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Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 
Αναπηρία  

13Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 

13ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας 



Τη μέρα αυτή καλέσαμε στο Σχολείο μας τον Σύλλογο Ατόμων με 
Αναπηρία «Αγωνιστές».  

 

O Αθλητικός και Πολιτιστικός Σύλλογος ΑμεΑ "Αγωνιστές" 
ιδρύθηκε το 2012 στη Δράμα. 

 

 

 

 

 

 

 

Τα παιδιά του συλλόγου έρχονται τα απογεύματα στο γυμναστήριο 
του σχολείου μας και ασχολούνται με αθλητικά και πολιτιστικά 

προγράμματα.  
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Την υποδοχή των αθλητών ανέλαβαν οι μαθητές και οι μαθήτριες 
των δύο τμημάτων της Δ’ τάξης μαζί με τις δασκάλες τους και τους 

εκπαιδευτικούς της Φυσικής Αγωγή,της Μουσικής και του 
Τμήματος Ένταξης 
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Πριν έρθουν οι «Αγωνιστές» στο σχολείο, τα παιδιά των δύο 
τμημάτων παρακολούθησαν σχετικά με τα ΑμεΑ βιντεάκια, έγιναν 

συζητήσεις πάνω σ’ αυτά και ενημερώθηκαν για την Παγκόσμια 
Ημέρα των ΑμεΑ (3 Δεκεμβρίου).  

Τους βοήθησαν σ’ αυτό οι δασκάλες τους, καθώς και η 
εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης του Σχολείου μας.  
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Μετά την υποδοχή των φίλων μας, ξεκίνησε η γνωριμία μας μαζί 
τους. Ένας ένας και μία μία παρουσίαζαν τον/την εαυτό τους.   
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Ακολούθησαν τραγουδάκια με την συνοδεία αρμονίου και τη 
βοήθεια των παιδιών του ΣΤ1 τμήματος  
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Τραγούδια γεμάτα αγάπη… 
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Τραγούδια γεμάτα φιλία… 
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Ακολούθησαν οι αθλητικές δραστηριότητες …  
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Συμμετείχαν μικροί μεγάλοι..  
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Στη συνέχεια χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς… 
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Χορούς από την Θράκη… 
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Χορούς από τον Πόντο κι απ’ όλη την Ελλάδα… 
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Η συνάντησή μας με τους «Αγωνιστές» ολοκληρώθηκε με χαρές και γέλια…  
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Αγαπητοί μας φίλοι, «Αγωνιστές» της ζωής, σας ευχαριστούμε πολύ 
που μας δώσατε τη χαρά να σας γνωρίσουμε από κοντά!!! Να 
μάθουμε για εσάς και για τα όσα κάνετε!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τώρα που γνωριστήκαμε θα θέλαμε να επαναλάβουμε κι άλλες 
φορές τα όσα κάναμε σήμερα!  
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Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα!!! 

 

Συνεχίστε να αγωνίζεστε πάντα!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δ1 και Δ2 τμημάτων. 
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