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ΘΕΜΑ : « 3η
 Δεκέμβρη, Διεθνής και Εθνική  Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία ». 

 

 

 

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

ειδικές ανάγκες. 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες δίνει την ευκαιρία σε όλες τις κοινωνίες του 

κόσμου να εστιάσουν, έστω και για μία ημέρα, την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις 

δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. 

Την ημέρα αυτή, 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. Ιδέες για δραστηριότητες ευαισθητοποίησης 

μπορούμε να βρούμε στην ιστοσελίδα του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ : http://blogs.sch.gr/tananias/ 

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 την εκπαίδευσης των παιδιών στη διαφορά και για την καλλιέργεια της 

ενσυναίσθησης(επιμέλεια: Μηλιάδου Ανθή).: Κατανοώντας τους φίλους 

 Ταινία μικρού μήκους με αφορμή την 3η Δεκέμβρη:: 

https://www.youtube.com/watch?v=B69LTLeojBk 

 Ημέρα ευαισθητοποίησης από το 13
ο
 Δημοτικό Σχολείο Δράμας 

13ο Δημοτικό Δράμας 

 Διαφορετικότητα και τέχνη-βιωματική δράση του ΕΕΕΕΚ Δράμας 

Θανασης Αθηνά 

 Παρουσίαση για την 3η Δεκέμβρη απ' το 19 Δημοτικό Σχολείο Σερρών: 

19 Δημοτικό Σχολείο Σερρών παρουσίαση 3 Δεκέμβρη 

 Λίστα με ταινίες: 

Λίστα Γ. Αλβανόπουλου 

 Ελάτε στη θέση μου(Ερσίν Μποζ, διευθυντή Σχολείου Τυφλών Ξάνθης) 

http://blogs.sch.gr/tananias/
http://blogs.sch.gr/tananias/3%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7/
https://www.youtube.com/watch?v=B69LTLeojBk
http://blogs.sch.gr/tananias/3%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7/
http://blogs.sch.gr/tananias/files/2016/11/%CE%98%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC.doc
http://blogs.sch.gr/tananias/files/2016/11/19-%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%A3%CE%B5%CF%81%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7-3-%CE%94%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7.ppt
http://blogs.sch.gr/tananias/files/2014/11/%CE%BB%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%93.-%CE%91%CE%BB%CE%B2%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BF%CF%85.doc
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ΕΛΑΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ 

 Κατανοώντας τους φίλους(Β. Παπαγεωργίου) 

understandingfriends-greekt 

 Εμείς και οι άλλοι: Διαφορετικότητα – Αποδοχή – Συνεργασία 

Εμείς και οι άλλοι 

 Βασίλη Ντούρου «Το φως που σβήνει» 

Σχετικά με την προβολή της ταινίας του Βασίλη Ντούρου 

                                                                                    
 

http://blogs.sch.gr/tananias/files/2015/11/%CE%95%CE%9B%CE%91%CE%A4%CE%95-%CE%A3%CE%A4%CE%97-%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97-%CE%9C%CE%9F%CE%A5.doc
http://blogs.sch.gr/tananias/files/2015/11/understandingfriends-greekt.pdf
http://blogs.sch.gr/tananias/3%CE%B7-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7/
http://blogs.sch.gr/tananias/files/2014/11/%CE%A3%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7-%CE%9D%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%BF%CF%85.docx

