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…η ενημέρωση είναι η λύση…

Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να ζουν σε ένα περιβάλλον, 
το οποίο τους προσφέρει τη δυνατότητα επικοινωνίας με το κοινω-
νικό σύνολο και ενεργούς συμμετοχής σε δραστηριότητες. 

Με σκοπό την ενημέρωση, τη γνωριμία και τη διαμόρφωση μιας 
σωστής στάσης απέναντι στα άτομα με αναπηρία, οργανώνουμε για 
11η χρονιά δράσεις, για τα παιδιά όλου του σχολείου. Οι μαθητές και 
μαθήτριες Λυκείου θα επικεντρωθούν στις δυσκολίες που αντιμετω-
πίζουν τα  άτομα με αυτισμό, ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες των 
υπόλοιπων τάξεων θα συμμετάσχουν σε δράσεις θεατρικές, κινημα-
τογραφικές, αθλητικές αλλά και κοινωνικές που θα τους δώσουν την 
ευκαιρία να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα.

Ας φροντίσουμε όλοι να κάνουμε εύκολη και βιώσιμη την καθη-
μερινότητα των ατόμων με αναπηρία. Κι αν δεν ξέρουμε πώς… ας 
μάθουμε για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά, ώστε να 
μην τους δημιουργούμε -έστω και άθελά μας- προβλήματα.

Η 3η Δεκεμβρίου δεν είναι μέρα γιορτής, είναι μια μέρα αφορ-
μής. Αφορμή για νέα στάση ζωής απέναντι στις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας με αναπηρίες.



Παρουσίαση παραμυθιών
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«Ο Μπουμτριαλαλί με το κόκκινο λειρί» και «Η μέλισσα με 
το σπασμένο φτερό» θα ταξιδέψουν τους μικρούς μαθητές του 
Νηπιαγωγείου και της Β΄ Δημοτικού και θα τους βοηθήσουν να γνω-
ρίσουν τα προβλήματα περιθωριοποίησης που αντιμετωπίζουν οι 
φανταστικοί ήρωες των παραμυθιών.
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Παρουσίαση παραμυθιών
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“ EINMALIG” Die Verschiedene Einzigartige Form
Ο συγγραφέας Φάνης Αριτζής μας δάνεισε το παραμύθι που έγραψε 
στα γερμανικά για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Τα παιδιά της 
Ε΄ Δημοτικού το διάβασαν και συζήτησαν με τις καθηγήτριες των 
γερμανικών του σχολείου μας. Στις 3 Δεκεμβρίου, ο Φάνης Αριτζής 
θα είναι κοντά μας για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους ανα-
γνώστες-μαθητές.



Βιωματικό Παιχνίδι
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Με αφορμή το νέο  βιβλίο του βραβευμέ-
νου συγγραφέα Νίκου Μιχαλόπουλου «Θες 
να παίξουμε;», η εταιρεία Χρόνος-Δράσεις 
Πολιτισμού θα παρουσιάσει στο θέατρο 
«Ημέρας» στους μαθητές και τις μαθήτριες 
της Γ΄ Δημοτικού ένα βιωματικό εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα, προκειμένου να ευαισθη-
τοποιήσει τα παιδιά σε θέματα που σχετίζο-
νται με τη διαφορετικότητα.



Αθλητικές Συναντήσεις
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Boccia
Το παραολυμπιακό άθλημα του Boccia συμπεριλήφθηκε για πρώτη 
φορά στο πρόγραμμα των Παραολυμπιακών Αγώνων της Νέας Υόρ-
κης το 1984. Το άθλημα αυτό απαιτεί αυτοσυγκέντρωση, συντονι-
σμό, ακρίβεια, ομαδικότητα, συνεργασία και στρατηγική. Τι λέτε να 
το γνωρίσουμε με τη βοήθεια της διεθνούς διαιτητή, κυρίας Ελένης 
Λιλόγλου;
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Αθλητικές Συναντήσεις
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Κλασικός Αθλητισμός
Τις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Σταδίου θα επισκεφτούν οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες της Β΄ Γυμνασίου, για να γνωρίσουν τα παρα-
ολυμπιακά αθλήματα του στίβου με την καθοδήγηση του αθλητι-
κού πολιτιστικού συλλόγου «Ο Πρωταθλητής». Η εμπειρία θα είναι 
σίγουρα μοναδική.
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Αθλητικές Συναντήσεις
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Επιτραπέζια Αντισφαίριση
Ο πρωταγωνιστής του συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ για την αναπηρία 
«Μέχρι τη θάλασσα», που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στο νοσοκομείο 
ΚΑΤ, θα είναι κοντά μας με την προπονήτριά του. Θα μας παρουσι-
άσει το παραολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρισης και 
θα συζητήσει με τα παιδιά της Γ΄ Γυμνασίου.
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Παγκόσμιος Κινηματογράφος
με Θέμα την Αναπηρία 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Στ΄ Δημοτικού θα επισκεφτούν τα 
Village Cinemas, για να παρακολουθήσουν την ταινία «Το Γεράκι του 
Φυστικοβούτυρου». Ένα τρυφερό κινηματογραφικό παραμύθι για τη 
φιλία και τη δύναμη της θέλησης με φόντο τον αμερικάνικο νότο.



Θέατρο 
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Τις εξαιρετικές παραστάσεις «Το αγόρι με τα μπλε μαλλιά» στο θέα-
τρο Φούρνος και «Πιο δυνατός από το σούπερμαν» στο Σύγχρονο 
Θέατρο θα παρακολουθήσουν τα παιδιά της Α΄ Δημοτικού και της 
Α΄ Γυμνασίου, αντίστοιχα. 



«3S School Synergy Snacks» 
Συζήτηση
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Η 3S φτιάχνει μπάρες υψηλής διατροφικής αξίας, με δημητριακά, 
ξηρούς καρπούς, ποιοτικές πρώτες ύλες. Η συνταγή όμως «δένει» με 
το μυστικό υλικό… την αγάπη! Σύνθημα είναι «Αυτές οι μπάρες είναι 
για Κ.ΑΛ.Ο», καθώς η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).  Τρεις από τους πρω-
τεργάτες της επιχείρησης θα είναι κοντά μας, θα συζητήσουν με 
τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α΄ Λυκείου και θα τους δώσουν 
τη μυστική συνταγή.  



«Η ζωή μου με τον Γιάννη»
Συζήτηση
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Η κυρία Άδα Σταματάτου, μητέρα του Γιάννη και διαχειρίστρια της 
διάσημης κοινότητας «Η ζωή μου με τον Γιάννη» θα είναι κοντά μας, 
για να μας διηγηθεί καθημερινές ιστορίες από τη ζωή μιας μητέρας 
με τον ενήλικα αυτιστικό γιο της. Οι μαθητές και οι μαθήτριες της 
Β΄ Λυκείου θα έχουν τη χαρά να τη συναντήσουν και να της θέσουν 
τα ερωτήματά τους.
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Περιεχόμενα





Για την πραγματοποίηση των παραπάνω συμπράξεων

θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:

•  την κα Άδα Σταματάτου
• τον κο Γρηγόρη Χρυσικό 
• τον κο Φάνη Αριτζή και
• την 3S School Synergy Snacks


