
Δράςεισ 11ου Δημοτικοφ χολείου Αχαρνών για Άτομα με Αναπηρία  

Οι δράςεισ μασ κινοφνται γφρω από το παιδί και κεντρικό μινυμα αυτϊν είναι θ αποδοχι 

τθσ διαφορετικότθτασ. 

Στο ςχολείο μασ τθν Παραςκευή 14 Δεκεμβρίου 2012 ςτο πλαίςιο τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ 

για Άτομα με Αναπθρία (3 Δεκεμβρίου) κα γίνει προβολή ντοκιμαντέρ ςε όλεσ τισ τάξεισ 

του ςχολείου με τίτλο «ΑΚΟΤΕ ΜΕ» ςε ςκθνοκεςία – ςενάριο Μαριάννασ Οικονόμου 

(διάρκειασ 50ϋ) Βϋ Διεκνζσ Φεςτιβάλ Ντοκιμαντζρ και Αναπθρία.  

ΘΕΜΑ: Σε μια γειτονιά τθσ Ακινασ ηει ο μικρόσ Κώςτασ με τουσ γονείσ του και τθν αδερφι 

του Αγγελικι. Ο Κώςτασ πάςχει από κινθτικι αναπθρία ςτα πόδια και ςτο δεξί του χζρι, 

γεγονόσ που τον αναγκάηει να περπατά διαρκώσ με ζνα ΠΙ και να χρειάηεται τθ βοικεια τθσ 

οικογζνειασ του για τισ μετακινιςεισ του. Ο Κώςτασ τελειώνει το Δθμοτικό και καλείται 

πλζον να αποφαςίςει ςε ποιο γυμνάςιο κζλει να πάει. Το δίλθμμα του μεγαλώνει κακώσ 

εκείνοσ προτιμά το κανονικό γυμνάςιο τθσ περιοχισ του ενώ οι δικοί του κζλουν να πάει ςε 

ειδικό. Οι επικυμίεσ ςυγκροφονται με τισ ανάγκεσ και οι δυνατότθτεσ αναμετριοφνται με τισ 

δυνάμεισ. 

Το κζμα που πραγματεφτθκε το τμήμα Γ2 ζχει τίτλο «Ζνασ από τουσ πολλοφσ». Εντάχκθκε 

ςτο κεατρικό παιχνίδι που πραγματοποιείται κάκε Δευτζρα ςτο τελευταίο δίωρο του 

προγράμματοσ ςτο πλαίςιο τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ. Για μια ακόμθ φορά θ επιλογι του 

κεατρικοφ παιχνιδιοφ για ζνα τζτοιο κζμα μασ δίνει τθ δυνατότθτα να αρχίςουμε να 

ερευνοφμε με τα παιδιά τα ςτερεότυπα, το διαχωριςμό και τθν προκατάλθψθ, κακϊσ και 

τουσ λόγουσ που μασ οδθγοφν ςε αυτι τθ ςυμπεριφορά. Είναι μια μικρι αρχι, κακϊσ θ 

κατάργθςθ των περιοριςμϊν και των διαχωριςμϊν που κζτουν οι προκαταλιψεισ κακϊσ 

και θ προαγωγι τθσ ςυνεργαςίασ είναι διαρκισ κακθμερινι διαδικαςία. Σκοπόσ είναι να 

δοκεί θ ευκαιρία ςτα παιδιά να ερευνιςουν τισ ομοιότθτεσ και διαφορζσ ανάμεςα ςε 

ανκρϊπουσ με κινθτικά προβλιματα ι άλλου τφπου αναπθρία και ςε μθ πάςχοντεσ. Επίςθσ 

να ςυνειδθτοποιιςουν πωσ οι διαφορζσ εμπλουτίηουν και επεκτείνουν τθ ηωι των άλλων 

και να αρχίςουν να ςκζπτονται ζναν ευρφ κόςμο, ςτον οποίο θ κοινι αποδοχι και ο 

ςεβαςμόσ είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ.  

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ  

1. Τα παιδιά καταγράφουν τισ ςκζψεισ και τα ςυναιςκιματά τουσ ςτα ατομικά τουσ 

φφλλα. Επίςθσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ μποροφν να βοθκιςουν αυτά τα άτομα.  

2. Τα παιδιά πρζπει να γράψουν 3 πράγματα που κα τουσ ζλειπαν πολφ εάν α) δεν 

μποροφςαν να ακοφςουν, β) να δουν και γ) να περπατιςουν. Υπάρχει κάτι που δεν 

κα τουσ ζλειπε;  

3. Τα παιδιά πρζπει  

 να περάςουν κάποια ϊρα με το «καλό» τουσ χζρι δεμζνο πίςω από τθν 

πλάτθ τουσ  



 να γράψουν μια πρόταςθ χρθςιμοποιϊντασ το «άλλο» χζρι και μετά να 

ςχολιάςουν από κάτω πωσ ζνιωςαν και γιατί ιταν τόςο δφςκολο  

 να προςπακιςει όλθ θ τάξθ μαηί να καταλάβει τι του «λζτε» 

ανοιγοκλείνοντασ το ςτόμα χωρίσ να βγαίνει ιχοσ  

 να βουλϊςουν τα αυτιά τουσ με κομμάτι βαμβάκι και ςε ηευγάρια να 

προςπακιςουν να διαβάςουν ο ζνασ τα χείλθ του άλλου  

4. Παιχνίδι «Το χαλαςμζνο τθλζφωνο». Είναι ςθμαντικό να ακοφμε με προςοχι. 

Συηθτάμε ςυναιςκιματα , απογοιτευςθ, δυςκολίεσ (ςτθν τάξθ είναι αναρτθμζνθ 

μια ομαδικι εργαςία των παιδιϊν με τίτλο «Συναιςκιματα και Αιςκιματα» και μασ 

βοθκά πολφ ςε τζτοιου είδουσ δράςεισ).  

5. Παιχνίδι «Μαντίλι και κλειςμζνα μάτια». Τα ηευγάρια αναλαμβάνουν ρόλουσ. Το 

ζνα παιδί κλείνει τα μάτια του άλλου με φφαςμα ϊςτε να μθ βλζπει κακόλου. 

Ζχουμε απλϊςει ςτο πάτωμα μαλακά αντικείμενα ωσ εμπόδια. Το κάκε παιδί 

πρζπει να κακοδθγιςει το ςυνεργάτθ του που δε βλζπει ανάμεςα ςτα εμπόδια 

χωρίσ να ακουμπιςει κανζνα από αυτά (άςκθςθ εμπιςτοςφνθσ). Ακολουκεί 

ανταλλαγι και ςυηιτθςθ ςυναιςκθμάτων, δυςκολιϊν. Πϊσ νιϊκατε όταν δε 

βλζπατε και κάποιοσ άλλοσ ζπρεπε να ςασ κακοδθγεί; Ποιο είναι το πιο δφςκολο 

κομμάτι τθσ άςκθςθσ; Αναφερόμαςτε και ςε κάποιεσ άλλεσ μορφζσ αναπθρίασ π.χ. 

κάποιοσ που δεν μπορεί να περπατιςει, κάποιοσ ςπαςτικόσ, διανοθτικά 

κακυςτερθμζνο άτομο.  

6. Τζλοσ τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ και κάκε ομάδα αναλαμβάνει ζναν τομζα 

ειδικϊν προβλθμάτων. Μοιράηονται χαρτιά και μολφβια. Κάποιοσ καταγράφει, 

κάποιοσ αναφζρει τα κζματα και κάποιοσ κρατάει χρόνο. Οι ομάδεσ ςυηθτοφν « Εάν 

ιμουν …π.χ κουφόσ»; Η δαςκάλα εμψυχϊνει και ηθτά από τα παιδιά να αναφζρουν 

τι κα ζβριςκαν πιο δφςκολο να κάνουν και τι κα τουσ ζλειπε περιςςότερο κακϊσ και 

να απαντιςουν ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ  

 Τι είδουσ βοικεια πιςτεφετε ότι χρειάηεται αυτό το άτομο;  

 Τι μπορείτε να κάνετε;  

Κάκε ομάδα ετοιμάηει μια ςφντομθ παρουςίαςθ 1-2 λεπτϊν των αποτελεςμάτων από τθ 

ςυηιτθςι τουσ. 

7. Τζλοσ θ δράςθ μασ κλείνει με τθ δθμιουργία αφίςασ «Χεριϊν Βοθκείασ». Ζχουμε 

ςχεδιάςει και κόψει ςε χαρτόνια το περίγραμμα των χεριϊν των παιδιϊν και 

κρεμάμε τα κομμζνα χζρια ζτςι ϊςτε να καλφψουν το ζνα το άλλο.  

 


