
3 Δεκεμβρίου Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

«Σε ένα κόσμο πλασμένο για τους πολλούς οφείλουμε να δείξουμε αγάπη και 

σεβασμό στους μοναδικούς» 

«Να θυμόμαστε όλοι ότι η διαφορετικότητα κεντάει ένα πλούσιο και πολύχρωμο 

χαλί και πρέπει να καταλάβουμε πως όλοι οι κόμποι του χαλιού έχουν ισότιμη αξία» 

Υπεύθυνες Τμημάτων Ένταξης 

Καπλάνη Γεωργία & Καραγιαννίδου Ελευθερία 

Ταινία για τις Α΄, Β΄ & Γ΄ Τάξεις 1ου & 2ου Δημ. Σχολ. Ασβεστοχωρίου 

«Ντάμπο» 

Μια συγκινητική ταινία όχι μόνο για μικρούς αλλά και για μεγάλους που μας 

ευαισθητοποίησε, μας έκανε να νιώσουμε, να δούμε με άλλα μάτια, με τα μάτια της 

ψυχής… το διαφορετικό, αυτό που στην πρώτη ματιά μας κάνει να κοιτάξουμε με 

περιέργεια ή να στρίψουμε αμήχανα το βλέμμα μας αλλού. Ο Ντάμπο το μικρό 

ελεφαντάκι με τα τεράστια αυτιά βρίσκει τον τρόπο να πετάξει, όταν βλέπει ένα 

φτερό, αλλά πιστεύει πως μόνο έτσι μπορεί μόνο να τα καταφέρει. Αυτό που όλοι 

στην αρχή πιστεύουν ότι είναι μειονέκτημα, μπορεί να γίνει πλεονέκτημα. Θα 

ανακαλύψει ότι δεν χρειάζεται ένα φτερό για να πετάξει, αλλά χρειάζεται δίπλα 

του ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν και να τον βοηθήσουν. Η δύναμη της 

αγάπης, η αποδοχή του διαφορετικού και η πίστη στον εαυτό σου, μπορούν να 

δώσουν «φτερά» για να φτάσεις στο στόχο σου, να «πετάξεις», να φτάσεις στο πιο 

άφταστο όνειρο. Στο δικό σου όνειρο. 

Ταινία για τις Δ΄, Ε΄ & Στ΄ Τάξεις 

«Το θαύμα» 

Ο August , ένα παιδί γεννημένο με κρανιακή δυσμορφία, δεν πάει στο σχολείο γιατί 

ντρέπεται για την εμφάνισή του. Έτσι κάνει μαθήματα με τη μητέρα του στο σπίτι. 

Όταν αποφασίζει να πάει για πρώτη φορά σχολείο και να ενταχθεί στο κοινωνικό 

σύνολο θα αντιμετωπίσει την αποστροφή και την απόρριψη των συμμαθητών του. 

Ο δεκάχρονος είναι ένα χαρούμενο, γεμάτο ζωντάνια παιδί, όταν φοράει την 

αγαπημένη του διαστημική κάσκα του αστροναύτη. Όταν τη βγάζει όμως έχει το 

κεφάλι σκυμμένο από ντροπή και κοιτάζει τους άλλους, όχι στα μάτια αλλά στα 

παπούτσια. Το παιδί καλείται να πιστέψει στον εαυτό του, να αντιμετωπίσει τη ζωή 

και να κάνει τους άλλους να δουν την ομορφιά πίσω από το παραμορφωμένο του 

πρόσωπο. 

Στις ταινίες που παρακολούθησαν τα παιδιά, έχουμε ένα καταιγισμό μηνυμάτων για 

την αγάπη, τη φιλία, το θάρρος, την αυτοεκτίμηση και κυρίως τη δυσκολία των 

ανθρώπων να δεχτούν οτιδήποτε διαφορετικό από τα δικά τους δεδομένα. 

 

 


