
Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας με το πολιτιστικό πρόγραμμα «Η
γειτονιά μας» επιχειρεί να σας παρουσιάσει αφενός τη γειτονιά του σχολείου μας μέσα
από επισκέψεις μαθητών και προσωπικού σε υπηρεσίες και καταστήματα, αφετέρου τις
ευκαιρίες για βελτίωση της ποιότητας ζωής που πρέπει να παρέχουμε οργανωμένα και
συστηματικά σε μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Γιατί διαλέξαμε αυτό το πρόγραμμα;

Το πολιτιστικό πρόγραμμα «Η γειτονιά μας» επιλέχθηκε από κοινού με τις συναδέλφους
του σχολείου, προκειμένου να προωθήσουμε περαιτέρω το άνοιγμα του σχολείου μας προς
την τοπική κοινότητα της Δραπετσώνας.

Σκοπός μας ήταν και είναι να μάθουμε τη γειτονιά μας και τι μας προσφέρει, να ζούμε και
να χαιρόμαστε τον κοινό μας χρόνο σε αυτή. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων
αυτόνομης διαβίωσης (π.χ. αυτοϋπηρέτηση, δεξιότητες επικοινωνίας, προσανατολισμός
στο χώρο και στο χρόνο, διαχείριση χρημάτων) καθώς και ποιοτικής αλληλεπίδρασης με τον
κοινωνικό περίγυρο ήταν οι στόχοι που επιδιώξαμε.

Πώς το δομήσαμε;

Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι μία επίσκεψη σε υπηρεσία ή κατάστημα της
γειτονιάς κάθε μήνα. Πριν την κάθε επίσκεψη, οι μαθητές και το προσωπικό
προετοιμάζονταν ομαδοσυνεργατικά για μία εβδομάδα στην τάξη. Το εποπτικό υλικό που
δημιουργήθηκε αποτελούταν –ενδεικτικά- από την κατασκευή χαρτών, φωτογραφιών
χώρων και αντικειμένων κ.ά. Επίσης, η επιλογή των χώρων επίσκεψης έγινε με γνώμονα τη
συγκατάθεση και τη διάθεση για συνεργασία των εκάστοτε επαγγελματιών με το σχολείο
και τους μαθητές μας.

Η ομάδα των μαθητών αποτελούταν από δύο τμήματα: την κατώτερη και την ανώτερη
βαθμίδα. Το σκεπτικό των συναδέλφων ήταν και είναι να παρέχουμε ευκαιρίες σε μαθητές
μεγαλύτερους ηλικιακά και με ανώτερο δυναμικό να βοηθούν τους μικρότερους ηλικιακά
να μάθουν μέσα στην ομάδα, βιώνοντας παράλληλα και οι πρώτοι την κοινή επιτυχία.

Τι αποκομίσαμε μέχρι τώρα;

Μέχρι σήμερα οι μαθητές μας χαίρονται την κάθε έξοδο και την προετοιμασία πρωτότυπου
υλικού και αποζητούν την επόμενη επίσκεψη στον ίδιο ή σε νέο χώρο. Οι εμπειρίες που
αποκομίζουν είναι εποικοδομητικές και αποτυπώνονται έντονα στη μνήμη τους, στη
συζήτησή μας και στα ομαδικά πόστερ που ετοιμάζουμε μετά την κάθε επίσκεψη.

Θα χαρούμε πολύ να σας υποδεχθούμε κάποια στιγμή στο σχολείο μας!
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Η ομάδα των μαθητών/τριών: Μοσχούλα, Ελένη, Μανώλης, Θέμελης, Τάσος (Ανώτερη Βαθμίδα)
Γιάννης, Παναγιώτης, Γιάννης, Μάρα (Κατώτερη Βαθμίδα)

Η ομάδα του προσωπικού: Κυρίτση Βασιλική (Δασκάλα ΕΑΕ), Σωτηροπούλου Ιωάννα (Δασκάλα ΕΑΕ),
Σοφιανίδου Ελένη (Σχολική Ψυχολόγος)


