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ΘΕΜΑ:  «υμμετοχή ςε Δράςεισ με αφορμή την Παγκόςμια Ημζρα Ατόμων με Αναπηρία»  

 

 Σασ επαναπροωκοφμε τθ με αρικμό 154583/ΓΔ4/12-11-2020 εγκφκλιο «Διοργάνωςθ 

Εκδθλϊςεων & Δράςεων με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Ατόμων με Αναπθρία» και το 

με αρικμό 160564/ΓΔ4/23-11-2020 ζγγραφο «Διαδικτυακι θμερίδα για τθν Παγκόςμια 

Ημζρα Ατόμων με Αναπθρία» (3 Δεκεμβρίου) του Υ.ΠΑΙ.Θ. και ςασ παρακαλοφμε να 

διοργανϊςετε, ςε επίπεδο τμιματοσ, δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των 

μακθτϊν του ςχολείου ςασ για το ςυγκεκριμζνο κζμα.  

Η αποδοχι των ατόμων με αναπθρία και θ ιςότιμθ πρόςβαςι τουσ τόςο ςτθ ςχολικι, 

όςο και ςτθν κοινωνικι ηωι, αποτελεί μείηον διαχρονικό κοινωνικό ηιτθμα. Η 

καταπολζμθςθ των ςτερεοτφπων και προκαταλιψεων και θ διαμόρφωςθ ςτάςεων και 

αξιϊν ςχετικϊν με τθν αποδοχι και τον ςεβαςμό των Ατόμων με Αναπθρία, πρζπει να 

ξεκινά από τθν πρϊιμθ παιδικι θλικία, ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.Με κατάλλθλα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, ςτοχευμζνεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ και ςυςτθματικι 

ενθμζρωςθ, αναπτφςςονται ςτουσ μακθτζσ αντανακλαςτικά κοινωνικισ ςυνείδθςθσ και 

καλλιεργοφνται δεξιότθτεσ ενςυναίςκθςθσ απζναντι ςτα άτομα με αναπθρία. Μζςα από 

τα ςχολεία μασ μποροφμε, ευαιςκθτοποιϊντασ και εκπαιδεφοντασ τουσ μακθτζσ μασ– 

αυριανοφσ πολίτεσ– να κζςουμε τισ βάςεισ για τθ δθμιουργία μιασ ςυμπεριλθπτικισ 

κοινωνίασ, που διαςφαλίηει και ςζβεται τα δικαιϊματα των ευάλωτων κοινωνικϊν 

ομάδων.    

Λόγω των ιδιαίτερων ςυνκθκϊν τθσ τρζχουςασ περιόδου, ςασ προτείνουμε, 

αξιοποιϊντασ με ευφάνταςτο τρόπο τθν Εξ Αποςτάςεωσ Εκπαίδευςθ,  να δθμιουργιςετε 

με τουσ μακθτζσ ςασ ςχετικό υλικό (π.χ. εικαςτικζσ δθμιουργίεσ, φωτογραφικό υλικό, 

αφίςεσ/ πόςτερ, λογοτεχνικά αποςπάςματα ι ποιιματα, τραγοφδια, εικονογραφθμζνα 

ςυνκιματα-logos) και να μασ το αποςτείλετε θλεκτρονικά -ςτο email τθσ Δ/νςθσ Π.Ε. 

Φωκίδασ- το αργότερο ωσ την Παραςκευή 27 Νοεμβρίου 2020, για να το προωκιςουμε 
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με τθ ςειρά μασ, ςτθν Περιφερειακι Δ/νςθ Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Στερεάσ Ελλάδασ, 

ςτο πλαίςιο των δράςεων του Τ.ΠΑΙ.Θ. 

Επιπλζον, θ Διεφκυνςθ Π.Ε. Φωκίδασ με ςκοπό να αναδειχκεί θ ςθμαντικι κοινωνικι 

ςυμβολι τθσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, να διαχυκοφν τα μθνφματα των μακθτϊν τθσ 

Περιφζρειάσ μασ και να ευαιςκθτοποιθκεί θ τοπικι κοινότθτα, όςον αφορά ςτθν 

αποδοχι τθσ διαφορετικότθτασ, ςχεδιάηει να προβάλει αντιπροςωπευτικό δείγμα από το 

υλικό για τθν Ημζρα ΑμεΑ, που κα ετοιμάςετε με τουσ μακθτζσ/-τριζσ ςασ και κα μασ 

αποςτείλετε, δθμιουργϊντασ μια βιντεοπαρουςίαςθ με τα ζργα των ςχολείων ανά Διμο 

(Δελφϊν και Δωρίδασ). Τα videos που κα προκφψουν, κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα 

τθσ Διεφκυνςισ μασ και κα κοινοποιθκοφν ςτον τοπικό θλεκτρονικό τφπο. 

Για τη δράςη τησ Διεφθυνςησ Π.Ε. Φωκίδασ, αναμζνουμε τισ ςυμμετοχζσ ςασ μζχρι 

και την Σρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020. 

 

                                                      Η Διευθφντρια Δ/νςησ Π.Ε. Φωκίδασ 

 

 

 

 

                                                   Αμαλία Παπαϊωάννου 
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