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Ξενώνας Αυτόνομης Διαβίωσης

Για την ημερίδα της Π.Ε.Ε.Π με θέμα (Καινοτόμα εκπαιδευτικά
προγράμματα στην ειδική αγωγή»
Ομάδα σύνταξης της εισήγησης: 1) Κωστοπούλου ΄Αννα

2) Πελτέκη Ελένη
3) Τζουμαλάκης Απόστολος

Παρουσίαση: Πελτέκη Ελένη
Τζουμαλάκης Απόστολος

Τηλ.: 23210 99604 και 6939030425, 6976000395.
e-mail@tee-serron.ser.sch.gr

Στο Τ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής Α’ Βαθμίδας Σερρών-Ειδικό
ΕΠΑ.Λ. Σερρών, φοιτούν 65 (εξήντα πέντε) μαθητές που
προέρχονται από όλο το νομό και είναι παιδιά με νοητική
ανωριμότητα, πλείστες μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα
λόγου, ακοής και όρασης.

Πολλά από τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα της
ημιανεξάρτητης και ταυτόχρονα ευπρεπούς διαβίωσης. Δυστυχώς
όμως ο κρατικός μηχανισμός αδυνατεί να υποστηρίξει πολιτικές
για την ανεξάρτητη και ημιανεξάρτητη διαβίωση, εξαιτίας της
έλλειψης χρηματικών πόρων.

Γι’ αυτό σαν σχολείο προτείναμε στον Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου να μας παρέχει το δικαίωμα χρήσης
του ανακαινισμένου σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές
οικοτροφείου (δίπλα στην Εκκλησία της Αγίας Ζώνης) της Ι.Μ.,
γεγονός που έγινε αποδεκτό από τον κ. Μακάριο.

Στη συνέχεια, σε 2 (δύο) διαφορετικές περιόδους, ήτοι από
20 Ιουλίου 2010 έως 2 Αυγούστου 2010 και από 27-12-2010 έως
7-01-2011, δέκα μαθήτριες του σχολείου μας φιλοξενήθηκαν στον
εν λόγω χώρο διαμένοντας η κάθε μία σε ξεχωριστό δωμάτιο με
WC στον 10 όροφο του κτιρίου.

Ο στόχος του Προγράμματος ήταν να αποκτήσουν οι
μαθήτριες ως ένα βαθμό συνθήκες ανεξαρτησίας στην καθημερινή
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τους διαβίωση με ταυτόχρονη καλλιέργεια των κοινωνικών τους
δεξιοτήτων.

Το πρώτο πράγμα που μας απασχόλησε ήταν η οργάνωση
μιας ομάδας, ενός πυρήνα ανθρώπων που έδειξαν κάθε διάθεση
να αφιερώσουν το χρόνο και τις δεξιότητές τους στη δημιουργία
αυτού του Προγράμματος.

Ο πυρήνας αυτός περιλάμβανε: α) το Σεβασμιότατο
Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κ. Μακάριο, β) τη Διευθύντρια του
σχολείου κα Κωστοπούλου Άννα, γ) την εκπαιδευτικό υπεύθυνη
του οικοτροφείου της Ι.Μ Σιδηροκάστρου κα Γκάγκου Ζωγραφιά,
δ) κοινωνική λειτουργό Κυρμανίδου Σωτηρία, ε) την ψυχολόγο
του σχολείου κα Πελτέκη Ελένη, στ) τον κοινωνικό λειτουργό κ.
Τζουμαλάκη Απόστολο.

Η δεύτερη ενέργειά μας ήταν να οριστούν σαν επικεφαλής
της ομάδας οι κα Κωστοπούλου Άννα, Διευθύντρια του σχολείου
και η κα Γκάγκου Ζωγραφιά, υπεύθυνη του οικοτροφείου.

Η ομάδα αυτή εμπλουτίστηκε από εθελοντές, που ήταν
άτομα με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
(Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής, Εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και νοσηλευτές), καθώς και άτομα
που στην οικογένειά τους υπάρχουν άτομα με αναπηρία.

Ακόμα, για να καλυφθούν κενά που χρειάζονται ταλέντο
(αγιογράφος, ζωγράφος, κλπ.), επιστρατεύτηκε ένας Ρώσος
ιερωμένος της Ι.Μ. Σιδηροκάστρου, ο οποίος είναι αγιογράφος
και ζωγράφος γενικότερα. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, ώστε οι
εθελοντές να είναι σε θέση να δημιουργούν πολιτικές,
οικονομικές ή κοινωνικές επαφές.

Η τρίτη μας δραστηριότητα αφορούσε στην εξεύρεση
χορηγιών και εισροή χρημάτων από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να
είμαστε σε θέση να καλύψουμε βασικές ανάγκες των μαθητριών
και λειτουργικά μικροέξοδα (τις δαπάνες διατροφής, διαμονής και
νυχτερινής φύλαξης ανέλαβε ο Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κ.
Μακάριος).

Στη συνέχεια, τέθηκαν σε εφαρμογή οι βασικοί στόχοι του
Προγράμματος, τους οποίους και αναφέραμε παραπάνω. Κάθε
πρωί προέβαιναν στην καθαριότητα των δωματίων τους
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(στρώσιμο κρεβατιών, σφουγγάρισμα, ξεσκόνισμα και
τακτοποίηση των χώρων, τακτοποίηση των ρούχων τους), στην
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, στην ατομική τους
υγιεινή (πλύσιμο δοντιών, κλπ.).

Στη συνέχεια, ετοίμαζαν το πρωινό τους (γάλα, φρυγανιές,
μαρμελάδα, κλπ.), το σερβίριζαν στην τραπεζαρία και, τέλος,
καθάριζαν τον αντίστοιχο χώρο και έπλεναν και τακτοποιούσαν
τα είδη εστίασης που χρησιμοποιούσαν.

Οι ίδιες δραστηριότητες επαναλαμβάνονταν το μεσημέρι και
το βράδυ. Στη διάρκεια της ημέρας ασχολούνταν ακόμα με
εκπαιδευτικά παιχνίδια, κολάζ, ζωγραφική και εκμάθηση
αγιογραφίας από αγιογράφο που διέμενε στο οικοτροφείο. Οι
μαθήτριες, πάντα συνοδευόμενες, επισκεπτόταν την πόλη του
Σιδηροκάστρου, χώρους ψυχαγωγίας της, την αγορά της, πολλούς
από τους κατοίκους της. Δημιούργησαν πολλούς φίλους, με τους
οποίους ακόμα διατηρούν επαφές.

Συμπερασματικά, επισημαίνουμε ότι ο στόχος του
προγράμματος πέτυχε πλήρως. Οι μαθήτριες κάτω από την
επιστασία και καθοδήγηση των υπευθύνων απέδειξαν ότι οι
άνθρωποι με αναπηρία δεν είναι αδύναμα και ανίκανα άτομα που
δεν αξίζουν τίποτε πέρα από το να τους παρέχεται φροντίδα και
τέλος είναι δυνατόν να προσπαθήσουν και για επαγγελματική
καριέρα.

Επισημαίνουμε ότι η ομάδα των 10 (δέκα) κοριτσιών του
Ξενώνα Διαβίωσης από 30 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου 2011 θα
συμπεριληφθεί στο κατασκηνωτικό Πρόγραμμα των
Κατασκηνώσεων του «ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ» της Ι.Μ.
Σιδηροκάστρου, προκειμένου οι μαθήτριες να αναπτύξουν και να
καλλιεργήσουν ακόμα περισσότερο τις κοινωνικές τους
δεξιότητες μέσω της αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με τα
κορίτσια της κατασκήνωσης, μετά από τη σύμφωνη γνώμη των
γονέων-κηδεμόνων τους και των αρμοδίων της κατασκήνωσης, οι
οποίοι τα είχαν επισκεφθεί ύστερα από πρότασή μας. Τα παιδιά
του Ξενώνα Διαβίωσης επικοινώνησαν, γνωρίστηκαν μαζί τους
και τελικά κέρδισαν την αποδοχή και την εμπιστοσύνη τους.


