Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον αυτισμό

(2-4-2015)

Παρουσίαση δράσης στο πλαίσιο του σχολείου
 Την ώρα της προσευχής ο Διευθυντής ενημερώνει τους μαθητές για την Παγκόσμια Μέρα Ενημέρωσης
για τον Αυτισμό και τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο.
 Έκθεση βιβλίου στην αίθουσα των διδασκόντων
 Έκθεση ζωγραφικής έργων αυτιστικών ανθρώπων σε κεντρικό σημείο του σχολείου.
 Μοιράζεται το φυλλάδιο «Το παιδί μου έχει αυτισμό και είναι διαφορετικό από το δικό σου διότι…»
στους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να ανοίξουν συζήτηση σε κάποια τμήματα που δεν θα
καταστεί δυνατό να παρακολουθήσουν τη δράση στην αίθουσα προβολών για τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με αυτισμό.
 Στην αίθουσα προβολών μπαίνει κάθε τμήμα με τον διδάσκοντα, ο οποίος χωρίζει τους μαθητές σε
ομάδες των 4- 5 ατόμων.
 Εξηγούμε στους μαθητές ότι θα παρακολουθήσουμε ένα διαφορετικό video, ένα video έκπληξη, χωρίς
απαραίτητα να τους προϊδεάζουμε για αυτό. Μπορούμε να θέσουμε το εξής ερώτημα για να τους
κινήσουμε την περιέργεια: «Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μαθαίνετε, πώς επεξεργάζεστε τις
πληροφορίες γύρω σας; Καταλαβαίνουμε περισσότερα αν μπορούμε να δούμε, να ακούσουμε, να
δούμε και να ακούσουμε, να κάνουμε;» (5’)
 Προβάλλουμε το αυθεντικό video με τίτλο ‘’Ο μικρός μου αδερφός από το φεγγάρι’’ στα γαλλικά.
(διάρκεια 6’) https://www.youtube.com/watch?v=sGb6JP8ktws
 Μόλις τελειώσει η προβολή οι μαθητές καλούνται να συζητήσουν στην ομάδα τους και να
συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας που τους μοιράζουμε (1 σε κάθε ομάδα). Οι καθηγητές
πλησιάζουν τις ομάδες και διευκολύνουν τη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν σωστές ή
λάθος απαντήσεις αλλά προσπάθειες να ανταλλάξουμε απόψεις πάνω σε αυτό που είδαμε. (διάρκεια
8’)
 Στη συνέχεια συγχαίρουμε τους μαθητές για τον τρόπο που δουλέψανε στις ομάδες και συζητάμε όλοι
μαζί τις παρατηρήσεις μας πριν ακολουθήσει η επόμενη «έκπληξη». (διάρκεια 7’)
 Προς το τέλος της ώρας προβάλλεται το ίδιο video ‘’Ο μικρός μου αδερφός από το φεγγάρι’’ με
ελληνικούς υπότιτλους αυτή τη φορά. Αναμένεται οι μαθητές να επιδείξουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
προκειμένου να ξεκαθαρίσουν τις παρανοήσεις τους από τον προβολή που προηγήθηκε. (6’)
https://www.youtube.com/watch?v=CzZ6nTuI5Mw
 Τώρα πλέον μπορούμε να συζητήσουμε όλοι μαζί τις καινούργιες παρατηρήσεις και να ενθαρρύνουμε
τη συζήτηση με ερωτήσεις όπως: «Ποιος θα ήθελε να μοιραστεί μαζί μας τις δικές του παρανοήσεις, τι
νόμιζε μετά την προβολή του πρώτου βίντεο και τι έπειτα;»
 Τέλος, ενημερώνουμε τους μαθητές για τη διεθνή καμπάνια ενημέρωσης για τον αυτισμό με το
σύνθημα Lighting the world up blue και προβάλλουμε το βίντεο Lighting the world up blue από το site
https://www.autismspeaks.org/liub/what-liub
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 Κλείνοντας μπορούμε να τους ρωτήσουμε «σήμερα «άναψε μπλε φως» στο μυαλό σας για τον
αυτισμό; (10’) Μια ερώτηση με σαφή αναφορά στη διεθνή καμπάνια ενημέρωσης για τον αυτισμό με
αυτό το σύνθημα. (θα υπάρχουν στην αίθουσα οι αφισούλες που θα παραπέμπουν στην καμπάνια)
Υπεύθυνες σχεδιασμού δράσης:
Εκτέλεση Δράσης:
Γώγου Ανδρομάχη
Γώγου Ανδρομάχη
Κυριακίδου Τζένη
Κυριακίδου Τζένη
Παπαθανασίου Θωμαή
Τσιφτσής Βασίλης
Πίσσιος Θανάσης …
και οι συνάδελφοι των τμημάτων
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