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 Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014 σε 
δύο συστεγαζόμενα δημόσια νηπιαγωγεία στο κέντρο της 
Αθήνας. Συμμετείχαν 30 παιδιά μεικτής ηλικίας (νήπια- 
προνήπια) δύο τμημάτων από τα οποία στο ένα λειτουργούσε 
τμήμα ένταξης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στα 
συγκεκριμένα νηπιαγωγεία επίσης φοιτούν παιδιά από 
διαφορετικά πολιτιστικά, θρησκευτικά και γλωσσικά 
περιβάλλοντα. Στόχους του προγράμματος αποτέλεσαν η 
ανάπτυξη της συνεργασίας, η καλλιέργεια του σεβασμού, η 
ελεύθερη έκφραση και η αποδοχή της διαφορετικότητας. Το 
παιχνίδι επιλέχθηκε σαν εργαλείο καθώς αποτελεί τον φυσικό 
τρόπο λειτουργίας των παιδιών και η τέχνη γιατί θεωρείται 
φορέας γνώσης, έκφρασης και επικοινωνίας. 

 Λέξεις κλειδιά: παιχνίδι, τέχνη, αξίες 



 The program was implemented in the school year 2013-
2014 in two co-location public kindergartens in the city 
center. 30 mixed age children ( 4-5 years old) from two 
different classrooms attended the program. Some of the 
students who took part to the program were children with 
special educational needs who attend  the integration class 
.At  particular kindergartens also study children from 
diverse cultural, religious and linguistic backgrounds. Goals 
of the program were the development of cooperation, 
fostering respect, free expression and acceptance of 
diversity. The game was chosen as a tool as it is the natural 
mode of children and art because it is considered as a point 
of knowledge, expression and communication. 
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Επιλογή θέματος… 
(the choice of the 
subject…) 

Η επιλογή του 

προγράμματος έγινε γιατί η 

τέχνη και το παιχνίδι 

μπορούν να λειτουργήσουν  

αντισταθμιστικά 

παρέχοντας πολλά 

ερεθίσματα σε σύνθετα 

περιβάλλοντα μάθησης. 

We chose the particular 

program because art and 

play can provide 

compensatory education 

and many stimuli in 

complex learning 

environments. 



Το παιχνίδι…(the play) 

Το παιδί μέσω του παιχνιδιού 

αλληλεπιδρά  με τους γύρω του, 

αντιλαμβάνεται τον κόσμο του, 

εκφράζει τις ιδέες του, τα 

συναισθήματά του και 

αναπτύσσει τη δημιουργικότητα 

και την αυτονομία του ( 

Αυγητίδου, 2001). 

 The child through the  play 

interacts with those around 

him, perceives the world, 

expresses ideas, feelings and 

develop creativity and 

autonomy (Avgitidou, 2001). 



Η τέχνη… ( art) 

..βοηθά τα παιδιά να βιώνουν τις 

αξίες τις ζωής μέσα από τη 

δημιουργία. Έρχεται να 

ικανοποιήσει μια θεμελιώδη 

πνευματική ανάγκη και ταυτόχρονα 

αξία, την ελευθερία ( 

Διαμαντόπουλος, 1991). 

… helps children to experience 

the values of life through 

creation. It comes to meet 

simultaneously a fundamental 

spiritual need and value , 

freedom (Diamantopoulos, 1991). 



Όταν μάλιστα το παιχνίδι και η 

τέχνη μπορούν να συνδυαστούν 

δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά 

να μάθουν, να παίξουν , να χαρούν  

και να έρθουν σε επαφή με 

βασικές ανθρώπινες αξίες με 

βιωματικό και ευχάριστο τρόπο.  

Especially when  play and art can 

be combined  children are able 

to learn, play, enjoy and come in 

contact with basic human 

values with experiential and 

enjoyable way. 



 Ο όρος αξίες συνήθως αναφέρεται στις ιδέες για το τι είναι 
καλό, σωστό, ωφέλιμο ή μη σε μια κοινωνική ομάδα. 

 Ένα σύστημα αξιών σχετίζεται άμεσα με αντιλήψεις  
 - θρησκευτικές 
 - κοσμικές 
 - ανθρωπολογικές 
 - ιδεολογικές ( Gehlen, 1961). 
 Έχουν υποκειμενικό περιεχόμενο και ποικίλουν μεταξύ 

ατόμων και πολιτισμών ( Rudolph,1959). 
 Καθορίζονται από το τρίπτυχο άνθρωπος- χώρος – χρόνος 

και μεταβάλλονται με την αλλαγή αυτών των παραγόντων 
(Ιστότοπος : users.sch.gr/ikomninou/xasoo.pdf) 

 



 The term usually refers to values ideas of what is 
good, true, beneficial or not in a social group.  

 A value system is directly related to perceptions  

 - religious  

 - cosmic  

 - anthropological  

 - ideological ( Gehlen, 1961) 



ΑΞΙΕΣ 

VALUES 

ΣΤΑΣΕΙΣ 

ATTIDUTES 

ΣΥΜΠΕΡΙΦ
ΟΡΕΣ 

BEHAVIORS 



 

 Οι αξίες που διδάσκονται μπορεί να διαφέρουν από σχολείο σε 
σχολείο ή και από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Παρ’ όλα 
αυτά υπάρχουν αξίες πανανθρώπινες και ευρέως αποδεκτές. 

 

 Σύμφωνα με το Διεθνές Εκπαιδευτικό πρόγραμμα        

    « Αξίες ζωής στην Εκπαίδευση» ( Living Values Education 
Program) βασικές προσωπικές και κοινωνικές αξίες 
θεωρούνται η ειρήνη, ο σεβασμός, η αγάπη, η υπευθυνότητα, η 
ευτυχία, η ελευθερία, η συνεργασία, η τιμιότητα, η 
ταπεινοφροσύνη, η ανεκτικότητα, η απλότητα και η ενότητα.  



 

 The values taught may vary from school to school and 
from teacher to teacher. Nevertheless there are 
universal values and widely accepted. 

 

 According to the International Training Program 
"Values of life in Education» (Living Values Education 
Program) basic personal and social values are peace, 
respect, love, responsibility, happiness, freedom, 
collaboration, honesty, humility , tolerance, simplicity 
and unity 





The strategies that were 
used are : 

-encourage teamwork 

(contributes to the development 

of social skills and the 

integration of children with 

special educational needs). 

 - arranging actions. 

- developing individual skills. 

 - parental involvement in 

educational activities 

 - developing self-esteem. 



Παιχνίδια με βόλους. 
 « Είχα μεγάλους βόλους 

γυάλινους με χρωματιστά 
στριφτά νερά, και μικρούς 
ίδιους, κι άλλους που δεν μ’ 
άρεσαν, μονόχρωμους, 
ξύλινους. Και προσπαθούσα, 
σαν έχανα, να τους δώσω στα 
άλλα παιδιά μα κι αυτά δεν τους 
ήθελαν. Πολλοί φίλοι μου 
είχανε ένα σακουλάκι για τους 
βόλους. Εκεί τους έκρυβαν άμα 
τελείωνε το παιχνίδι και 
σηκώνοντας την ποδιά τους 
τους έχωναν στιβαρά στην 
τσέπη του κοντού παντελονιού 
τους…» 

 Ν. Χαζτηκυριάκος – Γκίκας, 1996 



Πήλινοι βόλοι ( marbles) 
Σεβασμός ( περιμένω τη 
σειρά μου). 
Respect ( wait for my 
turn) 



Diego Rivera  





P. Picasso 







Le Ballon 
Rouge 

Φιλία ( friendship) 







Συνεργασία ( collaboration ) Αποδοχή (acceptance)  
ισοτιμία ( equivalent) 







Ελευθερία  
( freedom) 

Ο γύρος του 

κόσμου με 

ποδήλατο, 

Λ. Μαράβας 

(γλυπτό, 

sculpture) 





Ο Καραγκιόζης (figures of 
shadow theater) 
Ο αρχικός σχεδιασμός εμπλουτίστηκε 
και με προτάσεις των παιδιών. 
Συνδέσεις- προεκτάσεις: ιστορικές, 
πολιτιστικές, συγκρίσεις. 

 The original design was enriched with 
recommendations for children. Links-
extensions: historical, cultural, 
comparisons 

 

 

 ελευθερία έκφρασης ( freedom of 
thought) 

 κριτική σκέψη ( critical thinking)  





Αξίες- Τέχνη- Παιχνίδι και 
συνεκπαίδευση (integration) 

 

Η προσέγγιση μέσα από την τέχνη 

και το παιχνίδι έχει πρακτική 

εφαρμογή και στην ειδική αγωγή. 

 

The approach through art and 

play has practical application  in 

special education. 



 Ωστόσο στην ειδική αγωγή υπάρχουν περιορισμοί 
και μειωμένες δυνατότητες να εμπλακούν τα παιδιά 
στο παιχνίδι ( Brodin, 1999) και συχνά δεν έχουν 
τόσες ευκαιρίες, ούτε επωφελούνται από την 
ενασχόλησή τους με το παιχνίδι στον ίδιο βαθμό με 
αυτό των συνομηλίκων με τυπική ανάπτυξη. 

 Πολλές φορές το παιχνίδι χρησιμοποιείται σαν 
στρατηγική παρέμβασης για να ενισχύσει τις 
αναπτυξιακές διαδικασίες. 

 Τέλος, το παιχνίδι χρησιμοποιείται ως εργαλείο 
αξιολόγησης  και ως θεραπευτικό μέσο ( Linder, 
1993). 



However in special education are  restrictions and 
reduced opportunities to engage children in play 
(Brodin, 1999) and often children with special 
educational needs do not have as many opportunities, or 
benefit from their involvement with the game in the 
same extent, as their peers with typical development. 
 
It should be mentioned that play can be used as a tool 
for assessing, as a therapeutic agent and as an 
intervation strategy to strengthen development 
processes ( Linder, 1993). 



Τέχνη ( art) 

Η επιλογή της ενασχόλησης με 

την τέχνη στην ειδική αγωγή 

έχει πρακτική εφαρμογή καθώς 

έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει 

άρρηκτη σχέση μεταξύ 

αισθητικού και νοητικού τομέα ( 

Άλκηστις, 1998). 

The choice of engagement with 

art in special education has 

practical application as it has 

been shown that there is an 

inseparable link between 

sensory and perceptual field. 

(Alcestis, 1998).  



http://viref.udea.edu.co/contenido/pdf/095-
alritmodeljuego.pdf 

ΕΛ.ΤΑ 



 



 Universal value of life is the desire and the right of 
children with special educational needs to receive 
equal education and develop skills for life . This value 
led to the creation of programs based on alternative 
teaching methods. The purpose is to understand 
through the lived experience and the way to achieve 
that is almost always the game… 



 συνεργασία  

  

αποδοχή   

επικοινωνία  

trust 
empathy 

love 

acceptance 
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