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Λίγα λόγια για τη μπάλα
Η παγκόσμια καμπάνια «A Ball for All» έχει ως στόχο τη δωρεάν δι
ανομή μπαλών και για τυφλά παιδιά. Η καινοτόμος αυτή μπάλα σε
παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργήθηκε από τον Ηλία Μάστορα και το
σωματείο Όραμα Νέων Youthorama. Είναι μια μπάλα σχεδιασμένη
να είναι ελαφρύτερη από τη μπάλα που χρησιμοποιείται στο ποδό
σφαιρο τυφλών, μικρότερου μεγέθους και με ενσωματωμένα κου
δουνάκια, ειδικά για να παίζουν και παιδιά με πρόβλημα όρασης.
Η ξεχωριστή αυτή καμπάνια υποστηρίχθηκε την πρώτη της χρονιά
από το Erasmus+ Αθλητισμός, UEFA Foundation for Children, Save
the Dream Qatar Foundation, Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθη
σης – Erasmus+ Νεολαία. Μέσω αυτών των προγραμμάτων αλλά
και άλλων χορηγών, έχουν ήδη μοιραστεί πάνω από 3.000 μπάλες
σε 99 χώρες στις 5 ηπείρους.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε το promo video της καμπάνιας
στην ιστοσελίδα μας www.aballforall.eu και να ανατρέξετε σε πε
ρισσότερες πληροφορίες για το φορέα μας www.youthorama.gr

Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες
και ελπίζουμε πως θα γίνετε κι εσείς αρωγοί στο όραμά μας:
Η ειδική μπάλα, ως εργαλείο ένταξης, να κουδουνίσει
σε κάθε σπίτι και σχολείο παιδιού με πρόβλημα όρασης
ώστε να μπορούν να παίζουν όλα τα παιδιά μαζί.

Εκπαιδευτικό εργαλείο με τη χρήση της μοναδικής
μπάλας και για τυφλά παιδιά
Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό εργαλείο έχει εγκριθεί ποιοτικά από
το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής όπου υποβλήθηκε
ολοκληρωμένο και έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας για
όλα τα σχολεία, γενικά και ειδικά, και για όλες τις βαθμίδες (Νηπι
αγωγεία – Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια).
Είναι σημαντικό να εισάγουμε τον όρο τυφλότητα στα παιδιά. Γνω
ρίζουμε πως θεωρητικά μια τέτοια έννοια δεν μπορεί να γίνει αντι
ληπτή αφού κανείς μας δεν έχει μπει ούτε μια μέρα στα «παπού
τσια του άλλου».
Είναι απαραίτητο λοιπόν με ένα εργαλείο 15 ασκήσεων – παιχνι
διών, να ενεργοποιήσουμε την ενσυναίσθηση των παιδιών και κατ’
επέκταση και των ενηλίκων (καθηγητών, γονέων, κηδεμόνων) για
την καλύτερη αφομοίωση της έννοιας της τυφλότητας.
Ο φορέας υλοποίησης είναι το Όραμα Νέων Youthorama με δωρη
τή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Υπεύθυνος καμπάνιας είναι ο Ηλίας
Μάστορας mastorasgreece@gmail.com, περισσότερες πληροφορί
ες για τη δράση «Λευκές Σημαίες» των σχολείων και τα εργαστήρια
διατίθενται στην ιστοσελίδα www.aballforall.eu

Άσκηση 1 Ζευγάρια
Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζευ
γάρια. Το ένα κλείνει τα μά
τια και το άλλο ορίζεται ως
οδηγός. Με τη βοήθεια ήχων
ο οδηγός προσπαθεί να κα
θοδηγήσει το παιδί με τα
κλειστά μάτια κάνοντας μια
διαδρομή ανάμεσα από τα
εμπόδια. Με παλαμάκια, με
ένα κουδουνάκι, χτυπώντας
δύο ξυλάκια. Σε μια απλή
έκδοση της άσκησης, τα ζευγάρια περπατάνε δεμένοι στα χέρια,
όπου το άτομο που δεν βλέπει είναι από την εσωτερική πλευρά για
λόγους ασφαλείας. Σε λίγη ώρα, μπορούν να ξεκινήσουν ζέσταμα
τρέχοντας σιγά σιγά. Παροτρύνουμε τα παιδιά να δοκιμάσουν και
τους δύο ρόλους. Συζητάμε για το πως ένιωσαν ως τυφλοί και
πως ως οδηγοί. Αναλύουμε και εξηγούμε τη σπουδαιότητα της αλ
ληλεγγύης και πως το να είμαστε χρήσιμοι μας κάνει να νιώθουμε
λίγο πιο ευτυχισμένοι.
Διαπιστώνουμε πως όταν έχουμε κλειστά τα μάτια μας σε συνθή
κη τυφλότητας όλες οι υπόλοιπες αισθήσεις μας βρίσκονται σε
διέγερση. Ακούμε καλύτερα, μυρίζουμε καλύτερα, η αίσθηση της
αφής μεγεθύνεται.

Άσκηση 2 Χέρια Ψηλά
Χωρίζουμε τους συμμε
τέχοντες σε 2 ή 3 ομάδες.
Εξηγούμε την πρώτη φάση
του παιχνιδιού, όπου όλοι
έχουν τα χέρια τους ψηλά
και το τελευταίο άτομο της
κάθε ομάδας δίνει τη μπά
λα στα χέρια του μπροστι
νού χωρίς εκείνο το άτομο να γυρίζει το κεφάλι προς τα πίσω.
Μόλις η μπάλα φτάσει στο άτομο που βρίσκεται πιο μπροστά από
την υπόλοιπη ομάδα, τρέχει πίσω και δίνει τη μπάλα στα χέρια του

τελευταίου ατόμου. Μόλις κάνουν μία δοκιμή, ανεβάζουμε τη δυ
σκολία εξηγώντας πως το τελευταίο άτομο στην κάθε ομάδα θα
φοράει μάσκα ενώ όλα τα υπόλοιπα άτομα θα βλέπουν σε όλη τη
διάρκεια του παιχνιδιού. Είναι παιχνίδι ταχύτητας με νικήτρια ομά
δα αυτή που το άτομο με τα κλειστά μάτια θα βρεθεί στην πρώτη
θέση κρατώντας τη μπάλα στα χέρια.

Άσκηση 3 Μπάλα μουσικής
Ομαδικό παιχνίδι ταχύτητας όπου ένας παίκτης από την κάθε ομάδα
όταν ακούσει τη μπάλα που
κουνάει ο διαιτητής από τη
δική του πλευρά, πρέπει
να τη βρει πιο γρήγορα. Η
κάθε ομάδα βρίσκεται σε
απόσταση 20 μέτρων μετα
ξύ τους, και τα άτομα που
κουνάνε τη μπάλα βρίσκο
νται στη μέση της απόστα
σης. Ο κάθε παίκτης της
ομάδας έχει ένα μοναδικό
νούμερο σε αύξοντα αριθμό και κάθονται ο ένας δίπλα από τον
άλλο με κλειστά μάτια περνώντας τη μπάλα με τα χέρια μπροστά
από το κορμί τους. Οι δύο διαιτητές, ένας από την κάθε ομάδα,
φωνάζουν εναλλάξ ένα τυχαίο νούμερο, κουνούν τη μπάλα με τα
χέρια τους και το άτομο που ακούει το νούμερο από την πλευρά του,
τρέχει πιο γρήγορα να την πιάσει ενώ ο αντίπαλος τρέχει στον άλλο
διαιτητή. Όλοι πρέπει να δοκιμάσουν από μία φορά και η νικήτρια
ομάδα είναι αυτή που έχει κερδίσει περισσότερες φορές.

Άσκηση 4 Στα γόνατα
Ομαδικό παιχνίδι ταχύτη
τας δύο ομάδων, ένας παί
κτης από την κάθε ομάδα
είναι στη μία πλευρά καθι
στός με κλειστά μάτια και
πρέπει να ανταλλάσει τη

μπάλα με κάθε καθιστό συμπαίκτη που βρίσκονται σε σειρά ο ένας
πίσω από τον άλλο. Ο παίκτης με κλειστά μάτια κάθεται σε απόστα
ση 5 μέτρων από την υπόλοιπη καθιστή ομάδα που έχει κατεύθυν
ση προς αυτό το άτομο. Όταν ο παίκτης που ήταν πρώτος στη σει
ρά, επανέρχεται στην αρχική του θέση, έχουμε τη νικήτρια ομάδα.

Άσκηση 5 Μύλος
Ομαδικό παιχνίδι όπου το
άτομο χωρίς όραση στέκεται
στη μέση, ακούει τον ήχο ανά
μεσα στα πόδια ενός αντίπα
λου παίκτη και προσπαθεί να
περάσει τη μπάλα κάτω από
τα πόδια, ρίχνοντας με τα χέ
ρια. Όλα τα άτομα πρέπει να
περάσουν και από τους δύο ρόλους, του ατόμου με κλειστά μά
τια και του ατόμου που χτυπάει παλαμάκια ανάμεσα στα ανοιχτά
πόδια του. Νικήτρια η ομάδα που έχει περισσότερες επιτυχημένες
προσπάθειες όταν δοκιμάσουν όλοι με κλειστά τα μάτια.

Άσκηση 6 Γέφυρες
Ομαδικό παιχνίδι, η μία ομά
δα με 1 παίκτη στην κάθε μία
από τις 2 πλευρές σε από
σταση 10 μέτρων, ρίχνουν
τη μπάλα ενώ η άλλη ομάδα
με 2 παίκτες στη μέση πρέπει
να κινηθούν και να περάσει η
μπάλα ανάμεσα από τα πόδια
τους. Οι παίκτες της ομάδας
που ρίχνουν βλέπουν ενώ ό
σοι είναι στη μέση φοράνε μάσκες. H μπάλα πρέπει να καταλήγει
στον απέναντι συμπαίκτη όταν ρίχνεται, ειδάλλως χάνεται ο πόντος
για την ομάδα των ρίψεων. Οι δύο παίκτες στη μέση βρίσκονται σε
απόσταση 3 μέτρων ο ένας μπροστά από τον άλλον. Όσες φορές
τα καταφέρει η δυάδα στη μέση, τόσους πόντους προσφέρει μέχρι

να χάσει στην άλλη ομάδα που κερδίζει παντα τον τελευταίο πόντο.
Αν η μπάλα πετύχει τα πόδια ενός παίκτη που βρίσκεται στη μέση,
συνεχίζει η δυάδα για τελευταία φορά αλλά παίρνει πόντο η ομά
δα που ρίχνει τη μπάλα.

Άσκηση 7
Μπόουλινγκ τυφλών
Χωρίζουμε τους συμμετέχο
ντες σε μικρότερες ομάδες.
Τοποθετούμε μέσα σε επιδα
πέδιο τρίγωνο από χαρτοται
νία, 6 μπάλες ως εξής: 3 στη
βάση, 2 στη μέση και 1 μπά
λα στην κορυφή. Ορίζουμε
με χαρτοταινία σημείο βολής
του κάθε συμμετέχοντα της μπάλας προς τις υπόλοιπες 6, σε από
σταση 6μέτρων. Ο κάθε παίκτης έχει δύο προσπάθειες ενώ ο συ
μπαίκτης λειτουργεί ως οδηγός χτυπώντας παλαμάκια πάνω από
τις μπάλες ώστε να προσανατολιστεί. Ένας πόντος δίνεται για κάθε
μπάλα που φεύγει εκτός του τριγώνου, είτε στην πρώτη είτε στη
δεύτερη προσπάθεια. Αν στην πρώτη προσπάθεια, φύγουν και οι
6 μπάλες τότε οι κερδισμένοι πόντοι διπλασιάζονται από 6 σε 12.

Άσκηση 8 Γκόλμπολ
τερματοφυλάκων
Ομαδικό παιχνίδι goalball κα
θιστών, η κάθε ομάδα φορά
ει μάσκες ενώ βρίσκονται σε
απόσταση 10 μέτρων, ο κάθε
παίκτης ρίχνει συρτά τη μπάλα
με σκοπό να περάσει ανάμεσα
από τους αντίπαλους παίκτες που κάθονται σε απόσταση 5μ. Η νι
κήτρια ομάδα είναι αυτή που έχει περισσότερες αποκρούσεις στη
διάρκεια χρόνου που θα συμφωνηθεί πχ 2 λεπτά παιχνιδιού ή η
ομάδα που θα κερδίσει 10 πόντους πρώτη με διαφορά 2 πόντων
από την αντίπαλη ομάδα.

Άσκηση 9
Κατοχή μπάλας
Χωρίζουμε την ολο
μέλεια σε 2 ομάδες.
Οι συμμετέχοντες δη
μιουργούν δύο σει
ρές, ο ένας πίσω από
τον άλλον. Φορούν
τις μάσκες δημιουρ
γώντας τυφλότητα σε
όλους. Σε απόσταση 6μ στέκεται ένα μέλος απέναντι από την κάθε
ομάδα και ορίζουν την έναρξη του παιχνιδιού. Οι πρώτοι από την
κάθε σειρά έχουν τη μπάλα στα πόδια και προσπαθούν κατέχοντας
τη μπάλα να φτάσουν απέναντι, να κάνουν ένα γύρο από το βοηθό
και να επιστρέψουν τη μπάλα στο επόμενο μέλος της ομάδας. Η
ομάδα που κερδίζει είναι εκείνη όπου όλα τα μέλη της δοκιμάσουν
επιτυχημένα.

Άσκηση 10
Ομαδικό χτύπημα από τα 8μέτρα σε στόχο
Χωρίζουμε την ολομέλεια σε τριάδες. Η κάθε τριάδα αγωνίζεται
με τις υπόλοιπες τριάδες με σκοπό να πετύχει περισσότερες φορές
το στόχο. Τρεις είναι οι ρόλοι στην κάθε ομάδα και όλοι οι παίκτες
εναλλάσονται: Παίκτης σε απόσταση 8 μέτρων όπως στο διπλό πέ
ναλτι ποδοσφαίρου τυφλών, παίκτης με κλειστά μάτια σε απόστα
ση 8 μέτρων από άλλο στόχο και οδηγός πίσω από το στόχο του
παίκτη με τη μάσκα
για να βοηθήσει στον
προσανατολισμό.

Άσκηση 11
Πέναλτι 6μέτρων με οδηγούς και τερματοφύλακα
Χωρίζουμε την ολομέλεια σε 3 ομάδες, όπου κάθε μέλος θα έχει
ένα νούμερο. Τρεις είναι οι ρόλοι όπου το κάθε άτομο θα δοκιμά
σει: Παίκτης με κλειστά μάτια που χτυπάει ένα πέναλτι από τα 6
μέτρα, τερματοφύλακας που βλέπει και προσπαθεί να αποκρούσει
τη μπάλα από τη γραμμή του τέρματος 3μ x 2μ ύψους και οδηγός
πίσω από το κέντρο της εστίας που προσανατολίζει τον παίκτη που
φοράει μάσκα. Νικήτρια ομάδα είναι όποια έχει ευστοχήσει σε πε
ρισσότερα πέναλτι. Στην πρώτη προσπάθεια ξεκινούν όσοι έχουν
το νούμερο 1 από την κάθε
ομάδα, μετά αλλάζοντας ρό
λους με τη σειρά όσοι έχουν
το νούμερο 2. Όταν ολοκλη
ρωθεί η σειρά, ξεκινάμε πάλι
από το νούμερο 1 αλλάζοντας
ρόλους και αυτό θα γίνει για
3η και τελευταία φορά ώστε
όλοι να έχουν δοκιμάσει όλες
τις θέσεις ρόλων.

Άσκηση 12
Ομαδικό ποδόσφαιρο γκολφ
Χωρίζουμε την ομάδα σε υποομάδες των τριών ατόμων. Σκοπός
της ομάδας είναι να σταματήσει η μπάλα μέσα στο επιδαπέδιο στε
φάνι με λιγότερα λακτίσμα
τα. Τρεις είναι οι ρόλοι της
κάθε ομάδας, όπου ο κάθε
παίκτης εναλλάσεται: Παί
κτης που φοράει τη μάσκα
και πηγαίνει μετά το προη
γούμενο χτύπημα να βρει
τη μπάλα για να τη λακτίσει
προς το στεφάνι, συνοδός
που περπατάει μαζί με το
άτομο που φοράει τη μάσκα

ώστε να εντοπίσει τη μπάλα και οδηγός πάνω από το στεφάνι ώστε
με τη φωνή όταν είναι σε μακρινή απόσταση ή με παλαμάκια πάνω
από το στεφάνι σε κοντινή απόσταση, να βοηθήσει στον προσα
νατολισμό. Ιδανικά να έχουμε 2 επιδαπέδια hula-hoops ώστε να
αλλάξουν ρόλους και μετά την πρώτη επιτυχία να κατευθυνθούν
προς το 2ο σταφάνι σε απόσταση 10 μέτρων

Άσκηση 13
Διπλή Τρίλιζα
Ομαδική τρίλιζα ταχύτη
τας, η κάθε ομάδα συμμε
τέχει με συνοδό και 3 παι
διά που φοράνε μάσκα.
Οι δύο ομάδες κάθονται
απέναντι σε απόσταση
20μέτρων ενώ στη μέση
έχουμε τοποθετήσει 9
στεφάνια, 3 σε κάθε σει
ρά. Δίνουμε 3 μπάλες στην κάθε ομάδα, διαφορετικών ειδών ανά
μεσα στις δύο ομάδες πχ. σε χρώμα. Δένουμε τα μάτια των τριών
παιδιών της κάθε ομάδας που έχουν στα χέρια την κάθε μπάλα.
Όταν ξεκινάει το παιχνίδι ταχύτητας, ένας παίκτης βλέπει και τρέ
χει μαζί με το άτομο που φοράει τη μάσκα και βοηθάει να τοποθε
τήσει τη μπάλα σε άδειο στεφάνι. Όταν επιστρέφουν στη γραμμή
εκκίνησης, το άτομο συνοδός αφήνει τον πρώτο παίκτη και παίρνει
το 2ο άτομο που φοράει μάσκα για να τοποθετήσουν τη 2η μπάλα.
Το ίδιο συμβαίνει και με το 3ο άτομο που φοράει μάσκα με σκοπό
η ομάδα τους να είναι πιο γρήγορη στη σωστή τοποθέτηση των 3
μπαλών για τρίλιζα, είτε οριζόντια είτε κάθετα είτε διαγώνια. Αν
δεν έχει πραγματοποιηθεί η τρίλιζα, επιστρέφει η 3η δυάδα και ξε
κινάει η πρώτη δυάδα για δεύτερη φορά. Σκοπός να αλλάξουν μία
μπάλα σε ελεύθερο στεφάνι ώστε να πραγματοποιηθεί η τρίλιζα.
Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να συμπληρωθεί η τρίλιζα από την
πιο γρήγορη ομάδα.

Άσκηση 14 Σκοτεινός Λαβύρινθος
Διαμορφώνουμε ένα μεγάλο ενιαίο χώρο (αίθουσα, γυμναστήριο,
αυλή) με εμπόδια. Μια καρέκλα, ένα τραπέζι, έναν ακίνητο άνθρω
πο, ένα ποτήρι με νερό στο πάτωμα κλπ). Τα παιδιά ή οι ενήλικες
κλείνουν τα μάτια τους. Αυτή τη φορά πρέπει να προχωρήσουν
μέσα στην αίθουσα χωρίς να σκοντάψουν σε κάποιο από τα αντι
κείμενα που υπάρχουν στο χώρο. Πάντα με την ασφαλή παρακο
λούθηση του εκπαιδευτή. Οι συμμετέχοντες κατανοούν πως η ζωή
και η καθημερινότητα ενός τυφλού παιδιού είναι αρκετά δύσκολη.
Είναι εξίσου σημαντικό να συ
ζητήσουμε για το πως νιώθουν
οι συμμετέχοντες με αυτή την
άσκηση.
Αντιλαμβανόμαστε
πως ενώ εκείνοι σε λίγες στιγ
μές θα έχουν ξανά την όραση
τους για τους περισσότερους
τυφλούς ανθρώπους η τυφλό
τητα θα τους ακολουθεί μέχρι
το τέλος της ζωής τους.

Άσκηση 15 Ανθρώπινη Αλυσίδα
Δημιουργούμε μία ασφαλή περιοχή, περιφραγμένη με σχοινί ώστε
να έχουν ελεύθερο χώρο να κινηθούν οι συμμετέχοντες. Καλού
με τους συμμετέχοντες να δέσουν τα μάτια τους με μάσκα και να
κινηθούν στις 4 γωνίες του χώρου προσέχοντας την ταυτόχρονη
παρουσία των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Βγάζουν τις μάσκες και
δίνουμε post it στον κάθε συμμετέχοντα (σε braille για τα τυφλά
παιδιά) όπου στο κάθε χαρτάκι αναγράφει ένα νούμερο μοναδικό,
μέχρι το τελικό νούμερο των συνολικών συμμετεχόντων πχ αν εί
ναι 20 συμμετέχοντες, τα νούμερα είναι 1-20. Μόλις κλείσουν τα
μάτια, περιγράφουμε το στόχο της άσκησης: Μέσα σε 10 λεπτά,
χωρίς να μιλούν και να βλέπουν, θα πρέπει να δημιουργήσουν μία
ανθρώπινη αλυσίδα συνδεδεμένη ανάλογα με το νούμερό τους. Το
νούμερο 1 να είναι δίπλα στο νούμερο 2 το οποίο να είναι ανάμε
σα στο 1 και 3 κ.ο.κ. Στο τέλος των 10 λεπτών, ανοίγουν τα μάτια
και ελέγχουμε αν τα κατάφεραν. Αν δεν ήταν επιτυχημένη η πρώτη
προσπάθεια, τότε δίνουμε 10 λεπτα να κουβεντιάσουν τη στρα

τηγική τους ώστε να προ
σπαθήσουν εκ νέου με
νέα διανομή νούμερων.
Σημαντική είναι η εισα
γωγή των παιδιών από το
ασφαλές πεδίο της όρα
σης στο ‘’ανασφαλές’’
πεδίο της τυφλότητας.
Εξηγούμε στα παιδιά πως
το παιχνίδι έχει ως στόχο
να δημιουργήσουμε ως ομάδα μια σειρά από τον αριθμό 1 ως τον
αριθμό του τελευταίου συμμετέχοντα. Αν για παράδειγμα η ομάδα
μας αποτελείται από 20 άτομα πρέπει να φτιάξουμε μια σειρά από
το 1 ως το 20. Εξηγούμε πως αυτό θα γίνει με τα μάτια εντελώς
κλειστά. Η ομάδα θα ορίσει από πριν ένα κοινό κώδικα επικοινω
νίας όπου χωρίς να βλέπουν και χωρίς να μιλούν θα πρέπει να
σχηματίσουν τη σειρά χωρίς να μπερδευτούν οι αριθμοί.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να εργαστούν όλα τα παιδιά σαν ομά
δα και να προσπαθήσουν να βρουν ένα κοινό κώδικα για να επικοι
νωνήσουν χωρίς την ασφάλεια της όρασης τους.
Ο εκπαιδευτικός αντίκτυπος της συγκεκριμένης άσκησης είναι η
μεγέθυνση της συναίσθησης ενός ανθρώπου που βλέπει, κατανο
ώντας τις ικανότητες ενός τυφλού ανθρώπου. Πως ένας τυφλός
άνθρωπος μπορεί με ένα συγκεκριμένο κοινό κώδικα να γίνει ενερ
γός, χρήσιμος, αποτελεσματικός και συγχρόνως χαρούμενος και
ενταγμένος στο κοινωνικό σύνολο.

Λίγα λόγια για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2019-2020
Φέτος, στη δεύτερη χρονιά της
καμπάνιας, υποβάλλαμε το εκπαι
δευτικό πρόγραμμα στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων και
πιστοποιήθηκε για όλα τα σχολεία
της χώρας μας από το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Η ετήσια πιλοτική του φάση υπο
στηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύ
ρος Νιάρχος και περιλαμβάνει τη
δωρεάν διανομή εκπαιδευτικού
πακέτου για κάθε παιδί και κάθε
σχολική μονάδα όπου φοιτά. Ανα
λυτικά περιέχει: την ειδική μπάλα,
ειδική μάσκα, ψηφιακό υλικό με 15
ασκήσεις με τη χρήση της ειδικής
μπάλας και με αφήγηση των κανο
νισμών, έντυπο υλικό για βλέπο
ντες αλλά και σε γραφή braille.
Έχει ήδη χαρτογραφηθεί τριψή
φιος αριθμός σχολείων όπου θα
ταχυδρομηθούν από το δικαιούχο
φορέα Όραμα Νέων Youthorama
τα πακέτα με την έναρξη της σχο
λικής χρονιάς ενώ θα γίνει σε

επιλεγμένα σχολεία επιτόπια πα
ρέμβαση για την ποιοτική έρευνα
του προγράμματος. Έχει εκπονηθεί
μελέτη αξιολόγησης του προγράμ
ματος ενώ πιλοτικά θα πραγμα
τοποιηθεί η εκδήλωση απονομής
«Λευκές Σημαίες» στα σχολεία που
θα υλοποιήσουν δράσεις με στόχο
τον «Αθλητισμό για όλους».
Ευελπιστούμε ότι από την πιλοτική
του φάση θα αξιολογηθούν θετικά
οι τρεις πυλώνες παρέμβασης με
τη χρήση της καινοτόμου μπάλας:
• Προσωπικής ανάπτυξης των παι
διών με πρόβλημα όρασης στα ει
δικά σχολεία
• Συμπερίληψης των παιδιών με
πρόβλημα όρασης σε γενικά σχο
λεία
• Ενσυναίσθηση και κοινωνικής
ευαισθητοποίησης στη μαθητική
κοινότητα όπου δε φοιτούν παιδιά
με πρόβλημα όρασης στα σχολεία
τους
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