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Θέμα: Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρία - Διαδικτυακή Ημερίδα  

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι, με αφορμή την 3η 

Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και με σκοπό την ευαισθητοποίηση της 

εκπαιδευτικής κοινότητας επί ζητημάτων ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην 

εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καλεί τις σχολικές μονάδες, 

συμπεριλαμβανομένων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε.:   

• Να διοργανώσουν σε επίπεδο τμήματος δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

μαθητών, οι οποίες να αφορούν: α) στο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, β) στην καταπολέμηση 

στερεοτύπων και προκαταλήψεων και γ) στην αναγκαιότητα σεβασμού της μαθητικής 

ετερογένειας.  

• Να δημιουργήσουν υλικό σε ψηφιακή μορφή με στόχο την ανάδειξη της φωνής όλων των 

μαθητών και την παρουσίαση καλών συνεργατικών πρακτικών στον χώρο της ειδικής 

αγωγής και της ενταξιακής εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, η Υφυπουργός Παιδείας κ. Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρία» διοργανώνει την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με 

ΣΚΟΠΟ την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, σε ζητήματα 

ισότητας, αποδοχής της διαφορετικότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης, ένταξης, αλληλεγγύης κλπ. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης αυτής της ημερίδας καλούνται οι σχολικές μονάδες που το επιθυμούν 

να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή υλικό το οποίο έχει εκπονηθεί από μαθητές με αναπηρία 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610 229251 
  FAX             :  2610 229258 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 24 Νοεμβρίου 2020 

Αρ. Πρωτ.: 14563 

 

 

ΠΡΟΣ:    
✓ Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

Προϊσταμένους/ες 
Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το ψηφιακό 

υλικό μπορεί να περιλαμβάνει:  

• Εικαστικές δημιουργίες μαθητών οποιασδήποτε μορφής και τεχνικής,  

• Λογοτεχνικά αποσπάσματα ή ποιήματα,  

• Φωτογραφικό υλικό με στιγμιότυπα εκπαιδευτικών δράσεων, υψηλής ευκρίνειας (3 

ψηφιακές φωτογραφίες ανά σχολική μονάδα) ή  

• Αφίσες - Πόστερ που αναδεικνύουν καλές πρακτικές στην εκπαίδευση μαθητών με 

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Επισημαίνεται ότι σε οποιοδήποτε από το ανωτέρω υλικό απεικονίζονται ευκρινώς μαθητές, θα 

πρέπει να υπάρχει η σχετική συγκατάθεση των γονέων τους για την παρουσίαση ή/και την 

προβολή του. 

Το ανωτέρω υλικό θα συγκεντρωθεί αρχικά στις κατά τόπους Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης και θα σταλεί στο Υπουργείο προκειμένου να παρουσιαστεί στο πλαίσιο της 

Ημερίδας.  

Εφόσον επιθυμείτε να συμμετέχετε στην Ημερίδα του Υπουργείου, μπορείτε να στείλετε το 

σχετικό υλικό αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή (αρχείο JPG), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

pdede@sch.gr  

με θέμα: ΥΠΟΨΗ κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/11/2020 στις 10.00. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα του Υπουργείου και μπορείτε 

να επικοινωνήσετε και με την κ. Φιλιππίδη στο τηλέφωνο: 2610 362409. 

 

Συν.: Διαδικτυακή Ημερίδα 
          Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Δράσεων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία    
 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
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