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1 Εισαγωγή 
 

1.1 Περίληψη 
Εφαρμόστε το προσωπικό σχέδιο δραστηριοτήτων. 
Ο συμμετέχων θα εκτελέσει το προσωπικό του σχέδιο και αυτό θα αξιολογηθεί αργότερα. 
 

1.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

1.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη ομάδα 
ατόμων.  
 
Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
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δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο συμμετέχων 
να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
 
Ο στόχος είναι να ενδυναμώσουμε με τέτοιο τρόπο τα άτομα με σύνδρομο Down ή άλλες 
διανοητικές αναπηρίες δίνοντάς τους την ευκαιρία να γνωρίσουν, να επιλέξουν, να 
αποφασίσουν και να συμμετέχουν ενεργά  σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  
Η εκπαιδευτική διαδικασία εστιάζει στις ακόλουθες 10 δραστηριότητες: 
   

1. Πηγαίνω στον κινηματογράφο ή στο θέατρο  
2. Πηγαίνω σε ένα εστιατόριο  
3. Πηγαίνω στο τοπικό αθλητικό στάδιο  
4. Πηγαίνω σε μια συναυλία  
5. Πηγαίνω στη ντίσκο  
6. Πηγαίνω στο κομμωτήριο  
7. Πηγαίνω για ψώνια  
8. Κάνω πικνικ στο πάρκο  
9. Οργανώνων ένα πάρτι σε ένα κέντρο διασκέδασης  
10. Οργανώνω ένα απόγευμα για καφέ/παγωτό/ρόφημα 
 

Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  

 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
 

o Αγορά εισιτηρίων σε μια συναυλία, σε έναν αθλητικό αγώνα, στο θέατρο, στο 
μουσείο; 

o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 
στο καφέ; 

o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζει-ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα; 

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 
Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
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2 Οργάνωση ενός πάρτι 
2.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων διοργανώνει ένα πάρτι. 
 

2.2 Προετοιμασία  
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε 
στην επιχείρηση.   
 

2.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη 
ομάδα ατόμων.  
 
Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 
Που θα πάτε;  
Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  
Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  
Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  
Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  
Πώς θα ντυθείτε;  
Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο 
συμμετέχων να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
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Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  

 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
 
Για την επιχείρηση: 
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Πάρτι 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

 
Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 
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3 Ψώνια 
3.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων θα πάει στην αγορά. 
 

3.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

3.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη ομάδα 
ατόμων.  
 
Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο συμμετέχων 
να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
 Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  
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 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
 
Για την επιχείρηση: 
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Ψώνια 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

  
Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 

 

 

4 Κινηματογράφος, Θέατρο 
4.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων θα επισκεφετεί το σινεμά ή το θέατρο. 
 

4.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

4.3 Εκτέλεση 

Συζήτηση σε κύκλο 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη 
ομάδα ατόμων.  
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Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο 
συμμετέχων να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
 Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  

 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
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Για την επιχείρηση: 

 

Σινεμά ή Θέατρο 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

 
Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 
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5 Επίσκεψη στο κομμωτήριο 
5.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων επισκέπτεται ένα κομμωτήριο. 
 

5.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

5.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη 
ομάδα ατόμων.  
 
Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο 
συμμετέχων να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
 Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  
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 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
 
Για την επιχείρηση: 
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Κομμωτήριο 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 
 

6 Αθλητικό στάδιο 
6.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων πηγαίνει στο αθλητικό στάδιο. 
  

6.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

6.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη 
ομάδα ατόμων.  
 
Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
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κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο 
συμμετέχων να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
 Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  

 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
Για την επιχείρηση: 
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Αθλητικό στάδιο  
 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

 
Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 
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7 Εστιατόριο 
7.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων πηγαίνει στο εστιατόριο. 
 

7.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

7.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη 
ομάδα ατόμων.  
 
Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο 
συμμετέχων να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
 Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  

 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 



                                                                                                    ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ  
 

  

2017-1-RO01-KA204-037465 18 

 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
 
Για την επιχείρηση: 
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Εστιατόριο 
 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

 
Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 

 

 

8 Πικνίκ 
8.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων θα πάει για πικνίκ. 
 

8.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

8.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη 
ομάδα ατόμων.  
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Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο 
συμμετέχων να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
 Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  

 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
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Για την επιχείρηση: 

 

Πικνίκ 
 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

 
Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 
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9 Ντίσκο 
9.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων θα πάει στη Ντίσκο. 

9.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

9.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη 
ομάδα ατόμων.  
 
Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο 
συμμετέχων να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
 Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  
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 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
 
Για την επιχείρηση: 
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Ντίσκο 
 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

 
Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 

 

 

10 Συναυλία 
10.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων θα πάει σε μια συναυλία. 
  

10.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

10.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη 
ομάδα ατόμων.  
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Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο 
συμμετέχων να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
 Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  

 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 

 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα). 
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Για την επιχείρηση: 
 

 

Συναυλία 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

 
Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 
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11 Απογευματικό τσάι 
11.1 Περίληψη 
Ο συμμετέχων θα πάει για απογευματικό τσάι. 
 

11.2 Προετοιμασία 
Επικοινωνία με την επιχείρηση που θα επισκεφτείτε 
Θα πρέπει να κανονιστεί μια συνάντηση με την επιχειρήση που θα επισκεφτείτε, έτσι ώστε 
να τους εξηγήσετε τον τρόπου που θα πρέπει να διαχειριστούν τον συμμετέχοντα.   
Το φυλλάδιο που υπάρχει στο παράρτημα μπορείτε να το εκτυπώσετε και να το δώσετε στην 
επιχείρηση.   
 

11.3 Εκτέλεση 
Συζήτηση σε κύκλο 
Η επιλογή να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε κύκλο σε μικρή ή σε μεγάλη ομάδα 
εξαρτάται από τις επιλογές που καλούνται να πάρουν οι συμμετέχοντες.  
 
Εάν κάποιοι συμμετέχοντες έχουν επιλέξει την ίδια δραστηριότητα, μπορείτε να 
πραγματοποιήσετε τη συζήτηση σε μικρή ομάδα. Εάν υπάρχουν αρκετές διαφορετικές 
επιλογές, τότε θα επιλέξετε να διενεργήσετε μια γενική ομαδική συζήτηση σε μεγάλη 
ομάδα ατόμων.  
 
Η συζήτηση σε κύκλο έχει ως στόχο να ανατρέξετε πίσω στην εκπαίδευση σχετικά με τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να συζητήσετε με τους συμμετέχοντες τι θα πρέπει να 
κάνουν και εάν είναι ξεκάθαρα σε αυτούςτα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. Οι 
ερωτήσεις μπορεί να είναι οι εξής: 
 

 Που θα πάτε;  

 Πώς θα πάτε; Γνωρίζετε τη διαδρομή;  

 Ξέρετε πόσο θα κοστίσει;  

 Έχετε αρκετά χρήματα μαζί σας;  

 Τι θα κάνετε εάν χρειαστείτε βοήθεια;  

 Πώς θα ντυθείτε;  

 Πώς θα συμπεριφερθείτε;  
 
Ο στόχος είναι να παραμείνει ο επιβλέπων της όλης διαδικασίας στο παρασκήνιο όσο 
περισσότερο γίνεται και να δοθεί η ευκαιρία στον συμμετέχοντα να διενεργήσει τη 
δραστηριότητα όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Για αυτό τον λόγο, είναι σημαντικό ο 
συμμετέχων να εξηγήσει όσο καλύτερα μπορεί τα βήματα που πρόκειται να ακουθήσει.  
 
 Πρακτική εφαρμογή 
• Σε μικρές ομάδας των 3 συμμετεχόντων μαζί με έναν επιβλέποντα 
• Ανεξάρτητα με έναν επιβλέποντα 
Ο συμμετέχων ανακοινώνει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει και αυτά εκτελούνται 
ένα ένα.  

 Πρόσβαση στον προορισμό-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί; 
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 Πληρωμή του μέσου μεταφοράς; 

 Άφιξη στον προορισμό 

 Στη συζήτηση με την επιχείρηση; 
o Αγορά εισιτηρίων για μια συναυλία, για έναν αθλητικό αγώνα, για το θέατρο, για το 

μουσείο; 
o Κράτηση/ραντεβού στο κομμωτήριο, στο μπόουλιγνκ, στο μίνι γκολφ, στο εσιατόριο, 

στο καφέ; 
o Διοργάνωση πάρτι, πικνίκ ή πάρτι γενεθλίων; 
o Ψώνια, παγωτό σε ένα παγωτατζίδικο 
 

 Που θα πρέπει να πάω;-ποιο τραπέζι=ποιο δωμάτιο-ποια δουλειά-ποια σειρά-ποια 
καρέκλα;  

 Πληρωμή-πώς θα ζητήσω τον λογαριασμό-πόσο θα κοστίσει-θα πάρω απόδειξη-πόσα 
χρήματα θα πάρω ως ρέστα; 

 Εάν υπάρχει κάποιος χάρτης-Πώς μελετώ έναν χάρτη;-Πρέπει να ζητήσω βοήθεια;  

 Πώς ζητάω βοήθεια από κάποιον υπάλληλο;  

 Επιστροφή στο σπίτι-περπάτημα-δημόσια συγκοινωνία-ταξί 
 

Αξιολόγηση 
Αξιοποιώντας τον διάλογο, η δραστηριότητα αξιολογείται και η φόρμα αξιολόγησης 
ολοκληρώνεται (βλέπε παράρτημα).  
Για την επιχείρηση: 
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Απογευματικό τσάι 
 

 Μιλήστε στο άτομο με τις αναπηρίες.  

 Εξασφαλίστε και διατηρήστε οπτική επαφή με το άτομο με τις αναπηρίες. 

 Εάν δεν είναι εφικτό, εμπλέξτε τον επιβλέποντα στη συζήτηση. 

 Μιλήστε μαζί τους όχι για αυτούς. 

 Μιλήστε σαν να απευθύνεστε σε κάποιον ενήλικα και όχι χρησιμοποιώντας τόνο 
σαν να απευθύνεστε σε παιδί.  

 Δείξτε υπομονή και δώστε αρκετό χρόνο στο άτομο για να αντιδράσει. Μερικοί 
είναι αρκετά αργοί.  

 Σιγουρευτείτε ότι γίνεστε κατανοητοί, επαναλαμβάνοντας αυτά που λέτε.  

 Χρησιμοποιήστε εύκολες λέξεις και σύντομες προτάσεις.  

 Ρωτήστε εάν κάποιος χρειάζεται βοήθεια με την ανάγνωση.  

 Να είστε ξεκάθαροι κατά τον έλεγχο. 

 Πείτε στο άτομο πόσο κοστίζει αυτό που αγοράζει και ρωτήστε εάν θέλει 
απόδειξη. 

 Μην φοβηθείτε να μιλήσετε σε ένα άτομο με αναπηρίες σύμφωνα με το πώς 
θεωρείτε ότι θα πρέπει να μιλήσετε. Εάν είναι απαραίτητο, συντονιστείτε με έναν 
επιβλέποντα.  

 
Ευχαριστούμε που δέχεστε άτομα με αναπηρίες στην επιχείρησή σας. 
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12 Φόρμα αξιολόγησης 
 

Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις κυκλώνοντας το κατάλληλο σύμβολο. 
 

Που πήγα; 
 

 
 

Ζωγραφίζω ή γράφω τη 
δραστηριότητα στην οποία 

συμμετείχα 
 
 
 

Μου άρεσε; 

 

Ήμουν αρκετά προετοιμασμένος για τη 
δραστηριότητα αυτή; 
 

 

Κατάφερα να φτάσω στον προορισμό μου; 
Χρησιμοποιήσα σωστά τα μέσα μεταφοράς; 
 

 

Κατάφερα να διαχειριστώ τη πληρωμή και τα 
χρήματα αποτελεσματικά; 
 

 

Πώς ήταν η συμπεριφορά μου, η γενικότερη στάση 
μου; 
 

 

Ζήτησα βοήθεια; 
 

 

Θα ήθελα να επαναλάβω τη δραστηριότητα αυτή; 
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ΕΤΑΙΡΟΙ  

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 
www.sindrom-down.ro 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALY 
www.aipd.it 

 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL – THE 
NETHERLANDS 

www.downkidsinternational.com 
 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ROMANIA 
www.ucv.ro 

 
 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GREECE 
www.auth.gr 

 
 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 
www.downturkiye.com 

 

Το υλικό παρήχθη με την χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο αυτού του 
υλικού είναι αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων ενώ η Εθνική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

φέρουν ευθύνη για πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το πληροφοριακό περιεχόμενo. 

 
Το DS LEISURE 

Προάγει τη 
συμμετοχή των 

ατόμβν με 
σύνδρομο Down σε 

ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες.   

 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/
http://www.downturkiye.com/

