα κε ΑΜΔΑ

35,8%
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4. 5. Αμηνιόγεζε ζπλεξγαζίαο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηε
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ Σρνιείνπ. Όπσο απνηππψλεηαη ζηνλ Πίλαθα 4,
νη πεξηζζφηεξνη καζεηέο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ αμηνιφγεζαλ ηελ εκπεηξία απηή σο πνιχ
θαιή. Καλέλαο καζεηήο δελ θξάηεζε αδηάθνξε ζηάζε.
Πίλαθαο 4. Αμηνιόγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο από ζπκβαηηθνύο καζεηέο κε θαη
ρσξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνύκελε
πξνεγνύκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Ζ
ζπλεξγαζία
αδηάθνξε

ήηαλ 0

0

Ζ
ζπλεξγαζία
ηθαλνπνηεηηθή

ήηαλ 14,3 %

28,6 %

Ζ ζπλεξγαζία ήηαλ πνιχ 85,7 %
θαιή

71,4%

4.6. Αιιαγή ζηάζεο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο
Αθνινχζσο, νη καζεηέο εξσηήζεθαλ αλ ε ζπλεξγαζία απηή ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ηεο
ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Ζ κεγαιχηεξε αιιαγή εκθαλίζηεθε
ζηνπο καζεηέο πνπ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ιηγφηεξν ζ’
απηνχο πνπ δελ είραλ εκπεηξία (Πίλαθαο 5). Απηφ ην απνηέιεζκα είλαη κε αλακελφκελν γηα
ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνχο, αιιά ίζσο θαηαδεηθλχεη φηη φζνη είραλ πξνεγνχκελε
εκπεηξία αιιειεπίδξαζεο θαηέζηε δπλαηφλ λα ηελ εκπινπηίζνπλ κε θαηλνχξγηεο
πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα θαη ζπλέβαιε ζην λα δνπλ ηα άηνκα απηά κέζα απφ κία λέα
νπηηθή.
Πίλαθαο 5. Αιιαγή γλώκεο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο από ζπκβαηηθνύο καζεηέο κε θαη
ρσξίο πξνεγνύκελε εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνύκελε
πξνεγνύκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
ΟΦΗ, δελ ππήξμε αιιαγή 28,6 %
γλψκεο γηα ηα ΑΜΔΑ

57,2 %

Υπήξμε κηθξή αιιαγή 0 %
γλψκεο γηα ηα ΑΜΔΑ

7,1 %

ΝΑΗ,
ππήξμε
αιιαγή 71,4 %
γλψκεο γηα ηα ΑΜΔΑ

35,7%
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4.7. Αμηνιόγεζε ησλ ηξηώλ δξαζηεξηνηήησλ
Όηαλ νη καζεηέο εξσηήζεθαλ πνηα απφ ηηο ηξεηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο δξάζεο πξνηηκνχζαλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ έληνλεο δηαθνξέο αλάκεζα
ζηνπο καζεηέο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία θαη ζε απηνχο πνπ δελ είραλ. Οη πξψηνη επέιεμαλ ηηο
αζινπαηδηέο σο ηελ πην ελδηαθέξνπζα δξαζηεξηφηεηα, ελψ νη δεχηεξνη επέιεμαλ ην θνιάδ. Σε
ζρέζε κε ηελ επηινγή ηνπ θνιιάδ ε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο ήηαλ αξθεηά έληνλε,
14,28% γηα απηνχο κε πξνεγνχκελε εκπεηξία έλαληη 57,20% γηα απηνχο πνπ δελ είραλ
πξνεγνχκελε εκπεηξία.
Πίλαθαο 6. Αμηνιόγεζε ησλ ηξηώλ δξαζηεξηνηήησλ από ζπκβαηηθνύο καζεηέο κε θαη ρσξίο πξνεγνύκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Μαζεηέο
ρσξίο
Μαζεηέο κε πξνεγνύκελε
πξνεγνύκελε
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
εκπεηξία κε ΑΜΔΑ
Κεπνπξηθή

14,3 %

21,4 %

Κνιάδ

14,3 %

57,2 %

Αζινπαηδηέο

71,4 %

21,4 %

5. ρνιηαζκόο Απνηειεζκάησλ-πκπεξάζκαηα
Ζ παξνχζα έξεπλα, αλ θαη απεπζχλζεθε ζε κηθξφ καζεηηθφ πιεζπζκηαθφ δείγκα, έθεξε ζηελ
επηθάλεηα κεξηθά ελδηαθέξνληα απνηειέζκαηα. Αξρηθά θαηέδεημε φηη νη πεξηζζφηεξνη
καζεηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβαηηθφ ζρνιείν δελ έρνπλ πξνζσπηθή
επαθή κε ζπλνκήιηθα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. Απηφ ην απνηέιεζκα απφ κφλν ηνπ απνηειεί
κηα πξφθιεζε γηα ην ζχγρξνλν ζρνιείν, πνπ θαιείηαη λα δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο ζηνπο
καζεηέο ηφζν ησλ «θαλνληθψλ», φζν θαη ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ,γηα λα έξζνπλ ζε επαθή
θαηαξξίπηνληαο ζηεγαλά θαη ζηεξενηππηθέο αληηιήςεηο.
Αθνινχζσο πξνέθπςε φηη ηα πεξηζζφηεξα παηδηά, αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ πξνζσπηθή
εκπεηξία κε καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο, έρνπλ ζρεκαηίζεη κηα αξθεηά ζεηηθή εηθφλα γηα
απηνχο θαη ηνπο αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηθαλνηήησλ. Απηφ πηζαλφλ ζεκαίλεη φηη δελ έρνπλ
πξνθαηαιήςεηο θαη είλαη αλνηρηνί ζην λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Τα παξαπάλσ
ζπλεγνξνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο άπνςεο φηη ε εθεβηθή ειηθία πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηε
γλσξηκία ησλ δχν νκάδσλ θαη φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί απηήλ ηελ επθαηξία θαη
λα δεκηνπξγήζεη γέθπξα πξνζέγγηζεο κεηαμχ ηνπο.
Τν πξναλαθεξζέλ ζπκπέξαζκα ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ πίλαθα 2,κηαο θαη
επηβεβαηψλεη ηε ζεηηθή εηθφλα πνπ έρνπλ φινη νη καζεηέο σο πξνο ηηο επηθνηλσληαθέο
ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο. Με άιια ιφγηα, νη καζεηέο ησλ γεληθψλ
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γπκλαζίσλ δελ αλαγλσξίδνπλ θάπνην εκπφδην ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ
Σρνιείνπ θαη πηζηεχνπλ φηη δελ ζα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο ζηελ επαθή καδί ηνπο.
Τν επφκελν απνηέιεζκα πνπ απνξξέεη απφ ηνλ πίλαθα 3 ζηεξίδεη ηα πξνεγνχκελα
(επηβεβαηψλνληαο) φηη νη καζεηέο δελ αληηηίζεληαη ζε κηα πηζαλή θηιηθή ζρέζε κε άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο. Αληίζεηα, ηε ζεσξνχλ δπλαηή θαη ζεκηηή, αθφκα θαη αλ δελ είραλ
πξνεγνχκελε εκπεηξία κε ηέηνηα άηνκα. Απηφ εθ λένπ δειψλεη φηη νη καζεηέο είλαη αλνηρηνί
ζε κηα ηέηνηα πηζαλφηεηα θαη φηη ην ζρνιείν πξέπεη λα αδξάμεη απηή ηελ επθαηξία θαη λα ηελ
παξάζρεη.
Ζ θαιή αμηνιφγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο επηζηεγάδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνπκέλσλ
εξσηήζεσλ. Καλέλαο καζεηήο δελ έκεηλε αδηάθνξνο ζηελ αιιειεπίδξαζε θαη ζρεδφλ φινη
αλεμαηξέησο ζρνιίαζαλ ηε ζπλεξγαζία σο πνιχ θαιή.
Σηελ εξψηεζε,αλ ππήξμε αιιαγή ζηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ην
απνηέιεζκα ήηαλ αξθεηά ελδηαθέξνλ. Μαζεηέο πνπ δελ είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία
δήισζαλ φηη ε ζπλεξγαζία απηή δελ άιιαμε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα εηδηθέο
αλάγθεο, ίζσο γηαηί απφ ηελ αξρή ήηαλ επλντθά θείκελνη απέλαληί ηνπο. Αληίζεηα, ηα άηνκα
κε πξνεγνχκελε εκπεηξία δήισζαλ φηη ε ζπλεξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο
δξάζεο άιιαμε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα άηνκα απηά. Απηφ, φπσο αλαθέξζεθε, ίζσο
νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη κπφξεζαλ λα αιιεινεπηδξάζνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θαη λα
αλαγλσξίζνπλ άιιεο πιεπξέο ησλ αηφκσλ απηψλ ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ ηνπο ήηαλ ήδε
γλσζηέο. Τν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα ππνδεηθλχεη φηη φζν πην πνιιέο επθαηξίεο έρεη θαλείο λα
ζπλεξγαζηεί κε ΑΜΔΑ, ηφζν πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο έρεη λα αιιάμεη ηε γλψκε ηνπ γηα απηά.
Ζ ηειηθή εξψηεζε αλαθεξφηαλ ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξηψλ δξαζηεξηνηήησλ. Καη εδψ ηα
απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνληα θαη δηαθνξνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ
πξνεγνχκελε εκπεηξία. Ζ δξαζηεξηφηεηα κε ηε κεγαιχηεξε απνδνρή γηα καζεηέο κε
πξνεγνχκελε εκπεηξία κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ήηαλ νη αζινπαηδηέο, ίζσο γηαηί νη
καζεηέο απηνί δελ είραλ θξπθνχο ελδνηαζκνχο ή θφβνπο σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ζε ζσκαηηθφ
επίπεδν. Πηζαλφλ λα γλψξηδαλ φηη νη καζεηέο κε εηδηθέο αλάγθεο δχλαληαη λα αληαπνθξηζνχλ
ζε αζιήκαηα θαη λα αθνινπζήζνπλ ηνπο θαλφλεο θαη γη’ απηφ κπφξεζαλ λα απνιαχζνπλ
απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα πεξηζζφηεξν απφ ηηο άιιεο. Αληίζεηα, νη καζεηέο ρσξίο
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο αηζζάλζεθαλ πην αζθαιείο ζηελ πην ειεγρφκελεδξαζηεξηφηεηα ηνπ
θνιιάδ, φπνπ δελ ππήξρε αληαγσληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία ήηαλ μεθάζαξε. Καηά ηελ
πινπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαοαπηήο, κπφξεζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο καζεηέο ηνπ
Δηδηθνχ Σρνιείνπ, λα αληαιιάμνπλ ηδέεο σο πξνο ηελ θαηαζθεπή ηνπ θνιιάδ θαη λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλή βάζε απνδνρήο αηζζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ θαη ηθαλνηήησλ. Τν
πξναλαθεξζέλ απνηέιεζκα ππνδεηθλχεη φηη ην θνιιάδ σο κηα δξαζηεξηφηεηα ηέρλεο
ελδείθλπηαη γηα ηελ ζπλεξγαζία καζεηψλ κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο θαη είλαη ηδηαίηεξα
απνηειεζκαηηθφ σο εξγαιείν επαθήο ησλ δχν νκάδσλ, ηδίσο γηα παηδηά ρσξίο πξνεγνχκελεο
επηθνηλσληαθέο εκπεηξίεο κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.
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Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρηεί φηη ε έξεπλα απηή, αλ θαη είλαη κηθξήο έθηαζεο,
θαηέδεημε ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε καζεηέο κε θαη ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο θαη
επηβεβαίσζε φηη νη καζεηέο ηνπ γπκλαζίνπ απνηεινχλ κηα ηδαληθή ειηθηαθά νκάδα γηα ηελ
επαθή απηή, κηαο θαη είλαη αλνηρηνί ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο θαη δελ έρνπλ
πξνθαηαιήςεηο.Απφ ηελ απνδειηίσζεηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ αθνινχζεζε ηελ
πεξηγξαθείζα δξάζε απνξξέεη φηη ε εθπαηδεπηηθή ζπκπεξίιεςε, ε έληαμε θάζε κνξθήο
ηέρλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ην ζθεπηηθφ ηνπ «Έλα ζρνιείν γηα
φινπο» απνηεινχλ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο είλαη αλαγθαίν λα βαζηζηεί ην
ζχγρξνλν ζρνιείν, θαη θαη’ επέθηαζε ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πξνθεηκέλνπ φινη λα έρνπλ
πξφζβαζε ζηελ ηζφβαζκε θαη ηζφηηκε εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ε έξεπλα απηή θαηέδεημε φηη ε
ρξήζε θαιιηηερληθψλ δξάζεσλ, φπσο ην θνιιάδ, ελδείθλπληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
πξψηεο επαθήο κεηαμχ καζεηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ζπλνκειίθσλ ηνπο. Τέινο, απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ε αλίρλεπζε ηνπ ξφινπ ηεο ηέρλεο ζηελ
πξνψζεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε καζεηηθέο νκάδεο κε θαη
ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο είλαη έλαο πξφζθνξνο ηνκέαο δηεξεχλεζεο. Βέβαηα, πεξαηηέξσ έξεπλεο
κε κεγαιχηεξα πιεζπζκηαθά δείγκαηα πνπ λα επηηξέπνπλ ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο, είλαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ επίξξσζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
Δξσηεκαηνιόγην
ε παπακαλούμε να αθιεπώζειρ λίγα λεπηά για να ζςμπληπώζειρ αςηό ηο επυηημαηολόγιο πος
αποζκοπεί να αξιολογήζει ηην επίζκετη ηος Ειδικού σολείος. Όζο πιο ζςγκεκπιμένορ/η είζαι
ηόζο πιο αξιοποιήζιμα θα είναι ηα αποηελέζμαηα.
Α. Πξηλ ηελ επίζθεςε ηνπ Δηδηθνύ ρνιείνπ
1. Έρεηο κέρξη ζήκεξα επηθνηλσλία ή αιιειεπίδξαζε κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Ναη
Όρη
Αλ λαη, γξάςε κηα ζχληνκε πεξηγξαθή.
______________________________________________________________
2. Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ γηα ηα άηνκα απηά σο πξνο:
Α) ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα
Γελέρνπλ θακία ηθαλφηεηα
Έρνπλ πεξηνξηζκέλεοηθαλφηεηεο
Έρνπλ αξθεηέοηθαλφηεηεο
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα θάλεηο θάπνην ζρφιηα:
______________________________________________________________
Β) ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα επηθνηλσλνχλ κε άηνκα ρσξίο εηδηθέο αλάγθεο
Γελ κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
Οη ηθαλφηεηεο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλεο
Μπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ
ηθαλνπνηεηηθά ζε απιφ επίπεδν
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα θάλεηο θάπνηα ζρφιηα
______________________________________________________________
3. Πηζηεχεηο φηη κπνξείο λα ζπλεξγαζηείο ή λα θάλεηο παξέα κε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Ναη
Όρη
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα θάλεηο θάπνηα ζρφιηα
______________________________________________________________
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Β. Μεηά ηελ επίζθεςε ηνπ Δηδηθνύ ρνιείνπ:
1. Πνηα ήηαλ ε εκπεηξία ζνπ σο πξνο ηε ζπλεξγαζία ζνπ κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ
Σρνιείνπ;
Πνιχ θαιή
Ηθαλνπνηεηηθή
Αδηάθνξε
Αλ ζέιεηο κπνξείο λα πξνζζέζεηο έλα ζρφιην
______________________________________________________________
2. Υπάξρεη θάπνηα αιιαγή ζηε γλψκε ζνπ σο πξνο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
Ναη
Όρη
Λίγν
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα πξνζζέζεηο θάπνην ζρφιην
______________________________________________________________
3. Πνηα δξαζηεξηφηεηα κε ηα άηνκα απηά ζνπ άξεζε πην πνιχ;
Ζ θεπνπξηθή
Τνθνιιάδ
Ζ γπκλαζηηθή
Αλ ζέιεηο, κπνξείο λα πξνζζέζεηο θάπνην ζρφιην
______________________________________________________________
4. Υπάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ απφ ηε ζπλεξγαζία ζνπ κε θάπνην καζεηή
απφ ην Δηδηθφ Σρνιείν πνπ ζνπ έθαλε εληχπσζε;
Πεξηζηαηηθφ
Πεξίγξαςε ηνάηνκν
Τηέκαζεο απφ απηφ
5. Θα επαλαιάκβαλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο κε ηνπο καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ Σρνιείνπ;
Ναη
Όρη
6. Πήξεο ην ηειέθσλν ή ηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ή Facebook θάπνηνπ απφ ηνπο
καζεηέο ηνπ Δηδηθνχ Σρνιείνπ γηα λα δηαηεξήζεηο επηθνηλσλία καδί ηνπ;
Ναη
Όρη
Αλ λαη, πνηνλ ηξφπν επηθνηλσλίαο δηάιεμεο;
________________________________________________________
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Γ. Ζ δξαζηεξηόηεηα ηνπ θνιιάδ
1. Πνην ζέκα απνθαζίζαηε κε ηελ νκάδα ζνπ ζην θνιιάδ;
_____________________________________________________________
2. Με πνην ηξφπν ζπλεηζέθεξαλ ηα παηδηά ηνπ Δηδηθνχ Σρνιείνπ;
______________________________________________________________
3. Τη έκαζεο απφ απηή ηε ζπλεξγαζία γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο;
______________________________________________________________
’ εςσαπιζηούμε πολύ για ηη ζςνεπγαζία ζος!
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΚΟΛΛΑΕ

Δηθφλα 1: Κνιιάδ κε ζέκα ην ινπινχδη

Δηθφλα 2: Κνιιάδ κε ζέκα ην θαξάβη

Δηθφλα 3: Κνιιάδ κε ζέκα ην πνπιί

Δηθφλα 4: Κνιιάδ κε ζέκα ηελ πεηαινχδα
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