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Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και

στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

Παρότι φέτος οι συνθήκες είναι διαφορετικές, τη μέρα αυτή θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους

μικρούς μας μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τα δικαιώματα αξιοπρέπειας και ευημερίας

των ατόμων με αναπηρία.

Αξιοποιώντας τα παραμύθια και τα βίντεο που παρατίθενται παρακάτω, μπορούμε όλοι να

ευαισθητοποιηθούμε και να προβληματιστούμε για τη στάση μας απέναντι στους συνανθρώπους μας.
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‘Η Αργυρώ γελάει’, των Τζιν Γουίλις και Τόνυ Ρος, από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο

αυτό μιλάει για ένα κοριτσάκι, το οποίο είναι καθηλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι. Αυτό

όμως δεν την εμποδίζει να γελάει, να τραγουδάει, να κάνει κούνια, να χαμογελάει, να

είναι χαρούμενη, να είναι λυπημένη, να χορεύει, να κολυμπάει, να κρύβεται, να φωνάζει,

να θυμώνει, να νιώθει περήφανη, να πηγαίνει βόλτα, να κάνει σωστά τις ασκήσεις της, να

κάνει λάθη, να ζωγραφίζει, να φοβάται το σκοτάδι, να θέλει αγκαλιά και παραμύθια για να

κοιμηθεί και ένα σωρό άλλες δραστηριότητες. Το βιβλίο είναι πλούσιο σε εικονογράφηση.

Ο αναγνώστης από την αρχή έχει την εντύπωση ότι η Αργυρώ δεν είναι παρά ένα

συνηθισμένο παιδί. Το παραμύθι τελειώνει αναφέροντας ότι η Αργυρώ είναι ένα παιδάκι

σαν εμένα… ένα παιδάκι σαν και εσένα…
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¨Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης¨ : Στο μακρινό χωριό των Μικροφτερούληδων ζει

ο Τρυφερούλης. Δεν πηγαίνει στο σχολείο του χωριού, αφού εκεί όλα κυλούν γρήγορα.

Αυτός όμως δυσκολεύεται και αργεί να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Ακόμα και τα

παιδιά δεν τον παίζουν. Η νεράιδα Κρινοπούλα -η δασκάλα του- προσπαθεί να τον

βοηθήσει. Ο Τρυφερούλης όμως επιμένει να πάει στο σχολείο του χωριού μαζί με τα

άλλα παιδιά για να βρει φίλους. Μια αναπάντεχη συνάντηση θα τον βοηθήσει να

πραγματοποιήσει το όνειρό του. Στο χωριό των Μικροφτερούληδων μπορεί κανείς να

διαπιστώσει ότι το ομορφότερο πέταγμα είναι αυτό που γίνεται με κατανόηση, αποδοχή,

συνεργασία, αισιοδοξία και αγάπη... Ο Τρυφερούλης Μικροφτερούλης απευθύνεται σε

παιδιά κάθε ηλικίας, καθώς και σε γονείς, εκπαιδευτικούς και ειδικούς που εργάζονται

με παιδιά, δίνοντας την ευκαιρία για συζήτηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που

σχετίζονται με τη διαφορετικότητα και την ένταξη.
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• Παρακολουθούμε βίντεο με αναφορές στη διαφορετικότητα όπως: ‘Διαφέρω, ε και;’ ή την βραβευμένη ταινία 

μικρού μήκους ‘Ο Νικόλας ένα «αλλιώτικο» αγόρι και η Μαρία γίνονται φίλοι’. 
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https://youtu.be/Jtzolj-UtAw
https://youtu.be/1lEre31n2iY
https://youtu.be/Jtzolj-UtAw
https://youtu.be/1lEre31n2iY


• Τα βιντεάκια που ακολουθούν μας παρουσιάζουν μία ακόμη πραγματικότητα της ζωής των ατόμων με αναπηρίες.

Ο μεγάλος αδερφός στην ταινία μικρού μήκους «My brother- Ο αδερφός μου», μέσα στη συναισθηματική φόρτιση

και τη ματαίωση που δέχεται από την κοινωνία αντιδρά προσπαθώντας να προστατέψει τη μικρή του αδερφή.

Ο «καφέ αρκούδος» (“Jung von Matt Limmat Pro Infirmis Get closer”) εξωτερικεύει την αγάπη που έχει

κρυμμένη κάτω από τη χνουδωτή στολή του. Ακόμη ένα βίντεο στο οποίο αναδεικνύεται η μοναξιά που βιώνουν τα

άτομα με αναπηρία λόγω της περιθωριοποίησης που δέχονται από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Από μία διαφορετική οπτική η Unicef (“Disability and Child Protection- UNICEF”) παρουσιάζει και εξηγεί την 

απομόνωση, την παραμέληση και τα εμπόδια επικοινωνίας των ατόμων με αναπηρίες μέσα στο κοινωνικό σύνολο. 
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https://youtu.be/Y03P3l-eLBE
https://youtu.be/zFWr-CKMWGY
https://youtu.be/j4XGmcYu1hw
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https://youtu.be/zFWr-CKMWGY
https://youtu.be/3SzazN2OrsQ
https://youtu.be/Y03P3l-eLBE


Σε αυτή την Παγκόσμια Ημέρα, ας επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας να συνεργαστούμε για έναν

καλύτερο κόσμο, ο οποίος είναι συνεπής, δίκαιος και βιώσιμος για όλους, όπου τα δικαιώματα των

ατόμων με αναπηρίες υλοποιούνται πλήρως. Σε πολλές κοινωνίες, τα άτομα με αναπηρίες συχνά

καταλήγουν να αποσυνδέονται, να ζουν στην απομόνωση και να αντιμετωπίζουν διακρίσεις.
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