
 

 

Γυμνάσιο Βελβεντού        Σχολική χρονιά: 2017-2018 

 

« ανθρώπινα δικαιώματα για όλους» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαίρε μέρα λατρεμένη, του μικρού και του τρανού, 

η χαρά μας περιμένει στην αυλή της Κιβωτού. 

Φέρε σύκα, φέρε μέλι και καρύδια, μην αργείς. 

Έλα χόρεψε και πήδα, γλέντησέ το να χαρείς! 

 

 

 

 



 

 

Εκδρομή της μεικτής ομάδας (Α1,A2,Β1) Γυμνασίου Βελβεντού, του 

πολιτιστικού προγράμματος «ανθρώπινα δικαιώματα για όλους». 

Η συμβολή του σχολείου μας στην προετοιμασία των μαθητών,-τριών για τη 

συμβίωση με το διαφορετικό, είναι να καλλιεργεί αξίες, γνώσεις και 

δεξιότητες, απαραίτητες για το σκοπό αυτό. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε 

και προγραμματίστηκε η επίσκεψη της ομάδας ( 26 μαθητές,-τριες ) του 

Πολιτιστικού Προγράμματος « ανθρώπινα δικαιώματα για όλους », στο 

Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας ανθρώπων με αναπηρία, 

ΚΙΒΩΤΟΣ. 

                                                                                                           
Στις 16 Φεβρουαρίου, οι εργαζόμενοι στην Κιβωτό μας υποδέχτηκαν με 

χαρά και μας ξενάγησαν στα δύο κτίρια (Διημέρευσης – Θεραπείας). Στον 

φιλόξενο, πολύχρωμο χώρο της Κιβωτού συζητήσαμε με τους  εργαζόμενους 

για τη λειτουργία του Κέντρου, την ιστορία του, τις επαγγελματικές 

ειδικότητες που χρειάζεται για να μπορεί να αναποκρίνεται στο ρόλο του. 

Ρωτήσαμε για την αναπηρία, πως και γιατί λειτουργεί το Κέντρο της 

Διημέρευσης. Οι απορίες, οι ερωτήσεις, οι προβληματισμοί μας 

απαντήθηκαν με απλό και κατανοητό τρόπο.            

 

 



 

 

Η κάποια αμηχανία μας  μπροστά στην αναπηρία, εξαφανίστηκε από τα 

χαμόγελα της υποδοχής που τύχαμε. Γρήγορα γίναμε ομάδες, φτιάξαμε 

αποκριάτικα καπέλα, τα φορέσαμε και πιάσαμε το τραγούδι.   

Κουρδίστηκαν οι κιθάρες, το φλάουτο, το κλαρίνο, η τρομπέτα, τα ντραμς, 

ο νταϊρές και οι μουσικές ένωσαν μαθητές, θεραπευτές, θεραπευόμενους 

σε μια γιορτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για μια αξιοπρεπή ζωή για 

όλους και όλες. Αποχαιρετήσαμε την Κιβωτό αργά το μεσημέρι πλούσιοι 

από πρωτόγνωρα συναισθήματα, μοναδικές εμπειρίες, ανιδιοτελή 

χαμόγελα.                                                               

                                                               Βελβεντό, 21-2-2018 

                                                          Η υπεύθυνη του Προγράμματος 

                                                            ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ                                                                                                                                      

                                                              Βλάχου-Θεοδωράκη Βαϊτσα, ΠΕ15 

 

 

 

 



 

 

Τι είδα, τι άκουσα, τι έμαθα, τι ένιωσα στην Κιβωτό ! 

 

 

 

Είδα χαρούμενα παιδιά, συνεργάσιμα, 

διαφορετικά. Έπαιξαν μουσική μαζί μας και 

γελούσαν κάθε φορά που άκουγαν μουσική. 

Φτιάξαμε μαζί καπέλα που έγραφαν επάνω: 

Γυμνάσιο βελβεντού-Άργιλος Κοζάνης 

και τα φορέσαμε...  

                                                                                      

Βασιλική, Β1 

 

 

 

 

 

Την Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου, 

επισκεφθήκαμε την Κιβωτό στον Άργιλο 

Κοζάνης. Είναι ένα υπέροχο μέρος για παιδιά 

και ενήλικες με αναπηρία. Αυτό που με 

εντυπωσίασε ήταν το δωμάτιο χαλάρωσης το 

οποίο επισκέπτονται οι άνθρωποι με αναπηρία 

όταν κάτι τους αγχώνει, τους κουράζει κι εκεί 

ηρεμούν. Μπαίνουν σε μια μπανιέρα με 

χρωματιστά μπαλάκια και στο ταβάνι βλέπουν 

το διάστημα με τους πλανήτες, ακούν μουσική 

ενώ ο χώρος φωτίζεται με διάφορους φωτισμούς. 

Όλα έχουν το σκοπό τους και βοηθούν στη 

μείωση του στρες των ατόμων με αναπηρία...  

                                                                                     

Μαριάνθη, Β1 

 

  

 



 

 

 

Η επίσκεψη της τάξης μου στην Κιβωτό, με 

αφορμή το πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα 

για όλους», ήταν ξεχωριστή από όλες όσες 

έχουμε πάει μέχρι τώρα με το σχολείο μου. Μας 

υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι, μας εξήγησαν για τη 

λειτουργία του κέντρου και για τις ειδικότητες 

που δουλεύουν εκεί. Στη συνέχεια περάσαμε 

στην αίθουσα της Διημέρευσης κι εκεί μας 

υποδέχτηκαν φωτεινά χαμόγελα, αθώα 

βλέμματα που σ’ έκαναν να νιώθεις οικείος 

τους. Γνωριστήκαμε μεταξύ μας και 

ξεναγηθήκαμε στους χώρους της Διημέρευσης. Η 

αίθουσα που εντυπωσίασε τους περισσότερους 

ήταν μία πολύχρωμα φωτισμένη αίθουσα με 

πλανήτες, χρωματιστά μπαλάκια σε μπανιέρα 

που έβγαζε μουσική. Μια επίσης αξέχαστη 

στιγμή στην Κιβωτό ήταν όταν κατασκευάσαμε 

αποκριάτικα καπέλα με τους ανθρώπους με 

αναπηρία. Για μένα όμως η πιο ωραία στιγμή ήταν όταν τραγουδήσαμε με την ορχήστρα 

μας στα παιδιά της Κιβωτού και όταν πήραν στα χέρια τους διάφορα μουσικά όργανα κι 

όλοι μαζί τραγουδήσαμε!  .................. ......................... Ήταν η καλύτερη εκπαιδευτική 

εκδρομή που έχω κάνει. Ήταν ένα σπουδαίο μάθημα για εμάς. Έμαθα ενδιαφέροντα 

πράγματα για τους ανθρώπους με αναπηρία που άλλαξαν τον τρόπο που τους 

αντιμετώπιζα ως τώρα. Θα ήθελα να τους ξαναεπισκεφτώ.                                                                                                     

                                                                                                                    Ελένη, Β1  

Ανυπομονούσα να έρθει η Παρασκευή που θα πηγαίναμε στην Κιβωτό. Είχα λίγο άγχος 

να πω την αλήθεια γιατί δεν ήξερα τι θα συναντούσα εκεί............... Το καλύτερο απ΄όλα 

ήταν όταν ο Ν. με αγκάλιασε, μύρισε τα μαλλιά μου, μάλλον ήταν ο τρόπος του να με 

γνωρίσει.Ήταν το πιο ωραίο συναίσθημα που έχω νιώσει! .......... Μάθαμε πάρα πολλά και 

χάρηκα που συμμετείχα σ΄αυτή την εκδρομή. Ελπίζω να μου ξαναδοθεί η ευκαιρία να 

τους επισκεφτώ.                                                                                                                                                  

                                                                                                                        Τέα, Β1 

 

 

 

 



 

Μια μέρα στο Κέντρο « Κιβωτός» στον Άργιλο Κοζάνης 

Σίγουρα είχα ξανακούσει για 

παιδιά με αναπηρία, παιδιά με 

ιδιαιτερότητες. Πρώτη φορά όμως 

ήρθα σε επαφή μαζί τους. Από 

την ώρα που η καθηγήτριά μας 

ανακοίνωσε την επίσκεψή μας 

στην Κιβωτό, ανάμεικτα ήταν τα  

συναισθήματά μου. Περιέργεια, 

ανυπομονησία, αγωνία, άγχος 

πώς θα ήταν ο χώρος και πώς θα 

ερχόμουνα σε επαφή με αυτά τα 

παιδιά. Από την πρώτη στιγμή 

που φτάσαμε αντίκρισα έναν 

ζεστό χώρο, ευαίσθητο, με 

αγάπη, χαμόγελα και καλοσύνη. 

Οι εργαζόμενοι εκεί μας 

ξενάγησαν στο χώρο και μας 

περιποιήθηκαν. Αυτό που μου 

κίνησε το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της 

ξενάγησης ήταν το δωμάτιο με 

τους πλανήτες. Εντυπωσιακό, χαλαρωτικό, ό,τι έπρεπε για να πάρουμε έναν υπνάκο!! Στη 

συνέχεια, βοηθήσαμε με αγάπη και υπομονή τα παιδιά να φτιάξουν τα αποκριάτικα 

καπέλα και μόλις τελειώσαμε κάναμε ένα μικρό πάρτυ. Παίξαμε μουσική και 

τραγουδήσαμε όλοι μαζί. Εμπειρία ευχάριστη και πολύτιμη. Μ΄έκανε να καταλάβω ότι οι 

άνθρωποι με αναπηρία έχουν τις ίδιες ανάγκες με όλους τους ανθρώπους. Έχουν την ίδια 

ανάγκη για φίλους, όπως όλοι μας. Άλλωστε όλοι έχουμε ιδιαιτερότητες, σωστά; Κάποιοι 

από εμάς δεν είναι καλοί μαθητές στο σχολείο αλλά έχουν ταλέντο στη μουσική, στο χορό, 

στη ζωγραφική ή σε κάποια άλλη τέχνη ή στον αθλητισμό, ενώ υπάρχουν κι αυτοί που τα 

καταφέρνουν στο σχολείο αλλά στις τέχνες είναι για κλάματα! Γι’ αυτό δεν πρέπει να μας 

φοβίζει το πρόβλημα ενός ανθρώπου αλλά να του συμπεριφερόμαστε σαν έναν κανονικό 

άνθρωπο και όταν χρειάζεται βοήθεια να τον βοηθάμε όπως θα βοηθούσαμε και κάθε 

άλλον φίλο μας.  

Είναι χρήσιμο και καλό να υπάρχουν τέτοιοι χώροι σε όλη την Ελλάδα ώστε οι άνθρωποι 

με αναπηρία να αντιμετωπίζουν το πρόβλημά τους με τη βοήθεια ειδικών και να μπορούν 

με γνώση, αγάπη και φροντίδα να βοηθιούνται. Πολλά και σημαντικά πράγματα 

αποκόμισα από την επίσκεψή μου στην Κιβωτό. Ευχαριστώ τις καθηγήτριες γι’αυτό και θα 

ήθελα σύντομα να επαναλάβουμε την επίσκεψη.  

                                                                                           Αναστασία, Α1 

 



 

 

......έμαθα πώς είναι να έχεις μια αναπηρία. Μαζί τους τραγουδήσαμε, συνεργαστήκαμε, 

παίξαμε μουσική. Νιώσαμε πως τους άρεσε που τους επισκεφτήκαμε..........................               

                                                                                                               Αγγελίνα, Β1 

..... «τα παιδιά» στην Κιβωτό έχουν 

κινητικά προβλήματα ή πάσχουν από 

κάποιο σύνδρομο. Όμως αυτό δεν τους 

εμπόδισε να συμμετέχουν στις 

δραστηριότητες μαζί μας, να παίξουν 

μουσική, να γελάσουν....                                                                                     

                                     Κώστας, Β1                                                                       

 

Στην Κιβωτό πήγα με αφορμή το 

πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχω, με 

τίτλο: ανθρώπινα δικαιώματα για 

όλους. Όταν φτάσαμε αντίκρυσα ένα 

πανέμορφο ξύλινο κτίριο. Εκεί μας 

περίμεναν οι εργαζόμενοι και μας 

εξήγησαν για τις ειδικότητες που 

εργάζονται εκεί, του ψυχολόγου, του εργοθεραπευτή, του κοινωνικού λειτουργού, του 

φυσιοθεραπευτή.. Γνώρισα τα παιδιά με αναπηρία και άλλαξα τη γνώμη που είχα γι’αυτά. 

Στην αρχή πίστευα πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εκεί διαπίστωσα ότι είναι ικανά 

να κάνουν πολλά περισσότερα..... 

                                                                                                            Ελευθερία, Α1 

. 

Στην αρχή πίστευα πως τα άτομα με αναπηρία δεν είναι όπως εμείς αλλά κατώτερα. Μετά 

την επίσκεψή μας στην Κιβωτό διαπίστωσα πως είναι ικανά, ανάλογα με την αναπηρία 

τους, να καταφέρουν πολλά... 

                                                                                                 Μαίρη, Α1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

....Η επίσκεψή μου στην Κιβωτό μ’έκανε 

να αλλάξω άποψη για τα άτομα με 

αναπηρία. Πριν επισκεφτώ την Κιβωτό 

θεωρούσα τα άτομα αυτά «σκουπίδια» 

γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. 

Μετά την επίσκεψη και τη γνωριμία μου 

με τους ανθρώπους της Κιβωτού, λέω ότι 

όλοι έχουμε ανάγκη τους άλλους 

ανθρώπους και όλοι έχουμε τα ίδια 

ανθρώπινα δικαιώματα...                    

                                         Πέτρος, Α1 

                                                                                                                                      

....μου φαίνεται πως άλλαξε η 

συμπεριφορά μου μετά την επίσκεψή 

μας στην Κιβωτό. Θα ήθελα να 

συνεχίσουμε την επαφή με τους 

ανθρώπους εκεί... 

                                                                                                                Ζήνων, Α1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

...μια ερώτηση που θέλω να τους 

κάνω όταν τους ξαναδώ είναι αν 

τους κάναμε χαρούμενους που τους 

επισκεφτήκαμε και τι απορίες έχουν 

για εμάς ! 

                                                                                                               

Ιωάννα, Α1 

 

 

 

 

 

 

                             


