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Τι είναι η αναπηρία;

Τι είναι αναπηρία; - ΔΩΣΕ ΖΩΗ
Από εποχή σε εποχή και από κοινωνία σε
κοινωνία ο όρος αναπηρία έχει
προσεγγιστεί με πολλούς διαφορετικούς
τρόπους Από εποχή σε εποχή και από
κοινωνία σε κοινωνία ο όρος αναπηρία
έχει προσεγγιστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (2008), σε μια προσπάθεια να συμπεριλά...

DOSEZOI

Η Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
του Ο.Η.Ε. αποτελεί το πρώτο νομικά
δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα
δικαιώματα.
(υπάρχει και στην ελληνική γλώσσα)

Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (CRPD)
Convention Ratifications/Accessions: 175
Signatories*: 160 Optional Protocol
Ratifications/Accessions: 92 Signatories*:
92 (* Signatories include countries or
regional integration organizations that have signed the Convention and
its Optional Protocol) The Convention on the Rights of Persons with
Disabilities and its Optional Protocol ( A/RES/61/106) was adopted on 13
December 2006 at the United Nations Headquarters in New York, and
was opened for signature on 30 March 2007.
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Ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικού
υλικού σε θέματα αναπηρίας
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«Πάμε μαζί…» - κινητική αναπηρία
Οι άνθρωποι με κινητική αναπηρία ζουν, αναπτύσσονται και μαθαίνουν στον
ίδιο κόσμο που ζούμε όλοι μας. Είναι ίσοι κι εξίσου σημαντικοί με όλα τα
μέλη μιας κοινωνίας. Η ταινία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης φωτίζει με
ιδιαίτερη ευαισθησία το σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο της κινητικής
αναπηρίας τονίζοντας τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας στη ζωή όλων μας.
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"Πάμε μαζί..." - κινητική αναπηρία
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο Οι
άνθρωποι με κινητική αναπηρία ζουν,
αναπτύσσονται και μαθαίνουν στον ίδιο
κόσμο που ζούμε όλοι μας. Είναι ίσοι κι
εξίσου σημαντικοί με όλα τα μέλη μιας
κοινωνίας. Η ταινία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης φωτίζει με
ιδιαίτερη ευαισθησία το σύνθετο και πολυδιάστατο φαινόμενο της
κινητικής αναπηρίας τονίζοντας τη σπουδαιότητα της επικοινωνίας
στη ζωή όλων μας.
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ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Ένα
πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών
στη διαφορά και για την καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης
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Η φίλη μου η Ζωή
Ο στόχος του αυτής της μικρής ιστορίας   είναι  να ενημερώσει και  να
εκπαιδεύσει παιδιά αλλά και ενήλικες  για τα δικαιώματα των παιδιών με
αναπηρία αλλά και για το πώς εμείς θα πρέπει εμείς να τους 
συμπεριφερόμαστε.

Ιστορίες Ζωής απο την ΕΛΕΠΑΠ
από ELEPAP ATHENS

YOUTUBE

"Όλα τα κομμάτια μαζί", μια ταινία της
Μαίρης Καριωτάκη, σε σκηνοθεσία Ρένας
Σκουρογιάννη με θέμα τον αυτισμό.

Όλα τα κομμάτια μαζί
από mary Kariotaki
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