
Σ
την Καρδίτσα
βρίσκονται από τις
25 Σεπτεμβρίου και

έως τις 9 Οκτωβρίου, εν-
νέα άτομα με ελαφρά νοη-
τική στέρηση και εκπαι-
δεύονται  σε λογισμικά
ηλεκτρονικών υπολογι-
στών μέσω του προγράμμα-
τος erasmus plus και
συγκεκριμένα στο πρόγρ-
αμμα, «Η αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε.  στην εκπαίδευση
και ένταξη των ατόμων με
ειδικές εκπαιδευτικές α-
νάγκες, Νοητική Υστέρηση
και κινητικές Αναπηρίες
(ΑΜΕΑ) στο σχολικό και ε-
υρύτερο κοινωνικό περι-
βάλλον».

Τα παιδιά φοιτούν στην
Κύπρο στο Κέντρο για Άτο-
μα με Ειδικές Ανάγκες
(ΑΜΕΑ) ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
προσφέρει τις υπηρεσίες
του σε ενήλικα άτομα ελα-
φριάς και μέτριας νοητικής
υστέρησης από την πόλη
και επαρχία της Λάρνακας. 

Συνοδοί τους είναι ο κ.
Αλέξης Ζωγράφος, υποδιε-
υθυντής του Κέντρου για
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Άγιος Λάζαρος και ο κ.
Στέλιος Γεωργίου, σύμβου-
λος επικοινωνίας για το πρ-
όγραμμα erasmus plus και
η εκπαιδευτρια κ. Άντρη
Αρακλείτη.

Η εκπαίδευση γίνεται
στον Εκπαιδευτικό Οργανι-
σμό e-SCHOOL όπου τα
παιδιά εκπαιδεύονται σε
λογισμικά ηλεκτρονικών
υπολογιστών.

Ο κ. Αλέξης Ζωγράφος
Στην ΑΛΗΘΕΙΑ, μίλησε

για το πρόγραμμα και την
διαμονή τους στην Κα-
ρδίτσα,  ο κ.  Αλέξης Ζωγρά-
φος που μας είπε τα παρα-
κάτω:

Το κέντρο για Άτομα με
Ειδικές Ανάγκες Άγιος Λά-
ζαρος βρισκόμαστε στην

Καρδίτσα από τις 25/9 με το
πρόγραμμα Erasmus+ με
δωδεκαμελής αποστολή, ό-
που δέκα άτομα με νοητική
αναπηρία έχουν την ευκαι-
ρία να εκπαιδευτούν σε ει-
δικά λογισμικά προγράμμα-
τα ηλεκτρονικού υπολογι-
στή και παράλληλα να κά-
νουν διάφορες δραστηριότ-
ητες από κοινού και σε
συνεργασία με κάποιους φ-
ορείς της πόλης. Μέχρι
στιγμής έχουμε αποκομίσει
τις καλύτερες εντυπώσεις
και θα θέλαμε να ευχαρι-

στήσουμε πραγματικά όλο-
υς τους συνεργάτες και ό-
λους όσους έχουν στηρίξει
την προσπάθεια μας για
κοινωνική ένταξη των εν-
ηλίκων ατόμων με νοητική
αναπηρία. Ήδη φαίνονται
τα αποτελέσματα πάνω στα
άτομα που έχουν αναπτύξει
σχέσεις με τα άτομα του
κέντρου Ορίζοντες, μέσα
από τις κοινές δράσεις και
εμπειρίες.

Ευελπιστούμε ότι η δρα-
στηριότητα αυτή θα αποτε-
λέσει την έναρξη μιας ευο-

δωτικής συνεργασίας και
πολλών μελλοντικών παρό-
μοιων δράσεων, τόσο στη
Λάρνακα όπου θα αντα-
ποδώσουμε την εξαιρετική
Φιλοξενία όσο και στην Κα-
ρδίτσα. 

Η κ. Άντρη Αρακλείτη
Στην ΑΛΗΘΕΙΑ, μίλησε

και η εκπαιδεύτρια κ.
Άντρη Αρακλείτη που μας
είπε τα εξής για την διαμο-
νή τους και εκπαίδευση
στην Καρδίτσα.

“Είναι η πρώτη φορά που

συμμετέχω σε τέτοιο πρό-
γραμμα  και πραγματικά
είναι πολύ ενδιαφέρον. Η
δουλειά που γίνεται από το-
υς διάφορους φορείς και
φυσικά και ιδιαίτερα από
τους εκπαιδευτές είναι ε-
ξαιρετικά πολύ καλή προ-
σπάθεια. Έχουμε επισκεφ-
θεί το κέντρο ημέρας νέοι
ορίζοντες, όπου με τα διάφ-
ορα προγράμματα που προ-
σφέρουν δείχνει πως τα ά-
τομα που βρίσκονται εκεί,
να έχουν αποκτήσει τόσο α-
τομικές δεξιότητες, όσο

και κοινωνικές.

Έχω αποκομίσει τις
καλύτερες εντυπώσεις από
αυτή την εκπαιδευτική εκ-
δρομή. Θεωρώ ότι είναι
πολύ σημαντικό να συνεχι-
στεί μια τέτοιου είδους
συνεργασία τόσο με το δικό
μας κέντρο ημέρας στην
Κύπρ  όσο και με την Κα-
ρδίτσα. Θα αποτελέσει μια
ιδιαίτερη και ενδιαφέρου-
σα συνεργασία μεταξύ μας,
όπου θα βοηθήσει την ολοκ-
ληρωτική ένταξη  των ατό-
μων με αναπηρία στο κοινω-
νικό σύνολο, άλλα και την α-
ποδοχή τους σε μια ομαλή ι-
σορροπημένη και υγιής
συμβίωση.
Οι δραστηριότητές τους

στην Καρδίτσα
Την πρώτη εβδομάδα πα-

ραμονής τους στην Κα-
ρδίτσα, οι εκπαιδευόμενοι
πήραν μέρος σε μαθήματα
στο E-SCHOOL και έκαναν
σεμινάρια εκμάθησης του
λογισμικού με τίτλο
«Npointer».

Ακολούθησε  συνάντηση
με τον δήμαρχο Καρδίτσας
κ. Αλεξάκο Φώτιο και
επίσκεψη - ξενάγηση πόλ-
ης (Παυσίλυπο, Πλατεία
Πλαστήρα, λαογραφικό
μουσείο Καρδίτσας, κ.λ.π.).

Ξεχωριστή ήταν η ημέρα
που τα παιδιά βρέθηκαν στο
Θεοδωρίδειο Κέντρο -
Ορίζοντες (κέντρο εκ-
παίδευσης ΑΜΕΑ του δή-
μου Καρδίτσας όπου εκπαι-
δεύτηκαν στην Πηλοπλα-
στική σε μια κοινή δραστηρ-
ιότητα με τα παιδιά από την
Καρδίτσα υπό την καθοδήγ-
ηση ειδικού.

Ακολούθως πραγματο-
ποιήθηκε επίσκεψη στα
σχολεία ειδικής αγωγής
στους Σοφάδες και συγκε-
κριμένα στο Γυμνάσιο Ειδι-
κής Αγωγής – Λυκειακές
Τάξεις και το Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης.

Συνέχεια στη σελ. 7

Δικαίωμα στην εκπαίδευση...
• Στην Καρδίτσα βρίσκονται από τις 25 Σεπτεμβρίου και έως τις 9 Οκτωβρίου, δέκα άτομα με νοητική στέρηση

από το  Κέντρο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ της Κύπρου και εκπαιδεύονται σε
λογισμικά ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω του προγράμματος erasmus plus
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Η αποστολή από την Κύπρο στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας

Περίπατος στην Καρδίτσα

Η αποστολή από την Κύπρο  στο άγαλμα του
Νικόλαου Πλαστήρα

Επίσκεψη στο μουσείο πόλης της Καρδίτσας

Στον μητροπολιτικό ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης

Πυλοπλαστική στους  ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ από κοινού
με τα παιδιά της Καρδίτσας, παρουσία και της
προέδρου του κέντρου κ. Ελένης Αντωνίου

Εκπαίδευση στο e-school,  σε ειδικά
λογισμικά για ΑΜΕΑ
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Συνέχεια από σελ. 6

Στη συνέχεια, έγινε εθι-
μοτυπική επίσκεψη στο
δημαρχείο Σοφάδων όπου
έγινε συνάντηση με τον
αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο
Ζήση.

Την Παρασκευή μετέ-
βησαν στο κλειστό Γυμνα-
στήριο Καρδίτσας για την
παρακολούθηση του πα-
νελλήνιου πρωταθλήμα-
τος TAE KWON DO εφή-
βων – νεανίδων, ενώ το
Σάββατο το πρόγραμμα
περιλάμβανε επίσκεψη με
ξενάγηση στη ΛΙΜΝΗ Ν.
ΠΛΑΣΤΗΡΑ για γνωριμία
με το οικοσύστημα της
λίμνης και δραστηριότητα
για την αξιοποίηση του
αλόγου στην εκπαίδευση -
θεραπευτική ιππασία (με
τα άλογα του ιππικού
ομίλου).

Η δεύτερη εβδομάδα
περιλαμβάνει συνέχιση
της εκπαίδευσης στο E-
SCHOOL για την εκμάθη-
ση του λογισμικού με τίτλο
«ΥΠΕΡ-ΔΟΜΗ –
L T 1 2 5 D i g i t P e c s » .
Επίσκεψη στον Χορευτικό
Σύλλογο «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ». Θα ακολο-
υθήσει παράσταση Καραγ-
κιόζη από τον φημισμένο
Καραγκιοζοπάιχτη Μάκη
Χάρμπα, επίσκεψη στο
Αρχαιολογικό Μουσείο
Καρδίτσας, βόλτα με τα
ποδήλατα του συστήματος
κοινόχρηστων ποδηλάτων
του Δήμου Καρδίτσας,
Εκδρομή στον Ιππικό Όμι-

λο «ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΣ» κ.λ.π.
Ο Άγιος Λάζαρος

Το Κέντρο για Άτομα με

Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ προσφ-
έρει τις υπηρεσίες του σε
ενήλικα άτομα ελαφριάς
και μέτριας νοητικής
υστέρησης από την πόλη

και επαρχία της Λάρνα-
κας. Είναι μη-κερδοσκοπι-
κή, μη κυβερνητική οργά-
νωση εθελοντών και διοι-

κείται από δωδεκαμελές
διοικητικό συμβούλιο. Τα
έσοδα του Κέντρου πρ-
οέρχονται από το Σχέδιο
Κρατικών Χορηγιών, τροφ-
εία και διάφορες εισφο-
ρές.

Η προσφορά των υπηρε-
σιών και η λειτουργία όλων
των προγραμμάτων
βασίζεται πάνω στις α-
ρχές και τις αξίες που διέ-
πουν όλες τις ανθρωπιστι-
κές και κοινωνικές επι-
στήμες που ασχολούνται
με άτομα με αναπηρία γε-
νικότερα και ειδικότερα
με άτομα με νοητική
υστέρηση.

Αυτή τη στιγμή λειτουρ-
γούν τρία προγράμματα
μέσω των οποίων εξυπη-
ρετούνται 86 άτομα.

• Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας: 55 άτομα

• Επαγγελματική Απο-
κατάσταση: 26 άτομα

• Σπίτι στη Κοινότητα: 5

άτομα

Η φιλοσοφία του κέντρ-
ου είναι ότι ο κάθε άνθρω-
πος αποτελεί μία μοναδι-
κή και ανεπανάληπτη ον-
τότητα, έχει ικανότητες
και μπορεί να προσφέρει.
Έχοντας αυτό ως βάση, ε-
πιδιώκεται τόσο σε ατο-
μικό όσο και σε ομαδικό
επίπεδο η βελτίωση, η α-
νάπτυξη και η αξιοποίηση
των ικανοτήτων των ατό-
μων, λαμβάνοντας πάντο-
τε υπόψη τις ανάγκες, τα
προβλήματα και τις ιδιαι-
τερότητές τους.

Κεντρική επιδίωξή μας
είναι η κοινωνική ένταξη
των ατόμων με ειδικές α-
νάγκες.

Άριστες οι εντυπώσεις...
• Για το πρόγραμμα και την διαμονή της αποστολής μίλησαν στην αλήθεια ο κ. Αλέξης Ζωγράφος, υποδιευθυντής του

Κέντρου για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Λάζαρος και η εκπαιδεύτρια κ. Άντρη Αρακλείτη

Επίσκεψη στο δημαρχείο Σοφάδων και συνάντηση με τον
αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο Ζήση

Από την επίσκεψη στον δήμαρχο Καρδίτσας

Από την επίσκεψη στο ειδικό σχολείο
Σοφάδων

Πυλοπλαστική στους  ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Περίπατος στην Καρδίτσα

Από την επίσκεψη στο ειδικό σχολείο
ΣοφάδωνΣτο Παυσίλυπο

Καφές στην πλατεία με τα παιδιά του κέντρου ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
της Καρδίτσας

Επίσκεψη στο μουσείο πόλης της Καρδίτσας


