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Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηαο Ζκέξαο ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία πνπ 

θαζηεξώζεθε θαη ηηκάηε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο κε όιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ, κε ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Φπζηθήο Αγσγήο θ. Γηώξγνπ Λ, θαζώο θαη ηνπ Σ.Δ. θ. Δπαγγειία Γ. Γξάζεηο θαη 

παηρλίδηα κε ζθνπό ηελ γλσξηκία θαη θαηαλόεζε ηεο αλαπεξίαο, ηελ απνδνρή θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο. Γξάζεηο όπσο, ε 

αλάγλσζε παξακπζηώλ, ε πξνβνιή ζρεηηθώλ βίληεν θαη ηαηλίαο, γλσξηκία κε ην πιηθό 

θαη ηε γξαθή ησλ ηπθιώλ braille, θαζώο θαη ηεο λνεκαηηθήο γιώζζαο. Αθόκα 

αθνινύζεζαλ βησκαηηθά παηρλίδηα αιιά θαη παηρλίδηα ησλ παξανιπκπηαθώλ αγώλσλ.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Μπνξώ λα πξνζθέξσ ό,ηη θη εζύ, θηάλεη λα κνπ 

δώζεηο ηα εθόδηα θαη ηελ επθαηξία… " 

Σν 1992, ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, αλαθήξπμε ηελ 3ε Γεθεκβξίνπ σο 

Παγθόζκηα Ζκέξα Αηόκσλ κε Αλαπεξία. Κάζε ρξόλν ε κέξα απηή δίλεη αθόκα κηα 

επθαηξία ζηελ θνηλσλία λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο 

δπλαηόηεηεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, βειηηώλνληαο έηζη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο θαη 

πινπνηώληαο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα αλαπηύμνπλ λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ θνηλσληθή 

ηνπο ελζσκάησζε.  

Ο όξνο αλαπεξία αλαθέξεηαη ζηνλ πεξηνξηζκό ιόγνπ, έξγνπ ή άκεζεο 

αληίιεςεο. Δίλαη απνηέιεζκα νξγαληθώλ ή πεξηβαιινληνινγηθώλ αηηηώλ, πνπ 

δεκηνπξγνύλ έλα ζύλνιν εκπνδίσλ ζε ζεκαληηθέο πηπρέο ηεο δσήο, όπσο ε 

απηνεμππεξέηεζε, ε απαζρόιεζε, ε εθπαίδεπζε, ε ςπραγσγία θαη ε γεληθόηεξε 

θνηλσληθή ζπκκεηνρή. ύκθσλα κε ην Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηόκσλ κε 

Αλαπεξίεο, έλαο ζηνπο έμη πνιίηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αληηκεησπίδεη θάπνην 

είδνο αλαπεξίαο. Ο Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο αλαθέξεη όηη πεξηζζόηεξν από 

έλα δηζεθαηνκκύξην άλζξσπνη είλαη άηνκα κε αλαπεξία ελώ πεξίπνπ 190.000.000 

αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Σα άηνκα κε 

αλαπεξία, αληηκεησπίδνπλ εκπόδηα ζηελ θαζεκεξηλή δσή, εθόζνλ ε θνηλσλία πνιιέο 

θνξέο δε ιακβάλεη ππόςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πιεζπζκνύ, 

ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο εηδηθέο ηνπο αλάγθεο. Αλαπεξία, πιένλ ζεσξείηαη ην 

απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ησλ ηθαλνηήησλ ελόο αηόκνπ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σα άηνκα απηά βηώλνπλ ζπρλά ην θαηλόκελν ηνπ "Κνηλσληθνύ 



Απνθιεηζκνύ". Αηζζάλνληαη ηελ πεξηζσξηνπνίεζε θαη ζηέξεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα 

θνηλσληθά, δεκόζηα αγαζά θαη ππεξεζίεο, πνπ πξέπεη λα είλαη θνηλά ζε όινπο ηνπο 

πνιίηεο ελόο θξάηνπο. 

Σα άηνκα κε αλαπεξία δε δεηάλε λα γίλεη ε δσή ηνπο επθνιόηεξε. Εεηάλε λα 

γίλεη ε δσή ηνπο ΗΖ κε ηε δηθή καο. ηόρνο πξέπεη λα είλαη όρη ε ηππηθή, αιιά ε 

πξαγκαηηθή ηζόηεηα, ε νπνία ζεκαίλεη ίζεο επθαηξίεο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή δσή. Απηό πνπ πξέπεη λα επηδηώθεηαη είλαη ν ζεβαζκόο ηεο αηνκηθήο θαη 

νκαδηθήο ηδηαηηεξόηεηαο. 

(Πεγέο: Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο, Σκήκα Κνηλσληθήο Δλζσκάησζεο Αηόκσλ 

κε Αλαπεξίεο, United Nation, Human Rights and Disabled Persons.) 


