
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΡΟΚΚΟ. 

 
Στον Αγιο Ρόκκο στην Σπλάντζια πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία προ ημερών 
έκθεση ζωγραφικής των παιδιών του Εργαστήριου Ειδικής Επαγγελματικής 
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Χανίων (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) με τίτλο «Ε.Ε.Ε.Ε.Κ φράσεις» και 
σε συνεργασία με την εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Χανίων. 
Το Εργαστήριο ,Ειδικής Επαγγελματική Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 
Χανίων είναι δημόσιο σχολείο Ειδικής Αγωγής. Στεγάζεται στο Λύκειο Ακρωτηρίου 
στον Πρoφήτη Ηλία και εκπαιδεύει 38 μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και 
αναπηρία. Τα παιδιά εξειδικεύονται μέσα στα εργαστήρια μαγειρικής, κηπουρικής 
και χειροτεχνίας. Στόχος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν  την μεγαλύτερη δυνατή 
αυτονομία και κοινωνικοποίηση.  
Στόχος της Έκθεσης να προβάλλει το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων  τα έργα των μαθητών, σε  
ένα ελαφρώς διαφοροποιημένο πλαίσιο από το συνηθισμένο. 
Η ανάγκη αυτή προήλθε από την φύση των έργων που πρόεκυψαν  και όχι από την 
«διαφοροποιημένη ταυτότητα¨» των μαθητών που τα παρήγαγαν. 
 Κατά την διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς ο διευθυντής και οι 
καθηγητές του ΕΕΕΚ, έδωσαν στους μαθητές τα ερεθίσματα μέσα από βιβλία τέχνης, 
συζητήσεις και διάφορες προκλήσεις, για να ζωγραφίσουν, διαλέγοντας οι ίδιοι τον 
τρόπο, τα υλικά και τα μέσα. 
Η συνδρομή τους σε αυτή την διαδικασία  ήταν κυρίως υποστηριχτική και ελάχιστα 
παρεμβατική. Αυτοί επέλεξαν το τι και το πώς θα απεικονίσουν, με βάση τα 
ερεθίσματα της  επιλογής των καθηγητών . 
Η τελική τους προσπάθεια δεν ήταν να φτιάξουν καλλιτέχνες ή καλούς μαθητές, αλλά 
να βάλουν το σωστό κάδρο γύρω από  τις δυνατότητες των παιδιών,  ώστε να 
αναγνωριστούν από την κοινωνία, - που πρέπει να τους υποδεχτεί-, όταν πια 
αποφοιτήσουν από το σχολείο.  
Φτάνοντας στο τέλος της χρονιάς, οι καθηγητές συνειδητοποιήσαν, ότι όλοι οι 
άνθρωποι και οι << όποιοι μαθητές>>,  το μόνο που χρειάζονται, είναι ερεθίσματα, 
ανανέωση εικόνων, εμπιστοσύνη και εξατομίκευση της  αντιμετώπισης, για να 
μπορέσουν να  επεκτείνουν και να εξελίξουν τη δημιουργικότητα τους. Έτσι 
καταφέραν να  μετατρέψουν την παιδική ζωγραφική σε κάτι πιο εξελιγμένο  που ο  
θεατής  θα μπορεί να αναγνωρίσει με ευκολία. 
Με την ευχή τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση τους  ο Διευθυντής και οι καθηγητές 
ΕΕΕΚ ότι “το μέλλον θα  επιφυλάσσει στους μαθητές κάτι περισσότερο από το 
κλείσιμο και την απομόνωση στα σπίτια τους, προς όφελος όλων μας και την 
ανάδειξη της ίδιας της κοινωνίας”. 
 



 
  

 
 



 
 

 
 



 
 

 


