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Δράση
ευαισθητοποίησης κι ενημέρωσης
παιδιών προσχολικής και
σχολικής ηλικίας
πάνω στο θέμα
«Παιδιά στο φάσμα του αυτισμού»
με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού
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Παιδιά,
διαλέξτε
μία θεματική:

1.Όταν η αγάπη έχει χρώμα μπλε
Φτιάξτε μια ζωγραφιά γεμάτη αγάπη, γεμάτη
σχέδια και σχήματα, γεμάτη αποχρώσεις του
μπλε!
2. Προσωπογραφίες
Ζωγραφίστε ένα γελαστό πορτρέτο σας ή
ένα γελαστό πορτρέτο του φίλου ή του ήρωα που θαυμάζετε!

3. Μέσα από τα μάτια μου και μέσα από τα μάτια του

Παρατηρείστε ό,τι θεωρείτε σημαντικό στον κόσμο σας
και στον κόσμο των παιδιών στο φάσμα του
αυτισμού και ζωγραφίστε το!

4. Με αφορμή ένα γράμμα, ένα παραμύθι, μια ταινία

Διαβάστε τις προτάσεις του συλλόγου Aerger,
ή/και το γράμμα από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας,
ή/και ακούστε το παραμύθι από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων,
ή/και παίξτε το διαδραστικό παιχνίδι που δημιουργήθηκε
από την Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων,
ή/και παρακολουθήστε τις προτεινόμενες
ταινίες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων
και εμπνευστείτε μια ζωγραφιά!

Οδηγίες για τα έργα ζωγραφικής:
Παρακαλούμε οι ζωγραφιές να γίνονται σε κόλλα Α4 οριζόντια (Landscape),
να αφήνετε ένα λευκό πλαίσιο σαν κάδρο και
να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του παιδιού με μολύβι κάτω δεξιά.
Προτεινόμενη παλέτα χρωμάτων:
λευκό, κίτρινο, χρυσό, κόκκινο, γαλάζιο, μπλε, πράσινο,
καφέ, μαύρο.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την τεχνική του κολλάζ ή κάποια άλλη τεχνική.
Όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν θα πάρουν έναν έπαινο κι
οι 6 πιο ευφάνταστες ζωγραφιές
θα λάβουν κι από μια έκπληξη!
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Το μπλε χρώμα
έχει καθιερωθεί
να συμβολίζει τον αυτισμό.
Η αγάπη είναι γύρω μας
αλλά στον κόσμο των παιδιών
η αγάπη είναι κάτι πολύ ξεχωριστό.
Το θάρρος δε φαίνεται μόνο σε ηρωικές θυσίες
αλλά και
στο μεγαλείο της αγάπης, του σεβασμού και της
αποδοχής προς τη διαφορετικότητα.

Ήρωας δεν είναι μόνο αυτός που τερματίζει πρώτος αλλά κι
αυτός που δεν βγαίνει ποτέ δεύτερος σε σχέση με αυτό που είναι και πιστεύει.
Τα παιδιά στο φάσμα του αυτισμού κάθε μέρα «παλεύουν»
για να μάθουν να αναπτυχθούν.
Η αύξηση της αυτοεκτίμησης παιδιών στο φάσμα του
αυτισμού είναι δώρο για τα παιδιά.

Συνυπάρχω με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού!!!
Μου αρέσει
να με
επαινείς!
Με βοηθάς όταν
με κολακεύεις!

Ίσως κάποιες φορές
να μπορώ εγώ
να σε βοηθήσω
στα Μαθηματικά!

Προσοχή με τις
εκπλήξεις!
Κάποιες φορές με
τρομάζουν!

Άκου τι λένε τα ίδια τα παιδιά:

Οι απλοί ήχοι μερικές
φορές ηχούν στα δικά μου
αυτιά πολύ πιο δυνατά!

Μη με
απομονώνεις!
Δείξε μου
κατανόηση,
μη με
κοροϊδεύεις!

Χρειάζομαι
μια ρουτίνα,
ένα σταθερό
πρόγραμμα!

Ίσως κάποιες φορές να
χρειάζομαι περισσότερο
χρόνο από εσένα!

Μίλα μου απλά
χωρίς να
χρησιμοποιείς
μεταφορές
για να σε
καταλαβαίνω!

Ο Σύλλογος Asperger προτείνει να διαβάσετε βιβλία και να παρακολουθήσετε βίντεο στο διαδίκτυο σχετικά
με τον αυτισμό. Ενδεικτικά αναφέρει τα βιβλία : " Ο Αυτός" του Πέτρου Πουλάκη (για μικρά παιδιά), "Ποιος σκότωσε
το σκύλο τα μεσάνυχτα" του Μαρκ Χάντον (για εφήβους), "Διάγνωση Αυτισμός" της Τεμπλ Γκράντιν (για μεγάλους)
και τα παρακάτω βίντεο :
https://youtube.com/watch?v=ox5G1SLUvn0&feature=share
https://youtu.be/pxI7_mM5Q7w
https://youtu.be/t17Ckqb5Dbc
https://youtu.be/qGUhjeZr27g
https://youtube.com/watch?v=aPknwW8mPAM&feature=shareκείμενο
Ο Σύλλογος Asperger θα συμμετέχει στη βράβευση των έργων.

Το Ιατρείο Παιδιών & Εφήβων του Κ. Ψ.Υ Χανίων
αποστέλλει ένα γράμμα στους μαθητές,
το οποίο κι επισυνάπτεται.
Το Ιατρείο Παιδιών & Εφήβων του Κ.Ψ.Υ Χανίων είναι
o κρατικός φορέας
του νομού που φροντίζει την ψυχική υγεία των παιδιών
και των εφήβων από μηδέν έως 18 ετών.
Πολλοί επιστήμονες προσφέρουν δωρεάν διαγνωστικές υπηρεσίες
και παρακολούθηση παιδιών του νομού Χανίων.

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
δημιούργησε
στο Music Studio
ένα διαδραστικό παιχνίδι
που απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού
κι ένα βίντεο με την αφήγηση
ενός παραμυθιού από την Ρούλα Τατσοπούλου,
το οποίο έχει θέμα τον αυτισμό.
Το διαδραστικό παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο τη Δευτέρα 1 Μαρτίου
και το βίντεο την Τετάρτη 3 Μαρτίου
στις παρακάτω διευθύνσεις:
https://www.chania.gr
https://www.librarychania.gr
https://dipechan.blogspot.com
http://www.didechan.gr

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων συμμετέχει στη δράση
προσφέροντας τη δυνατότητα σε σχολεία της πόλης
να παρακολουθήσουν μια ταινία με θέμα τον αυτισμό
και στη συνέχεια να εκφραστούν με μια ζωγραφιά
εμπνευσμένοι από την ταινία.
Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν μαθητές
Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού καθώς και Γυμνασίου και Λυκείου.
Διαδικασία συμμετοχής:
1. Το σχολείο δηλώνει εκδήλωση ενδιαφέροντος στην παρακάτω φόρμα.
https://forms.gle/nHYvvqkEzwh417ix9
2. Λαμβάνει από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου κωδικούς πρόσβασης
για να δει την σχετική ταινία.

Η δράση συνδιοργανώνεται από το Δήμο Χανίων
με τον Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων, Φίλων και Ατόμων
με ήπιες διαταραχές αυτιστικού φάσματος – Asperger Χανίων,
τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων,
το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών & Εφήβων Χανίων
και σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ
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