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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

Σ

την
Καρδίτσα
βρίσκονται από τις
25 Σεπτεμβρίου και
έως τις 9 Οκτωβρίου, εννέα άτομα με ελαφρά νοητική στέρηση και εκπαιδεύονται σε λογισμικά
ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω του προγράμματος erasmus plus και
συγκεκριμένα στο πρόγραμμα, «Η αξιοποίηση των
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση
και ένταξη των ατόμων με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Νοητική Υστέρηση
και κινητικές Αναπηρίες
(ΑΜΕΑ) στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον».
Τα παιδιά φοιτούν στην
Κύπρο στο Κέντρο για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
(ΑΜΕΑ) ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
προσφέρει τις υπηρεσίες
του σε ενήλικα άτομα ελαφριάς και μέτριας νοητικής
υστέρησης από την πόλη
και επαρχία της Λάρνακας.
Συνοδοί τους είναι ο κ.
Αλέξης Ζωγράφος, υποδιευθυντής του Κέντρου για
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Άγιος Λάζαρος και ο κ.
Στέλιος Γεωργίου, σύμβουλος επικοινωνίας για το πρόγραμμα erasmus plus και
η εκπαιδευτρια κ. Άντρη
Αρακλείτη.
Η εκπαίδευση γίνεται
στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό 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 Καρδίτσα, ο κ. Αλέξης Ζωγράφος που μας είπε τα παρακάτω:
Το κέντρο για Άτομα με
Ειδικές Ανάγκες Άγιος Λάζαρος βρισκόμαστε στην

και κοινωνικές.
Έχω αποκομίσει τις
καλύτερες εντυπώσεις από
αυτή την εκπαιδευτική εκδρομή. Θεωρώ ότι είναι
πολύ σημαντικό να συνεχιστεί μια τέτοιου είδους
συνεργασία τόσο με το δικό
μας κέντρο ημέρας στην
Κύπρ όσο και με την Καρδίτσα. Θα αποτελέσει μια
ιδιαίτερη και ενδιαφέρουσα συνεργασία μεταξύ μας,
όπου θα βοηθήσει την ολοκληρωτική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό σύνολο, άλλα και την αποδοχή τους σε μια ομαλή ισορροπημένη και υγιής
συμβίωση.

Η αποστολή από την Κύπρο στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας

Επίσκεψη στο μουσείο πόλης της Καρδίτσας

Περίπατος στην Καρδίτσα
Καρδίτσα από τις 25/9 με το
πρόγραμμα Erasmus+ με
δωδεκαμελής αποστολή, όπου δέκα άτομα με νοητική
αναπηρία έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε ειδικά λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή και παράλληλα να κάνουν διάφορες δραστηριότητες από κοινού και σε
συνεργασία με κάποιους φορείς της πόλης. Μέχρι
στιγμής έχουμε αποκομίσει
τις καλύτερες εντυπώσεις
και θα θέλαμε να ευχαρι-

Η αποστολή από την Κύπρο στο άγαλμα του
Νικόλαου Πλαστήρα

στήσουμε πραγματικά όλους τους συνεργάτες και όλους όσους έχουν στηρίξει
την προσπάθεια μας για
κοινωνική ένταξη των ενηλίκων 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 δραστηριότητα αυτή θα αποτελέσει την έναρξη μιας ευο-

Εκπαίδευση στο e-school, σε ειδικά
λογισμικά για ΑΜΕΑ
δωτικής συνεργασίας και
πολλών μελλοντικών παρόμοιων δράσεων, τόσο στη
Λάρνακα όπου θα ανταποδώσουμε την εξαιρετική
Φιλοξενία όσο και στην Καρδίτσα.

Η κ. Άντρη Αρακλείτη
Στην ΑΛΗΘΕΙΑ, μίλησε
και η εκπαιδεύτρια κ.
Άντρη Αρακλείτη που μας
είπε τα εξής για την διαμονή τους και εκπαίδευση
στην Καρδίτσα.
“Είναι η πρώτη φορά που

Στον μητροπολιτικό ναό των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης

συμμετέχω σε τέτοιο πρόγραμμα και πραγματικά
είναι πολύ ενδιαφέρον. Η
δουλειά που γίνεται από τους διάφορους φορείς και
φυσικά και ιδιαίτερα από
τους εκπαιδευτές είναι εξαιρετικά πολύ καλή προσπάθεια. Έχουμε επισκεφθεί το κέντρο ημέρας νέοι
ορίζοντες, όπου με τα διάφορα προγράμματα που προσφέρουν δείχνει πως τα άτομα που βρίσκονται εκεί,
να έχουν αποκτήσει τόσο ατομικές δεξιότητες, όσο

Οι δραστηριότητές τους
στην Καρδίτσα
Την πρώτη εβδομάδα παραμονής τους στην Καρδίτσα, 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 πόλης (Παυσίλυπο, Πλατεία
Πλαστήρα,
λαογραφικό
μουσείο Καρδίτσας, κ.λ.π.).
Ξεχωριστή ήταν η ημέρα
που τα παιδιά βρέθηκαν στο
Θεοδωρίδειο Κέντρο Ορίζοντες (κέντρο εκπαίδευσης ΑΜΕΑ του δήμου Καρδίτσας όπου εκπαιδεύτηκαν στην Πηλοπλαστική σε μια κοινή δραστηριότητα με τα παιδιά από την
Καρδίτσα υπό την καθοδήγηση ειδικού.
Ακολούθως πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στα
σχολεία ειδικής αγωγής
στους Σοφάδες και συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής – Λυκειακές
Τάξεις και το Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Συνέχεια στη σελ. 7

Πυλοπλαστική στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ από κοινού
με τα παιδιά της Καρδίτσας, παρουσία και της
προέδρου του κέντρου κ. Ελένης Αντωνίου
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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
Συνέχεια από σελ. 6
Στη συνέχεια, έγινε εθιμοτυπική επίσκεψη στο
δημαρχείο Σοφάδων όπου
έγινε συνάντηση με τον
αντιδήμαρχο κ. Ευάγγελο
Ζήση.
Την Παρασκευή μετέβησαν στο κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας για την
παρακολούθηση του πανελλήνιου πρωταθλήματος TAE KWON DO εφήβων – 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 ESCHOOL για την εκμάθηση του λογισμικού με τίτλο
«ΥΠΕΡ-ΔΟΜΗ
–
LT125DigitPecs».
Επίσκεψη στον Χορευτικό
Σύλλογο «ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ
ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ». Θα ακολουθήσει παράσταση Καραγκιόζη 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-

άτομα
Η φιλοσοφία του κέντρου είναι ότι ο κάθε άνθρωπος αποτελεί μία μοναδική και ανεπανάληπτη οντότητα, έχει ικανότητες
και μπορεί να προσφέρει.
Έχοντας αυτό ως βάση, επιδιώκεται τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό
επίπεδο η βελτίωση, η ανάπτυξη και η αξιοποίηση
των ικανοτήτων των ατόμων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ανάγκες, τα
προβλήματα και τις ιδιαιτερότητές τους.
Κεντρική επιδίωξή μας
είναι η κοινωνική ένταξη
των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Από την επίσκεψη στον δήμαρχο Καρδίτσας
λο «ΦΙΛΟΝΕΙΚΟΣ» κ.λ.π.
Ο Άγιος Λάζαρος
Το Κέντρο για Άτομα με

και επαρχία της Λάρνακας. Είναι μη-κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση εθελοντών και διοι-

Πυλοπλαστική στους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ)
ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ προσφέρει τις υπηρεσίες του σε
ενήλικα άτομα ελαφριάς
και μέτριας νοητικής
υστέρησης από την πόλη

κείται από δωδεκαμελές
διοικητικό συμβούλιο. Τα
έσοδα του Κέντρου προέρχονται από το Σχέδιο
Κρατικών Χορηγιών, τροφεία και διάφορες εισφορές.

Από την επίσκεψη στο ειδικό σχολείο
Σοφάδων

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

Η προσφορά των υπηρεσιών και η λειτουργία όλων
των
προγραμμάτων
βασίζεται πάνω στις αρχές και τις αξίες που διέπουν όλες τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες που ασχολούνται
με άτομα με αναπηρία γενικότερα και ειδικότερα
με άτομα με νοητική
υστέρηση.
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τρία προγράμματα
μέσω των οποίων εξυπηρετούνται 86 άτομα.
• Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας: 55 άτομα
• Επαγγελματική Αποκατάσταση: 26 άτομα
• Σπίτι στη Κοινότητα: 5

Στο Παυσίλυπο

Επίσκεψη στο μουσείο πόλης της Καρδίτσας

Περίπατος στην Καρδίτσα

Από την επίσκεψη στο ειδικό σχολείο
Σοφάδων

Καφές στην πλατεία με τα παιδιά του κέντρου ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
της Καρδίτσας

