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3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία 

Δεν έχω πόδια, 

μα έχω αισθήματα. 

Δεν μπορώ να δω 

αλλά σκέφτομαι όλη την ώρα. 

Αν και δεν ακούω, 

θέλω τόσο να μιλήσω με τους άλλους. 

Γιατί με βλέπει ο κόσμος σαν να μην αξίζω τίποτα, 

σαν να μην μπορώ να μιλήσω ή να σκεφτώ; 

Αφού μπορώ ... 

σκέψεις σαν εσάς να κάνω  

για τον κόσμο αυτόν που ζω. 

 

Coralie Severs, 14 ετών, Ηνωμένο Βασίλειο 

Τα παραπάνω λόγια ενός παιδιού 14 ετών από το Ηνωμένο Βασίλειο, έρχονται να 

υπενθυμίσουν σε όλους εμάς τους απλούς πολίτες το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρία στην πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία.  

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με αναπηρία  το 3ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων 

θέλησε να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές του Α3 τμήματος να έρθουν σε επαφή με 

μαθητές και καθηγητές του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Θήβας. 

Η «συνάντηση» έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα webex στις 2 Δεκεμβρίου 

2021.  

Οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια της 1ης διδακτικής ώρας συζήτησαν με τη φιλόλογο 

ειδικής αγωγής κυρία Μπεϊντουλάι Φλωρεντίνα θέματα σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με αναπηρία ενώ κατά τη 2η διδακτική ώρα συνδέθηκαν με τους μαθητές του 

σχολείου της Θήβας.  
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Μίλησαν μαζί τους, αντάλλαξαν στο μέτρο του δυνατού ιδέες και για να τους 

ευχαριστήσουν κατασκεύασαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης για αυτούς ένα 

συννεφόλεξο γεμάτο λέξεις που αποτελούν διαχρονικές αξίες το οποίο και «δώρισαν» 

διαδικτυακά!  
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Ήταν μια ευκαιρία για τους μαθητές μας να προβληματιστούν και να ευαισθητοποιηθούν 

πάνω σε θέματα διαφορετικότητας αλλά και συνύπαρξης με άτομα τα οποία δεν είναι 

άνθρωποι μειωμένων δυνατοτήτων αλλά άνθρωποι μειωμένων ευκαιριών.  

Έγινε προσπάθεια να κατανοήσουν όλοι ότι: 

Η συνύπαρξη με άτομα διαφορετικά αποτελεί μια γιορτή της διαφορετικότητας και 

πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος το 

οποίο θα δίνει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πολλαπλών ανισοτήτων. Άλλωστε, 

όπως λέει και ο Βιγκότσκι :«Δεν υπάρχουν ανάπηροι άνθρωποι αλλά ανάπηρη 

κοινωνία». 

 Οι πολιτισμένες κοινωνίες αποδέχονται και σέβονται τη διαφορετικότητα. 

 Όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, θρησκείας, σεξουαλικού 

προσανατολισμού, κοινωνικής τάξης, νοητικής και σωματικής ικανότητας μπορούν και 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και με σεβασμό.  

Ας εστιάσουμε την προσοχή μας στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με 

αναπηρία!  

Ας κινητοποιηθούμε με τον τρόπο που ο καθένας μας μπορεί υποστηρίζοντας την 

αξιοπρέπεια και την ευημερία τους!  

Ας αναγνωρίσουμε όλοι τη διαφορετικότητά μας και ας τη γιορτάζουμε καθημερινά!  

Το κέρδος από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής είναι 

συνολικό και μας αφορά όλους. 

 

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους του Ε.Ε.Ε.Κ Θήβας για τη διαδικτυακή φιλοξενία και 

την ευκαιρία που έδωσαν σε όλους εμάς να επικοινωνήσουμε με τους ίδιους και τους 

μαθητές τους. 

 

Τη δράση υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί: Μπεϊντουλάι Φλωρεντίνα, Ντούρου Αγλαΐα και η 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ε.Α. Έλλη Θεοδώρου 

 

 

 


