ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Βαθμός ασφαλείας:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Να διατηρηθεί μέχρι

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Mαρούσι 4-5-2009
Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
49280 / Γ6

Α. Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
Πληροφορίες: Π. Γκίκα
Τηλ. 210 3442928
Fax: 210 3442182
Προς: Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
όλης της χώρας.

Κοιν: 1.Προς τις Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
2.
Ε.Σ.Α.με.Α.,
Ελ.
Βενιζέλου

236,

Ηλιούπολη,Τ.Κ.16341
3. Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α. Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη,
Τ.Κ. 16341

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγγράφου
Σας διαβιβάζουμε για τις δικές σας ενέργειες την απόφαση με αρ. πρωτ. 49096/4-5-2009

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Αγωγής

Χαράλαμπος Θ. Παπαϊωάννου
Εσωτερική Διανομή:
1.Γραφείο κ. Υπουργού
2.Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.
6. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
7. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε.
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός ασφαλείας
Να διατηρηθεί μέχρι

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Μαρούσι, 04-05-2009
ΤΜΗΜΑ Γ
Αριθ. Πρωτ. 49096/Γ6
Α. Παπανδρέου 37
15180
Πληροφορίες: Π. Γκίκα
Τηλέφωνο : 2103442929
ΠΡΟΣ:
2103442928
FAX
2103442182
1. Νομάρχες όλης της Χώρας
2. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπαίδευσης
3. Κ.Δ.Α.Υ.
4. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε & Δ.Ε.
5. Διευθυντές Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.
6. Δ/ντές Δημοσίων και Ιδιωτικών
Σχολείων Π.Ε.& Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Οργάνωση εκδηλώσεων με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας των Ατόμων
με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου»

η
Το 1992, με το υπ’ αριθμ.47/88 ψήφισμα του Ο.Η.Ε., καθιερώθηκε η 3 Δεκεμβρίου κάθε
έτους ως Διεθνής Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και το 1996 η Βουλή των
Ελλήνων υιοθέτησε το παραπάνω ψήφισμα με το Νόμο 2430/1996, με τον οποίο
καθιερώθηκε η 3η Δεκεμβρίου και ως Εθνική Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
Ο Όρος «Άτομα με Αναπηρίες» υιοθετήθηκε βάσει του άρθρου 21 παρ. 6 του
αναθεωρημένου Συντάγματος της χώρας μας.
Προς την κατεύθυνση της εξίσωσης των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία, της
αποδοχής του δικαιώματος στη διαφορά, και της εξάλειψης του κάθε είδους διακρίσεων,
ο Ο.Η.Ε. θέσπισε το 1993 πρότυπους κανόνες. Βασικός στόχος των Κανόνων είναι να
διασφαλίσουν το γεγονός ότι τα Α.με.Α έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις
όπως και τα άτομα χωρίς αναπηρία.
Φέτος θα διεξαχθεί μαθητικός διαγωνισμός, στον οποίο καλούνται να λάβουν μέρος όλοι
οι μαθητές και μαθήτριες της Γ΄τάξης όλων των δημόσιων και ιδιωτικών Γυμνασίων της
Χώρας. Επίσης θα διεξαχθεί μαθητικός διαγωνισμός, στον οποίο καλούνται να λάβουν μέρος
όλοι οι μαθητές και μαθήτριες της ΣΤ΄τάξης όλων των δημόσιων και ιδιωτικών Δημοτικών
Σχολείων της Χώρας. Ο φετινός διαγωνισμός, σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής
Οργανωτικής Επιτροπής θα είναι:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Οι μαθητές/τριες της Γ΄τάξης Γυμνασίου θα γράψουν μία έκθεση μέσα στην τάξη τους, η
οποία θα αξιολογηθεί από ειδική επιτροπή. Ειδικότερα το θέμα της έκθεσης το οποίο

προτάθηκε από την Ε.Σ.Α.με.Α ( Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) ύστερα από
ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε την 1-42009 στο ΥΠ.Ε.Π.Θ είναι:
«Η συμμετοχή όλων των πολιτών - μεταξύ των οποίων και των ατόμων με
αναπηρία, που σύμφωνα με στατιστικές αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του
πληθυσμού – σε διάφορες κοινωνικές δραστηριότητες όπως ο πολιτισμός, ο
αθλητισμός, η ψυχαγωγία, ο τουρισμός, αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα.
Πιστεύετε ότι τα άτομα με αναπηρία συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό στο
κοινωνικό γίγνεσθαι;
Αν όχι, ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι λειτουργούν ανασταλτικά; Προτείνετε
μέτρα που θεωρείτε ότι μπορούν να βελτιώσουν τη συμμετοχή των ατόμων με
αναπηρία σε κοινωνικές δραστηριότητες.»
Οι μαθητές/τριες της ΣΤ΄τάξης Δημοτικού Σχολείου θα γράψουν μία έκθεση μέσα στην τάξη
τους. Ειδικότερα το θέμα της έκθεσης το οποίο προτάθηκε από την Ε.Σ.Α.με.Α ( Εθνική
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) ύστερα από ομόφωνη απόφαση της Κεντρικής
Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία συνεδρίασε την 1-4-2009, στο ΥΠ.Ε.Π.Θ είναι:
«Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Έχουν
και αυτά, όπως όλοι μας, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ανάγκες για ενεργό
συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως αθλητισμός, ψυχαγωγία, πολιτισμός,
τουρισμός, κ.ά. Πολλές φορές όμως διάφοροι παράγοντες (δυσκολία πρόσβασης,
έλλειψη υποδομών, κλπ) λειτουργούν ανασταλτικά, αφαιρώντας τους τα παραπάνω
δικαιώματα.
Να αναφέρετε παράγοντες που αποκλείουν τα άτομα με αναπηρία από διάφορους
τομείς της κοινωνικής ζωής και να προτείνετε λύσεις που θα βοηθήσουν στην
υπέρβαση αυτών των δυσκολιών.»
Χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να διευκρινίσουν ότι με τον όρο αναπηρία εννοούμε
διάφορες κατηγορίες αναπηρίας και όχι μόνο την κινητική.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Οι
μαθητές/τριες της Γ΄τάξης Γυμνασίου και της ΣΤ΄τάξης Δημοτικού Σχολείου θα
ζωγραφίσουν μέσα στην τάξη ένα έργο ζωγραφικής. Ειδικότερα το θέμα για τον διαγωνισμό
ζωγραφικής είναι:
«Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού. Έχουν
και αυτά, όπως όλοι μας, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες ανάγκες για ενεργό
συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, όπως αθλητισμός, ψυχαγωγία, πολιτισμός,
τουρισμός, κ.ά. Πολλές φορές όμως διάφοροι παράγοντες (δυσκολία πρόσβασης,
έλλειψη υποδομών, κλπ) λειτουργούν ανασταλτικά, αφαιρώντας τους τα παραπάνω
δικαιώματα.
Συζητήστε στην τάξη για τους παράγοντες που αποκλείουν τα άτομα με αναπηρία
από διάφορους τομείς της κοινωνικής ζωής και κατόπιν αποτυπώστε τις ιδέες σας με
μια ζωγραφιά, παρουσιάζοντας τέτοιες περιπτώσεις αποκλεισμού. Στη ζωγραφιά σας
μπορείτε να δώσετε και λύσεις για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ώστε να
διευκολύνουμε τα άτομα με αναπηρία να συμμετέχουν ενεργά στις παραπάνω
κοινωνικές δραστηριότητες.»
Οι μαθητές/τριες θα χρησιμοποιήσουν για τις ζωγραφιές τους χαρτί διαστάσεων 35χ50
εκατοστών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε υλικό –ακρυλικά, τέμπερες, χρωματιστά
μολύβια, μελάνι , παστέλ, κάρβουνο και κολλάζ.
Δεν γίνονται δεκτά τρισδιάστατα έργα.
Για τη διευκόλυνση και προετοιμασία των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, 1) Θα πρέπει
να αναφερθεί προφορικά στους μαθητές και το θέμα της έκθεσης και 2) Θα ήταν καλό να
διατεθεί μία επιπλέον ώρα με ανάγνωση σχετικών κειμένων, ελεύθερη συζήτηση κ.τ.λ.
Κάθε Γυμνάσιο και Δημοτικό Σχολείο θα υποβάλει μέχρι τις 12-5-2009 μία έκθεση, την
καλύτερη, στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης στην οποία ανήκει. Το ίδιο θα γίνει και με τα
έργα ζωγραφικής.

Η κάθε Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης θα συγκροτήσει μία επιτροπή από 3 φιλολόγους
για τη διόρθωση των εκθέσεων, με σκοπό να επιλέξουν μία, την καλύτερη, σε επίπεδο
Περιφέρειας, την οποία θα υποβάλουν στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ μέχρι 15-62009.
Παράλληλα θα συγκροτηθεί και μία επιτροπή από 3 καθηγητές των Καλλιτεχνικών για τη
διόρθωση των έργων ζωγραφικής ώστε να επιλέξουν ένα, το καλύτερο, σε επίπεδο
Περιφέρειας, το οποίο θα υποβάλουν στη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του ΥΠ.Ε.Π.Θ μέχρι 15-62009.
Στη συνέχεια η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του ΥΠ.Ε.Π.Θ. θα επιλέξει τις τρεις
καλύτερες εκθέσεις και τα τρία καλύτερα έργα ζωγραφικής, σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία
θα βραβευθούν κατά την επόμενη εκδήλωση για τα άτομα με Αναπηρία, στις 3-12-2009.
Ο

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

Εσωτερική Διανομή
1.Γραφείο κ Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
5. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε και Δ.Ε
6. Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
7. Δ/νση Σπουδών Δ.Ε
8. Δ/νση Ειδικής Αγωγής.
Κοινοποίηση

Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

1.Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού.
2.Γραφείο κ Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
3. Ε.Σ.Α .με.Α ( Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη,16341 )
4.Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.Μ.Ε.Α.( Ελ. Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη ,16341)

