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ΠΡΟ 
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Θέμα : «Γπάζειρ ζσολείων με αθοπμή ηην παγκόζμια ημέπα 

αηόμων με αναπηπία».              

 

Λε ηελ επθαηξία ηεο ρζεζηλήο παγθόζκηαο εκέξαο αηόκσλ κε 

αλαπεξία (Δεπηέξα 03.12.2012), θαινύληαη όινη νη εθπαηδεπηηθνί ηεο 

Πεξηθέξεηαο, λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αλαιάβνπλ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ζηα 

ζρνιεία ηνπο κέζα ζην επόκελν δεθαήκεξν, κε ζθνπό ηελ ελεκέξσζε θαη 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ηνπο. Γηα ην ζθνπό απηό, θξίλεηαη 

ζθόπηκν νη θ.θ. Δηεπζπληέο & Δηεπζύληξηεο λα αλαιάβνπλ κία από ηηο 

επόκελεο εκέξεο λα κηιήζνπλ ζην ζύλνιν ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 

κεηά ηε ιήμε ηεο πξσηλήο πξνζεπρήο, ζέηνληαο ην πιαίζην θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα αλαιάβνπλ νη ππόινηπνη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ λα 

εμεηδηθεύζνπλ θαη λα επεμεξγαζηνύλ ην ζέκα κε ηνπο καζεηέο ηνπο κέζα 

ζηηο ηάμεηο ηνπο.    
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα κπνξνύζε κέζα από ζπδεηήζεηο θαη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα γίλνπλ ζε θάζε ηάμε θαη κε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή 

όισλ ησλ καζεηώλ ζε κηθξέο νκάδεο, λα νξηζηεί ε αλαπεξία (ηη είλαη), κε 

πνηεο κνξθέο κπνξεί απηή λα εθδεισζεί ζηνπο αλζξώπνπο, πσο κπνξεί λα 

πξνθιεζεί (γελεηηθνί ή κεηαγελλεηηθνί παξάγνληεο), πνηεο είλαη νη 

επηπηώζεηο ζηε δσή ησλ αηόκσλ αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο αλαπεξίαο ηνπο 

θαη πνηεο δηεπθνιύλζεηο έρνπλ αλάγθε ζην πεξηβάιινλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ κηα θπζηνινγηθή δσή. Είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό 

να αναλςθεί ο πόλορ ηηρ θεζμοθεηημένηρ κοινωνικήρ αλληλεγγύηρ 

για ηα άηομα με αναπηπία, κε δεδνκέλν όηη απηό είλαη ην πην αζθαιέο 

κέηξν θαη θξηηήξην θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη «αλζξσπηάο» γηα θάζε 

θνηλσλία. Μα εμεγεζεί ζηνπο καζεηέο καο, όηη κέζα από ηε δεκηνπξγία 

εμεηδηθεπκέλσλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη ηε δηεπθόιπλζε 

ηεο κεηαθίλεζεο ησλ αηόκσλ απηώλ ζηα δηάθνξα επίπεδα, εμαζθαιίδεηαη 

θαη πξαθηηθά ε απηνλνκία ηνπο θαη ε ηζόηηκε κεηαρείξηζή ηνπο σο πνιίηεο. 

Είλαη ζεκαληηθό λα θαηαλνήζνπλ, κέζα από ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα, 

ηελ αλάγθε θαη ην δηθαίσκα απηόλνκεο θαη αλεκπόδηζηεο -ρσξίο ηε 

βνήζεηα ηξίησλ- κεηαθίλεζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία κέζα ζηηο πόιεηο, 

λα κάζνπλ γηα ηηο δηαθξηηέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ζηα δεκόζηα θηίξηα, ηα 

ζνύπεξ κάξθεη θιπ., ηηο δηαγξακκίζεηο ζηα πεδνδξόκηα θαζώο θαη ηηο 

ξάκπεο αλόδνπ θαη θαζόδνπ, ηνλ μερσξηζηό ήρν ζηνπο θσηεηλνύο 

ζεκαηνδόηεο, ηελ ύπαξμε εηδηθώλ ξακπώλ πξόζβαζεο ζηα ιεσθνξεία θαη 

ηελ ύπαξμε μερσξηζηώλ δηαθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ζηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο θιπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη θαηαλνεηό από ηνπο 

καζεηέο, όηη όινη νη άλζξσπνη είκαζηε «ελ δπλάκεη» άηνκα κε αλαπεξία θαη 

όηη ηα κοινωνικά ζύνολα οθείλοςν ηην αλληλεγγύη και ηην 

ςποζηήπιξη απένανηι ζηα άηομα αςηά, όσι ωρ ένδειξη θιλανθπωπίαρ 

αλλά ωρ βαζική κοινωνική ςποσπέωζη ζηο πλαίζιο ηηρ ιζόηιμηρ 

μεηασείπιζηρ όλων ηων μελών ηοςρ. Επίζεο, είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζηεί 

ε θαηάρξεζε ηεο ηδηόηεηαο ηεο αλαπεξίαο από άηνκα πνπ δελ αλήθνπλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία θαη ηα νπνία κε ςεπδή ζηνηρεία παξαπιαλνύλ θαη 

εμαπαηνύλ ην θνηλσληθό ζύλνιν, δηεθδηθώληαο θνηλσληθνύο πόξνπο πνπ 

δηαηίζεληαη αθξηβώο γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. 



Λε ηε βεβαηόηεηα όηη όινη νη ζπλάδεξθνη θαη ζπλαδέξθηζζεο 

εθπαηδεπηηθνί ηεο Πεξηθέξεηαο ζα δηαρεηξηζηνύλ θαη ην ζέκα απηό κε ηελ 

απαηηνύκελε επαηζζεζία θαη ελάξγεηα, εμεηδηθεύνληαο ηηο δξάζεηο ζην 

ειηθηαθό επίπεδν ησλ καζεηώλ ηνπο, εύρνκαη ζε όινπο θαιή επηηπρία.  

 

Ο ρνιηθόο ύκβνπινο 

 

                                                                     Αλδξέαο Μ. Ζεξγηώηεο  


