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Θέμα: « Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία»   
 

 Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών 

Καβάλας, ο Δήμος Καβάλας, ο Νομαρχιακος Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβάλας, η Περιφερειακή 

Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας, ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων 

Ατόμων με Αυτισμό Π.Ε. Καβαλας και το ΚΔΑΠΜΕΑ Δημοφέλεια Δήμου Καβάλας με τη 

συμμετοχή του, συνδιοργανώνουν εκδήλωση, αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα 

Ατόμων με Αναπηρία.   

 Καθώς η 3η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, 

στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για τα 

δικαιώματα και τις δυνατότητες των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά και τη διασφάλιση της 

ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση. 

 Σε αυτό το πλαίσιο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία 

μαθητές των σχολειών της Καβάλας θα ενώσουν τις φωνές τους και θα υψώσουν ένα 

μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αλληλοσεβασμού. 

Στόχος της εκδήλωσης είναι οι μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες που 

θα υλοποιήσουν, να κατανοήσουν και να νιώσουν – όσο είναι δυνατόν – την 

καθημερινότητα, τις ανάγκες και τον αγώνα των ατόμων με αναπηρία και να αισθανθούν 

για λίγο πως είναι να είσαι τυφλός, κωφός και γενικά άτομο με κάποια αναπηρία. 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε & Δ. Ε. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Εθνικής Αντίστασης 20    

                                                    (Γραφείο 560) 

Τ.Κ. – Πόλη : 65110 Καβάλα 

Πληροφορίες                       : Παναγιώτης Παπάζογλου 

Τηλέφωνο  : 2513503559 

Ιστοσελίδα : http://dipe.kav.sch.gr 

Ηλεκτρονική διεύθυνση : mail@dipe.kav.sch.gr 

  

Καβάλα, 11/11/2022 

Α.Π.: Φ 23.2/7604 

 

 

Προς: 

 

Τους/τις Δ/ντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες 

των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας 
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Τα βιωματικά εργαστήρια της εκδήλωσης θα υποστηριχθούν ως εξής: 

Από τον Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμεΑ   

1. Κωφοί και όσοι ακούμε σε δράση, επαφή με το νοηματικό αλφάβητο και τη 

νοηματική γλώσσα 

2. Προσομοίωση κίνησης με αναπηρικό αμαξίδιο για άτομα με κινητική αναπηρία 

Από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών ανατολικής Μακεδονίας 

3. Προσομοίωση κινητικότητας τυφλών με λευκό μπαστούνι 

4. Σύστημα γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille  

Από τον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Π.Ε. 

Καβάλας 

5. Ζωγραφίζοντας τη διαφορετικότητα με άλλο μέρος του σώματος μας 

Από το ΚΔΑΠΜΕΑ Δημοφέλεια Δήμου Καβάλας 

6. Λεύκωμα συναισθημάτων: Ανακάλυψε την εικόνα μας, νιώσε κάθε πτυχή της 

ζωής μας 

 Η εκδήλωση θα γίνει στην Πλατεία των Ηρώων (κάτω από το Δημαρχείο 

Καβάλας), την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 από τις 9:30 12:30.  

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην παραπάνω εκδήλωση, 

παρακαλούνται να δηλώσουν την συμμετοχή τους μέχρι την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 

2022, για τον σωστό προγραμματισμό λειτουργίας των βιωματικών εργαστηρίων. 

Δήλωση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://forms.gle/DaXxHzHUcDA8nNxb7  

 

  

 Η Διευθύντρια Π.Ε. Καβάλας 

 

 

 

Αθανασία Γαϊτανίδου 
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