
6ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – 2ο ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Ενταξιακή – διαπολιτισμική 

εκπαίδευση: ένα σχολείο για όλους»

Καλλιέργεια δεξιοτήτων των 
παιδιών Ρομά μέσω 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων

Διαδικτυακή Επιμορφωτική Διημερίδα: Μάιος 2021

Κολλινιάτη Κυριακή, Κοινωνική Λειτουργός – 2ο ΚΕΣΥ Πειραιά  



Διαπολιτισμική – Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

• Όταν αναφερόμαστε στη διαπολιτισμική εκπαίδευση μιλάμε για την
ισότητα ευκαιριών προς όλους, ανεξαρτήτως εθνοπολιτισμικής καταγωγής,
θρησκεύματος ή γλώσσας. (Γεωργογιάννης, 1997)

Βασικές αρχές που διέπουν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι: 
 «Η εκπαίδευση για ενσυναίσθηση, 
 η εκπαίδευση για αλληλεγγύη, 
 η εκπαίδευση για σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα και 

αλληλοσυμμετοχή
 η εκπαίδευση για την εξάλειψη εθνοκεντρικού  τρόπου σκέψης και 

προκαταλήψεων» (Essinger, 1991).

• Συμπερίληψη σημαίνει ότι ο καθένας είναι αποδεκτός για αυτό ακριβώς 
που είναι και άρα συμπεριληπτικό είναι ένα σχολείο που αποδέχεται την 
ιδιαιτερότητα του καθενός. 



Πληθυσμός Ρομά

διακρίσεις

ρατσισμός

εκμετάλλευση

περιθωριοποίηση

φτώχεια

αμάθεια

• Συνθήκες διαβίωσης

• Αναλφαβητισμός γονέων

• Πολύ μικρό ποσοστό φοίτησης των 

παιδιών στο νηπιαγωγείο

• Χαμηλή σχολική επίδοση 

• Σχολική διαρροή πριν την 

ολοκλήρωση υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης



Κοινωνικός και Σχολικός Αποκλεισμός

• Ο σχολικός αποκλεισμός συνδέεται άρρηκτα με τον
κοινωνικό αποκλεισμό.

• Η εκπαίδευση είναι το καλύτερο όχημα για να βγει ο
πληθυσμός αυτός από την φτώχεια και να μη
χρειάζεται να καταφεύγει σε άλλες οδούς.

• Παρατηρούνται διαρκείς και επαναλαμβανόμενες
παραβιάσεις του δικαιώματος των παιδιών Ρομά να
συμμετέχουν ισότιμα στην εκπαίδευση, που έχουν ως
αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο αποκλεισμό των
παιδιών από την εκπαίδευση.

• Το μέτρο της τηλεκπαίδευσης ήταν το τελειωτικό
χτύπημα για το δικαίωμα των Ρομά στην εκπαίδευση.



Κοινωνικός και Σχολικός Αποκλεισμός

• Το σχολείο είναι ο βασικός πυλώνας εποπτείας
της τήρησης ή παραβίασης των δικαιωμάτων.
Οφείλουμε να σεβόμαστε και να προασπίζουμε
τα δικαιώματα όλων των παιδιών.

• Πάντοτε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και
να σεβόμαστε το μορφωτικό και πολιτισμικό
κεφάλαιο των παιδιών.

• Χρειάζεται μια ολιστική στήριξη των
οικογενειών για την απρόσκοπτη και ποιοτική
φοίτηση των παιδιών.



Το πρώτο που χρειάζεται ένα περιθωριοποιημένο παιδί για να μπορέσει να
σπάσει τον κλοιό του κοινωνικού αποκλεισμού, είναι να πιστέψει ότι μπορεί
να αλλάξει τις συνθήκες που ορίζουν τη ζωή του και να δημιουργήσει το
ίδιο τις νέες προοπτικές για το μέλλον του.

Αυτή την πίστη κανένα άλλο παιδαγωγικό μέσο δεν μπορεί να του την
καλλιεργήσει τόσο αποτελεσματικά όσο η ενασχόληση με την τέχνη. Ακριβώς
γιατί στο χώρο της τέχνης το παιδί βιώνει εμπειρίες που με άμεσο και απλό
τρόπο το μυούν στις έννοιες της μετάπλασης ή και της καταστροφής ενός
πρωτογενούς υλικού για τη δημιουργία ενός νέου έργου και μάλιστα μέσα
από μια διαδικασία στην οποία απολαμβάνει απόλυτη ελευθερία ως προς
την επιλογή της τελικής φόρμας.

Αν θα θέλαμε να διατυπώσουμε με τη μορφή συνθήματος αυτή την άποψη
θα λέγαμε, ότι με την ενεργή επαφή του με την τέχνη το παιδί παίρνει το
ξεκάθαρο μήνυμα ότι: «Αφού μπορώ να αλλάξω τα υλικά, μπορώ να
αλλάξω και τον κόσμο».

(Βαφέα, Χουντουμάδη, 2017)



Η Τέχνη για την Συμπερίληψη

• Ο Dewey στο βιβλίο του “Art as Experience”
(1934) αναφέρει ότι η τέχνη γκρεμίζει τα
σύνορα μεταξύ των πολιτισμών και είναι
εντέλει «μια παγκόσμια γλώσσα».

• Ακριβώς γι’ αυτό η τέχνη αποτελεί ίσως το
πιο αποτελεσματικό μέσο -το όχημα- για την
κοινωνική ένταξη και συμπερίληψη όλων
των παιδιών.



• Μέσα από την τέχνη ακούμε τις φωνές των παιδιών.
Αυτά τα παιδιά που παραμένουν “αόρατα” αποκτούν
φωνή μέσω της τέχνης.

• Η τέχνη κινητοποιεί το ενδιαφέρον τους άμεσα, έχει
χαρούμενο και ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Προσφέρει
άμεσα το αίσθημα της χαράς.

• Αυτός θα πρέπει να είναι και ο πρωταρχικός μας
στόχος: να είναι όλα τα παιδιά χαρούμενα, να έχουν
αυτοεκτίμηση, να αγαπάνε και να σέβονται τον εαυτό
τους, να νιώθουν ότι τα αποδεχόμαστε, να αξιοποιούν
τα δυνατά τους σημεία, τα ταλέντα και τις ικανότητές
τους και να νιώθουν έτσι ότι αξίζουν.



«…Η καραντίνα με έκανε να πάρω ξανά μολύβι στο χέρι. Όχι για να 
γράψω, αλλά για να ζωγραφίζω. Και είμαι πολύ χαρούμενη.»

Γκαζάλ, 15 ετών

Μονόλογοι σε καραντίνα - Έφηβοι πρόσφυγες γράφουν στον καιρό της 
πανδημίας, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, Αθήνα, 2020



Η τέχνη δημιουργεί ένα πρόσφορο και θετικό κλίμα, ώστε το παιδί να εκφράσει
ελεύθερα τα συναισθήματά του, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά.

Στην τέχνη κυριαρχεί η χρήση συμβόλων, πράγμα που δίνει στα παιδιά όλων
των κοινωνικών ομάδων την ελευθερία να εκφράσουν και τις πιο απαγορευμένες
σκέψεις ή τα πιο αρνητικά τους συναισθήματα, χωρίς να κινδυνεύουν να γίνουν
αντικείμενο κριτικής. Και βέβαια τα σύμβολα αυτά κλείνουν μέσα τους μια
πληθώρα εννοιών και μπορούν να έχουν συγχρόνως πολλά επίπεδα ανάγνωσης.

Βασική προϋπόθεση είναι η ενασχόληση με την τέχνη να μην γίνεται με τη
λογική διδασκαλίας μιας αισθητικής άποψης, η οποία επιβάλλει ένα
συγκεκριμένο κοινωνικο-πολιτισμικό νόημα, αλλά να πραγματοποιείται μέσα σε
κλίμα που ευνοεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, δηλαδή σε ένα κλίμα
ελευθερίας της έκφρασης, a priori αποδοχής του κάθε ατόμου και πλήρους
απουσίας κριτικής.

Η Τέχνη στην Εκπαίδευση



Επιπλέον, «η καλλιτεχνική έκφραση τις
περισσότερες φορές απαιτεί το συνδυασμό
χειρωνακτικής και διανοητικής δουλειάς, κι
έτσι προσδίδει γόητρο στο μορφωτικό
κεφάλαιο παιδιών από γονείς χειρώνακτες,
ανατρέποντας την καθιερωμένη τάξη που
επικρατεί στο παραδοσιακό σχολικό σύστημα
όπου δίνεται αξία μόνο στις ακαδημαϊκές
επιδόσεις, ενώ οι χειρωνακτικές δεξιότητες
απαξιώνονται» (Βαφέα, Χουντουμάδη, 2017).



Ανατρεπτική δύναμη της τέχνης: αυτός που
δεν είναι καλός στα μαθηματικά γίνεται ο
καλύτερος στη ζωγραφική.

Η τέχνη συμβάλλει στο να μετατραπεί η
εκπαιδευτική πράξη από διαδικασία που
χαρακτηρίζεται ως ομοιόμορφη σε διαδικασία
με μοναδικό για τον κάθε μαθητή χαρακτήρα.



Μέσα από τις Τέχνες ενισχύεται:

 Η ελεύθερη έκφραση
 Η αισθητική καλλιέργεια
 Η αυτοεκτίμηση
 Η αυτενέργεια
 Η δημιουργικότητα
 Η συλλογικότητα
 Η ενσυναίσθηση
 Η αλληλεγγύη
 Η κριτική σκέψη
 Η καταπολέμηση προκαταλήψεων, στερεοτύπων και 

διακρίσεων 
 Η δημοκρατική συνείδηση
 Η αποδοχή και ο σεβασμός του εαυτού και του άλλου



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΡΤΙΖΟΡΑ» 
Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»

Στόχος του προγράμματος «ΑΡΤΙΖΟΡΑ» ήταν η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών 
Ρομά μέσα από την προβολή της δικής τους φωνής.



«Αρτίζορα» στα Ρομανί σημαίνει «Καλλιτέχνες»

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Χαλάνδρι: Κέντρο Ρομά του 
Δήμου, εργαστήρια μουσικά, 
θεατρικά και εικαστικά με 
παιδιά ηλικίας 5-14 ετών.

Ασπρόπυργος: 7ο Δημοτικό 
Σχολείο, εικαστικά εργαστήρια 
με παιδιά που φοιτούν στο 
δημοτικό σχολείο. 

Ζεφύρι: Α΄ Γυμνάσιο 
Ζεφυρίου, παιδιά ηλικίας 12-15 
ετών έπαιξαν με την κάμερα και 
δημιούργησαν τη δική τους 
ταινία.

Στο τέλος των εργαστηρίων 
πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις των 
έργων των παιδιών.

Το πρόγραμμα αφορούσε στη διοργάνωση 
καλλιτεχνικών εργαστηρίων εικαστικής, 
μουσικής και οπτικοακουστικής έκφρασης 
για παιδιά και εφήβους Ρομά σε 3 
περιοχές της Αττικής. 



«Η κατσαρίδα και το τέρας»

Ένα παραμύθι που δημιουργήθηκε από 

παιδιά Ρομά που συμμετείχαν στο 

πρόγραμμα «Αρτίζορα»



«Πρόγραμμα κοινωνικο-παιδαγωγικής 
παρέμβασης στην περιοχή της Δραπετσώνας, που 

αφορούσε στην καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και ειδικότερα της ξενοφοβίας και 

της σχολικής διαρροής.»

Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία» 
Διάρκεια: Απρίλιος 2015 – Ιούλιος 2019

Σκοπός του προγράμματος ήταν η προάσπιση των δικαιωμάτων του 
παιδιού και ειδικότερα αυτών που αφορούν στην ελεύθερη έκφραση, 

στην εκπαίδευση, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την 
ενεργή συμμετοχή στον πολιτισμό.



1. Διοργάνωση εργαστηρίων καλλιτεχνικής έκφρασης: ζωγραφική, θεατρικό
παιχνίδι, φωτογραφία, κινηματογράφο, μουσική.
Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνταν σε ένα κλίμα απόλυτου σεβασμού της
προσωπικότητας του κάθε παιδιού και πλήρους ελευθερίας της έκφρασης.
Επίσης τόσο το περιεχόμενο τους όσο και η μέθοδος που ακολουθήθηκε
καλλιεργούν τη συνεργασία και τη συλλογικότητα.

2. Σχολική στήριξη αλλόγλωσσων και μη παιδιών σε μικρές ομάδες με στόχο τη
βελτίωση της σχολικής τους επίδοσης.

3. Διοργάνωση δραστηριοτήτων μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής για παιδιά,
ώστε να εξασφαλίζεται κατά ένα μέρος η κατάλληλη διατροφή των παιδιών με
τρόπο που καλλιεργεί την αυτενέργειά τους και την ικανότητά τους για συλλογική
δράση.

Ο συνδυασμός των τριών αξόνων αποτέλεσε μία ολοκληρωμένη δράση
εξωσχολικής απασχόλησης, που είχε απώτερο στόχο την κοινωνική ένταξη των
παιδιών και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της πόλης.

Το πρόγραμμα είχε 3 βασικούς άξονες δράσης:

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με κύρια χρηματοδότηση από τo ίδρυμα Hellenic Hope Foundation και χορηγίες των Ιδρυμάτων .Α. 
Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη, καθώς και με την στήριξη και την συνεργασία του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας.



Πρόγραμμα Στήριξης Εφήβων μέσω της Μουσικής

Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»
Με την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Hellenic Hope Foundation



Πρόγραμμα Στήριξης Εφήβων μέσω της Μουσικής
Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Παιδαγωγικής και 
Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία»
Με την στήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας 
Γενιάς και του Ιδρύματος Hellenic Hope 
Foundation



“Το σπίτι που ταξιδεύει”

Ήταν μια μέρα σαν όλες τις άλλες… 
Βρισκόμασταν στο Καλλιτεχνικό 
Εργαστήρι κι ασχολούμασταν με 
διάφορες δραστηριότητες όταν, ξαφνικά, 
ακούσαμε τον Ν. να φωνάζει «Παίρνουν 
το σπίτι! Φεύγει το σπίτι!».Τρέξαμε όλοι 
έξω στην αυλή κι είδαμε ένα μεγάλο 
φορτηγό να «κουβαλάει» πάνω του ένα 
σπίτι και να προχωράει. Τα παιδιά 
φώναζαν, χαιρετούσαν, χειροκροτούσαν, 
σφύριζαν κι ο οδηγός του φορτηγού μας 
κόρναρε και μας χαιρετούσε.

Αυτήν την εικόνα – βίωμα αποτύπωσαν 
τα παιδιά σε αυτόν τον πίνακα και τον 
ονόμασαν «Το σπίτι που ταξιδεύει».

Δεν μπορούμε να δουλέψουμε στάσεις και συμπεριφορές αν δεν 
ακουμπήσουμε στα βιώματα των παιδιών.



«Οι τέχνες βοηθούν τα παιδιά να εκφράσουν ό,τι 
δεν μπορεί να ειπωθεί.»

E. Eisner (2002)“The Arts and the Creation of Mind, What the arts teach and how it shows”



Ενδεικτική Βιβλιογραφία

• Βαφέα, Α., & Χουντουμάδη, Α. (2017). Η γοργόνα με το παπιγιόν. Η τέχνη και ο ακτιβισμός 
στην παιδαγωγική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Αθήνα. Αλεξάνδρια. 

• Γεωργογιάννης, Π. (1997). Θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Αθήνα. Gutenberg. 

• Γκόβαρης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Αθήνα. Διάδραση. 

• Παλαιολόγου, Ν., & Ευαγγέλου, Ο. (2003). Διαπολιτισμική παιδαγωγική, εκπαιδευτικές, 
διδακτικές και ψυχολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα. Ατραπός. 

• Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. (2020). Μονόλογοι σε καραντίνα. Έφηβοι 
πρόσφυγες γράφουν στον καιρό της πανδημίας. https://theatroedu.gr

• Συλλογικό. (2000). Το πολύχρωμο σχολείο. Μια εμπειρία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα 
από την τέχνη. Αθήνα. Νήσος.

• Essinger, H. (1991). Interkulturelle Erziehung in multiethnischen Gesellschaften. In Η. 
Marburger, Helga (Hrsg.), Schule in der multikulturellen Gesellschaft. Ziele (3–18). Aufgaben 
und Wege interkultureller Erziehung, Frankfurt a. M.

• Sparks, L., D. & Ομάδα εργασίας A.B.C. (2005). Καταπολεμώντας τις προκαταλήψεις. 
Παιδαγωγικά Εργαλεία. Μτφρ. Μόρφη, Ε., Χουντουμάδη, Α. Αθήνα. Κέντρο Παιδαγωγικής και 
Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία». 

https://theatroedu.gr/


Σας ευχαριστώ θερμά για 
την προσοχή σας!


