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ΓΙΝΟΜΑΣΕ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΣΕ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΕ ΓΙΑ ΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  - 
ΑΝΑΔΕΙΚΝΤΟΤΜΕ – ΠΡΟΣΕΙΝΟΤΜΕ:  

«Η ΣΕΓΑΗ ΣΩΝ ΤΜΜΑΘΗΣΩΝ ΜΑ ΣΟ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ» 
 

  Στο μάκθμα τθσ Κοινωνικισ και Πολιτικισ Αγωγισ μάκαμε πωσ , ωσ πολίτεσ, μασ αφοροφν 

όλα τα προβλιματα και πωσ πρζπει να ςυνεργαηόμαςτε και να δραςτθριοποιοφμαςτε. 

Αποφαςίςαμε λοιπόν να αςχολθκοφμε μ’ ζνα πρόβλθμα του μακθτικοφ κόςμου τθσ 

περιοχισ μασ: τθ ςτζγαςθ του Ειδικοφ Σχολείου.  

 Το 1ο Ειδικό Σχολείο Κορυδαλλοφ ιδρφκθκε το 1988. Είναι ζνα 7κζςιο ςχολείο Ειδικισ 

Αγωγισ και Εκπαίδευςθσ που ςυμπεριλαμβάνει και Ειδικό Νθπιαγωγείο. Εκεί φοιτοφν 

παιδιά από 4 ζωσ 14 ετϊν. Από το 2006 ςτεγάηεται ςε λυόμενεσ καταςκευζσ ς’ ζνα χϊρο 

που είχε χριςθ πάρκινγκ. Μακθτζσ και δάςκαλοι κάνουν μάκθμα – όχι ς’ ζνα κανονικό 

κτιριο – αλλά ςε «προκάτ ςπίτια». Το χτίςιμο ενόσ κτθρίου με ςφγχρονεσ προδιαγραφζσ 

ζχει ξεκινιςει, όμωσ ενθμερωκικαμε πωσ οικονομικζσ δυςκολίεσ δεν επιτρζπουν τθ 

ςυνζχιςι του. Ζτςι, ςτζκει μιςοτελειωμζνο και ερειπωμζνο, με υλικά και εργαλεία που 

μοιάηουν να ρθμάηουν, περιμζνοντασ μάταια να φιλοξενιςει τα παιδιά που το 

δικαιοφνται.  

 Μπροςτά από το Ειδικό Σχολείο περνάμε πθγαίνοντασ ςτο δικό μασ, ςφγχρονο και 

εξοπλιςμζνο κτιριο, επιςκεπτόμαςτε το χϊρο των ςυμμακθτϊν μασ για κοινζσ δράςεισ και 

πάντα αναρωτιόμαςτε: Είναι το «κανονικό» αυτό που ςυμβαίνει;; Μιπωσ «πρζπει» να 

προςφζρονται λιγότερα ςτα παιδιά που αντιμετωπίηουν δυςκολίεσ;  Κι εκεί που 

κινδυνεφαμε να απαντιςουμε «ναι» ς’ αυτά μασ τα ερωτιματα, κι εκεί που κόντευε να 

μασ γίνει ςυνικεια το πρόχειρο και υποβακμιςμζνο περιβάλλον που κακθμερινά 

αντικρίηουμε… μάκαμε ν’ αναγνωρίηουμε τα δικαιϊματα των παιδιϊν … μάκαμε πωσ κι 

εμείσ είμαςτε πολίτεσ και ζχουμε δικαίωμα - υποχρζωςθ να  ςυμμετζχουμε ςτθ λφςθ του 

προβλιματοσ. 

 Εντοπίςαμε και καταγράψαμε λοιπόν όλεσ τισ δυςκολίεσ που υπάρχουν ςτο γειτονικό μασ 

κτιριο: 

 Το μάκθμα γίνεται ςε λυόμενεσ καταςκευζσ που είναι κρφεσ το χειμϊνα και ηεςτζσ 

το καλοκαίρι. Τισ θμζρεσ με ζντονθ βροχι οι οροφζσ τρζχουν νερά. Η υγραςία είναι 

αφόρθτθ και υπάρχει μόνιμα μια άςχθμθ μυρωδιά. Οι ςυνκικεσ υγιεινισ είναι 

άκλιεσ. 

 Δεν ζχουν αίκουςα εκδθλϊςεων, κυλικείο, βιβλιοκικθ, αίκουςα Η/Υ. Ακόμθ και οι 

τουαλζτεσ είναι μικρζσ και λιγοςτζσ με είςοδο από τθν αυλι. 

 Δεν ζχουν προαφλιο με γιπεδα μπάςκετ και βόλεϊ αλλά μια μικρι αυλι. (Στθν 

περυςινι εκδιλωςθ «Τηάμπολ Αγάπθσ» όλοι είδαμε πόςθ ανάγκθ είχαν να παίξουν 

ςε γιπεδο, ζςτω και μια φορά και πόςο το χάρθκαν). 



 Δεν υπάρχουν οι κατάλλθλεσ υποδομζσ ϊςτε οι μακθτζσ να κινοφνται μζςα κι ζξω 

από το ςχολείο με αςφάλεια. Στουσ  δρόμουσ και ςτα πεηοδρόμια που είναι κοντά 

δεν υπάρχουν ράμπεσ, ειδικζσ διαγραμμίςεισ. Οι αίκουςεσ δεν ζχουν ειδικά 

κακίςματα, ςτθρίγματα και ό,τι χρειάηεται ζνα παιδί με κινθτικζσ δυςκολίεσ. 

 Καταλιξαμε λοιπόν ότι αυτζσ οι τραγικά  προβλθματικζσ ςυνκικεσ – και πιςτεφουμε πωσ 

υπάρχουν κι άλλα πολλά που εμείσ δεν μπορζςαμε να τα διακρίνουμε – δεν μποροφν να 

εξυπθρετιςουν τισ ιδιαιτερότθτεσ και τισ ανάγκεσ αυτϊν των παιδιϊν αλλά και 

οποιωνδιποτε παιδιϊν. Οι μακθτζσ ςτθ ςθμερινι αναπτυγμζνθ κοινωνία ζχουν ανάγκθ 

από ζνα όμορφο και αςφαλζσ περιβάλλον όπου κα δίνεται προτεραιότθτα ςτο να είναι το 

μάκθμα αλλά και θ ξεκοφραςθ, θ άκλθςθ, το παιχνίδι ευχάριςτεσ διαδικαςίεσ. 

 Μάλιςτα, ςυηθτϊντασ για τθν κοινωνία μασ που πρζπει να μθν κάνει διακρίςεισ και να 

βάηει τουσ πολίτεσ ςε κατθγορίεσ, ςυμφωνιςαμε πωσ ςτα παιδιά με ιδιαιτερότθτεσ πρζπει 

να δίνεται πάντα προτεραιότθτα. Εκεί, ςτθν πράξθ απζναντι ςε ομάδεσ με 

διαφορετικότθτα, είναι που βλζπεισ αν υπάρχει ίςθ αντιμετώπιςθ, δικαιοςφνθ, 

φροντίδα και πρόνοια. 

 Προβλθματιςτικαμε, πωσ εμείσ, μακθτζσ δθμοτικοφ, κα μποροφςαμε, όχι μόνο να 
περιγράψουμε το πρόβλθμα αλλά και να βοθκιςουμε ςτθ λφςθ του προβλιματοσ. Οι 
απόψεισ που ακοφςτθκαν ιταν πολλζσ:  
 Να μαηζψουμε χριματα από όλουσ τουσ πολίτεσ για να ολοκλθρωκεί το κτιριο, να 
ςτείλουμε υπόμνθμα ςτο Διμαρχο, ςτον Υπουργό και ς’ όλουσ τουσ αρμόδιουσ και να 
κάνουμε διαμαρτυρία, να μοιράςουμε ζντυπα ςτο δρόμο για να ενθμερωκοφν όλοι οι 
δθμότεσ, να κάνουμε δθμοςιεφςεισ ςε εφθμερίδεσ, ςε κανάλια… 
 
 Καταλιξαμε πωσ πρζπει να γίνουν δυο βαςικά γεγονότα πριν από όλα:  

  Να ενωκοφμε και να κινθτοποιθκοφμε δυναμικά μαηί με άλλεσ ομάδεσ όπωσ οι 
γονείσ μασ, οι δάςκαλοι, οι ακλθτικζσ και πολιτιςτικζσ οργανϊςεισ τθσ περιοχισ μασ.  

 Να καταλάβουν εκείνοι που αποφαςίηουν για τθν προςφορά και τθν πρόνοια,  πωσ 
πάνω από όςα ζργα εξυπθρετοφν τθ ηωι μασ, βρίςκεται θ  ίδια θ ΖΩΗ … και το 
ανθρώπινο ςχολείο «φτιάχνει» ηωζσ ! Γιατί είναι ηωι το να είςαι χριςιμοσ, να 
καλλιεργείσ όλεσ ςου τισ δυνατότθτεσ , να προςφζρεισ ςτθν ομάδα ςου, να είςαι 
ευτυχιςμζνοσ άνκρωποσ! 

 Κι ζτςι, χωρίσ να το καταλάβουμε, κάναμε το πρϊτο μασ ενεργό βιμα, το κείμενό μασ.  
Δε κα ορίςουμε παραλιπτθ, δε κα μετριςουμε τουσ αναγνϊςτεσ και τθν ανταπόκριςθ 
που κα βροφμε, πιραμε ιδθ ζνα αντίκριςμα από τθ ςυνεργαςία μασ, τθ ςυμβολι μασ και 
τθ ςυνειδθτοποίθςι μασ  και νιϊκουμε δυνατοί για να ςυνεχίςουμε τον αγϊνα μασ και 
τθν προςπάκειά μασ. Ασ ακουςτεί, για αρχι, θ φωνι μασ! 
 
 

                                                                                                   Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Εϋ1 
 

 


