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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
                                                                         

ΘΕΜΑ: «Εκδήλωση του Ειδικού Σχολείου Καλλιθέας Λήμνου, του 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Ρεπανιδίου  και  του  επαρχιακού  Συλλόγου  Γονέων, 
Κηδεμόνων και φίλων Α.Μ.Ε.Α Λήμνου «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» για την 3η 

Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία.

 Όπως γνωρίζετε η  3η Δεκεμβρίου  έχει  ορισθεί  ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 
Αναπηρία. Στην προσπάθεια της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης των μαθητών 
μας και της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου απέναντι στη στάση του στην 
αναπηρία  και  τη  διαφορετικότητα,  το  Ειδικό  Σχολείο  Καλλιθέας  Λήμνου  και  το 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρεπανιδίου σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων 
Α.Μ.Ε.Α. «Ορίζοντες» διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση, με τίτλο,

                                             «ΕΛΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ»,

Σημείο  συνάντησης  στην  Κεντρική  Αγορά,  (στον  πλάτανο),  την  Πέμπτη  3 
Δεκεμβρίου 2015 και ώρες 09.30π.μ.-10.00 

               Η εκδήλωση αποσκοπεί:

o στην κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση  μέσα από τη γνωριμία 
και  συνεργασία  των  μαθητών  μας  με  συμμαθητές  από  άλλα 
σχολεία, 

o την ανάδειξη των προβλημάτων προσβασιμότητας της πόλης μας
o στην ευαισθητοποίηση και εξοικείωση του κοινωνικού συνόλου με 

τη  διαφορετικότητα,  στην  εξάλειψη  στερεότυπων  αντιλήψεων, 
αντιδράσεων και συμπεριφορών σχετικά με τα Α.Μ.Ε.Α.  

o στην ανάδειξη της δημιουργικότητας των μαθητών μας  
o στο να μάθουμε σε όλα τα παιδιά  να αγαπούν το διαφορετικό!

Η εκδήλωση  θα  έχει  διάρκεια  από  τις  09:30  π.μ.  έως  τις  12:00  π.μ.  και  θα 
περιλαμβάνει:

 Χαιρετισμός – Ομιλία
 Οργάνωση των ομάδων
 Βιωματική αναπαράσταση, με την συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων, 

τριών μορφών αναπηρίας, τύφλωση, κώφωση και κινητικά προβλήματα
 Ευαισθητοποίηση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας (δημόσιες υπηρεσίες, 

τράπεζες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.) και ανάδειξη των δυσκολιών 
προσβασιμότητας των Ατόμων με αναπηρία

 Δημιουργικές δραστηριότητες



 Συγκέντρωση όλων των συμμετεχόντων έξω από το Δημαρχείο και 
συνάντηση με τον Δήμαρχο

Η συγκεκριμένη εκδήλωση  απευθύνεται  στους μαθητές της  Ε’ ΣΤ΄  Δημοτικού, 
καθώς και σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Ο χαρακτήρας της εκδήλωσης δεν 
είναι  τόσο  ψυχαγωγικός,   αλλά  στοχεύει  κυρίως  στην  ευαισθητοποίηση,  την 
ενημέρωση και την κατανόηση της αναπηρίας.

Για την επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης είναι απαραίτητη η βοήθεια και η 
συμμετοχή  φίλων-εθελοντών.  Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  επικοινωνήσουν 
μαζί μας στα εξής τηλέφωνα, 22540-92573  Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 
και 22540-41735 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρεπανιδίου. Θα υπάρξει συνάντηση για ενημέρωση 
σχετικά με την συμμετοχή και τις αρμοδιότητες των εθελοντών, στο 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Μυρίνας, το Σάββατο 28/11/2015, στις 11:30 π.μ.

      
        Ευελπιστούμε στην βοήθεια και την συμμετοχή σας για  την σημαντική αυτή ημέρα.

         Σας ευχαριστούμε εκ’ των προτέρων.

                                             Το  Διδακτικό  Προσωπικό
                                      Του Ειδικού Δημοτικού Σχ.Λήμνου
                                      Του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ρεπανιδίου Λήμνου
                        Το Δ.Σ του συλλόγου Α.Μ.Ε.Α  Λήμνου «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»






