Τα παιδιά της Γ΄τάξης του σχολείου μας στα πλαίσια του μαθήματος των Ελληνικών
και της Αγωγής Ζωής ασχολήθηκαν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά
με αναπηρίες.
Εντόπισαν τις δυσκολίες που έχει το δικό μας σχολείο κι έγραψαν μία επιστολή στον
κοινοτάρχη της Κλήρου για το θέμα αυτό.
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Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας Κλήρου
κ.Νίκο Αλεξανδράκη,

Σας γράφουμε αυτό το γράμμα διότι θέλουμε να σας πούμε ένα παράπονο που έχουμε
για το σχολείο μας.
Παρατηρήσαμε ότι στο σχολείο μας δεν μπορούν να μπουν άνθρωποι με αναπηρίες,
δηλαδή άτομα που κάθονται σε αναπηρικό καροτσάκι.
Όλες οι είσοδοι του σχολείου μας έχουν δυσκολίες. Στην είσοδο που βρίσκεται κοντά
στη διάβαση έχει πολλά σκαλιά. Στην είσοδο που βρίσκεται κοντά στο κυλικείο έχει
και πάλι πολλά σκαλιά. Στην είσοδο που βρίσκεται κοντά στο πάρκο έχει
πλακόστρωτο δρομάκι με μεγάλες πέτρες, που δυσκολεύει πολύ ένα καροτσάκι να
κινηθεί. Από την είσοδο του γηπέδου δεν μπορεί να μπει κάποιος με αυτοκίνητο την
ώρα του σχολείου που έχει παιδιά εκεί. Άρα αν το καροτσάκι μπει από εκεί θα
βουλιάζει μέσα στην άμμο και δεν θα μπορεί να κυλήσει.
Ακόμη, έστω και εάν κάποιος ανάπηρος μπορέσει να μπει στο χώρο του σχολείου με
κάποιο τρόπο, δεν μπορεί να πάει σε όλες τις αίθουσες. Στην παλιά πτέρυγα του
σχολείου έχει σκαλιά. Ευτυχώς, στην νέα πτέρυγα έχει ράμπα και θα μπορούσε να
ανεβεί στη βεράντα και να μπει σε μια αίθουσα εκεί. Στην αίθουσα Μουσικής δεν
μπορεί, όμως, ένα ανάπηρο παιδί να μπει.
Στις τουαλέτες του σχολείου δεν μπορεί να μπει αναπηρικό καροτσάκι, άρα ένα
ανάπηρο παιδί δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα.
Στην αυλή με το πλακόστρωτο θα μπορούσε ένα ανάπηρο παιδί να παίξει. Ενώ στα
γήπεδα δεν θα μπορεί να κατεβεί. Στο γήπεδο καλαθόσφαιρας έχει πολλά σκαλιά,
ενώ στο γήπεδο ποδοσφαίρου παρόλο που έχει ράμπα, εκεί έχει άμμο και θα
βούλιαζε και πάλι το καροτσάκι.

Σε περιπτώσεις που παιδιά του σχολείου μας τα προηγούμενα χρόνια έσπασαν το
πόδι τους και χρειάζονταν αναπηρικό καροτσάκι στο σχολείο, τις περισσότερες
φορές δεν έρχονταν στο σχολείο γιατί θα είχαν όλα αυτά τα προβλήματα.
Σας ζητούμε να φτιάξετε τσιμεντένιες ράμπες για τις αίθουσες και τα γήπεδα και
είσοδο για ανάπηρους στο σχολείο μας. Επίσης, χρειαζόμαστε και τουαλέτα
αναπήρων.
Τα ανάπηρα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα μαζί μας! Είναι και αυτά παιδιά και
χρειάζονται τη βοήθεια και τη φροντίδα όλων μας. Θέλουμε να μπορούν κι αυτά να
έρχονται στο δικό μας σχολείο!

Σας ευχαριστούμε κι ελπίζουμε να προχωρήσετε σε αυτά τα σχέδια σύντομα!

Με εκτίμηση,
Τα παιδιά της Γ΄τάξης

