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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί διεθνώς, από τον Ο.Η.Ε., ως παγκόσμια ημέρα για τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες. 

Τα σχολεία μπορούν να οργανώσουν δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

μαθητών τους, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας γύρω από την αναπηρία και τις ειδικές 

ανάγκες, τον τρόπο που αντιμετωπίζονται τα άτομα αυτά, καθώς δεν τίθεται ζήτημα ειδικής, 

αλλά ισότιμης μεταχείρισης και στάσης. 

Την ημέρα της 3
ης

 Δεκέμβρη, συνήθως τα σχολεία μας, οργανώνουνε δράσεις ενσυναίσθησης.  

Ενδεικτικά μπορείτε να δείτε εξαιρετικές εργασίες σχολείων, σχετικές με την 3
η
 του Δεκέμβρη, 

στα link που ακολουθούν: 

 Tο πρόγραμμα «Κατανοώντας τους Φίλους» είναι ένα εξαιρετικό βιωματικό 

πρόγραμμα για τ ν εκπαί ευ  ς των παι ιών  τ   ια ορ  και για τ ν καλλιέργεια 

τ ς εν υναί     ς(επιμέλεια: Μηλιάδου Ανθή). 

Κατανοώντας τους φίλους 

 Ημέρα ευαι   τοποί   ς από το 13
ο
 Δ μοτικό Σχολείο Δρ μας 

13ο Δ μοτικό Δρ μας 

 Παρου ία    ρ  εων εν υναί     ς για τ ν 3
 
 Δεκέμβρ  

Εμείς-και-οι-άλλοι-ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 Δια ορετικότ τα και τέχν -βιωματική  ρ    του ΕΕΕΕΚ Δρ μας 

Θανασης Αθηνά 

 Παρου ία   για τ ν 3  Δεκέμβρ  απ' το 19 Δ μοτικό Σχολείο Σερρών: 

19 Δημοτικό Σχολείο Σερρών παρουσίαση 3 Δεκέμβρη 

 Λί τα με ταινίες: 

Λίστα Γ. Αλβανόπουλου 
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1. ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ 
2. Διεύθυντής ΠΕ Δράμας 
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 Ελ τε  τ   έ   μου(Ερ ίν Μποζ,  ιευ υντή Σχολείου Τυ λών Ξ ν  ς) 

ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 

 Κατανοώντας τους  ίλους(Β. Παπαγεωργίου) 

understandingfriends-greekt 

 Εμείς και οι άλλοι: Διαφορετικότητα – Αποδοχή – Συνεργασία 

Εμείς και οι άλλοι 

 Βα ίλ  Ντούρου «Το  ως που  βήνει» 

Σχετικά με την προβολή της ταινίας του Βασίλη Ντούρου 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
Ο Συντονιστής 
 
Ανανίας Τοζακίδης  
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