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Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε
εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη
κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή αλεπαξθήο
πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ
παηδηνύ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό.
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Η προεηοιμαζία επαθής
Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί, πνπ ηνπ παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε
εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή
αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ
εθπαηδεπηηθό. Μεξηθέο θνξέο ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ζπλνιηθά ε ζπλεξγαζία απηή. Υσξίο νηθεία
ζρέζε κπνξεί ε ζπζηεκαηηθά εμειηζζόκελε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα παξεκπνδηζηεί ή θαη
λα αλαηξαπεί εληειώο.
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά, ζηα
νπνία θαη αλαθέξνληαη νη αζθήζεηο καο δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ. Η ζρέζε ινηπόλ ζα πξέπεη λα
εμειηρζεί κέζα από άιια «επηθνηλσληαθά θαλάιηα», πέξα από ηε γιώζζα. Σν πώο ζα γίλεη απηό ,
αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – ζεξαπεπηή. Καη ηειηθά εμαξηάηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα
ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζ’ απηόλ.
ην βαζκό, πνπ έρεη επηηεπρζεί ε επαθή, ν εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί λα εθαξκόζεη κε
πξνζνρή ηα κέηξα,, ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη ζρεδηάζεη.
Παξάιιεια θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα ή
κνπζηθά όξγαλα γηα λα εληζρύζεη ηηο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε ελίζρπζε επηηπγράλεηαη ,
όηαλ ην παηδί βηώζεη ηελ επηηπρία. (νύιεο 1999)
ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξαζηεξηόηεηεο γηα όινπο ηνπο ηνκείο ηεο
απηόλνκεο δηαβίσζεο θαη ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαηαθηώληαη
πξννδεπηηθά, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά, θαη ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα
επαλαιακβάλνληαη.
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ΚΑΛΛΙΣΔΧΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

σγγραθική επιμέλεια
Αναγνωζηόποσλος Νίκος – ΠΔ 8 Καλλιηετνικών

© copyright Εξγαζηήξη Εηδηθήο Επαγγεικαηηθήο Εθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)
Αραΐαο 2011

4
Πρόλογος
Οη εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην παηδαγσγηθό πξόγξακκα ελόο εηδηθνύ ζρνιείνπ
πξνέξρεηαη από ζύγρξνλεο ςπρνπαηδαγσγηθέο αληηιήςεηο, πνπ ηνπο δίλνπλ ην πξνβάδηζκα έλαληη
άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, αλαγλσξίδνληαο ηελ επηξξνή ηνπο ζηελ νινθιεξσηηθή αλάπηπμε ελόο
καζεηή. Οη εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνζθέξνπλ πνηθηιία εξεζηζκάησλ θαη ζπκβάινπλ ζηελ
ςπρνθηλεηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή, λνεηηθή αλάπηπμε θαζώο θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο
δεκηνπξγηθόηεηαο ηνπ καζεηή. Επίζεο λα πνύκε όηη ε αλάγλσζε βηβιίσλ θαη νδεγώλ δελ αξθνύλ
γηα λα αλαθαιύςνπκε κηα κεζνδνινγία γηα ηελ θαιιηηερληθή αγσγή.
Οη δηδάζθνληεο αλαπηύζζνπλ κεζόδνπο πνπ ηαηξηάδνπλ θαιύηεξα κε ηελ πξνζσπηθόηεηά
ηνπο θαη ζηελ δπλακηθή πνπ ραξαθηεξίδεη κηα ζρνιηθή ηάμε κηα νξηζκέλε ζηηγκή. Γη’ απηό ινηπόλ
εθηόο ησλ ζεσξεηηθώλ θαη πξαθηηθώλ αλαιύζεσλ ν ξόινο ηνπ απηνζρεδηαζκνύ ζηελ δηδαζθαιία
ηεο θαιιηηερληθήο αγσγήο είλαη ζεκαληηθόο ηδηαίηεξα ζε καζεηέο εηδηθώλ ζρνιείσλ.
ύκθσλα κε ηελ «αλαπηπμηαθή άπνςε» ηεο θαιιηηερληθήο αγσγήο, νιόθιεξε ε ύπαξμε ηνπ
καζεηή ζπκκεηέρεη ελεξγά όηαλ απηόο πξνζπαζεί λα αξζξώζεη ηηο εκπεηξίεο ηνπ κε νπηηθό ηξόπν.
ηηο θαιύηεξεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη ηαύηηζε αλάκεζα ζηελ ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα, ζην ζθνπό
θαη ηελ πξάμε ώζηε ε δηαδηθαζία ηεο θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ
αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθήο σξίκαλζεο.
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Α) Ψστοκινηηικός ηομέας
Οη δηάθνξεο θηλήζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ εηθαζηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ βνεζνύλ ηελ αλάπηπμε ηόζν ηεο αδξήο θηλεηηθόηεηαο όζν θαη ησλ ιεπηώλ
ρεηξηζκώλ. Όηαλ δσγξαθίδνπλ ρξεζηκνπνηώληαο πηλέια θηλνύλ νιόθιεξν ην ρέξη καδί κε ηνλ
ζώξαθα. Όηαλ πιάζνπλ πιαζηειίλε ή πειό θηλνύλ επίζεο όιν ην ρέξη ηνπο θαιιηεξγώληαο ηηο
δεμηόηεηεο ησλ κεγάισλ θηλήζεσλ θαη κπώλ. Σν ίδην γίλεηαη θαη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ
ςαιηδηνύ. Με όια ηα παξαπάλσ θαη κε ζπλερή εμάζθεζε επηηπγράλεηαη ν ζπληνληζκόο καηηνύ –
ρεξηνύ (νπηηθνθηλεηηθόο ζπζρεηηζκόο).
Β) σναιζθημαηικός ηομέας
Οη εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αξέζνπλ πνιύ ζηνπο καζεηέο εηδηθώλ ζρνιείσλ. Επεηδή δελ
ππάξρεη ζσζηό θαη ιάζνο ηα παηδηά ληώζνπλ επραξίζηεζε θαη ηθαλνπνίεζε γηα ην έξγν ηνπο όπσο
θαη αλ είλαη απηό. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα ραιαξώλνπλ, λα ληώζνπλ άλεηα θαη λα κπνξνύλ λα
εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Απηό έρεη ηδηαίηεξε αμία γηαηί ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο,
όπσο π.ρ. ζηνλ απηηζκό, δελ κπνξνύλ ή δελ ζέινπλ λα εθθξαζηνύλ ιεθηηθά γηα ηα ζπλαηζζήκαηά
ηνπο. Είλαη γλσζηό όηη νη απηηζηηθνί ζθέθηνληαη κε εηθόλεο. Σνπο παξέρεηαη ινηπόλ ε δπλαηόηεηα
κέζσ ησλ έξγσλ ηνπο λα εθθξάζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη θνβίεο θαη λα δειώζνπλ αξλεηηθά
ζπλαηζζήκαηα όπσο δήιηα, άγρνο, ζπκό, επηζεηηθόηεηα, θόβν, πεηπραίλνληαο έηζη λα
απειεπζεξσζνύλ θαη λα εθηνλσζνύλ κε ζεηηθό ηξόπν.
Γ) Κοινωνικός ηομέας
Η ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε εηθαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο βνεζά λα γλσξίζνπλ ηνλ
εαπηό ηνπο θαη ηνπο άιινπο. Σα δεκηνπξγήκαηά ηνπο είλαη κνλαδηθά θαη έρνπλ ηνλ πξνζσπηθό ηνπο
ραξαθηήξα. Σαπηόρξνλα γλσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο θαη καζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη όπσο θαη λα
κνηξάδνληαη. Απνθηνύλ ινηπόλ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη ηνπο αξέζεη λα
είλαη κέιε κηαο νκάδαο. Μαζαίλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αθνύλ ηνπο άιινπο, λα ζέβνληαη ηα έξγα
ησλ άιισλ. Απνθηνύλ επίζεο θαιέο ζπλήζεηεο όπσο ε αλάιεςε πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο
επζύλεο γηα ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηελ ηαθηνπνίεζε θαη θαζαξηζκό ησλ πιηθώλ
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Γ) Νοηηικός ηομέας
Η πξάμε ραξαθηεξίδεη ηηο θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο γη’ απηό ε ζύγρξνλε παηδαγσγηθή
ηνπο δίλεη ην πξνβάδηζκα απέλαληη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Η ζθέςε ησλ καζεηώλ ησλ εηδηθώλ
ζρνιείσλ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ δξαζηεξηόηεηα θαη ζε έλα κεγάιν κέξνο ηεο είλαη κε
ιεθηηθή. Επίζεο νη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο ηαπηίδνληαη κε ην παηρλίδη θαζώο δελ ππάξρεη
ζπγθεθξηκέλνο ζθνπόο, πξνθαιεί ραξά θαη επραξίζηεζε θαη ζπλδπάδεη ην ελδηαθέξνλ κε ηελ
δηάζεζε γηα κάζεζε. Σέινο έρνπκε ηελ αλάπηπμε λνεηηθώλ ηθαλνηήησλ θαη γλώζεσλ, όπσο ηελ
επηκνλή θαη ππνκνλή, ηελ ζπγθέληξσζε ηεο πξνζνρήο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο παξαηεξεηηθόηεηαο,
ηελ επηλόεζε ιύζεσλ ζε δεδνκέλα πξνβιήκαηα, ηελ θαηαλόεζε ηνπ αηηίνπ – απνηειέζκαηνο (π.ρ.
αλ ξίμνπκε πνιύ λεξό ζε ηέκπεξεο, ην ρξώκα δελ θαιύπηεη ηελ απνθάησ ζηξώζε), ηελ άζθεζε ησλ
αηζζήζεσλ, ηελ θαηάθηεζε ελλνηώλ ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ, ηελ θαηαλόεζε πξνκαζεκαηηθώλ
ελλνηώλ (κεγέζε, αληηζηνηρίεο, ζπλζέζεηο αληηθεηκέλσλ θ.α.)
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Η ΚΑΛΛΙΣΔΧΝΙΚΗ ΓΙΔΡΓΑΙΑ: ΦΑΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

Φάζεις

1. ύιιεςε κηαο ηδέαο

2. Επεμεξγαζία - Σειεηνπνίεζε

3. Εθηέιεζε ζε έλα πιηθό

Προζεγγίζεις



Φπζηθό θαη δεκηνπξγεκέλν πεξηβάιινλ



πλαηζζήκαηα, θαληαζία



Εκπεηξίεο, αηζζήζεηο



Παξαηεξεηηθόηεηα



Αιιαγή ηξόπνπ εξγαζίαο



θνπνί θαη κέζα



Έιεγρνο



Πξνζαξκνγή



Επηινγή



Πεηξακαηηζκόο



Απηνζρεδηαζκόο
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Οη θαιιηηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνζθέξνπλ εξεζίζκαηα, βνεζνύλ ηελ ςπρνθηλεηηθή,
λνεηηθή, θνηλσληθή, ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. Η νξγάλσζε ησλ
εηθαζηηθώλ εξγαζηεξίσλ είλαη απαξαίηεην λα δίλεη ζηνπο καζεηέο επθαηξίεο γηα ειεύζεξε
έθθξαζε, εξεζίζκαηα, ηελ δπλαηόηεηα επηινγήο πιηθώλ, ηελ δπλαηόηεηα νξγάλσζεο
δξαζηεξηνηήησλ ζύκθσλα κε ηα βηώκαηα - επηζπκίεο - ελδηαθέξνληα θαη θπζηθά ην επίπεδν
αλάπηπμεο θαη ηθαλόηεηαο θάζε παηδηνύ ελόο εηδηθνύ ζρνιείνπ. Είλαη επίζεο εμίζνπ ζεκαληηθό λα
ππνζηεξίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο.
Η επιλογή ηων προηεινόμενων δραζηηριοηήηων προϋποθέηει:
1. Γλώζε ησλ ηππηθώλ ζηαδίσλ αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ
2. Γλώζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ επηπέδνπ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηάμεο
3. Γλώζε ησλ αηνκηθώλ δπλαηνηήησλ θάζε παηδηνύ
Γραζηηριόηηηες









Σν ρξώκα – κείμεηο ρξσκάησλ – ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρξώκαηνο
Τιηθά δσγξαθηθήο – επηθάλεηεο γηα δσγξαθηθή – ρξώκαηα – εξγαιεία
Σερληθέο δσγξαθηθήο:
 πνπαληηγηζκόο
 βξεγκέλν ραξηί
 πηηζίιηζκα
 αιαηνδσγξαθηθή
 δσγξαθηθή κε άκκν θαη θόιια
 δηαδνρηθέο ζηξώζεηο ρξώκαηνο γηα ηελ
δεκηνπξγία πθήο
 δσγξαθηθή κε παζηέι θαη πδξόρξσκα
 δσγξαθηθή κε θόιια θαη ρξώκα
 δσγξαθηθή κε απνκόλσζε ζρεδίσλ
 δσγξαθηθή κε θαιακάθη
 δσγξαθηθή κε θειίδεο
 ηερληθή Scraffito
θξαγίδεο – ηύπσκα:
 ηύπσκα κε αληηθείκελν
 ηύπσκα κε θξνύηα θαη ιαραληθά
 ηύπσκα κε ραξηνλέληα ζρέδηα
 ηύπσκα κε ζπάγγν
 ζθξαγίδεο κε πειό θαη γύςν
 κνλνηππία
 ηύπσκα κε ζηέλζηι
 ηύπσκα κε ιαδνπαζηέι θαη μπινκπνγηέο
Σν ςαιίδη θαη ε ρξήζε ηνπ
Κνιάδ:
 επίπεδν θνιάδ
 αλάγιπθν θνιάδ
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Πιαζηηθή θαη πιηθά πνπ πιάζνληαη (ζα γίλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ζε παξαθάησ ελόηεηα):
 πιαζηειίλε
 ιάζπε
 πειόο: αλάγιπθν ζε πειό – εζώγιπθν ζε πειό
 ππνθαηάζηαηα πεινύ
 γύςνο
 δπκάξη
 ραξηνπνιηόο
 θεξί
Άρξεζην πιηθό - αλαθύθισζε
πιινγή άρξεζησλ πιηθώλ
Καηαζθεπή καθέηαο
Σξηζδηάζηαηεο θαηαζθεπέο κε άρξεζην πιηθό
Αλαθπθισκέλν ραξηί

Γιορηές εκδηλώζεις
Παξάιιεια κε ηηο πην πάλσ δξαζηεξηόηεηεο γίλνληαη θαη όιεο νη πξνεηνηκαζίεο γηα ηηο
γηνξηέο θαη ηηο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Οη γηνξηέο – εθδειώζεηο δηαθξίλνληαη ζε:
ΕΘΝΙΚΕ: 28ε Οθησβξίνπ, 17ε Ννεκβξίνπ, 25ε Μαξηίνπ
ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΕ: Υξηζηνύγελλα, Καζαξά Δεπηέξα, Πάζρα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ: Παγθόζκηα εκέξα παηδηώλ κε αλαπεξία, Καξλαβάιη,
Πξσηνκαγηά, Απνραηξεηηζηήξηα γηνξηή ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο
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