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Ενδεικτικός κατάλογος εκπαιδευτικού
υλικού σε θέματα αναπηρίας

"Γλωσσάρι της αναπηρίας"
...δε λέμε...

People with special needs -

handicapped - disabledperson = άτομα με ειδικές ανάγκες ανίκανος, ανήμπορος - ανάπηρος A spastic = σπαστικό άτομο
Wheelchair bound = καθηλωμένος/η σε αναπηρική καρέκλα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Ένα
πρόγραμμα για την εκπαίδευση των
παιδιών στη διαφορά και για την
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης

Person with a mental handicap, mentally
retarded = άτομο με νοητική καθυστέρηση, διανοητικά
καθυστερημένος/η Deaf and dump /troubles with hearing =
κωφάλαλος / προβλήματα ακοής

Handicapped

psychiatrically = ψυχιατρικά ανάπηρος/ασθενής Handicapped
visually = οπτικά ανάπηρος
...αλλά λέμε... People with disabilities / person with disability =
άτομα με αναπηρία / άτομο με αναπηρία

Peoplewithcerebralpalsy =

άτομα με εγκεφαλική παράλυση Wheelchair user= χρήστης αναπηρικού
αμαξιδίου
People with learning dif culties = άτομα με
μαθησιακές δυσκολίες
Person/s with mental disability = άτομο/α με νοητική αναπηρία
Deaf and hard of hearing persons = κωφά και βαρήκοα άτομα
People with mental health problems, a person with a psychosocial disability = άτομα με ψυχική αναπηρία

A blind

person or a person with a visual impairment = τυφλός ή άτομο με
προβλήματα όρασης

People with sever disabilities and/or and

understandingfriends-greekt

complex dependency needs = άτομα με βαριές αναπηρίες και
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πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
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Πηγή: https://www.esamea.gr/

CUBED
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.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ
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Η προσπάθεια ενός ανθρώπου να γίνει αποδεκτός

Θαυμαστός χορός

CUBED
A man with a Rubik's Cube for a head tries to connect with others.
When he fails, he tries again. When he fails again, he runs away. The
Final Year Graduaton ﬁlm by Xue Enge. (Nanyang Technological
University) Awards: Special Mention, Internationales Trickﬁlm Festival
Stuttgart 2018 Winner of the Animation award, Cilect Asia Paciﬁc
Association 2018 Screened at: Internationales Trickﬁlm Festival
Stuttgart 2018 Cartoons Underground 2018 Athens Animfest 2018
Zlin Film Festival 2018 Spark Animation Festival 2018 Aninet Fest
2018 Animation Film Days in Amman II 2018 International Tour Film
Festival 2018 Open Air Short Film Festival 2018 Cinanima 2018 Lublin
Film Festival 2018 Northwest Animation Festival 2018 Cinemira
International Children's Film Festival 2018 Kuan Du International
Animation Festival 2018 ShanghaiPRIDE Film Festival 2018 IndieAniFest 2018 Art All Night- Trenton 2018 ReAnimania International
Animation Film and Comics Art Festival 2018 Ars Independent
Festival 2018 Anim! Arte International Student Animation Festival
2018 Lubin Film Festival 2018 Athens Digital Arts Festival 2018
Festival Carton 2018 Anibar Animation Festival 2018 Multivision
Festival 2018 Celtic Animation Film Competition 2018 Objectifs Singapore Night Festival 2019 Concept and Animation by Xue Enge
Music by Paolo Vivaldi Supervised by Ishu Patel Produced in the
School of Art Design and Media, Nanyang Technological University,
Singapore 2017

An Amazing Dance - "Hand in Hand" (higher quality)
από τον/την aliunde
YOUTUBE

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 να τους
συμπεριφερόμαστε.

VIMEO

«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.

Ιστορίες Ζωής απο την ΕΛΕΠΑΠ
από τον/την ELEPAP ATHENS
YOUTUBE

"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.
EDUTV

An amazing dance

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

Όλα τα κομμάτια μαζί

Η Αργυρώ γελάει

από τον/την mary Kariotaki

από τον/την Georgia Kokkinaki

YOUTUBE

YOUTUBE

Η Αργυρώ γελάει...
"Susan Laughs" του Jeanne Willis & Tony Ross καθώς και το "H
Aργυρώ γελάει", Φίλιππος Μανδηλαράς, Πατάκης, που είναι η ελληνική
του απόδοση, εστιάζει σε όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνει η
Αργυρώ αν και χρησιμοποιεί αμαξίδιο.
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