
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ : 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡ. ( Ε ΤΑΞΗ), ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ζ. ( ΣΤ1 ΤΑΞΗ)  ΚΑΙ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚ. ( ΣΤ2 ΤΑΞΗ) 
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΗΣ VERY SPECIAL ARTS, ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ 

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΩΣ  Η Β ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ 
ΣΤΟ ΘΕΜΑ  «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»  

( ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α ΦΑΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ) . 

Ο ΚΥΚΛΟΣ   
ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΜΩΛΙΑ 

 
Στις  25|1|2013 εμείς, οι μαθητές της Ε΄ και 

της Στ΄ τάξης επισκεφτήκαμε το θέατρο του Δήμου 
Αθηναίων για να παρακολουθήσουμε μια θεατρική 
παράσταση με τίτλο : «Ο κύκλος με την κιμωλία». Οι 
ηθοποιοί  που έπαιζαν ήταν νέοι με νοητική 
υστέρηση. Μας έκανε εντύπωση ότι έμαθαν μεγάλους 
και δύσκολους ρόλους.  

 

 
 

ΣΚΕΨΕΙΣ  ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤ΄2 

 
 «Εντυπωσιάστηκα  με τη γυναίκα  

που κρατούσε το μωρό».  (Αντώνης Κ.) 
«Εντυπωσιάστηκα όταν η γυναίκα 

του βασιλιά έβλεπε μόνο τα ρούχα της 
και όχι το μωρό της.».(Άγγελος Κ.). 

«Θαύμασα ότι παρόλο που είχαν  
προβλήματα κατάφεραν να 
ολοκληρώσουν την παράσταση με 
επιτυχία».(Δημήτρης Γκ.) 

«Η παράσταση ήταν συγκλονιστική 
και συγκινητική και τα παιδιά χάρηκαν 
που τα χειροκροτήσαμε». ( Ελιζαμπέτα) 

 
 

ΤΑ  ΦΡΕΣΚΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ 11ΟΥ  & 63ΟΥ      

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΑΘΗΝΩΝ * 
τ 16ο    14-2-2013 

        «Με εντυπωσίασε όταν η 
πρωταγωνίστρια χτύπησε την πόρτα των δύο 
ανθρώπων και τους    
άφησε το μωρό να το μεγαλώσουν καλά.» 
(Χρήστος Κ.)    

«Τα παιδιά από τη θεατρική  
παράσταση είμαι σίγουρος  ότι αισθάνονταν 
ωραία». (Οδυσσέας Κ.) 

«Τα παιδιά  αισθάνονταν ευτυχισμένα 
που έχουν ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο 
τους».(Κωνσταντίνα   Τ.) 

 «Αισθάνονται πολύ Ωραία γιατί ήταν 
πολύ δύσκολο να το κάνουν και είναι 
περήφανοι»» (Αλέξης Κ.) 

«Πιστεύω πως τα παιδιά που 
συμμετείχαν σ’ αυτή  τη θεατρική 
παράσταση αισθάνονταν χαρά και 
συμπόνια…όταν τα χειροκροτούσαμε, 
χαμογελούσαν και χαιρόντουσαν γι’ αυτό 
που έκαναν και προσπαθούσαν αρκετά». 
(Ματίνα Τζ.)  
 «Αισθάνονται ωραία γιατί 
χειροκροτούσαμε και τους θαυμάζαμε». 
(Φαμπιόλ Ρ.)  

 «Ήταν πολύ ωραία και αυτοί 
αισθάνονταν χαρά  για τον εαυτό τους . 
Μπράβο τους !!! (Θανάσης Μ.) 

 «Πιστεύω ότι αισθάνονται χαρά, 
ευχαρίστηση και ικανοποίηση βλέποντας τη 
χαρά στο κοινό… Με εντυπωσίασε η 
αδιαφορία και η σκληρότητα της 
πραγματικής μητέρας του παιδιού αλλά και η 
αφοσίωση της θετής του μητέρας. Για να πω 
την αλήθεια όμως αυτό που μου έκανε 
μεγαλύτερη εντύπωση είναι πως κατάφεραν 
να παίξουν το ρόλο τους όπως οι υπόλοιποι 
εθελοντές » (Γρηγορία Σ.) 
  


	τ 16ο    14-2-2013

