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1. Χαιρετισμοί



1.1. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Αριστείδης Μπαλτάς1
1Υπουργός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Χαιρετίζω την έναρξη του 4ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ που

φέτος φιλοξενείται στον Δήμο Δίου Ολύμπου και λυπάμαι πολύ που δεν βρίσκομαι ανάμεσά σας.

Ο χαρακτήρας της διοργάνωσης έχει στοιχεία πρωτοποριακά κι ελπιδοφόρα:

Το πρώτο στοιχείο είναι η επιδίωξη της έμπρακτης άρσης των διαχωρισμών σε όλα τα επίπεδα. Το

δηλώνει ρητά ο τίτλος του Φεστιβάλ που μιλά για την από κοινού ενεργό συμμετοχή κωφών και

ακουόντων. Το αποδεικνύει η διακηρυγμένη αποφυγή αναφορών σε κοινωνικές διαφοροποιήσεις

μεταξύ των συμμετεχόντων και η εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής όλων. Το υλοποιούν η

φιλοσοφία, η διάρθρωση και η θεματική ευρύτητα του προγράμματος.

Το δεύτερο στοιχείο είναι το ίδιο το περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Η σχέση με την τοπική κοινωνία,τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τη μνήμη, την ιστορία, το παραγωγικό της δυναμικό, το φυσικό

περιβάλλον. Η στοχευμένη κοινωνική δράση. Τα πολιτιστικά δρώμενα τα καλλιτεχνικά εργαστήρια, τα

σεμινάρια και οι συζητήσεις.

Τέλος, είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός πως το φεστιβάλ αποτελεί σύμπραξη δημόσιων και

ιδιωτικών φορέων με αρωγό την ακαδημαϊκή κοινότητα και με σαφή στόχο τη διεύρυνση του μετώπου

που θα αντιπαλεύει τις κοινωνικές διακρίσεις στην πράξη. Η σύμπραξη αυτή ορίζει ήδη με την τέταρτη

διοργάνωση, ένα άτυπο δίκτυο πόλεων της χώρας που φιλοξενούν και στηρίζουν την πολύτιμη

προσπάθεια.

Για όλα τα παραπάνω, εύχομαι κάθε επιτυχία, δύναμη και συνέχεια στο έργο σας.

Ο Υπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού
Αριστείδης Μπαλτάς



1.2. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

Μιχάλης Κόκκινος1
1Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού



1.3. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης

Ανδρέας Δασκαλάκης1
1Υποστράτηγος, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφεριεακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης –Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας

1.3. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης

Ανδρέας Δασκαλάκης1
1Υποστράτηγος, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφεριεακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης –Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας

1.3. Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης

Ανδρέας Δασκαλάκης1
1Υποστράτηγος, Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφεριεακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης –Αρχηγείο
Ελληνικής Αστυνομίας



1.4. Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης

Βούλα Πατουλίδου1
1Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την παρουσίαση ενός τόσο ξεχωριστού φεστιβάλ, φέτος

για πρώτη φορά σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, φέρνοντας ακούοντες και μη σε

από κοινού αθλητικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις, βάζοντας γερά θεμέλια για τη συνένταξη κωφών

συνανθρώπων μας στη σύγχρονη πολιτιστική δράση και όχι μόνο.

Οι κάτοικοι των τεσσάρων πόλεων, αλλά και οι επισκέπτες τους θα έχουν την μοναδική

ευκαιρία και δυνατότητα να θαυμάσουν από κοντά την αρμονική σύμπραξη κωφών και ακουόντων,

δίνοντας ένα ηχηρό μήνυμα κατά του κοινωνικού ρατσισμού.

Εκφράζω τα συγχαρητήρια μου, σε όλους όσους στήριξαν την προσπάθεια αυτή, αλλά και σε

όσους εργάστηκαν και μεσολάβησαν για την υλοποίηση του τέταρτου Πανελλήνιου Φεστιβάλ, κωφοί

και ακούοντες εν δράσει, και εύχομαι να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση κάνοντας το φεστιβάλ

αυτό έναν ετήσιο θεσμό.

Βούλα Πατουλίδου
Αντιπεριφερειάρχης

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης



1.5. Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

Απόστολος Βουλγαράκης1

1Αντιπεριφερειάρχης Χανίων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι,

με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε στα Χανιά, το 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, μέσα από την υλοποίηση των προφεστιβαλικών του δράσεων και στην πόλη μας.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή διοργάνωση, η οποία προάγει την ανάπτυξη και τη σύσφιξη των

σχέσεων μεταξύ όλων των μελών μιας κοινότητας, ανεξαρτήτως εάν τα μέλη αυτά ανήκουν σε ομάδες

με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το Φεστιβάλ έχει ως στόχο να απαλύνει τα φαινόμενα του  κοινωνικού

ρατσισμού, που τυχόν εμφανίζονται στους κόλπους κάθε κοινωνικού συνόλου, υπογραμμίζοντας με

τη σύμπραξη, στις δράσεις του, «κωφών και ακουόντων» την ανάγκη της αρμονικής συνύπαρξης, της

αλληλοκατανόησης και της αλληλεγγύης, ως βασικά χαρακτηριστικά για την ευημερία κάθε κοινωνίας,

την ανάπτυξη και την πρόοδό της. Ταυτόχρονα τονίζει με τον τρόπο οργάνωσής του την αξία του

εθελοντισμού και την αξία της συμμετοχής στα δρώμενα της κοινωνίας, του καθενός από εμάς.

Όλα τα παραπάνω, αποτελούν και το κύριο κίνητρο να είμαστε, ως Περιφερειακή Ενότητα

Χανίων, συνδιοργανωτές των σημαντικών αυτών εκδηλώσεων.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στη διοργάνωση του Φεστιβάλ και καλώ όλους τους πολίτες του τόπου

μας να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις του. ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ!!!

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Απόστολος Βουλγαράκης
Αντιπεριφερειάρχης Χανίων



1.6. Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. Δήμου Αθηναίων

Χρήστος Τεντόμας1

1Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Αθηναίων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Κυρίες και κύριοι,

Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε και χαιρετίζουμε το 4ο Φεστιβάλ «Κωφών & Ακουόντων εν

δράσει». Ένα Φεστιβάλ με πλούσιο εικαστικό, πολιτιστικό και μορφωτικό πρόγραμμα, που προάγει

την καλλιτεχνική δημιουργία υπηρετώντας επάξια τις ιδιαίτερες ανάγκες διαφορετικών πληθυσμιακών

ομάδων.

Ψυχαγωγικές αθλητικές δραστηριότητες, περιβαλλοντικές δράσεις, ημερίδες, εργαστήρια και

ενημερωτικά σεμινάρια θα αποτελέσουν τον πυρήνα αυτού του Φεστιβάλ, που στοχεύει στην

αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την άμεση συμμετοχή των κωφών και ακουόντων συμπολιτών

μας σε δράσεις Αθλητισμού, Τέχνης και Πολιτισμού.

Στα πλαίσια μάλιστα του Φεστιβάλ διοργανώνεται και το 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο με τίτλο: «Ο

Ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής

Κωφού και Βαρήκοου Πληθυσμού», καθώς και πλήθος δωρεάν σεμιναρίων για τον Πολιτισμό και τις

Τέχνες, από επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και δημόσιους φορείς.

Στόχος όλων μας, αλλά και προσωπικό μου στοίχημα, είναι να δώσουμε βήμα σε εκείνους

που βιώνουν τον Πολιτισμό και τις Τέχνες υπό διαφορετικό καλλιτεχνικό πρίσμα, έχοντας διαφορετική

αισθητική αντίληψη. Να καταστεί το Φεστιβάλ αυτό, σε συνδυασμό με αντίστοιχες δράσεις, αρωγός

μίας νέας μορφής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής επικοινωνίας. Γιατί αυτή είναι αξία του Πολιτισμού. Ο

σεβασμός στη διαφορετικότητα και η ανιδιοτελής προσφορά και αλληλεγγύη.

Τόσο ο Δήμος Αθηναίων, όσο και εγώ προσωπικά, έχοντας την τιμή να προΐσταμαι του

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, θα συνεχίσουμε να

στηρίζουμε τέτοιου είδους συνέργιες που υπηρετούν ένα κοινό στόχο και όραμα: τον Πολιτισμό και τη

Παιδεία, που παρέχονται ελεύθερα σε όλους.

Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στην επιτροπή του 4ου Φεστιβάλ

«Κωφών & Ακουόντων εν δράσει» για την άρτια διοργάνωση και να ευχαριστήσω όλους τους

Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς που συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της. Είμαι σίγουρος δε πως,

όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, το Φεστιβάλ θα εκπληρώσει στο έπακρο την

αποστολή του. Να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δύο διαφορετικών κόσμων που

συνυπάρχουν και δράττουν μαζί.

Καλή επιτυχία

Χρήστος Τεντόμας
Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού,

Αθλητισμού και Νεολαίας
Δήμου Αθηναίων



1.7. Δήμος Δίου -Ολύμπου

Νικόλαος Αθ. Λάππας1

1Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου, Αναπληρωτής Δήμαρχος Δήμου Δίου -Ολύμπου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ "Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει" 2016

Πιθανότατα στο άκουσμα αυτής της ονομασίας να γεννώνται ερωτηματικά κι απορίες στον

οποιοδήποτε σχετικά με τον σκοπό, τον τρόπο διεξαγωγής, την ουσία της συγκεκριμένης

διοργάνωσης.

Όταν πριν από μερικούς μήνες συνομιλήσαμε με τους υπευθύνους του Πολιτιστικού Φορέα

"ΕΣΑΙ ΕΝ ΡΟΗ" για να αναλάβουμε τη συνδιοργάνωση, ομολογώ πως κι εγώ είχα ανάλογα

ερωτηματικά. Διαπιστώνοντας όμως τον τρόπο που προσέγγιζαν το όλο θέμα κι ερευνώντας σχετικά

με το ίδιο Φεστιβάλ, οδηγήθηκα στο συμπέρασμα ότι πραγματικά αυτή η κίνηση άξιζε υποστήριξης

και από τον Δήμο μας.

Φεστιβάλ " Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει" 2016: Μια διοργάνωση που και φέτος θα

προωθήσει το μήνυμα της κοινωνικής συνεργείας, της άρσης των κοινωνικών αποκλεισμών, της

συνύπαρξης, με εκδηλώσεις ψυχαγωγικές κι εκπαιδευτικές, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τοπικούς

πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς κ.ά. θησαυρούς.

Είναι λοιπόν μεγάλη μας τιμή και χαρά να σας προσκαλέσουμε φέτος τον Σεπτέμβριο στο

Λιτόχωρο, την έδρα του Δήμου Δίου - Ολύμπου, για να βιώσουμε όλοι μαζί, κωφοί και ακούοντες, την

εμπειρία ενός τόσο ξεχωριστού Φεστιβάλ.

Σας περιμένουμε,

Νικόλαος Αθ. Λάππας
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Λιτοχώρου &

Αναπληρωτής Δήμαρχος Δήμου Δίου - Ολύμπου



1.8. Δήμος Ναυπλιαίων

Δημήτριος Ι. Κωστούρος1

1Δήμαρχος Ναυπλιαίων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Στο Δήμο Ναυπλιέων, προσπαθούμε να αξιοποιούμε κάθε ευκαιρία,  κάθε αφορμή, ώστε να

βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής συνανθρώπων μας, οι οποίοι δεν διαθέτουν αυτό που για εμάς τους

υπόλοιπους θεωρείται εν πολλοίς αυτονόητο, την υγεία και τη αρτιμέλεια.

Έχοντας υιοθετήσει λοιπόν μια φιλοσοφία αμιγώς ανθρωποκεντρική, συναρτημένη με την

προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όλων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού,

στηρίζουμε την πρωτοβουλία σας και αναμένουμε με χαρά να σας υποδεχθούμε στον δήμο μας

αφού όπως έχει ήδη ανακοινωθεί θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Ναύπλιο, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το

5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ «ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

Και είμαστε πραγματικά ευτυχείς που έχουμε εγκαθιδρύσει επίπεδα συνεργασίας τέτοια που

μας επιτρέπουν ακόμη και σήμερα που τα διαθέσιμα μέσα και οι πόροι έχουν συρρικνωθεί να

σχεδιάζουμε μαζί και να υλοποιούμε δράσεις και έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των

Αναπήρων.

Δημήτριος Ι. Κωστούρος
Δήμαρχος Ναυπλιέων



1.9. Επιτροπή του 4ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συμποσίου «Ὁ Ρόλος της Δια
Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής
Κωφού και Βαρήκοου Πληθυσμού»

Ελένη Φωτιάδου1
1Πρόεδρος της Επιστμοηνικής Επιτροπής του Συμποσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής –
Τ.Ε.Φ.Α.Α.,Α.Π.Θ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Με ξεχωριστή χαρά, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής σας προσκαλώ να συμμετέχετε

στις εργασίες του 4ου Πανελλήνιου Διεπιστημονικού Συμποσίου «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΩΦΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» που διοργανώνουν το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ

Θεσσαλονίκης και η η Οργανωτική Επιτροπή του 4ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 2016. Το συμπόσιο θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό Χώρο του Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου

στις 18 Σεπτεμβρίου. Μέσω αυτής της διεπιστημονικής συνάντησης, επιτυγχάνεται ολοένα και

περισσότερο και ο βασικός μας στόχος, ο οποίος αφορά στη διευκόλυνση και την αρμονική

συνύπαρξη μεταξύ των κοινοτήτων κωφών και ακουόντων.

Το πρόγραμμα του συμποσίου είναι περιεκτικό και ουσιαστικό. Στο πλαίσιο του

διεπιστημονικού αυτού συμποσίου, κάθε χρόνο γίνεται ένα μεγάλο αφιέρωμα σε θεματικές που

αφορούν αποκλειστικά άτομα με την αισθητηριακή διαταραχή της ακοής. Η ακαδημαϊκή, η

εκπαιδευτική και η καλλιτεχνική κοινότητα συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια στηρίζοντας τις

κοινότητες κωφών και βαρηκόων, εστιάζοντας σε έρευνες και θεματικές που εξυπηρετούν στη

βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στις κοινότητες των κωφών για την

ανάδειξη των κοινωνικών θεμάτων που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν.

Σας ευχαριστούμε που συμβάλλετε ενεργά με την παρουσία σας και τις επιστημονικές

ανακοινώσεις στην επιτυχία του συμποσίου.

Με εκτίμηση,

Ελένη Φωτιάδου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ειδικής Φυσικής Αγωγής
ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ



1.10. Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Ελλάδος

Ιωάννης Στουφής1
1Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών Ελλάδος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Εκ μέρους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, σας εύχομαι καλή επιτυχία στη

διοργάνωση του φετινού Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ & ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Όπως είναι γνωστό ο

πολιτισμός, ο αθλητισμός και οι διάφορες δράσεις (κοινωνικές, περιβαλλοντολογικές και

καλλιτεχνικές), ενώνουν όλους μας ανεξάρτητα από την φύση της αναπηρίας, από την ύπαρξη ή μη

αυτής.

Είναι τιμή μας που είμαστε μέρος αυτού του θεσμού που διεξάγεται τα τελευταία χρόνια. Και τη

φετινή χρονιά ο αθλητισμός στο χώρο των κωφών-βαρήκοων ατόμων βίωσε έντονα συναισθήματα

υπερηφάνειας λόγω της πρόσφατης επιτυχίας της Εθνικής Ομάδας Κωφών Γυναικών η οποία

αναδείχθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στη διοργάνωση που φιλοξενήθηκε στην πόλη της

Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και των κωφών μας αθλητών πολεμικών τεχνών που ταξίδεψαν στη

Σαμψούντα της Τουρκίας για να σηκώσουν την ελληνική σημαία όλο και πιο ψηλά.

Η Ομοσπονδία μας συμμετέχοντας στα κοινά δρώμενα όπως είναι το Φεστιβάλ «ΚΩΦΟΙ &

ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», επιτυγχάνει τους βασικούς της στόχους για την ανάπτυξη του

πνεύματος, την άσκηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση της υγείας των ατόμων με προβλήματα

ακοής μέσω του αθλητισμού. Γιατί ο αθλητισμός δεν κάνει διακρίσεις, μας ευνοεί όλους και μας

χαρίζει ζωή.

Στουφής Ιωάννης
Πρόεδρος ΕΟΑΚ



1.11. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Φίλων Α.με.Α. Πιερίας και Μέριμνα Παιδιού
Κατερίνης

Δημήτριος Σολδάτος1

1Πρόεδρος Συλλόγου Κηδεμόνων και Φίλων Α.με.Α. Πιερίας και Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων  Α.με.Α  Πιερίας καθώς και η Μέριμνα Παιδιού

Κατερίνης, χαιρετίζουν την πρωτοβουλία των συνδιοργανωτών του 4ου Πανελλήνιου Φεστιβαλ

«ΚΩΦΩΝ και ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» και δηλώνουν  την έμπρακτη και ουσιαστική βοήθεια και

συμπαράσταση τους στην συγκεκριμένη προσπάθεια.

Τέτοιες πρωτοβουλίες δίνουν κουράγιο και ελπίδα στους αναπήρους και τις οικογένειες τους,

να συνεχίσουν με μεγαλύτερη δύναμη, πίστη, αυτοπεποίθηση και αποφασιστηκότητα τον δύσκολο

αγώνα της ζωής, αλλά και τον ακόμα δυσκολότερο αγώνα της κοινωνικής ένταξης και καταξίωσης

τους.

Συγχαρητήρια για την προσπάθεια.-

Για τα Δ.Σ των δύο παραπάνω Φορέων Α.με.Α

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Σολδάτος



1.12. Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Ο θεσμός της Αγωγής Υγείας αποτελεί την ομπρέλα κάτω από την οποία συντονίστηκε και

πραγματοποιήθηκε αποτελεσματικά ένας σπουδαίος αγώνας πρόληψης και αντιμετώπισης

φαινομένων κοινωνικής παθογένειας  σε όλο το φάσμα των σύγχρονων ανθρωπίνων

προβλημάτων. Από την καταπολέμηση της παχυσαρκίας και την ανάδειξη της φυσικής

δραστηριότητας έως τη μείωση των συγκρούσεων, την ενίσχυση των συναισθηματικών &

κοινωνικών δεξιοτήτων και την  αποδοχή της διαφορετικότητας.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας (ΠΣΕΑΥ) χαιρετίζει με ιδιαίτερη χαρά και

ελπίδα την πραγματοποίηση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ «Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει»,που

πραγματοποιείται στα πλαίσια ακριβώς των παιδαγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών στόχων

του Συλλόγου.Ο ΠΣΕΑΥ στηρίζει οργανωτικά και συντονιστικά τη γεμάτη ανθρωπιά, αξίες, μηνύματα

και ιδανικά, προσπάθεια, συγχαίρειολόψυχα όλους τους συμμετέχοντες και ιδιαίτερατον Πολιτιστικό

Οργανισμό Μακεδονίας Θράκης «Εσαεί εν Ροή» και την κ. Καβαζίδου Ελένη,PhD, Υπεύθυνη

σχεδιασμού της Διοργάνωσης του Φεστιβάλ.

Διοικητικό Συμβούλιο
Πανελλήνιου Συλλόγου

Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας



2. Ομιλίες



2.1. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΟΜΙΛΙΩΝ



2.1.1. Δραστηριότητες για την Εξάσκηση Ρυθμικών και Χορευτικών Δεξιοτήτων σε
Μαθητές με Κώφωση

Φωτιάδου Ελένη1
1Αναπλ. Καθ. Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης
1fotiadi@phed.auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ρυθμός αποτελεί στοιχείο της ώριμης κίνησης. Μαζί με τη μουσική  θεωρούνται

αναπόσπαστα συστατικά των ρυθμικών και εκφραστικών  κινήσεων. Η έλλειψη ακοής μπορεί να έχει

ως αποτέλεσμα την πρόσληψη  μειωμένου αριθμού ακουστικών και ρυθμικών ερεθισμάτων,

επιδρώντας  δυσμενώς στην αντίληψη του ρυθμού. Επιπρόσθετα μπορεί να δυσκολεύει  την άμεση

επαφή με το ρυθμό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας σειράς  προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με

τις κινητικές και ιδιαίτερα τις  χορευτικές ικανότητες με την κοινωνική συμπεριφορά, την ψυχαγωγία και

την αυτοέκφραση.

Σε έρευνες που αφορούν  στο ρόλο της μουσικής στην κουλτούρα των  ατόμων με κώφωση,

διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούν παρόμοιους τρόπους με  τους ακούοντες. Οι πιο αποδεκτές και

ευχάριστες στην πλειοψηφία  μουσικές δραστηριότητες είναι να ακούν μουσική, να κινούνται ή να

χορεύουν με τη βοήθεια της μουσικής.

Τα  παιδιά με προβλήματα ακοής έχουν την δυνατότητα να αντιληφθούν  τις παλμικές

δονήσεις όπως τους ήχους μεγάλων τυμπάνων. Ο ήχος που  δημιουργούν οι δονήσεις μεταφέρεται

από τον αέρα σε αντικείμενα που  βρίσκονται κοντά στην πηγή του ήχου. Στην εκπαίδευση στο

ρυθμό, είναι  απαραίτητη  η χρήση συστημάτων  ενίσχυσης του ήχου, οπτικού και  ακουστικού

μετρονόμου, μεμβρανόφωνων κρουστών οργάνων (ο ήχος των   οποίων προσομοιάζει στον

καρδιακό παλμό) όπως μικρά και μεγάλα τύμπανα  με βαθύ ήχο, ταμπουρίνο, μπόγκο, ντέφια,

μαράκες, κ.ά.

Τα μεγάφωνα ή τα κρουστά όργανα πρέπει να τοποθετούνται σε ξύλινο  πάτωμα έτσι ώστε τα

παιδιά να μπορούν να αισθανθούν τις δονήσεις από  το πάτωμα. Οι ρυθμοί μπορούν να

αναπαράγονται ταυτόχρονα ή διαδοχικά,  από το δάσκαλο ή τα παιδιά. Οι ασκήσεις εκτελούνται

πρώτα ατομικά και  έπειτα κατά ζεύγη ή ομάδες. Η ταυτόχρονη χρήση  οργάνων, όπως μπάλας,

στεφανιού, κορδέλας κλπ, καθώς και η χρήση κρουστών οργάνων ενισχύει  την αντίληψη του

ρυθμού.



2.1.2. [Εκπαίδευση για την Αειφορία στην  Υπηρεσία του Αναπηρικού Κινήματος:
Από τη Θεωρία στην Πράξη.]

Θεοδωρίδου Σοφία1
1Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας –Γιαννιτσών, Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής
1theos90@gmail.com



2.1.3. Οι Παραστατικές Τέχνες στην Ιστορία των Κωφών και ο Ρόλος της Νοηματικής
Γλώσσας

Καβαζίδου Ελένη1
1Καλλιτεχνική Δ/ντρια του Τμήματος Θεάτρου & Χορού του Πολιτιστικού Οργανισμού Μακεδονίας Θράκης «ἙΕΡ»
1esai@esai.gr, ekavazidou@sch.gr

Ιστορικά Στοιχεία

Από την αρχαιότητα έως σήμερα υπάρχουν αναφορές σχετικά με τη συμμετοχή κωφών στα

κοινά καθώς και την εκπαίδευσή τους. Η επαγγελματική απασχόληση κωφών αφορούσε –πέραν των

άλλων - και σε ψυχαγωγικούς σκοπούς, καθώς ήταν ιδιαίτερα εκφραστικοί, κωμικοί και καλοί στην

παντομίμα. Αναφορές για κωφό πληθυσμό υπάρχουν στην Αρχαία και Κλασσική Ελλάδα, στην Κίνα

και σε ιστορικές περιόδους πολιτισμικής άνθισης.

Η διασκέδαση, λοιπόν, με ερμηνευτές τους κωφούς, ενώ αρχικά αφορούσε ακούοντες θεατές

της υψηλής κοινωνίας (περιορισμένη κοινωνική πρόνοια), στη σύγχρονη ιστορία εμφανίζονται ως

ψυχαγωγοί μεταξύ κωφών (κλειστές κοινότητες) και μόλις πρόσφατα, ως ψυχαγωγοί κωφών και

ακουόντων (σύγχρονες τάσεις κοινωνικής συνένταξης).

Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις

Η ιστορική πορεία και παράδοση, καθώς και το κοινωνικό πλαίσιο κωφών επαγγελματικών

καλλιτεχνών δεν ακολουθούν μία διαδοχική ανάπτυξη, σταθερότητα ή συνέχεια και αυτό προκύπτει

λόγω αδυναμίας μεταφοράς των παραδόσεων δια του γραπτού και προφορικού λόγου. Ο

αδύναμος αυτός συνδετικός κρίκος μεταξύ μίας ιστορικής εποχής σε μία άλλη, για τη διατήρηση του

πολιτισμού και της γνώσης των κωφών ήταν ο κύριος λόγος της χαμηλής ποιότητας ζωής τους. Από

τη στιγμή που οργανώθηκαν και συσπερώθηκαν οι κοινότητες των κωφών με παράλληλη

σταθεροποίηση του επικοινωνιακού τους πλαισίου (νοηματική γλώσσα) σε διεθνές επίπεδο, προέκυψε

δυνατότητα σταθερής ιστορικής συνέχειας που αναφέρεται συχνά ως αναγεννησιακή περίοδος των

κοινοτήτων των κωφών. Σήμερα, η πληθυσμιακή μειονότητα κωφών και βαρηκόων είναι μία ιδιαίτερα

δυναμική κοινωνική δύναμη με πολιτικές διεκδικήσεις και δικαιώματα.

Σύγχρονες Μορφές Παραστατικών Τεχνών με Έμφαση στην Έκφραση των Άκρων Χεριών και την
Αξιοποίηση της Νοηματικής Γλώσσας

Αν και η ιστορία της ανθρώπινης έκφρασης με τα χέρια δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, σήμερα

έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για τη δόμηση οργανωμένων κινητικών μοτίβων και ομαδικών κινητικών

αλυσίδων με κύριο μέσο τα άνω άκρα, τον κορμό και το πρόσωπο, τόσο σε τυπικό όσο και σε άτυπο

πληθυσμό. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 5 χρόνια υπάρχει μία τάση έντονου πειραματισμού α) με την

προσωπική έκφραση και  τον έναρθρο λόγο χωρίς συγκεκριμένο νόημα (μαύρη γλώσσα), β) με

αισθητική κίνηση των χεριών με ομαδοσυνεργατικά κινητικά μοτίβα και γ) με κινήσεις χεριών και

προσωπικής έκφρασης σε σόλο ή ντουέτα, με έμφαση στα δάκτυλα, με ή χωρίς αξιοποίηση

χειροσημάνσεων, νευμάτων ή νοηματικών κινήσεων. Τα περισσότατερα καλλιτεχνικά σχήματα που

πειραματίζονται με αυτές τις νέες μορφές παραστατικής έκφρασης προέρχονται από τη μουσική

βιομηχανία, τις παραστατικές τέχνες (θέατρο σκιών, contemporary jazz, χοροθέατρο, θέατρο κωφών)

λοιπές οπτικοακουστικές τέχνες και νέες τεχνολογίες.



2.2. ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ



2.2.1. Νέοι Άνθρωποι και Έκθεση στο Θόρυβο: Κίνδυνοι –Πρόληψη

Παταρίδου Ανατολή1

1 Χειρούργος Ωτορυνολαρυγγολόγος Κεφαλής Τραχήλου, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία
1pataridou@ath.forthnet.gr, orlheadneck@pataridou.gr

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), η ηχορύπανση έρχεται

δεύτερη στην κατάταξη (μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση) των μεγαλύτερων περιβαλλοντικών

κινδύνων για την υγεία. Πρόκειται για τον υπερβολικό και ενοχλητικό περιβαλλοντικό θόρυβο που

προκαλείται από τον άνθρωπο, τα ζώα ή από μηχανές και διαταράσσει τη δραστηριότητα ή την

ισορροπία του ανθρώπου και τη ζωή των ζώων. Η έκθεση σε θόρυβο έχει και άμεσες και

μακροχρόνιες συνέπειες, που όμως δεν είναι ούτε ορατές ούτε αναγνωρίσιμες, αλλά υποσκάπτουν

συστηματικά την υγεία του ασθενούς.

Πόσο δυνατοί είναι οι ήχοι που ακούμε στην καθημερινότητά μας;

Ο ήχος μετριέται σε decibel (db). Η κλίμακα των decibel είναι αλγοριθμική, που σημαίνει ότι με

την αύξηση δέκα μονάδων της δεκαπλασιάζεται και η ένταση του ήχου, πχ τα 50 db είναι 10 φορές

δυνατότερα από τα 40 db. Οι ήχοι σε ένα ήσυχο σπίτι φτάνουν τα 40 db, σε θορυβώδη καταστήματα

τα 60 db, και σε έναν δρόμο μεγάλης κυκλοφορίας στο κέντρο μιας πόλης κυμαίνονται από 75-100

db.

Πώς βλάπτει ο θόρυβος την ακοή μας;

Ο έντονος θόρυβος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το ακουστικό όργανο, καθώς μπορεί να

προκαλέσει φθορά στα τριχωτά κύτταρα του κοχλία, ρήξη τυμπάνου και καταστροφή του οργάνου

του Corti. Η βλαπτική λειτουργία του ήχου για το αυτί (χωρίς να είναι ορατή ή αναγνωρίσιμη) ξεκινάει

από τα 80 db περίπου, και ο πόνος του αυτιού από την έκθεσή του σε δυνατό θόρυβο ξεκινάει από τα

120 db και πάνω. Ήχοι έντασης 140 db μπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια της ακοής με μία και

μόνο έκθεση. Η απώλεια μπορεί να προκληθεί από σύντομη έκθεση σε πολύ δυνατό θόρυβο ή από

συνεχή έκθεση σε μέτριας έντασης θόρυβο.

Η συνεχής έκθεση σε χαμηλής σχετικά έντασης θορύβους στο σπίτι και στην εργασία μπορεί

να μην επηρεάζει άμεσα την ακοή μας, αλλά μας προκαλεί άλλα προβλήματα όπως κούραση,

δυσκολίες κατανόησης και επικοινωνίας, διαταραχές ύπνου, προβλήματα στην πέψη, αύξηση της

αρτηριακής πίεσης και της πιθανότητας εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων και εμβοές.

Decibel
>81 Απαράδεκτη κατάσταση
81



80 Πολύ θορυβώδης Κατάσταση
79
78
77 Θορυβώδης κατάσταση
76
75
74 Σχεδόν ανεκτή κατάσταση
73
72
71 Καλή κατάσταση
70
69
68 Πολύ καλή – άνετη κατάσταση
<68

Πόσο συχνό είναι το φαινόμενο;

Ο θόρυβος και η ηχορύπανση είναι η μάστιγα των σύγχρονων μεγαλουπόλεων. 75% του

πληθυσμού της Ευρώπης κατοικεί σε θορυβώδεις μεγαλουπόλεις. Περίπου 125 εκ. Ευρωπαίοι πολίτες

(περίπου το 30% του πληθυσμού) εκτίθεται σε ήχους άνω των 55 db που προέρχονται από την οδική

κυκλοφορία, ενώ 37 εκ. εκτίθενται σε ήχους άνω των 65 db από τις ίδιες πηγές. 14 εκ. Ευρωπαίοι

εκτίθενται σε ήχους άνω των 55 db λόγω της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Η ένταση του θορύβου

σε έναν δρόμο πυκνής κυκλοφοράς στο κέντρο μιας πόλης (από οχήματα, κορναρίσματα,

οικοδομικές εργασίες, βιομηχανικοί θόρυβοι) μπορεί να φτάσει και τα 100 db.

Ακόμα και μέσα στο σπίτι μας δημιουργείται καθημερινά ηχορύπανση από τους θορύβους

της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, της ηλεκτρικής σκούπας, του σεσουάρ των μαλλιών, του

πλυντηρίου, των ήχων του κουδουνιού και του τηλεφώνου κ.ά. Όλοι οι παραπάνω θόρυβοι είναι

κοντά στα 80 db. Η διασκέδαση σε κέντρα με δυνατή μουσική, οι συναυλίες, τα πάρτυ και η μουσική

από mp3 συσκευές  και ακουστικά μπορεί να μας οδηγήσει στην κώφωση. Ειδικά η χρήση

ακουστικών ψειρών από την παιδική ηλικία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη βαρηκοΐα και ίσως στη

μόνιμη απώλεια ακοής (σύμφωνα με το Βρετανικό Εθνικό Βασιλικό Ινστιτούτο Κωφών, περισσότερο

από το 50% όσων χρησιμοποιούν Mp3 players αναμένεται να οδηγηθούν στην κώφωση).

Γιατί οι νέοι εκτίθενται περισσότερο στο θόρυβο;

Οι νέοι είναι εκείνοι που επηρεάζονται περισσότερο, γιατί εκτίθενται σε δυνατό θόρυβο σχεδόν

όλη τη διάρκεια της μέρας, στην εργασία(βιοτεχνίες/βιομηχανίες ξυλείας, μετάλλων, κατασκευών,

οδήγηση βαρέων οχημάτων, επιχειρήσεις εστίασης με δυνατή μουσική κ.ά) αλλά και στη διασκέδαση

και στην πολύωρη χρήση της κινητής τηλεφωνίας και συσκευών bluetooth. 15% των Αμερικανών

μεταξύ 20 και 69 ετών (περίπου 26 εκ. άνθρωποι) έχουν υψηλή συχνότητα απώλειας ακοής λόγω της

έκθεσης σε δυνατούς θορύβους στην εργασία ή σε δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο τους.



Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι;

Εκτός από τους νέους, μία άλλη ευάλωτη ομάδα είναι τα παιδιά, λόγω του ευαίσθητου ακόμη

ακουστικού οργάνου, αλλά και οι έγκυες και άτομα που βρίσκονται σε ανάρρωση.

Επιπτώσεις της ηχορύπανσης σε ψυχολογικό-κοινωνικό επίπεδο

Εκτός από τις βλάβες στη σωματική υγεία, η ηχορύπανση έχει επιπτώσεις και σε ψυχολογικό

αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο. Μειώνει τις δυνατότητες εκμάθησης, την παραγωγικότητα(αυξάνοντας

τις μέρες εργασίας από τη δουλειά ή το σχολείο), ενεργοποιεί τους μηχανισμούς στρες και αυξάνει τα

ατυχήματα. Ακόμη, προκαλεί νευρικότητα και κακή διάθεση που παραμένει και μετά την επίδραση του

ήχου. Σύμφωνα με στατιστικές από την θορυβώδη Νέα Υόρκη, η ηχορύπανση συμβάλλει και στην

αύξηση της εγκληματικότητας και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Υπάρχει τρόπος να προφυλαχθούμε;

Υπάρχουν κάποια μέτρα πρόληψης που μπορούν να μειώσουν τη βλαπτική επίδραση του

ήχου, όπως η χρήση ωτοασπίδων (π.χ. ειδικές ωτοασπίδες εργασίας), η μείωση της έντασης  της

τηλεόρασης και της μουσικής που ακούμε, η χρήση ακουστικών παλαιού τύπου αντί των «ψειρών» και

το να παραμένουμε όσο πιο σύντομα γίνεται σε χώρους με δυνατή μουσική (όπως επίσης και να

«ξεκουράζουμε» το αυτί για αρκετές ώρες μετά από αυτή την έκθεση). Ακόμη, στο σπίτι μας μπορούμε

να βάλουμε διπλά τζάμια, να χρησιμοποιούμε πιο αθόρυβες ηλεκτρικές συσκευές και να

δημιουργήσουμε φυσικά ηχοφράγματα στο μπαλκόνι μας με πολλές γλάστρες και φυλλωσιές. Πολύ

σημαντικό είναι να προστατεύουμε το παιδί μας από τους δυνατούς ήχους μαθαίνοντάς το να βλέπει

τηλεόραση σε πιο χαμηλή ένταση, με το να μην του αγοράζουμε θορυβώδη παιχνίδια και με το να

φροντίζουμε ο χώρος μελέτης του να είναι απαλλαγμένος από θορύβους. Ακόμη, ο καθένας μας

ξεχωριστά πρέπει να σέβεται τα άτομα του περιβάλλοντός του, με το να αντιλαμβάνεται αν ο ήχος που

παράγει μπορεί να γίνεται ενοχλητικός για τους γύρω του.



2.2. Ο Ρόλος των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην Π/θμια και Δ/θμια

Εκπαίδευση

[Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας]
http://pseay.blogspot.gr/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας είναι ένα θέμα με ιδιαίτερη σημασία στην εποχή μας.

Διεθνείς Οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η

Ευρωπαϊκή Κοινότητα κ.ά. συμφωνούν ότι η ανάπτυξη προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της

Yγείας είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος για την πρόληψη και βελτίωση της υγείας των ανθρώπων.

Η μετάδοση έγκυρων γνώσεων, η ενίσχυση της προσωπικότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη

λήψη αποφάσεων είναι τα θέματα που προβάλλονται από τη σύγχρονη προσέγγιση τέτοιων

προγραμμάτων και συμβάλλουν στον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου και

της υγείας του.

Το Υπουργείο Παιδείας σε θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των μαθητών/τριών

εφαρμόζει προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία, με στόχο την Πρόληψη και Προαγωγή της

Υγείας οργανωμένα από το 1996 στη Β/θμια Εκπ/ση και από το 2001 στην Α/θμια.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας (Π.Σ.Ε.Α.Υ.) ως επιστημονικό όργανο

ιδρύθηκε το 2004 και εκπροσωπεί ένα σημαντικό αριθμό μελών, Υπευθύνων Αγωγής Υγείας Α/θμιας

και Β/θμιας Εκπ/σης, Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, Υπευθύνων Σχολικών

Δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης  καθώς και εκπαιδευτικών, που εμπλέκονται στην

υλοποίηση του θεσμού προάσπισης της υγείας με τους μαθητές μέσα στις σχολικές μονάδες.

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μια καινοτόμος δράση η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση

της εκπαίδευσης και στη σύνδεσή της με την κοινωνική πραγματικότητα. Η Αγωγή Υγείας αποτελεί

την πρώτη προσέγγιση για τον περιορισμό των φαινομένων εκείνων που απειλούν τη σωματική,

κοινωνική και ψυχική υγεία των νέων ατόμων.

Η εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στα σχολεία, με την ενεργητική και βιωματική

μάθηση που χρησιμοποιεί, συμβάλλει στην αλλαγή ή διαμόρφωση των στάσεων και συμπεριφορών

των μαθητών/τριών, ενισχύοντας την υπευθυνότητα, την αυτοεκτίμηση, την αυτοπεποίθηση,

αναπτύσσοντας ταυτόχρονα δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και

τρόπους ζωής.

Για την επίτευξη των παραπάνω, σημαντικό ρόλο παίζει το θετικό κλίμα στη σχολική κοινότητα.

Ένα ενισχυτικό περιβάλλον το οποίο δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας στα μέλη του, μπορεί να

αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα ενισχύοντας όλα όσα συμβαίνουν στην ομάδα ή την τάξη.

Συνεπώς η Αγωγή Υγείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σύνολο της σχολικής κοινότητας, το

μαθητή, τον εκπαιδευτικό, τους γονείς και την κοινότητα αφού ένας από τους κύριους στόχους της

είναι η δημιουργία θετικού κλίματος.



Ο εκπαιδευτικός καλείται να δημιουργήσει μια διαφορετική σχέση με τον μαθητή, να

χρησιμοποιήσει νέες διδακτικές μεθόδους οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ενεργητική συμμετοχή του,

θα ενισχύουν την κριτική του σκέψη και τη δραστηριοποίησή του στη λήψη αποφάσεων. Έτσι ο

εκπαιδευτικός καλείται να αλλάξει το ρόλο του και από απλός φορέας γνώσεων να γίνει συντονιστής

και εμψυχωτής.

Σ΄ αυτή όμως την αλλαγή δεν μπορεί να είναι μόνος. Η συνεχής επιμόρφωση και η δια βίου

εκπαίδευση, αποτελούν το ζητούμενο στο σήμερα, για να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες

ανάγκες και απαιτήσεις. Παράλληλα, θεωρείται απαραίτητη η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση

των στελεχών της εκπαίδευσης, ώστε να στηρίζουν τους νέους αυτούς θεσμούς και τον εκπαιδευτικό

στο έργο του.

Επιπλέον, η συμμετοχή των γονέων σε διάφορους τομείς της σχολικής ζωής και η υποστήριξή

τους από παρόμοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην επαφή και

βελτίωση των σχέσεων γονέων - εκπαιδευτικών και γονέων - παιδιών, συμπληρώνοντας και

ενισχύοντας τους στόχους των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του Σχολείου.

Ένα τέτοιο σχολείο όπου μαθητές και εργαζόμενοι νοιώθουν ασφάλεια, άνεση και ικανοποίηση

όταν βρίσκονται, θα μετατραπεί σε χώρο όπου όλοι θα επιθυμούν να έρχονται καθημερινά για να

μάθουν, να εργαστούν, να δημιουργήσουν, να επικοινωνήσουν και να οραματιστούν. Σε όλα αυτά

τα προγράμματα της Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας καλούνται να παίξουν πρωταρχικό ρόλο.

Ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο σχολείο θα πρέπει να είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης του

παιδαγωγικού ρόλου του σχολείου και να επικεντρώνεται στη βελτίωση της ικανότητας του παιδιού

να «φροντίζει συνολικά τον εαυτό του».

Έτσι, ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας μπορεί και πρέπει να προσφέρει ένα πλαίσιο στήριξης και

αποδοχής του μαθητή. Το περιεχόμενο ενός τέτοιου προγράμματος θα πρέπει να διαπνέεται από ένα

κατάλληλο ύφος και ήθος, δεν θα πρέπει να εκφοβίζει τους μαθητές ούτε να κινδυνολογεί, δεν θα

απαγορεύει ούτε θα απορρίπτει, δεν θα διδάσκει αλλά θα διαπαιδαγωγεί. Θα πρέπει να εξοικειώνει το

μαθητή με ποικίλες καταστάσεις της ζωής και να τον βοηθά να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του,

έτσι ώστε ο ίδιος, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές του επιθυμίες και δυνατότητες, να μπορεί να

κάνει προσωπικές επιλογές ζωής.

Ο θεσμός της Αγωγής Υγείας μπορεί να φέρει το σχολείο πιο κοντά στη σημερινή

πραγματικότητα, να δώσει στους μαθητές ένα χώρο έκφρασης και να αναβαθμίσει το ρόλο του

εκπαιδευτικού δίνοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ικανοποίηση και απόλαυση και στην επαγγελματική

ζωή του ίδιου.

Η Αγωγή Υγείας αποτελεί πάντα την αιχμή του δόρατος σε όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά

συστήματα παγκοσμίως, καθώς τα αντικείμενά της αφορούν άμεσα τη ζωή και την υγεία των

παιδιών. Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, άρθρα, συνέδρια, παρουσιάσεις, τοπικές, εθνικές ή

διεθνείς «εκστρατείες», διαφημίσεις και δράσεις που αναφέρονται στην πρόληψη, πρωτοστατεί ο

θεσμός της Αγωγής Υγείας (ΗΕΑLTH EDUCATION).



Στην Ελλάδα κάτω από την «ομπρέλα» της Αγωγής Υγείας- εδώ και είκοσι χρόνια περίπου –

πολλοί εκπαιδευτικοί και Υπεύθυνοι Δράσεων προσέφεραν τα μέγιστα στην προάσπιση και

προαγωγή της υγείας των παιδιών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, στην υποστήριξη των

γονέων, στην παρέμβαση πρόληψης/αντιμετώπισης, στη συμβουλευτική, στο άνοιγμα του Σχολείου

στην κοινωνία και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για θέματα που αναδεικνύονται ως φλέγοντα

και ουσιώδη. Δραστήριοι και ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν δυναμικά την πρόληψη,

υλοποιώντας εξαιρετικά προγράμματα στα σχολεία και μέσα από τη βιωματική μάθηση έδειξαν στους

μαθητές τους τον δρόμο των υγιών επιλογών.

Μέσα από το θεσμό της Αγωγής Υγείας συντονίστηκε και πραγματοποιήθηκε αποτελεσματικά

ένας σπουδαίος αγώνας πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων κοινωνικής παθογένειας,  σε

κάθε τομέα ή θεματική ενότητα: Υγιεινή Διατροφή, Στοματική Υγεία, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ατυχήματα,

Πρώτες Βοήθειες, Ψυχική Υγεία, Άσκηση και Υγεία, Κοινωνικές & Συναισθηματικές Δεξιότητες,

Κακοποίηση, Εξαρτήσεις,  Ασφάλεια στο διαδίκτυο, Διαφυλικές σχέσεις, Σεξουαλική Αγωγή,

Ανθρώπινα Δικαιώματα,  Διαφορετικότητα, Σχολική βία και εκφοβισμός, Απώλειες και Πένθος,

Εθελοντισμός, Αιμοδοσία, κ.ά. Εκπαιδευτικά παράγωγα αυτής της προσπάθειας, προβάλλουν όλα

αυτά τα χρόνια τη χώρα μας διεθνώς, μέσω Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων, καλών πρακτικών και

δημοσιεύσεων.

Ο Π.Σ.Ε.Α.Υ. είναι καθαρά επιστημονικός σύλλογος, που στοχεύει  στην υπεράσπιση και

ενίσχυση του θεσμού της Αγωγής Υγείας, στην ανάπτυξη συνεργασιών με σημαντικούς φορείς, στην

κατάθεση προτάσεων στην πολιτεία, στην ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών, στη διάχυση των

εκπαιδευτικών παραγώγων και των προγραμμάτων, στην ανταλλαγή γνώσεων, απόψεων και

εμπειριών, στην αλληλοϋποστήριξη  για τη συμβουλευτική και διαχείριση περιστατικών και στην

ανάδειξη της Πρόληψης σε κάθε της μορφή.

Η γενικευμένη κοινωνικοοικονομική κρίση στη χώρα μας απαιτεί να δώσουμε έμφαση σε

«εκστρατείες» για την προάσπιση της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας των παιδιών μας. Γιατί

δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια προέκυψαν, δυστυχώς, αρνητικές στατιστικές πρωτιές για τα

παιδιά της χώρας μας στο κάπνισμα, την παχυσαρκία, τα ατυχήματα, τις εκτρώσεις, τη μη αποδοχή

του διαφορετικού, την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, την ασφάλεια στο Διαδίκτυο και τον εθισμό

αλλά και στα ψυχικά προβλήματα παιδικής και εφηβικής κατάθλιψης, με τάσεις αυτοκαταστροφής.

Μπορούμε να κλείσουμε τα αυτιά, τα μάτια και την ψυχή μας σ’ αυτά τα μεγάλα προβλήματα των

παιδιών μας, που είναι αντανάκλαση των μεγάλων προβλημάτων της χώρας μας, της κοινωνίας μας

και της εποχής μας;

Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητα:

 Τη θεσμοθέτηση αυτοτελούς τμήματος Αγωγής Υγείας στο οργανόγραμμα του Υπουργείου,

με συντονισμό, καθοδήγηση, επίβλεψη όλων των θεμάτων πρόληψης και προαγωγής της

σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας από τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας και

Συμβουλευτικών Σταθμών .

 Την επαναφορά των τριών τομέων σχολικών δραστηριοτήτων χωριστά, δηλαδή Αγωγή

Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα.



 Την αναγνώριση - αναβάθμιση των Υπευθύνων σε Στελέχη της Εκπαίδευσης και απόδοση

θέσης στελέχους με παροχή αντίστοιχου επιδόματος θέσης ευθύνης.

Η υγεία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας είναι μία και τρισυπόστατη: Σωματική,

Ψυχική, Κοινωνική. Η ένταξη όλων των εκπαιδευτικών στο Σύλλογο σημαίνει ένταξη στο όραμα για το

Σχολείο Προαγωγής της Υγείας, σωματικής, ψυχικής, κοινωνικής.

Εκ μέρους του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας συγχαίρουμε τη

διοργάνωση του φεστιβάλ, ευχόμαστε καλή επιτυχία και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε

συνεργασία που προάγει τη σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία των μαθητών/τριών μας.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε και στο μέλος του Συλλόγου μας, την αεικίνητη Ελένη Καβαζίδου.

Εκ μέρους του
Διοικητικού Συμβούλίου του Π.Σ.Ε.Α.Υ.



3. Προφορικές Ανακοινώσεις

Προεδρείο
Φωτιάδου Ελένη1

1Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης



3.1. ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ



3.1.1. Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Κωφών και Βαρήκοων Ενηλίκων και
Ζητήματα Χρήσης και Πρόσβασης Αυτών στις Υπηρεσίες Υγείας

Διαλεχτή Τσιμπίδα1
1Ψυχολόγος BSc ΑΠΘ – Msc Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Λευκωσία
1dialechti.tsimpida@st.ouc.ac.cy

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός: Η διερεύνηση των ζητημάτων χρήσης των υπηρεσιών υγείας και πρόσβασης σε αυτές, των

κωφών και βαρήκοων ενηλίκων στην Ελλάδα και η εκτίμηση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας

ζωής τους. Υλικό και μέθοδος: Διενεργήθηκε συγχρονική μελέτη, από την 1η Απριλίου έως την 31η

Ιουνίου 2015, με μελετώμενο πληθυσμό 237 συμμετέχοντες ηλικίας 18-65 ετών που διαμένουν στην

Αττική, εκ των οποίων 86 κωφοί, 54 βαρήκοοι και 97 ακούοντες. Η επιλογή του δείγματος

πραγματοποιήθηκε με δειγματοληψία ευκολίας. Για την εκτίμηση των χαρακτηριστικών των κωφών και

βαρήκοων, αναφορικά με τη χρήση και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, αναπτύχθηκε

ερωτηματολόγιο με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, ενώ η εκτίμηση της ποιότητας ζωής όλων των

συμμετεχόντων, πραγματοποιήθηκε με την ελληνική έκδοση του SF-36v2. Αποτελέσματα: Μεταξύ των

86 κωφών, οι 79 (91,9%) ήταν χρήστες νοηματικής γλώσσας, ενώ οι 7 (8,1%) όχι. Μεταξύ των 54

βαρήκοων, οι 11 (20,4%) επικοινωνούσαν μέσω προφορικού λόγου, οι 27 (50%) μέσω

χειλεανάγνωσης και οι 16 (29,6%) μέσω νοηματικής γλώσσας. Οι κωφοί, σε μεγαλύτερα ποσοστά σε

σχέση με τους βαρήκοους και τους ακούοντες, ήταν άγαμοι (p=0,006), δεν διέμεναν με κάποιον

ακούοντα (p=0,002), είχαν κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο (p<0,001), ήταν άνεργοι (p<0,001), είχαν

μικρότερο διάμεσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (p<0,001) και ήταν υπέρβαροι και παχύσαρκοι

(p=0,004). Σε σχέση με τους ακούοντες, οι κωφοί και οι βαρήκοοι είχαν μεγαλύτερη διάμεσο ημερήσιου

αριθμού τσιγάρων (p<0,001), αριθμού ετών καπνιστικής συνήθειας (p=0,01) και αριθμού ποτηριών

αλκοόλ/εβδομάδα, ενώ είχαν μικρότερη διάμεσο αριθμού ωρών γυμναστικής/ εβδομάδα (p<0,001).

Ως προς τη χρήση υπηρεσιών υγείας, οι κωφοί, νόσησαν τους τελευταίους 12 μήνες σε μεγαλύτερο

ποσοστό σε σχέση με τους βαρήκοους (p=0,02) και για να το αντιμετωπίσουν επισκέφτηκαν ΤΕΠ

δημόσιου νοσοκομείου (p=0,002). Παρόλο που το μεγάλο οικονομικό κόστος επίσκεψης (p=0,01)

ήταν παράπονό τους από τη χρήση υπηρεσιών υγείας, ο μεγάλος χρόνος αναμονής για ραντεβού

(p=0,003) και η μικρή διαθεσιμότητα διερμηνέα την ημέρα του ραντεβού (p=0,001), τους ώθησε να

επισκεφθούν ιδιώτη ιατρό/ιδιωτική κλινική. Επίσης, θεώρησαν ως σημαντικότερη την ύπαρξη συνοδού

για τη βοήθεια στην επικοινωνία με ιατρό/νοσοκομείο (p<0,001) και προτιμούσαν έναν διερμηνέα ΕΝΓ

για τη συνοδεία τους (p<0,001), εξέφρασαν παράπονα λόγω μικρού αριθμού διερμηνέων, έλλειψης

διαθεσιμότητάς τους και απουσίας μόνιμων διερμηνέων στα νοσοκομεία (p<0,001). Επιπλέον, είχαν

παράπονα από την έλλειψη: εξοπλισμού για κωφούς (p=0,01), 24ωρου κέντρου επειγόντων

περιστατικών για επικοινωνία με SMS (p<0,001), ασθενοφόρων με προσωπικό που γνωρίζει την ΕΝΓ

(p<0,001) και ατόμων στα νοσοκομεία που να γνωρίζουν νοηματική (p<0,001). Οι βαρήκοοι,

επισκέφθηκαν περισσότερες φορές ιδιώτη ιατρό/ιδιωτική κλινική τους τελευταίους 12 μήνες (p=0,02),

προτιμούσαν έναν ακούοντα από την οικογένειά τους για τη συνοδεία στον ιατρό (p<0,001) και είχαν

πρόβλημα να καταλάβουν τις οδηγίες του ιατρού (p=0,002), σε μεγαλύτερα ποσοστά σε σχέση με

τους κωφούς. Ως προς την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, οι κωφοί, σε μεγαλύτερο ποσοστό σε

σχέση με τους βαρήκοους δεν ήξεραν που να πάνε (p=0,002), δεν μπορούσαν να κλείσουν ραντεβού



γιατί δεν είχαν βοήθεια για να το κάνουν (p<0,001), υπήρχε μεγάλος χρόνος αναμονής για να

κλείσουν ραντεβού (p=0,01), υπήρχε έλλειψη διαθέσιμων διερμηνέων (p<0,001) και προτίμησαν να

κάνουν οικονομία στις δωρεάν ώρες διερμηνείας που δικαιούνται (p<0,001). Επίσης, είχαν μεγαλύτερο

βαθμό δυσκολίας από τους βαρήκοους στο να κλείσουν ραντεβού για επίσκεψη σε

ιατρό/νοσοκομείο (p<0,001), ενώ δήλωσαν ότι εάν ήταν ευκολότερη η επικοινωνία θα επισκέπτονταν

συχνότερα υπηρεσία υγείας (p<0,001). Επιπλέον, δεν έλαβαν την αναγκαία φαρμακευτική αγωγή

(p<0,001), με σημαντικότερες αιτίες την αδυναμία κάλυψης του κόστους λόγω έλλειψης συνταγής

ιατρού και την αυτοεκτίμηση ότι δε το χρειάζονται (p=0,02). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της

πολυμεταβλητής ανάλυσης, προσδιοριστές της ποιότητας ζωής, ήταν ο βαθμός ακουστικής

απώλειας (σχεδόν σε όλες τις βαθμολογίες του SF-36v2, με εξαίρεση τη βαθμολογία γενικής υγείας), ο

δείκτης μάζας σώματος (σχεδόν σε όλες τις βαθμολογίες του SF-36v2, με εξαίρεση τη βαθμολογία

σωματικού πόνου), το εκπαιδευτικό επίπεδο (στις βαθμολογίες σωματικής λειτουργικότητας,

σωματικού ρόλου, σωματικού πόνου, γενικής υγείας, κοινωνικής λειτουργικότητας, συνοπτικής

κλίμακας σωματικής υγείας), η αθλητική δραστηριότητα (στις βαθμολογίες σωματικής

λειτουργικότητας, γενικής υγείας, συναισθηματικού ρόλου και συνοπτικής κλίμακας σωματικής

υγείας), η κατανάλωση αλκοόλ (σχεδόν σε όλες τις βαθμολογίες του SF-36v2, με εξαίρεση τη

βαθμολογία κοινωνικής λειτουργικότητας), ενώ και ο αριθμός ατόμων οικογένειας ήταν

προσδιοριστής της βαθμολογίας συνοπτικής κλίμακας σωματικής υγείας.

Συμπεράσματα: Στο ελληνικό σύστημα υγείας, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθούν ιδιαίτερες

προσπάθειες και να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις, ώστε να υπάρξει ένα οργανωμένο δίκτυο παροχής

υπηρεσιών υγείας, προσβάσιμων για κωφούς και βαρήκοους και έτσι να εξασφαλιστεί η παροχή της

κατάλληλης υγειονομικής φροντίδας, με στόχο τη μακροπρόθεσμη βελτίωση των υγειονομικών

εκβάσεων αυτού του πληθυσμού.



3.1.2. Λογισμικό Εκμάθησης του Αλφάβητου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Τέγου - Στεργιοπούλου Στέλλα1, Τσέλιος Κωνσταντίνος2

1 Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, Φιλόλογος
2 Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, Μαθηματικός
1 stellateg@hotmail.com
2 tkontsel@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τη περίοδο 2007-2010, με ευθύνη της Διευθύντριας του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Καστοριάς, επιχειρήθηκε η

εισαγωγή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην εκπαιδευτική καθημερινότητα. Το εγχείρημα

εντάχθηκε στο πλαίσιο των  Εξωδιδακτικών Προγραμμάτων του Σχολείου, με θέμα τη Διαφορετικότητα.

Μεταξύ των δράσεων της ομάδας1,2,3, κατασκευάσθηκε ένααλληλεπιδραστικόΛογισμικό Εκμάθησης

του Αλφάβητου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας4,5, πιστεύοντας ότι μπορεί να αποτελέσει ένα

επιπλέον εργαλείο στην διάδοση και εκμάθησή της.

Κατηγορίες Εκμάθησης

Α. Το πρόγραμμα εμφανίζει με τυχαία σειρά ένα Γράμμα του Ελληνικού Αλφάβητου και ψάχνουμε το

Σύμβολο της Νοηματικής πουαντιστοιχεί.

Β. Το πρόγραμμα εμφανίζει με τυχαία σειρά ένα Σύμβολο της Νοηματικής και ψάχνουμε το Γράμμα του

Ελληνικού Αλφάβητου πουαντιστοιχεί.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Πίνακας με τα Σύμβολα της ΝοηματικήςΓλώσσας ή ταΓράμματα του Ελληνικού Αλφάβητου,

ανάλογα με την κατηγορία εκμάθησης.

 Κουμπιά ελέγχου της ορθότητας των επιλογών και εμφάνισης της σωστής απάντησης

 Πίνακας όπου καταγράφονται τα αποτελεσμάτων των επιλογών. Εμφανίζεται το σύνολο των

‘ασκήσεων’, οι άλυτες, οι σωστές και οι λάθος, έτσι ώστε να λειτουργήσει και σαν μορφή

παιχνιδιού.

Χαρακτηριστικά Προγράμματος

 Περιέχει βοήθεια για τον τρόπο λειτουργίας, έχει γραφικό περιβάλλον, είναι φιλικό και απλό

στην χρήση.

 Είναι κατάλληλο για διαδραστικούς πίνακες καιπροσαρμόζεται αυτόματα σε οποιαδήποτε

ανάλυση οθόνης ή προτζέκτορα.

 Είναι εκτελέσιμο (exe), με οδηγό εγκατάστασης - απεγκατάστασης και είναι συμβατό με όλες

τις εκδόσεις των Windows

ΠΡΟΤΑΣΗ

Το πρόγραμμα κατασκευάστηκε έτσι ώστε, να μπορεί να εγκατασταθεί στους υπολογιστές ενός

εργαστηρίου ή σε προσωπικούς οικιακούς υπολογιστές και υπό μορφή παιχνιδιού να γίνει η

εκμάθηση του Αλφάβητου της Νοηματικής Γλώσσας.



Βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Εσπερινού Γενικού Λυκείου και Γυμνασίου Καστοριάς4,5ή μπορεί να

αποσταλεί κατόπιν επικοινωνίας

Ευχαριστίες προς
1 Παιδαγωγική Ομάδα του Προγράμματος:

Τέγου–Στεργιοπούλου Στέλλα,Συντονίστρια του Προγράμματος και Γενική Υπεύθυνη.
Βράκας Ανδρέας, Συνεργαζόμενος Καθηγητής.
Τσέλιος Κων/νος, Κατασκευή του Εκπαιδευτικού Υλικού.

2 Συμμετέχοντες μαθητές του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Καστοριάς
Δούμα Ρίτσα, Αμπατζίδου Κυριακή, Αναστασιάδου Κωνσταντίνα, Αντωνίου Βαγγέλης,
Βασιλειάδου Μαρία, Μπαμπάκου Μαρία, Παπαβασιλείου Κατερίνα, Πούτια Δέσποινα,
Σαχινίδου Χριστίνα, πατήρ Ηλίας Σίμου, Τούφα Δήμητρα.

3Τεχνική Στήριξη για το Διεπιστημονικό Συμπόσιο
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ.Δ.Ε. Καστοριάς

4 Ιστοσελίδα του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Καστοριάς,
http://lyk-esp-kastor.kas.sch.gr/Software_KTselios/DIAFORETIKOTHTA.exe

5 Ιστοσελίδα του Εσπερινού Γυμνασίου Καστοριάς
http://gym-esp-kastor.kas.sch.gr/Software_KTselios/DIAFORETIKOTHTA.exe



3.1.3. Νοηματολόγιο – Ελληνικό Λεξικό της Νοηματικής  Γλώσσας σε μορφή video

Τέγου - Στεργιοπούλου Στέλλα1, Τσέλιος Κωνσταντίνος2
1Διευθύντρια Δ.Δ.Ε. Καστοριάς, Φιλόλογος
2Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης, Μαθηματικός
1 stellateg@hotmail.com
2 tkontsel@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή

Αν ο πολιτισμός ορίζεται ως ανθρώπινη έκφραση και δημιουργία και αν όλες οι γλώσσες

προάγουν τον πολιτισμό και τις ανθρώπινες σχέσεις, η Νοηματική Γλώσσα πάνω απ’ όλα προάγει

τον άνθρωπο και αυτό γιατί κάνει πράξη την ισοτιμία μέσα από τη Διαφορετικότητα. Η κάθε

‘αναπηρία’ ή καλύτερα η κάθε ιδιαιτερότητα είναι και μεγάλη και βασανιστική μόνον όταν οι

υπόλοιποι, οι πολλοί, επιτρέπουν να είναι.

Σχεδιασμός & Υλοποίηση του Προγράμματος

Με αφορμή μια κωφάλαλη μαθήτρια του Εσπερινού Λυκείου Καστοριάς, τηνΡίτσα, την περίοδο

2007 – 2010 και με ευθύνη της Διευθύντριας του Σχολείου, δημιουργήθηκε η ομάδα της

Διαφορετικότητας1,2,3, με σκοπό το ‘σπάσιμο’ των στεγανών, την εισαγωγήστον κόσμο της σιωπής

καιτη προσπάθεια  κατανόησής του.Αρχικά σαν ομάδα και στη συνέχεια σαν εκπαιδευτική κοινότητα,

αντιστρέφονταςτην ισχύουσα αρχή του πλειοψηφικού δικαίου που ισχύει στις εκφάνσεις της

ανθρώπινης δραστηριότητας και κατά συνέπεια και στις ανθρώπινες σχέσεις, εμείς, οι πολλοί,

ταχθήκαμε πίσω από τη μία, τη Ρίτσα. Μας εμπιστεύθηκε, την εμπιστευθήκαμε, την ακολουθήσαμε-

έστω και στοιχειωδώς στην αρχή- στον κόσμο της Νοηματικής Γλώσσας. Τη δική της γλώσσα την

κάναμε και δική μας και :

 Βήμα-βήμα φθάσαμε στην ενεργό συμμετοχή μας στα δρώμενα της εκπαιδευτικής κοινότητας

του σχολείου, μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας τα μονοπάτια της σιωπής, που

οδηγούν στη δυνατότητα έκφρασης- επικοινωνίας μέσω της Νοηματικής Γλώσσας

 Στο τέλος του προγράμματος, καταλήξαμε στο ερώτημα – διαπίστωση – προβληματισμό :

Αλήθεια, αν μάθαμε να λέμε σε μια ξένη γλώσσα ‘καλημέρα’ για τους θερινούς μας

επισκέπτες, μήπως ήρθε η ώρα να μάθουμε να το λέμε και σε μια πιο δικιά μας γλώσσα την

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, για τη Ρίτσα, για όλους εκείνους τους Κωφούς συνανθρώπους

μας με τους οποίους ζούμε καθημερινά μαζί ;

Σαν πράξη κατάφασης στο παραπάνω ερώτημα συντάχθηκε ένα πολυμεσικό Λεξικό –

Νοηματολόγιο που καλύπτει βασικές ανάγκες έκφρασης και επικοινωνίας της σχολικής ζωής, αλλά

και τις απλές καθημερινές ανάγκες έκφρασης και επικοινωνίας.

Περιβάλλον του Προγράμματος

 Έχει τη δομή ενός Λεξικού



 Περιέχει περίπου 150 λέξεις και εκφράσειςυπό μορφή videoκαι αποτελεί μια αρχική βάση η

οποία μπορεί συνεχώς να εμπλουτίζεται.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

 Είναι σε μορφή ιστοσελίδων με πολυμεσικές εφαρμογές που μπορούν να επεξεργαστούν και

να εμπλουτιστούν με νέες λέξεις και εκφράσεις.
 Δεν χρειάζεται εγκατάσταση καιδεν απαιτεί υπολογιστική ισχύ ή άλλες προϋποθέσεις

Πρόταση

Μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε Ιστοσελίδα.με σκοπό την χρήση, την διάχυση και τον

εμπλουτισμό του.

Βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Καστοριάς4 ή μπορεί να αποσταλεί κατόπιν

επικοινωνίας.

Ευχαριστίες προς
1 Παιδαγωγική Ομάδα του Προγράμματος:

Τέγου–Στεργιοπούλου Στέλλα,Συντονίστρια του Προγράμματος και Γενική Υπεύθυνη.
Βράκας Ανδρέας, Συνεργαζόμενος Καθηγητής.
Τσέλιος Κων/νος, Κατασκευή του Εκπαιδευτικού Υλικού.

2 Συμμετέχοντες μαθητές του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Καστοριάς
Δούμα Ρίτσα, Αμπατζίδου Κυριακή, Αναστασιάδου Κωνσταντίνα, Αντωνίου Βαγγέλης,
Βασιλειάδου Μαρία, Μπαμπάκου Μαρία, Παπαβασιλείου Κατερίνα, Πούτια Δέσποινα,
Σαχινίδου Χριστίνα, πατήρ Ηλίας Σίμου, Τούφα Δήμητρα.
3Τεχνική Στήριξη για το Διεπιστημονικό Συμπόσιο
ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δ.Δ.Ε. Καστοριάς
4 Ιστοσελίδα του Εσπερινού ΓΕ.Λ. Καστοριάς
http://lyk-esp-kastor.kas.sch.gr/ekdiloseis0607/diaforetikotita.htm



3.1.4. Υλοποίηση Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε Ειδικά Σχολεία (Προγράμματα
στο Κωφών, στο Τυφλών, στο Αυτισμού κλπ.)

Τομπούλογλου Ιωάννης1
1Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
1 itobou64@gmail.com

Μετά το 2009-2010 παρατηρήθηκε αρκετά σημαντική προσπάθεια των Παιδαγωγών των

Ειδικών Σχολείων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης,για την ανάπτυξη των γνώσεων & των δεξιοτήτων

των μαθητών/τριών τους μέσα από την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Κατατέθηκε

μεγάλος αριθμός σχεδίων προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκαν στις περισσότερες θεματικές

ενότητες, σε διάφορες σχολικές μονάδες και με πολύ αξιόλογο παράγωγο υλικό, κατασκευές,

τραγούδια, θεατρικά, αφίσες…Η παραπάνω προσπάθεια επεκτάθηκε ακόμη και στα Ειδικά Σχολεία

των Νοσοκομείων.

Τα ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε πεδία όπως η Διατροφή, η Υγιεινή του σώματος και των

δοντιών, η Κυκλοφοριακή Αγωγή& τα ατυχήματα, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η βελτίωση των

διαπροσωπικών σχέσεων, η σεξουαλική αγωγή, η συνλειτουργία και σύμπραξη με παιδιά και σχολικές

τάξεις της γενικής αγωγής κλπ. Η μεθοδολογία, οι βιωματικές πρακτικές και η έκφραση δημιουργίας &

καλλιτεχνικής ερμηνείας που χαρακτηρίζει τα προγράμματα Αγωγής Υγείαςσυνέβαλαν σημαντικά

στην εγκαθίδρυση κλίματος χαράς, δημιουργίας, ασφάλειας, εμπιστοσύνης και ομαδικότητας.

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Φίλε πρόσεχε κι εσύ» του 2ου Ειδικού

Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκηςπου πήρε τρίτη Πανελλήνια διάκριση μουσικής δημιουργίας με το

τραγούδι «Οι τραγουδιστές της καρδιάς». Επίσης παρουσιάστηκαν εικόνες, φωτογραφίες και

περιγραφές δραστηριοτήτων από το πρόγραμμα στοματικής υγείαςτου 10ου Ειδικού Δημοτικού

Σχολείου Θεσσαλονίκης, που κατέληξε με την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης για τη «Δόνα

Τερηδόνα» και έκθεση επιτραπέζιων παιχνιδιών. Έγινε επίσης περιγραφή προγραμμάτων Αγωγής

Υγείας και παρουσίαση παράγωγου υλικού από το 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

(Κυκλοφοριακή Αγωγή), το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών &Βαρυκόων (Υγιεινή Διατροφή) και το

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών (Διατροφή και Υγεία).



3.1.5. Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: Εξερεύνηση και Οριοθέτηση των Συναισθημάτων

Σταυροπούλου Βασιλική1
1Εκπαιδευτικός, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών-Βαρήκοων Πανοράματος

Κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2015-16 πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών

και Βαρηκόων Πανοράματος πρόγραμμα αγωγής υγείας με θέμα ¨Εξερεύνηση και Οριοθέτηση των

Συναισθημάτων». Σκοπός του προγράμματος ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές ενσυναίσθηση και να

αποκτήσουν αξίες στη ζωή τους. Στόχοι:Συναισθηματικοί, γνωστικοί, ψυχοκινητικοί. Οι μαθητές

κατείχαν ενεργό ρόλο, ενώ η δασκάλα της τάξης ανέλαβε ρόλο συντονίστριας και εμψυχώτριας.

Εφαρμόστηκε η συνεργατική μάθηση, η έρευνα, η βιωματική μάθηση, ο καταιγισμός ιδεών, ο

αυτοσχεδιασμός, η καλλιτεχνική δραστηριότητα, και τα παιγνίδια ρόλων.Το σχέδιο εργασίας

προώθησε την πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης (Gardner). Μέσα από την ανακαλυπτική

μάθηση οι μαθητές συνεργάστηκαν, ερεύνησαν, κατανόησαν, έπαιξαν, έμαθαν και στο τέλος

παρήγαγαν οι ίδιοι γνώση. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές συμμετείχαν σε έναν

πανευρωπαϊκό διαγωνισμό με θέμα την αγωγή υγείας και τίτλο “Give Me Five”, ή αλλιώς, πέντε λόγοι

που είμαστε όλοι ίδιοι. Στο Διαγωνισμό αυτό συμμετείχαν Δημοτικά Σχολεία από όλη την Ευρώπη και

αποσκοπούσε στο να ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες στο μεγάλο πρόβλημα των

διακρίσεων που υφίστανται καθημερινά στη Γηραιά Ήπειρο οι κοινότητες Ρομά. Το σχέδιο

υλοποιήθηκε αφού εκτιμήθηκε η αξία του. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό θεωρήθηκε από το Σύλλογο

Διδασκόντων ως ευκαιρία για συνεργασία και εξαγωγή θετικών στάσεων από τους μαθητές. Η

προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό έγινε στα πλαίσια διεξαγωγής

προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα την αναγνώριση και οριοθέτηση των συναισθημάτων των

μαθητών. Η προσπάθεια της τάξης μας διακρίθηκε αρχικά σε πανελλήνιο επίπεδο και στη συνέχεια σε

πανευρωπαϊκό, κατακτώντας την 1η θέση από τις τρεις πρώτες ευρωπαϊκές διακρίσεις.



3.2. ΠΛΗΡΗ ΑΡΘΡΑ



3.2.1. Το Γυαλιστερό μου Πόδι» – Ένα Παραμύθι Αλλιώτικο από τα Άλλα.
Αυτοαξιολόγηση Παρεμβάσεων σε Μαθητές και Ενηλίκους

Καρολίδου Α. Σωτηρία1, Χαρίσης Ε. Αθανάσιος2
1M.Sc., M.A. Φιλόλογος – Θεολόγος, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κιλκίς
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παιδαγωγική αξία του παραμυθιού είναι αναγνωρισμένη διεθνώς χάρη και στις πρόσφατες

ψυχολογικές μελέτες (Αγγελοπούλου, 1991). Αναμφίβολα η μορφωτική του διάσταση καθώς και η

διδακτική αξία του έχουν πολλές παραμέτρους, από την καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας, την

επέκταση της σκέψης, κριτικής και δημιουργικής, την καλλιέργεια της μνήμης, της πολυφωνίας, της

ομαδικότητας μέχρι και τη συμβολή στην ολόπλευρη ψυχοκινητική, γνωστική, αντιληπτική και

συναισθητική ανάπτυξη του παιδιού (Ντούλια, 2010). Το κωφό παιδί όμως έχει στερηθεί αυτό το

ευεργέτημα του λογοτεχνικού λόγου (Aimard, 1990). Το παραμύθι πρέπει να του παρουσιαστεί μιμικά,

ώστε να μπορέσει να διαλεχθεί, να διοχετεύσει το συναισθηματισμό του, να αναπτύξει την

κοινωνικότητά του (Moseley, 1985).

Αυτός είναι  και ο στόχος του παραμυθιού «Το γυαλιστερό μου πόδι» που αναδεικνύει την

πολυσήμαντη  αξία  ενός παραμυθιού με στόχο την άρση των στερεοτύπων για τη διαφορετικότητα

και την αναπηρία σε συνδυασμό με την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων σχέσεων, την κατανόηση του

ρόλου του ανθρώπου στο περιβάλλον και τον επαναπροσδιορισμό και την επικαιροποίηση του

πληροφοριακού μας συστήματος σε σχέση με τους κοινωνικούς δεσμούς. Η προσέγγιση στηρίχθηκε

κυρίως στην επεξεργασία του παραμυθιού με θέμα τη διαφορετικότητα και πλαισιώθηκε από

δραστηριότητες έκφρασης και δημιουργίας, όμοιες με αυτές που απευθύνονται σε μια "γλωσσική

μειονότητα" (Παπασπύρου, 1998).

Λέξεις κλειδιά: διαφορετικότητα, παραμύθι, κωφοί, βαρήκοοι και ακούοντες μαθητές, αυτοαξιολόγηση

Εισαγωγή

Η αναγνώριση της λογοτεχνικής αξίας του παραμυθιού είναι πολύ πρόσφατη χρονικά και

αποτελεί την κατακλείδα σε μια σειρά θεωριών που διατυπώθηκαν σχετικά με την καταγωγή του· από

τη «μυθολογική θεωρία» των αδελφών Γκριμ, σύμφωνα με την οποία στα παραμύθια υπάρχουν και

κατάλοιπα αρχαίων μύθων, μέχρι την «ψυχαναλυτική» φροϋδική θεωρία, που υποστηρίζει την

καταγωγή του παραμυθιού από το όνειρο (Ζαβιδοπούλου & Μίχου, 2006), αποδεικνύεται περίτρανα η

σημασία του παραμυθιού για τον άνθρωπο, στην προσπάθειά του να εκφράσει  με έναν λόγο

συμβολικό τα συναισθήματα και τις ανάγκες του (Κατσαδώρος, 2012-2013).

Το σύγχρονο παραμύθι κατορθώνει να συνδυάσει και να περιπλέξει την πραγματικότητα με τη

φαντασία και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις για το παιδί και την

προσωπικότητά του (Αντωνοπούλου & Πολυδώρου, 2006).  Το μήνυμα που λαμβάνουν τα παιδιά



από τα παραμύθια αφορά σε μια καθημερινότητα που τα προβλήματα είναι αναπόφευκτα, αλλά όχι

ανυπέρβλητα. Τα παραμύθια ενθαρρύνουν και συμβάλλουν στο να κτιστεί ένα περιβάλλον

συναισθηματικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης, καθώς επιτρέπουν στο παιδί, αφού εισβάλλει σ’ έναν

κόσμο ξένο και γεμάτο προκλήσεις, να επιστρέψει με ασφάλεια στον πραγματικό του κόσμο (Thomas,

1999).

Σε σχέση με τη διαφορετικότητα, η παιδική λογοτεχνία, μέχρι και πρόσφατα, αντιπροσώπευε τις

κυρίαρχες και πολυπληθέστερες ομάδες, έτσι ώστε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτή των παιδιών με

αναπηρία, να μένουν πάντα στο περιθώριο (Κάργα, 2008). Ωστόσο, η διαφορετικότητα στα

λογοτεχνικά βιβλία για παιδιά αφορά κυρίως σε διαφορές που προκύπτουν από πολιτισμικές ή

φυλετικές ιδιαιτερότητες, ενώ σχετικά πρόσφατα η διαφορά ως αναπηρία όχι μόνο έχει αποτελέσει

θεματική των λογοτεχνικών βιβλίων αλλά έχει απασχολήσει και τους μελετητές της παιδικής

λογοτεχνίας (Κανατσούλη, 2002), δίνοντας μεγάλη έμφαση στην έννοια των «ατομικών διαφορών», σε

άτοµα µε ελαττωµατικά αισθητήρια όργανα που παρουσιάζουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα

τα τυφλά, κωφά ή βαρήκοα, άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες, άτοµα που πάσχουν από χρόνιες

ασθένειες, άτοµα πάσχοντα από ψυχικά νοσήµατα ή ακόμη και µε ανεπαρκή νοητική ανάπτυξη

(Καρολίδου, 2014).

Ήρωες με αναπηρία, τύφλωση ή κινητικά προβλήματα, εμφανίζονται στην παιδική λογοτεχνία

τον 19ο αιώνα, αλλά όχι για να δώσουν έμφαση στη ζωή ενός παιδιού με αναπηρία αλλά για να

μεταφέρουν την ιστορία από το σκοτεινό σημείο της πλοκής στο φωτεινό σημείο που υπόσχεται την

επίλυση του προβλήματος (Keith, 2004). Παρόλα αυτά, η αναπηρία, αν και αντιμετωπιζόταν με

καχυποψία ή συμβατικά ως «διαφορετικότητα», ήταν περισσότερο συνηθισμένη και αποτελούσε

μέρος της καθημερινής ζωής (Κάργα, 2008). Συνήθως, οι ήρωες με αναπηρία εμφανίζονται

υπομονετικοί και απομονωμένοι από τον κοινωνικό περίγυρο που συγκροτείται από «άρτιους»

σωματικά και νοητικά ήρωες· συνήθως δεν αναγνωρίζονται οι δυνατότητές τους, καθώς η μειονεξία

λόγω της αναπηρίας τους, εμποδίζει τους άλλους να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την αξία και

τις δυνατότητές τους (Κάργα, 2008).

Η έκδοση βιβλίων με θέμα την αναπηρία, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, φαίνεται να αποκτά

μεγαλύτερο εύρος και η στάση των ατόμων – αναγνωστών αλλάζει ριζικά, αφού καταδικάζεται πλέον

η καταδυνάστευση και κατά συνέπεια η άδικη συμπεριφορά απέναντι στα άτομα που αντιμετωπίζουν

προβλήματα αναπηρίας (Κάργα, 2008). Οι απεικονίσεις της αναπηρίας στα ελληνικά κείμενα του

παρελθόντος είναι στερεοτυπικές, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η αναγωγή σε πρότυπο του

καλλίγραμμου και σφριγηλού σώματος σε συνδυασμό πάντοτε με τον υγιή και άρτιο νου· ενώ στα

λαϊκά παραμύθια η αναφορά σε ήρωες με αναπηρία περιβάλλεται με έντονα μυθολογικά και

μεταφυσικά στοιχεία (Κάργα, 2008). Στην Ελλάδα, η αναπηρία και η λογοτεχνία είναι δυο περιοχές

ενδιαφέροντος που οι έρευνες δεν έχουν κατορθώσει να συγκλίνουν τις θεματικές τους, με

αποτέλεσμα οι σχετικές μελέτες να είναι περιορισμένες· άλλωστε, είναι κοινά αποδεκτό ότι, τόσο για τα

άτομα με αναπηρία όσο και για τις λογοτεχνικές τους απεικονίσεις, χρειάζεται ακόμη μεγάλη

προσπάθεια άρσης των στερεοτύπων, ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο εκπαιδευτικών

προγραμμάτων (Κανατσούλη, 2002).



Το σχολείο, καθώς αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς κοινωνικοποίησης, καλείται να

διαδραµατίσει  σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του

πλουραλισµού και της ετερότητας, ως βασικών χαρακτηριστικών της κοινωνίας (Καρολίδου, 2016). Το

«κανονικό», το «φυσιολογικό» και, κατά κοινωνική σύμβαση και παραδοχή, το «αποδεκτό» σώμα,

σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής κατασκευής της αναπηρίας, προκύπτει με διαδικασίες

παρατήρησης  και αξιολόγησης με βάση τα εκάστοτε κοινωνικά κριτήρια, τα οποία διαμορφώνουν

και την αντίληψη του εαυτού (Μακρυνιώτη & Κουζέλης, 2004. Δραγώνα, 2003). Η διαφορά τονίζεται

ακόμη περισσότερο, όταν της δίνεται όνομα, όταν χαρακτηρίζει ένα πλάσμα / ον (being), το οποίο

συμβαίνει, λόγω της ελλειμματικής βιολογικής του κατάστασης, να μην εντάσσεται στο αποδεκτό

κοινωνικό πλαίσιο (Μαρινούδη, 2014). Κατά συνέπεια, μια πολυπολιτισμική λογοτεχνία που θα

αποδέχεται τις διαφορετικές εμπειρίες που προκύπτουν από τη γνωριμία των παιδιών με το θέμα της

αναπηρίας, αφενός θα βοηθήσει στην αποδοχή του διαφορετικού από τα μέλη της κοινωνίας και

αφετέρου θα ενδυναμώσει την ταυτότητα του παιδιού με αναπηρία και θα ενισχύσει τις άμυνες όλων

όσων ζουν κοντά του (Κάργα, 2008).

Το Γυαλιστερό μου Πόδι – Κωφοί και Ακούοντες

«Το γυαλιστερό μου πόδι» είναι ο τίτλος ενός παραμυθιού που αξιοποιήθηκε σε

ενδοπεριφερειακή συνεργασία των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) των Διευθύνσεων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας και Κιλκίς. Πρόκειται για διαχρονική συνεργασία που στηρίχτηκε

στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω ημερίδων, συνεδρίων (Καρολίδου, 2015), στη σύνθεση

θεωρητικών σχημάτων και πρακτικών, στην εφαρμογή καινοτομιών στην παιδαγωγική και

ψυχοκοινωνική υποστήριξη των σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων.

Οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων λειτουργούν από το 2012 με βάση την Υ.Α. 93008/Γ7/10-08-

2012 (ΦΕΚ 2315, Β΄/10-8-2012). Σύμφωνα και με την Υ.Α. του 2012 «στο έργο των Σ.Σ.Ν. περιλαμβάνεται

η διάγνωση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων,  βραχείες ψυχοκοινωνικές –

ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σε μαθητές,   συμβουλευτικές προτάσεις παραπομπής μαθητών σε

εξειδικευμένα κέντρα, συμβουλευτική γονέων και κινητοποίηση κοινωνικών φορέων, υποστήριξη

προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων ψυχικής υγείας, ενημερώσεις εκπαιδευτικών σε θέματα

που τους απασχολούν, διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης, καθοδήγηση των εκπαιδευτικών

σε θέματα παιδαγωγικά, οργανωτικά, ψυχοκοινωνικά.» (Χαρίσης, 2016: 576).

Η συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα

διαφορετικότητας και αναπηρίας. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρήση των παραμυθιών

για την ευαισθητοποίηση στην αποδοχή του διαφορετικού. Η τελική αξία ενός παραμυθιού, κάτω από

αυτή την οπτική, είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας όχι απλώς αποδοχής της διαφορετικότητας

αλλά της λειτουργικής και αρμονικής αναγνώρισης των προσώπων που έχουν ειδικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, για παιδιά με προβλήματα ακοής οι προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον ευνοϊκό

είναι (Ανδρικοπούλου, 2011):

 η αξιοποίηση της οπτικής φύσης των παιδιών, με σκοπό την επιτυχή έκβαση της επικοινωνίας
 η εκμάθηση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), για την καλύτερη ποιοτικά και

ποσοτικά αλληλεπίδραση μαθητών με εκπαιδευτικούς.



Σε ένα πλαίσιο διαφοροποιημένης διδασκαλίας για παιδιά με προβλήματα ακοής συνιστάται η

αξιοποίηση δύο βασικών αρχών διαφοροποίησης (Ανδρικοπούλου, 2011):

 Διαμόρφωση Δίγλωσσου Περιβάλλοντος – Χρήση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ).

 Οπτικοποίηση της πληροφορίας.

Οι διδακτικές εφαρμογές των παραμυθιών1 με διδάσκοντες – εμψυχωτές τους δύο

Υπεύθυνους των Σ.Σ.Ν., ήταν ευέλικτες και μετασχηματιστικές και αφορούσαν τα εξής μαθησιακά

περιβάλλοντα, όπως παρουσιάζονται σχηματικά (Πίνακας 1):

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΡΟΝΟΣ/
ΤΟΠΟΣ

Συμβουλευτικός
Σταθμός Νέων

Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης
Πιερίας

Επιμορφωτικό
παρεμβατικό
πρόγραμμα

«Ναι στο Σχολείο-Ναι
στη Ζωή»

«Το γυαλιστερό μου
πόδι/ Η Ασπρούλα και η

Ασημένια»

Εκπαιδευτικοί και
μαθητές ΕΕΕΕΚ

και ΤΕΕ ΕΑ
Κατερίνης

Βιωματικά
εκπαιδευτικά
εργαστήρια

Απρίλιος 2016

Κατερίνη σε
γεωργικό

Αγρόκτημα

Δήμος Σερρών Eco Festival
«Το γυαλιστερό μου

πόδι/ Η Ασπρούλα και η
Ασημένια»

Μαθητές
Προσχολικής

Αγωγής,
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης,

ΕΕΕΕΚ Σερρών και
πολίτες
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φωτογραφιών της
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εργαστήρια
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2016
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Βιωματικά
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εργαστήρια

23-26 Ιουνίου
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Νοηματικής
Γλώσσας κ.ά.

4ο Πανελλήνιο
Φεστιβάλ

«Κωφοί και Ακούοντες
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«Το γυαλιστερό μου
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αποδοχή της
αναπηρίας»

Μαθητές,
εκπαιδευτικοί και
πολίτες (Σύριοι
πρόσφυγες,

ομάδα κωφών
κ΄.ά.)

Έκθεση
φωτογραφιών

Βιωματικά
εκπαιδευτικά
εργαστήρια

11-18
Σεπτεμβρίου

2016

Θεσσαλονίκη
Λιτόχωρο

ΤΕΦΑΑ του Α.Π.Θ.
Εργαστήριο Ειδικής

Αγωγής και
Ψυχολογίας
του Π.Τ.Δ.Ε.

Πανεπιστημίου
Κρήτης κ.ά.

4ο  Πανελλήνιο
Επιστημονικό
Συμπόσιο του

Φεστιβάλ
«Κωφοί και Ακούοντες

εν δράσει»

«Το γυαλιστερό μου
πόδι:

ένα παραμύθι αλλιώτικο
από τα άλλα.

Αυτοαξιολόγηση
παρεμβάσεων σε

μαθητές και ενηλίκους»

Μαθητές,
εκπαιδευτικοί και

πολίτες

Επιστημονική
εισήγηση

18
Σεπτεμβρίου

2016

Λιτόχωρο

Πίνακας 1. Μαθησιακά περιβάλλοντα διδακτικής εφαρμογής – παρουσίασης του παραμυθιού

Το παραμύθι «Το γυαλιστερό μου πόδι», με κεντρικό ήρωα ένα παιδί που χάνει το πόδι του σε

ατύχημα και ζει με τεχνητό, προσαρμόστηκε ανάλογα στην κάθε περίπτωση. Στις τέσσερις

περιπτώσεις (εκτός από το Θερινό Σχολείο) συμμετείχαν στις δράσεις και άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, για τα κωφά και βαρήκοα παιδιά, το παραμύθι είναι δομημένο έτσι, ώστε να

ενεργοποιήσει ή να ενισχύσει την οπτική μνήμη – προσοχή (Καΐσση κ.ά., 2013), καθώς υπάρχει μια

σταδιακή μετάβαση από καρτέλα σε καρτέλα, εστιάζοντας, παράλληλα με την αφήγηση, σε εικόνες

που συνειρμικά παραπέμπουν σε συνθήκες καθημερινότητας και επιβίωσης (Εικόνα 1).

1 Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που σχεδιάστηκαν με θέμα τη διαφορετικότητα αξιοποίησαν το παραμύθι σε δύο
μορφές: η μορφή με τίτλο «Το γυαλιστερό μου πόδι» ήταν δημιουργία της Σ. Καρολίδου και υποστηρίχτηκε στην
υλοποίηση από τον Υπεύθυνο Σ.Σ.Ν. Πιερίας, ενώ η δεύτερη μορφή, όπως περιγράφεται και στον Πίνακα 1 ήταν
δημιουργία  του Α. Χαρίση και υποστηρίχτηκε στην υλοποίηση από την Υπεύθυνη Σ.Σ.Ν. Κιλκίς. Στην εισήγηση
αναλύεται η πρώτη μορφή.



Εικόνα 1. Εισαγωγή στο παραμύθι (Ευτυχούπολη! Μια υπέροχη πόλη! Όλα ήταν καταπληκτικά. Ο λαμπερός
ήλιος, τα μαγικά δέντρα, τα παραμυθένια ζωάκια και η ευτυχισμένη οικογένεια του Λάμπη…).

Βοηθητική Εικόνα 1 Βοηθητική Εικόνα 2 Βοηθητική Εικόνα 3

Η οπτική αναγνώριση των εικόνων συνοδεύεται και από ακουστική εντολή και φυσικά από

γραπτή ακολουθία κάτω από τη βασική εικόνα. Οι βοηθητικές κάρτες χρησιμοποιούνται, εφόσον έχει

ολοκληρωθεί μια πρώτη φορά η αφήγηση του παραμυθιού, προκειμένου να γίνει ανατροφοδότηση

της ιστορίας για εμπέδωσή της αλλά και να ενεργοποιηθεί / ενισχυθεί η οπτική μνήμη – προσοχή

(Καρολίδου & Χαρίσης,  2016).

Στην περίπτωση των κωφών και βαρήκοων παιδιών, εκτός από το αλφάβητο στην Ελληνική

Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ), που είναι έτσι δομημένη, ώστε να αξιοποιεί την οπτική λειτουργία του

εγκεφάλου (Εικόνα 2), θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το συμβολικό σύστημα BLISS (Εικόνα 3), το οποίο

είναι ένα εναλλακτικό  μέσο επικοινωνίας για άτομα με διαταραχές λόγου· χρησιμοποιεί σύμβολα και

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα που γνωρίζουν ή που δε γνωρίζουν ανάγνωση (Καΐσση κ.ά.,

2013).

Εικόνα 2. Το
αλφάβητο
στην Ελληνική
Νοηματική
Γλώσσα



Εικόνα 3. Το συμβολικό σύστημα BLISS

Η καταλληλότητα ενός τέτοιου συστήματος για το κωφό παιδί εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες (Καΐσση κ.ά., 2013):

 Επιθυμία για επικοινωνία  Νοητικό δυναμικό
 Επίπεδο λειτουργικού λόγου

(εάν υπάρχει)
 Οπτική οξύτητα

 Κατανόηση της γλώσσας  Οπτική αντίληψη
 Παρόν τρόπος επικοινωνίας  Ακουστική οξύτητα

Αναγκαία κρίνεται και η αξιοποίηση καρτών που συμβολίζουν τα συναισθήματα και μπορούν

να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τόσο του εκπαιδευόμενου όσο και του εκπαιδευτή και να

αποτελέσουν το εφαλτήριο μιας σειράς δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στα αποτελέσματα της

αξιολόγησης της δράσης (Εικόνα 4).

Εικόνα 4. Κάρτες συναισθημάτων

Παράλληλα, όμως, απαιτείται και η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία

οπτικοποίησης της πληροφορίας. Οι μαθητές θα πρέπει να παροτρύνονται να δημιουργούν τις δικές

τους οπτικές αναπαραστάσεις,  να ανακαλύπτουν οι ίδιοι εναλλακτικούς τρόπους οπτικοποίησης της

πληροφορίας. Σε τελική ανάλυση, μια πραγματικά διαφοροποιημένη διδασκαλία με επίκεντρο ένα

παραμύθι, προσφέρει δυνατότητες διαφοροποίησης, τόσο σε επίπεδο στόχων και μεθόδων

διδασκαλίας όσο και αυτού του περιεχομένου, όπως είναι ένα παραμύθι.

Συμπεράσματα – Συζήτηση

Συνοψίζοντας και επιχειρώντας μια κριτική αποτίμηση – αυτοαξιολόγηση της αξιοποίησης των

παραμυθιών ως εργαλείων εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης,  θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι

τα παραμύθια:

 Αξιοποιήθηκαν στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε δράσεις βιωματικές και συμπεριληπτικές,

με προσαρμοστικότητα σε χώρους μάθησης υπαίθριους και αυθεντικούς (αγροκτήματα,

αξιοποιημένα πρώην στρατόπεδα, λουτρά, αρχαιολογικούς χώρους, συνεδριακά κέντρα)



και με αξιοποίηση ποικίλων διδακτικών μέσων (φωτογραφιών, ζωγραφιάς, οικόσιτων

ζώων, φυσικού περιβάλλοντος).

 Συνέβαλαν στην επίτευξη του βασικού στόχου της κάθε παρέμβασης, τη θεώρηση των

πραγμάτων από τη σκοπιά του άλλου, που είναι βασική προϋπόθεση που «οδηγεί στην

κατάρριψη των προκαταλήψεων και στην ενίσχυση της ανεκτικότητας και της αποδοχής

της διαφορετικότητας» (Goleman, 1998: 392).

 Ενίσχυσαν την ανοιχτή συνεργασιακή κουλτούρα, παρ’ όλες τις δυσκολίες, ωθώντας τα

σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς σε κίνηση και αποτελεσματικότητα

(Day, 2003).
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3.2.2. Η Eκπαίδευση Kωφών και Bαρήκοων στην Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας -Θράκης & Σερρών (8η ΕΑΕ)
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θέμα της καταγραφής και της εκπαιδευτικής ένταξης των

κωφών και βαρήκοων ατόμων στην 8η Περιφέρεια ΕΑΕ ΑΜΘ & Σερρών. Αρχικά, γίνεται λόγος για την

αποσαφήνιση του όρου παιδαγωγική της ένταξης και ο διαχωρισμός της από την παιδαγωγική της

ενσωμάτωσης. Επίσης, γίνεται πλήρης ανάλυση των όρων ένταξη και ενσωμάτωση, μέσα από τις

απόψεις που διατυπώνουν έλληνες και ξένοι ερευνητές. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στα πιο

συνηθισμένα μοντέλα ένταξης, σε θεωρητικό επίπεδο, καθώς και παρουσιάζεται δείγμα ερευνών που

πραγματοποιήθηκαν πάνω σε αυτά τα μοντέλα. Τέλος, σκιαγραφείται το προφίλ των μαθητών,

καθώς και η υποστήριξή τους απέναντι στο μείζον θέμα της ισότιμης ένταξης των κωφών και

βαρήκοων παιδιών στα τυπικά σχολεία.

Εισαγωγή

Ακριβή στοιχεία για τον πληθυσμό των κωφών/βαρήκοων δεν έχουµε. Κατά υπολογισμούς,

σύμφωνα µε ερευνητικά δεδομένα από άλλες χώρες, οι κωφοί/βαρήκοοι σχολικής ηλικίας στην

Ελλάδας πρέπει να είναι 1500-2000, κατανεμημένοι σε ειδικά σχολεία, ΤΕ και στη γενική εκπαίδευση με

παράλληλη στήριξη ή όχι. Δεν έχουμε επίσης στοιχεία για τον αριθμό των κωφών παιδιών που

παραμένουν έξω από κάθε εκπαιδευτικό πλαίσιο, εξ αιτίας δυσμενών κοινωνικοοικονομικών

συνθηκών κυρίως. Στην καταγραφή που ακολουθεί υπάρχει αναφορά για περιπτώσεις μαθητών που

δεν έχουν φοιτήσει σε σχολικές μονάδες μετά τη διάγνωσή τους απ’ τα ΚΕΔΔΥ.

O πληθυσμός των κωφών/βαρήκοων μαθητών στην 8η περιφέρεια ΕΑΕ(ΑΜΘ & Σέρρες) δεν είναι

ομοιογενής. Ένας αριθμός παραγόντων διαφοροποιεί σημαντικά τον πληθυσμό αυτό:

1. Κοινωνικοί & οικονομικοί παράγοντες

2. Γεωγραφικοί

3. θρησκευτικοί

Η εκπαίδευση των κωφών διάνυσε μακρόχρονη πορεία έως ότου αποκτήσει σαφή και ρεαλιστική

αντίληψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών (Λαμπροπούλου, 1999). Την τελευταία εικοσαετία

αναπτύχθηκε και στη χώρα μας έντονος προβληματισμός για τις κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις,

τη μεθοδολογία και τα αναλυτικά προγράμματα για τους κωφούς μαθητές.

Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η εκπαιδευτική φιλοσοφία που κερδίζει έδαφος διεθνώς στην

εκπαίδευση των κωφών είναι η δίγλωσση προσέγγιση. Παρόμοια και στην Ελλάδα η τάση αυτή

φαίνεται να γίνεται αποδεκτή στην εκπαίδευση των κωφών τα τελευταία χρόνια. Παρ’ όλα αυτά η



εκπαιδευτική κοινότητα είναι διχασμένη από εξωθεσμικές παρεμβάσεις  ιατρικών κύκλων που

υποστηρίζουν και επιδιώκουν εκπαιδευτικές τακτικές που είναι αντίθετες με τη διεθνή βιβλιογραφία.

«Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η νοηματική και η ομιλούμενη γλώσσα (προφορική ή γραπτή) πρέπει

να διαχωρίζονται ανάλογα με τους εκπαιδευτικούς στόχους. Παραδείγματος χάριν στις πρώτες τάξεις

είναι καλό να ορισθεί χωριστή «γωνιά» της ελληνικής και «γωνιά» της νοηματικής γλώσσας, όπου θα

χρησιμοποιείται μόνο η μία ή η άλλη γλώσσα αντίστοιχα»2.

Αν και υπάρχει πλήθος ερευνών σχετικά με την μέθοδο εκπαίδευσης των κωφών και βαρήκοων,

στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια ενιαία στάση ως προς αυτήν. Ενώ η εκπαιδευτική κοινότητα,

τουλάχιστον στο χώρο της ΕΑΕ, έχει ξεκαθαρισμένη άποψη, το ιατρικό μοντέλο πολλές φορές είναι

αυτό που καθορίζει τις στρατηγικές παρέμβασης. Η παραπάνω αναφορά είναι εμφανής στις

περιπτώσεις μαθητών που έχουν δεχτεί κοχλιακό εμφύτευμα.

Μέθοδος Καταγραφής

Η έρευνα-καταγραφή πραγματοποιήθηκε στις εκπαιδευτικές περιφέρειες ΠΕ & ΔΕ των Νομών

Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας & Σερρών που αποτελούν την 8η ΕΑΕ. Το ερευνητικό

ερώτημα είχε αποδέκτες τα ΚΕΔΔΥ της 8ης ΕΑΕ:

• ΚΕΔΔΥ Δράμας

• ΚΕΔΔΥ Σερρών

• ΚΕΔΔΥ Καβάλας

• ΚΕΔΔΥ Ξάνθης

• ΚΕΔΔΥ Ροδόπης

• ΚΕΔΔΥ Έβρου

Το ερώτημα με το οποίο απευθύνθηκε το γραφείο του ΣΣ ΕΑΕ είχε ως ακολούθως: «Παρακαλούμε,

να μου γνωστοποιήσετε εγγράφως, από στοιχεία που διατηρούνται στην υπηρεσία σας, τον αριθμό

των μαθητών με κώφωση και βαρηκοΐα που φοιτούν σε σχολεία της περιοχής ευθύνης σας με:

• Ακουστικά

• Κοχλιακό εμφύτευμα

• Τίποτε απ’ τα παραπάνω

• Όπως επίσης και το είδος της τυχόν υποστήριξης(δομή ΕΑΕ, ΤΕ παράλληλη) που λαμβάνουν.

Η εκπαίδευση καθώς και η υποστήριξη των κωφών βαρήκοων βάση του Ν3699/2008 προσφέρεται

είτε σε:

• Τυπικό σχολείο

• Σχολείο Κωφών

• Παράλληλη στήριξη

2 Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με προβλήματα ακοής, Αθήνα 2004



• Τμήμα Ένταξης κωφών

• Τμήμα Ένταξης

• Ειδικό Σχολείο

Ευρήματα

Ενότητας Ξάνθης

Στην Ενότητα Ξάνθης φοιτούν δεκαεπτά (17) μαθητές με προβλήματα ακοής (κώφωση,

βαρηκοΐα). Από αυτούς οι οχτώ (8) φέρουν ακουστικά βαρηκοΐας, πέντε (5) κοχλιακό εμφύτευμα και

τέσσερις (4) τίποτε από τα παραπάνω.

Στη Ξάνθη υπάρχει το μοναδικό σχολείο κωφών της Περιφέρειας ΑΜΘ. Το Σχολικό έτος 2016-17

λειτούργησε με τρεις μουσουλμάνους μαθητές που υστερούν αισθητά σε σχέση με το επίπεδο της

τάξης που βρίσκονται. Γι αυτό και η συμπερίληψη στο τυπικό σχολείο γίνεται μόνο στα μη ακαδημαϊκά

μαθήματα όπως η γυμναστική και τα τεχνικά.

Σύμφωνα με τους Libbey & Pronovost (1980) πάνω σ’ αυτό το θέμα παρουσίασαν αποτελέσματα

που ανέφεραν ότι η ενσωμάτωση και η πλήρης συμμετοχή των κωφών παιδιών στο γενικό σχολείο

λαμβάνει χώρα, κυρίως, στα μη ακαδημαϊκά μαθήματα.

Γράφημα 1. Άτομα με Κώφωση ἠ Βαρηκοΐα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση Ενότητας Ξάνθης

Ενότητα  Ξάνθης ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΚΟΧΛΙΑΚΟ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΙΠΟΤΑ

Φ
ΥΛ

Ο

ΑΓΟΡΙΑ 5 3 3

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3 2 1

ΒΑ
Θ

Μ
ΙΔ

Α
 Ε

ΚΠ
Α

ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
Σ

Α/ΘΜΙΑ

Νήπια 1 1

Α΄τάξη 1

Β΄ τάξη 1 1

Γ΄ τάξη 1

Δ΄ τάξη 1 1

Ε΄ τάξη 1 1

ΣΤ΄ τάξη 1 1

Β/ΘΜΙΑ

Α΄Γυμνασίου 2

Β΄Γυμνασίου 1 1

Γ΄Λυκείου 1

ΕΙ Δ Ο
Σ

ΥΠ Ο
Σ

ΤΗ ΡΙ
Ξ

ΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2 2



ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

3 5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3 2

Ενότητα Ροδόπης

Στη Ροδόπη υπάρχει ικανός αριθμός μουσουλμανόπαιδων με αναπηρία που δεν προσέρχονται στο

οικείο ΚΕΔΔΥ με αποτέλεσμα τη μη ανίχνευσή τους με επίσημα στοιχεία.

Γράφημα 2. Άτομα με Κώφωση ἠ Βαρηκοΐα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση Ενότητας Ροδόπης

Ενότητα  Ροδόπης ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΚΟΧΛΙΑΚΟ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΙΠΟΤΑ

Φ
ΥΛ

Ο

ΑΓΟΡΙΑ 2 1

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 1

ΒΑ
Θ

Μ
ΙΔ

Α
 Ε

ΚΠ
Α

ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
Σ

Α/ΘΜΙΑ

Νήπια

Α΄τάξη

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη

Ε΄ τάξη

ΣΤ΄ τάξη 1

Β/ΘΜΙΑ

Α΄Γυμνασίου

Β΄Γυμνασίου

Α΄Λυκείου 1

ΕΙ
Δ

Ο
Σ

ΥΠ
Ο

ΣΤ
ΗΡ

ΙΞ
ΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1

Ενότητα Καβάλας

Στην ενότητα Καβάλας είχαμε επιστροφή μαθητή Ά τάξης μετά από προηγηθείσα μετεγκατάστασή του

σε Ειδικό Σχολείο της συμπρωτεύουσας. Η ένταξη του μαθητή σε πλησιέστερο σχολείο της οικείας του

στέφτηκε με επιτυχία. Στην Ενότητα Καβάλας φοιτούν εννιά (9) μαθητές με προβλήματα ακοής



(κώφωση, βαρηκοΐα). Από αυτούς οι εφτά (7) φέρουν ακουστικά βαρηκοΐας και οι δύο (2) κοχλιακό

εμφύτευμα.

Γράφημα 3. Άτομα με Κώφωση ἠ Βαρηκοΐα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση Ενότητας Καβάλας

Ενότητα  Καβάλας ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΚΟΧΛΙΑΚΟ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΙΠΟΤΑ

Φ
ΥΛ

Ο

ΑΓΟΡΙΑ 5 1

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3 1

ΒΑ
Θ

Μ
ΙΔ

Α
 Ε

ΚΠ
Α

ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
Σ

Α/ΘΜΙΑ

Νήπια 2 2

Α΄τάξη 2

Β΄ τάξη 1

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη 1

Ε΄ τάξη 1

ΣΤ΄ τάξη

Β/ΘΜΙΑ

Α΄Γυμνασίου

Β΄Γυμνασίου

Α΄Λυκείου

ΕΙ
Δ

Ο
Σ

ΥΠ
Ο

ΣΤ
ΗΡ

ΙΞ
ΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ ΤΕ 3

Ενότητα Δράμας

Σε απάντηση του ΚΕΔΔΥ Δράμας για τον αριθμό κωφών βαρήκοων στην περιοχή ευθύνης τους

δόθηκε μια περίπτωση μαθήτριας με κοχλιακό εμφύτευμα που φοιτάει στην ΣΤ΄ τάξη με την

υποστήριξη του ΤΕ Δημοτικού σχολείου της ενότητας Δράμας.

Ενότητα Έβρου

Στην ενότητα Έβρου συναντάμε μαθητές(5) που παρ’ όλο που  το ΚΕΔΔΥ διέγνωσε κώφωση

βαρηκοΐα δε φοίτησαν κατόπιν σε κάποια σχολική μονάδα της περιοχής. Αυτό ίσως οφείλεται στη

σχολική διαρροή λόγω αναπηρίας. Στην  Ενότητα Έβρου φοιτούν είκοσι τέσσερις (24) μαθητές με



προβλήματα ακοής (κώφωση, βαρηκοΐα). Από αυτούς οι δεκαέξι (16) φέρουν ακουστικά βαρηκοΐας

και οι οχτώ (8) κοχλιακό εμφύτευμα.

Γράφημα 4. Άτομα με Κώφωση ἠ Βαρηκοΐα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση Ενότητας Έβρου

Ενότητα  Έβρου ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΚΟΧΛΙΑΚΟ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΙΠΟΤΑ

Φ
ΥΛ

Ο

ΑΓΟΡΙΑ 10 6

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 8 2

ΒΑ
Θ

Μ
ΙΔ

Α
 Ε

ΚΠ
Α

ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
Σ Α/ΘΜΙΑ

Νήπια 2 3

Α΄τάξη 1

Β΄ τάξη 1

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη 1

Ε΄ τάξη 3 2

ΣΤ΄ τάξη 4 1

Β/ΘΜΙΑ

Α΄
Γυμνασίου

2

Β΄
Γυμνασίου

1

Λυκείου 4

ΕΙ
Δ

Ο
Σ 

ΥΠ
Ο

ΣΤ
ΗΡ

ΙΞ
ΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

14

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ
ΤΕ

4

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 5

Ενότητα Σερρών

Στην Ενότητα Σερρών φοιτούν εννιά (9) μαθητές με προβλήματα ακοής (κώφωση, βαρηκοΐα). Από
αυτούς οι τέσσερις (4) φέρουν ακουστικά βαρηκοΐας, τέσσερις (4) κοχλιακό εμφύτευμα και ένας (1)
τίποτε από τα παραπάνω.

Γράφημα 5. Άτομα με Κώφωση ἠ Βαρηκοΐα στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση Ενότητας Σερρών

Ενότητα  Σερρών ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΚΟΧΛΙΑΚΟ
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ ΤΙΠΟΤΑ



Φ
ΥΛ

Ο

ΑΓΟΡΙΑ 1 3

ΚΟΡΙΤΣΙΑ 3 1 1

ΒΑ
Θ

Μ
ΙΔ

Α
 Ε

ΚΠ
Α

ΙΔ
ΕΥ

ΣΗ
Σ Α/ΘΜΙΑ

Νήπια 2 2

Α΄τάξη 1

Β΄ τάξη

Γ΄ τάξη

Δ΄ τάξη

Ε΄ τάξη 1

ΣΤ΄ τάξη 1

Β/ΘΜΙΑ

Α΄
Γυμνασίου

1

Γ΄
Γυμνασίου

Α΄ Λυκείου 1

ΕΙ
Δ

Ο
Σ

ΥΠ
Ο

ΣΤ
ΗΡ

ΙΞ
ΗΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 1

Συμπεράσματα

Η παραπάνω καταγραφή δείχνει εύγλωτα την εικόνα της εκπαίδευσης των κωφών βαρήκοων

στην Περιφέρεια ΑΜΘ & Σερρών. Η εικόνα της εσωτερικής μετανάστευσης για την αναζήτηση

κατάλληλου σχολικού πλαισίου φαίνεται να αλλάζει. Τα κοχλιακά εμφυτεύματα αποτελούν μια

πραγματικότητα πλέον και στην Ελλάδα. Η καταγραφή μας έδειξε τη μεγάλη συχνότητα αυτών, σε

μαθητές πρώιμης μαθητικής ηλικίας(κυρίως σε παιδιά προσχολικής). Επιπλέον οι νέες δομές

υποστήριξης και ιδιαίτερα η παράλληλη στήριξη δημιούργησε προϋποθέσεις συμπερίληψης των

κωφών βαρήκοων μαθητών στην τυπική εκπαίδευση. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ξεκάθαρα ή έλλειψη

κεντρικής κατεύθυνσης σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους συμπερίληψης των εν λόγω μαθητών.

Αυτό χωρίς να είναι απαραίτητα αρνητικό, δημιουργεί μια σύγχυση στον εκπαιδευτικό κόσμο που

αναζητεί το βηματισμό του, σχετικά με τη συμπερίληψη των κωφών/βαρήκοων μαθητών στο τυπικό

σχολείο.
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4.1. Βιωματικό Εργαστήριο για την Αποδοχή της Διαφορετικότητας και Έκθεση
Φωτογραφίας. Αποτίμηση των Δράσεων

Χαρίσης Ε. Αθανάσιος1, Καρολίδου Α. Σωτηρία2
1Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Πιερίας
2Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Κιλκίς
1maximos2004@gmail.com
2karolidou.sot@gmail.com

4.1.1. Βιωματικό Εργαστήριο «Το γυαλιστερό μου Πόδι & Οι Δύο Φίλες: Παραμύθια για την Αποδοχή
της Αναπηρίας»

«Το γυαλιστερό μου πόδι», Περίληψη της Ιστορίας

Σε  μια υπέροχη πόλη, την Ευτυχούπολη, ζούσε ο Λάμπης με τους γονείς του τον κ.

Ανοιχτόκαρδο και την κα Καλοσυνάτη! Οι μέρες κυλούσαν ξένοιαστα για το Λάμπη. Στο σχολείο

έπαιζε χαρούμενος με τα άλλα παιδιά, ώσπου κάποια μέρα χτύπησε το πόδι του τόσο πολύ, που

χρειάστηκε να του βάλουν άλλο πόδι σιδερένιο, ένα «γυαλιστερό» πόδι. Ο Λάμπης τα κατάφερε!

Μπορούσε και πάλι να περπατήσει και να τρέξει με τους φίλους του. Όμως όλα είχαν αλλάξει. Οι

συμμαθητές του δεν τον ήθελαν στην παρέα τους και τον κορόιδευαν. Απογοητευμένος και μόνος

κλείστηκε στον εαυτό του και η μόνη του παρέα ήταν ο υπολογιστής, γιατί δεν τον έβλεπε κανείς για να

τον κοροϊδέψει. Μια μέρα όμως ένας δυνατός σεισμός παραλίγο να τραυματίσει έναν συμμαθητή

του, αυτόν που συνεχώς τον κορόιδευε. Το «γυαλιστερό» πόδι του Λάμπη κράτησε τη βιβλιοθήκη που

θα έπεφτε πάνω του και τον έσωσε. Το γεγονός αυτό έκανε τα παιδιά να γίνουν πάλι φίλοι και να

παίζουν όλα μαζί χαρούμενα!

«Οι δύο φίλες», Περίληψη της ιστορίας

Η Ασπρούλα και η Ασημένια είναι δύο κουνέλια φίλες που ζουν ανέμελα στο δάσος. Ένα

ατύχημα έχει ως συνέπεια να τραυματιστεί η Ασπρούλα στα πόδια και να μην μπορέσει να

ξαναπερπατήσει.  Όμως οι δύο φίλες συνεχίζουν να ζουν αγαπημένες και να βρίσκουν διεξόδους στη

δυσκολία της αναπηρίας.

Μηνύματα

Η αναπηρία είναι μια δύσκολη κατάσταση που κανείς δεν επιλέγει, αλλά μπορεί να συμβεί στον

καθένα. Η θετική στάση στην αντιμετώπισή της είναι η αποδοχή και η συνέχιση της ζωής. Η κοινωνική

υποστήριξη και όχι η απομόνωση μπορούν να βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να

πραγματοποιηθούν τα όνειρα ζωής.

Σκοποί του εργαστηρίου



Βασικός σκοπός του εργαστηρίου σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς  ή τους υποψήφιους

εκπαιδευτικούς ήταν να κεντρίσει το ενδιαφέρον τους ως προς τη χρήση εναλλακτικών, βιωματικών,

ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας ιδίως ως προς τη διδασκαλία της διαφορετικότητας και τη

διαχείριση της αναπηρίας στο σχολικό περιβάλλον. Οι στόχοι αφορούν κυρίως δεξιότητες και στάσεις

που σχετίζονται με την πρακτική της τάξης και την εναλλακτική διδακτική του παραμυθιού

(Μαλαφάντης, 2014).

Βασικός σκοπός ως προς τους μαθητές ή τα άτομα με αναπηρία ή όποια διαφορετικότητα

ήταν η συναισθηματική και κοινωνική ευαισθητοποίησή τους σε σχέση με τη διαφορετικότητα που

βιώνουν και η ψυχολογική εκτόνωση μέσα από την  ελκυστική διδακτική του παραμυθιού (Ντούλια,

2010).

Σύντομη αποτίμηση της δράσης

Το εργαστήριο «Το γυαλιστερό μου πόδι & Οι δύο φίλες: παραμύθια για την αποδοχή της

αναπηρίας» υλοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12/9 και στο Λιτόχωρο στις 18/9. Η αποτίμηση

βασίζεται σε εσωτερική αξιολόγηση από τους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες (Χαρίσης, 2014).

Θεσσαλονίκη

Το εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη υλοποιήθηκε με ευρεία εργαλειοθήκη τεχνικών και με την

παράλληλη και διαδοχική εργασία δύο ομάδων εκπαιδευομένων, που προσήλθαν μετά από

πρόσκληση των εμψυχωτών στο πεδίο του εργαστηρίου, ενόσω έκαναν τον περίπατό τους στην

παραλία του Λευκού Πύργου.

Η πρώτη ομάδα, με εμψυχώτρια την Υπεύθυνη Σ.Σ.Ν. Κιλκίς, αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς

και φοιτήτριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και η δεύτερη ομάδα, με εμψυχωτή τον Υπεύθυνο Σ.Σ.Ν

Πιερίας, αποτελούνταν από Σύριους πρόσφυγες που γνώριζαν την αγγλική γλώσσα.

Οι εκπαιδευόμενοι με αμείωτο ζήλο και ενθουσιασμό συμμετείχαν στην όλη δράση και ένα

διπλό παραμύθι, που παρουσιάστηκε και σε άλλες κοινές δράσεις των δύο Υπευθύνων,

μετασχηματίστηκε σε δύο παράλληλες εκδοχές του μα με κοινό μετα–γνωστικό περιεχόμενο, που

αποτυπώθηκε τόσο λεκτικά όσο και εικαστικά.

Σε μια εποχή που γίνεται πολύς λόγος για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη, όπως και μετά το

1989  (Reid & Reid, 1992), για την εκπαίδευσή τους, για τους αυριανούς δασκάλους, για αναλυτικά

προγράμματα και επιμορφώσεις δύο ομάδες  ενηλίκων έδειξαν ότι μπορούν να εκφράσουν εμπειρίες

αλλά και όνειρα και ελπίδες. Το σημαντικότερο εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι πιστεύουν στην

ανατροπή της μη αποδοχής της αναπηρίας όποια μορφή και αν έχει, στην ισότητα, στη φιλία, στην

αγάπη, στη συνεργασία. Ειδικά οι συνάνθρωποι μας που αυτή τη στιγμή καλούνται πρόσφυγες

διατύπωσαν με έμφαση ότι είναι πρόσφυγες, γιατί δεν ανέχονται να καταστούν πνευματικά, ηθικά,

ψυχικά και σωματικά ανάπηροι στην ίδια τους την αγαπημένη χώρα. Και ξαφνικά τα καταφέραμε,

…άνοιξαν τα σύνορα…φύγαμε…βρήκαμε όμως βόρεια δυστυχώς και πάλι κλειστά



σύνορα…εγκλωβιστήκαμε…νοσταλγούμε να πάμε εκεί που ποθούμε μα δεν παύουμε να

νοσταλγούμε την πατρίδα μας…εσείς ξέρετε πάρα πολύ καλά από προσφυγιά….είναι λίγα από τα

πολλά που ειπώθηκαν μεταξύ μας σε ένα ολόκληρο δίωρο συνανθρώπινης επικοινωνίας και

έκφρασης. Ενήλικες δύο χωρών συνεργάστηκαν χωρίς καμία προηγούμενη δέσμευση ή

προετοιμασία με αφορμή ένα διπλό παραμύθι. Νεαρές και νεαροί ενήλικες εκείνο το απόγευμα στο

Λευκό Πύργο με χαρά και συνάμα πίκρα μαζί έγραψαν και ζωγράφισαν ένα νέο διπλό παραμύθι, το

παραμύθι των προσφύγων και το παραμύθι του κόσμου. Δίπλα δίπλα αυτοί που έφυγαν και αυτοί

που μπορεί να θέλουν να ακολουθήσουν το δρόμο για ίδιους προορισμούς. Και αφού παίξαμε  με

την Ασπρούλα, τη Χρυσαφένια και  τον Λευκό  λέμε …ζήσαμε εμείς καλά και μακάρι αυτοί να ζήσουν

καλύτερα.

Λιτόχωρο

Το εργαστήριο στο Λιτόχωρο υλοποιήθηκε με μεικτή ομάδα ατόμων με και χωρίς προβλήματα

ακοής. Ο ρόλος των ακουόντων ήταν σαφής και ξεκάθαρος από την αρχή από τους εμψυχωτές του

εργαστηρίου και αφορούσε στη συμμετοχή τους με τρόπο που ευνοούσε την μεικτή ομάδα, χωρίς

διαχωρισμό και πρωτοβουλίες. Με τη βοήθεια διερμηνείας η σύντομη αναφορά στην ιστορία του

παραμυθιού «Το γυαλιστερό μου πόδι» άρχισε να ξεδιπλώνει συναισθήματα και εμπειρίες σε όλους και

οι ομάδες γρήγορα άρχισαν να αναζητούν τις βοηθητικές κάρτες και να «βουτάνε» όλο και πιο πολύ

στην εναλλασσόμενη χαρά και λύπη.

Η αναπηρία που προκύπτει από ένα ατύχημα, αποδείχτηκε πως μπορεί να είναι υπόθεση όλων

μας και αποτυπώθηκε σε μηνύματα για τη φιλία, την αναπηρία, τον αποκλεισμό και τη «νίκη του

καλού». Βέβαια, θα αναρωτηθεί κανείς, πόσο μπορεί κάποιος που δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα

αναπηρίας να νιώσει την αδυναμία του ατόμου που δε βλέπει τον ήλιο, δεν ακούει το θρόισμα των

φύλλων, δεν τρέχει να «πέσει» στην αγκαλιά του/της αγαπημένου/ης ή ακόμη δεν καταλαβαίνει πολύ

καλά τις συμβάσεις που μας περιστοιχίζουν.

Η μετάβαση από τη γνώση στην εμπειρία έγινε με την αφήγηση του παραμυθιού «Οι δύο φίλες»

και με τρόπο που αποδείκνυε βήμα προς βήμα την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη των ατόμων με

προβλήματα αναπηρίας. Η έμφαση στην έννοια των «ατομικών διαφορών», σε άτοµα µε

ελαττωµατικά αισθητήρια όργανα που παρουσιάζουν προβλήματα, όπως για παράδειγμα τα τυφλά,

κωφά ή βαρήκοα, άτοµα µε σωµατικές αναπηρίες, άτοµα που πάσχουν από χρόνιες ασθένειες,

άτοµα πάσχοντα από ψυχικά νοσήµατα ή ακόμη και µε ανεπαρκή νοητική ανάπτυξη (Καρολίδου,

2014) φόρτισε την ατμόσφαιρα και παράλληλα ενίσχυσε την ανάγκη για άρση των στερεοτύπων. Η

στέρηση, για λίγα μόλις λεπτά, της δυνατότητας να βλέπει κάποιος πού πάει, ήταν για τους

συμμετέχοντες μια πρωτόγνωρη εμπειρία και έδωσε την ευκαιρία στους οδηγούς, που ήταν άτομα με

προβλήματα ακοής, να αποτυπώσουν στις τρυφερές τους κινήσεις την ανάγκη για φροντίδα.

Τα κουνέλια που υπομονετικά μας συντρόφευαν έγιναν οι πρωταγωνιστές μιας έμπρακτης

απόδειξης της αναπηρίας και των εσωτερικών διεργασιών που γεννά η εικόνα. Όσο οι συμμετέχοντες

άγγιζαν με κλειστά μάτια τα κουνέλια, δεν ήταν αντιληπτή η ιδιαιτερότητα και η ομαδοποίηση στο είδος

ήταν εύκολη. Τι μπορεί να άλλαξε, όταν άνοιξαν τα μάτια! Το ένα από αυτά είναι εκ γενετής ανάπηρο



και έχει κινητικά προβλήματα. Και; Τι αλλάζει μ’ αυτό; Έπαψε να είναι κουνέλι, να έχει τις ίδιες ανάγκες με

ένα άλλο του είδους του; Όχι βέβαια! Κάθε άλλο! Η γενετήσια αδυναμία του το έκανε δυνατό και

διεκδικητή της ζωής που δεν του χαρίστηκε! Η συναισθηματική φόρτιση μεγάλη και στον απόηχο της

δράσης μια τεράστια αγκαλιά που μας έκλεισε όλους μέσα!

Εμψυχωτές Εργαστηρίου: «Το γυαλιστερό μου πόδι & Οι δύο φίλες: Παραμύθια για την αποδοχή της

αναπηρίας»: Σωτηρία Καρολίδου  & Αθανάσιος Χαρίσης

4.1.2. Έκθεση Φωτογραφίας

Η έκθεση φωτογραφίας αφορούσε την αποτύπωση της υλοποίησης του επιμορφωτικού–

παρεμβατικού προγράμματος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων  (Σ.Σ.Ν.) Πιερίας «ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ–

ΝΑΙ ΣΤΗ ΖΩΗ». Το πρόγραμμα εγκεκριμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2016), υλοποιήθηκε το σχολικό έτος

2015–16. Αφορούσε εκπαιδευτικούς και μαθητές ειδικών σχολείων της Πιερίας, κυρίως του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

Κατερίνης, και ως προς τους μαθητές σκόπευε στην ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους μέσα από

βιωματικές δραστηριότητες– εργαστήρια στο φυσικό περιβάλλον ενός αγροκτήματος. Στους μαθητές

συμπεριλαμβάνονταν και μη ακούοντες. Η δράση ακολούθησε τις αρχές της συνεκπαίδευσης και του

μετασχηματισμού σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, με την αξιοποίηση ευρείας εργαλειοθήκης

μοντέλων και πρακτικών και αξιοποίηση του φυτικού και ζωικού δυναμικού του αγροκτήματος.  Στο

πρόγραμμα συνεργάστηκαν πολλοί φορείς και ο Σ.Σ.Ν. Κιλκίς, αξιοποιώντας το παραμύθι σε

βιωματικό εργαστήριο. Στην έκθεση παρουσιάζονται επίσης και φωτογραφίες από ανεξάρτητη δράση

του Σ.Σ.Ν. Κιλκίς με το Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Κιλκίς με την υποστήριξη της Κοινωνικής Λειτουργού

του Κέντρου.

Η έκθεση των φωτογραφιών  και η διάχυση των δράσεων συνάδει με τους σκοπούς του

Φεστιβάλ. Μελετώντας τις καταγεγραμμένες εντυπώσεις των επισκεπτών της έκθεσης στο e–portfolio

αξιολόγησης  της δράσης (Shermis & Daniels, 2002),  διαπιστώνει κανείς τις δυνατότητες

αποτελεσματικής και αρμονικής συνεργασίας μεταξύ δομών και υπηρεσιών που έχουν κοινούς

στόχους και προσδοκίες προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Επίσης, παρουσιάζοντας αυτό που κάνουμε ως εκπαιδευτικοί φορείς και επικοινωνώντας το

δεν στοχεύουμε στην προβολή, αλλά συγκροτούμε αναστοχαζόμενοι, κοινοποιούμε και

μετασχηματίζουμε τους τρόπους με τους οποίους γίνεται πράξη η επαγγελματική μας ανάπτυξη ή

μάθηση (Clark, 1995. Day, 1999. Αυγητίδου, 2016).

Δημιουργοί–Υπεύθυνοι Έκθεσης Φωτογραφίας: Αθανάσιος Χαρίσης, Σωτηρία Καρολίδου &

Νικόλαος Μπίνιας

Βιβλιογραφία

Αυγητίδου, Σ. (2016). Οι εκπαιδευτικοί ως ερευνητές και ως στοχαζόμενοι επαγγελματίες: Ένα μοντέλο υποστήριξης
της επαγγελματικής μάθησης. Στο: Κ. Δ. Μαλαφάντης, Β. Παπαδοπούλου, Σ. Αυγητίδου, Γ. Ιορδανίδης, Ι.
Μπέτσας (επιμ.), 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα» της Παιδαγωγικής



Εταιρείας Ελλάδας– Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα: 28–30 Νοεμβρίου 2014,
Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος A΄. (σσ. 37–53). Αθήνα: Εκδόσεις Διάδραση.

Clark, C. M. (1995).  Οι εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές στην αυτοκαθοδηγούμενη επαγγελματική εξέλιξη. Στο: A.
Ηargreaves & M. G. Fullan (επιμ.), Η  εξέλιξη των εκπαιδευτικών/ μετ. Π. Χατζηπαντελή (σσ.124–138). Αθήνα:
Εκδόσεις Πατάκη.

Day, C. (1999). Developing teachers. The challenges of lifelong learning. London: Falmer Press.
Καρολίδου, Σ. (2014). Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις σε σχολεία Ειδικής Αγωγής (Αδημοσίευτη Πτυχιακή

Εργασία).  Tor Vergata, Ρώμη.
Μαλαφάντης, Κ. Δ. (2014). Το παραμύθι και η δημιουργικότητα των παιδιών. Κείμενα, 18. Διαθέσιμο στο:

http://keimena.ece.uth.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=298:t18–
malafantis&catid=62:tefxos18&Itemid=98 .Προσπελάστηκε 29/8/16.

Ντούλια, Α.  (2010).  Διδάσκοντας μέσα από τα παραμύθια: Δυνατότητες – όρια – Προοπτικές. Στο: 5ο Πανελλήνιο
Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 7–9 Μαΐου
2010 με θέμα: Μαθαίνω πώς να μαθαίνω (σσ.  1–11). Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Διαθέσιμο στο:
http://www.elliepek.gr/documents/5o_synedrio_eisigiseis/Ntoulia_Athina.pdf . Προσπελάστηκε 29/8/16.

Reid, E. & Reid, H. (1992). Breaking the Boundaries. Migrant Workers΄ Children in the EC. Clevedon: Μultilingual
Matters.

Shermis, M.D. & Daniels, K. E. (2002). Web applications in assessment. In: T. W. Banta (ed.), Building a
scholarship of assessment. (p.p. 148–166). San Francisco, CA: Jossey Bass.

ΥΠ.Π.Ε.Θ. (2016). Έγκριση προγράμματος,  Αρ. Πρωτ.  40514 /Δ3/8– 3– 2016.
Χαρίσης, Α. (2014). Συνεχιζόμενη και Διά Βίου Μάθηση. Σχεδιασμός, Διοίκηση, Αξιολόγηση Προγράμματος

Επαγγελματικής Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών στην Αξιολόγηση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.



4.2. Περιλήψεις Εργαστηρίων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Ανατολικού Ολύμπου

4.2.1. Εργαστήριο Κατασκευών από Ανακυκλώσιμα Υλικά;

 Στο εργαστήριο αυτό κατασκευάσαμε διακοσμητικά

στεφάνια. Χρησιμοποιήσαμε για τη βάση παλιά περιοδικά ,

χαρτοταινία. Την επενδύσαμε με λωρίδες από λινάτσα  που

προερχόταν από σακιά του καφέ και τέλος διακοσμήσαμε με

φυσικά υλικά από το δάσος του Κάτω Ολύμπου.

 Στο β μέρος του εργαστηρίου κατασκευάσαμε κρεμαστή θήκη για φακέλους.

Χρησιμοποιήσαμε μεταλλικές κρεμάστρες καθαριστηρίου , κορδέλες, χαρτόνια  και

εφαρμόσαμε την τεχνική του decoupage για τη διακόσμησή της  καθώς και φυσικά υλικά από

το δάσος του Κάτω Ολύμπου.

4.2.2. Περιβαλλοντικό Παιχνίδι: Προβλήματα της Γης, Κλιματική Αλλαγή
Με το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό παιχνίδι ήρθαμε σε επαφή με τα μεγάλα προβλήματα του

πλανήτη μας όπως η κλιματική αλλαγή, η όξινη βροχή, η έλλειψη νερού- ερημοποίηση, η

αποδάσωση, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η ρύπανση γενικά του περιβάλλοντος (νερού, αέρα,

γης). Είχαμε εικόνες σχετικές με τα παραπάνω θέματα και καρτέλες που τα ανέγραφαν. Οι

συμμετέχοντες έπρεπε να τοποθετήσουν τις εικόνες στη σωστή καρτέλα (π.χ μια φωτογραφία ενός

αγωγού που ρίχνει λύματα στην καρτέλα που ανέγραφε ρύπανση). Επακολούθησε συζήτηση και

προβληματισμός για την ευθύνη του μέσου πολίτη απέναντι στην  «καλή υγεία» του πλανήτη μας.

Τέλος οι συμμετέχοντες επέλεξαν ένα πρόβλημα της γης και με τα σώματά τους σχημάτισαν μια

σχετική  «φωτογραφική» εικόνα.

4.2.3. Περιβαλλοντικό Παιχνίδι: Τι ρίχνουμε στους Μπλε Κάδους;

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου αυτού παρουσιάστηκε το «Οικολογικό Αποτύπωμα» το οποίο

αποτελεί ένα μέτρο της κατανάλωσης φυσικών πόρων από μια κοινωνία για την κάλυψη των

αναγκών της, συγκρίνοντας την με τη συνολική δυνατότητα της γης να παράγει και να  αναπαράγει

αυτούς τους πόρους. Έτσι, αν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη ζούσαν και κατανάλωναν όπως οι

Ευρωπαίοι θα χρειαζόμασταν περίπου τρεις πλανήτες. Μειώνουμε το «Οικολογικό Αποτύπωμα»

εξοικονομώντας ενέργεια, πολύτιμες πρώτες ύλες, πετάμε λιγότερα σκουπίδια ρυπαίνοντας έτσι

λιγότερο  το περιβάλλον.  Η Ανακύκλωση λοιπόν έρχεται να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Το εργαστήριο περιλάμβανε ηλεκτρονική εφαρμογή για τον υπολογισμό του προσωπικού

Οικολογικού Αποτυπώματος σε συνδυασμό με σημειώσεις για το Οικολογικό Αποτύπωμα και την

Ανακύκλωση και οδηγίες για την Ανακύκλωση συσκευασιών. Περιλάμβανε επίσης  ηλεκτρονικά

παιχνίδια για την εξοικείωση με την Ανακύκλωση συσκευασιών και την υιοθέτηση καλών πρακτικών.



4.3. Εργαστήρια Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου

Νασοπούλου Θέμις1
1 Ξεναγός Εθνικών Δρυμών & Υγροτόπων,MSc Biological Diversity, Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού

Ολύμπου - Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

1fedolymp@otenent.gr, themida@olympusfd.gr, nasthem1@hotmail.com

4.3.1. Γνωρίζουμε και προστατεύουμε τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου. Ο ρόλος του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο Όλυμπος είναι παγκόσμια γνωστός λόγω της μυθολογικής, ιστορικής και αρχαιολογικήςτου

αξίας. Είναι όμως σημαντικός  λόγω του φυσικού του κάλλους, της ιδιαίτερης γεωλογίας του και της

τεράστιας βιοποικιλότητάς του, που χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτα σημαντικά, σπάνια και μοναδικά

είδη φυτών και ζώων που απαντώνται σε αυτόν. Η υψηλή περιβαλλοντική και οικολογική του αξία και η

προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας αποτέλεσαν τους λόγους ανακήρυξής τουτο 1938,ως του

1ου Εθνικού Δρυμού της Ελλάδας.

Η έντονη γεωμορφολογία του, σε συνδυασμό με το μεγάλο υψόμετρο που αναπτύσσεται σε πολύ

μικρή απόσταση από τη θάλασσα, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο «μικροκλίμα», το οποίο διαμορφώνει

κατάλληλες συνθήκες τόσο για την εμφάνιση του φαινομένου της «αναρχίας της βλάστησης», όσο και

για την ανάπτυξη πλούσιας βλάστησηςκαι τον σχηματισμό ποικιλόμορφης φύσης με αποτέλεσμα ο

Όλυμπος να ανήκει στις πλουσιότερες χλωριδικά περιοχές της Ελλάδας με 1.700 είδη και υποείδη φυτών.

Στις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου είναι η προστασία του

Εθνικού Δρυμού από την ανθρώπινη παρουσία (πρόγραμμα εποπτείας και φύλαξης της Π.Π.), η

επιστημονική και συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής

(προγράμματα περιβαλλοντικής παρακολούθησης ειδών και τύπων οικοτόπων κοινοτικού

ενδιαφέροντος) και η ανάδειξη της οικολογικής αξίας της Προστατευόμενης Περιοχής (πρόγραμμα

ευαισθητοποίησης και περιβαλλοντικής ενημέρωσης κοινού).

Στα πλαίσιο της επιστημονικά τεκμηριωμένης περιβαλλοντικής ενημέρωσης των διάφορων

κοινωνικών ομάδων και της ευαισθητοποίησης τουςσε θέματα προστασίας και διαχείρισης του φυσικού

περιβάλλοντος, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου πραγματοποιεί οργανωμένες και

εξειδικευμένες ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών κάθε ηλικίας στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού

Ολύμπου και στην Προστατευόμενη Περιοχή,καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και

ευαισθητοποίησης, εντός και εκτός περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Σε αυτό ευνοεί η πλούσια

βιοποικιλότητα του Εθνικού Δρυμού, καθώς και ότι ο Όλυμπος αποτελεί εμβληματικό μνημείο παγκόσμιας

πολιτιστικής κληρονομιάς.

Λέξεις-κλειδιά: βιοποικιλότητα, ευαισθητοποίηση, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου



4.3.2. Ο Μαγικός Κόσμος των Πτηνών: Πώς μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα Πτηνά
μέσα από την Δραστηριότητα της Ορνιθοπαρατήρησης. Εργαστήριο
Αναγνώρισης Πτηνών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το κελάηδισμα των πτηνών, τα διαφορετικά και εντυπωσιακά χρώματα ανάλογα με το είδος, την

ηλικία και το φύλο τους, η ιδιαίτερη κατασκευή του σώματός τους για την πτήση, το εντυπωσιακό και

ανεξήγητο ταξίδι της μετανάστευσης, άσκησαν ιδιαίτερη γοητεία στον άνθρωπο από τα πολύ παλιά

χρόνια πουτα συνέδεσε με τη θρησκεία, τις δοξασίες και τις τέχνες.

Σήμερα υπάρχουν στη γη περίπου 10000 είδη πτηνών τα οποία μπορούμε να τα βρούμε παντού:

στους υγροτόπους, στη θάλασσα, στα βουνά, στην ύπαιθρο, στην έρημο, ακόμη και στις πόλεις,

ανάλογα με τις τροφικές  και βιο-οικολογικές τους συνήθειες.

Η παρατήρηση των πουλιών(γνωστή κι ως birdwatching), δηλαδή των ιδιαίτερων μορφολογικών

χαρακτηριστικών τους και των συνηθειών τους στο φυσικό τους περιβάλλον,εντυπωσιάζει κάθε

επισκέπτη χωρίς προηγούμενη αντίστοιχη εμπειρία και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιωματικής

προσέγγισηςτους με τη φύση, ενώ μπορεί εμμέσως να χρησιμοποιηθεί κι ως θεραπευτικό εργαλείο.Για

την αναγνώριση των διαφορετικών ειδών των πτηνών πρέπει να δίδεται προσοχή στα σωματικά τους

χαρακτηριστικά, δηλαδή στο μέγεθός τους, στο σχήμα, στα σχέδια και στα χρώματα του φτερώματός

τους, αλλά και στον τρόπο που βαδίζουν και πετούν, στον τρόπο τροφοληψίας, στον βιότοπο, το

ενδιαίτημα και την εποχή που απαντώνται.

Η ορνιθοπαρατήρηση γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις χώρες τηςΚεντρικής

και Βόρειας Ευρώπης και στις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα αποτελεί μία ανερχόμενη δραστηριότητατων

εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συγκεντρώνει όλο και περισσότερους λάτρεις των πουλιών, καθώς

σε αυτήν απαντάται ένας μεγάλος αριθμός της ορνιθοπανίδας. Στο Εθνικό Δρυμό Ολύμπου έχουν

καταγραφεί πάνω από 135 είδη πτηνών. Ενδεικτικά, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει στα

χαμηλά και μεσαία υψόμετρα παπαδίτσες, φυλλοσκόπους, σουσουράδες, μελισσοφάγους, στα μικτά

δάση και στα δάση κωνοφόρων δρυοκολάπτες, σταυρομύτες, δενδροβάτες, ενώ ακόμη και στην

υπαλπική ζώνη και στις κορυφές του βουνούχιονοψάλτες, κιτρινοκαλιακούδες και τοιχοδρόμους.

Αρπακτικά είδη όπωςφιδαετοί, σφηκιάρηδες, γερακίνες, ξεφτέρια  κ.α. μπορούν να παρατηρηθούν από

τις διάφορες θέσεις θέας.

Η ελληνική φύση ενδείκνυται για τη δραστηριότητα της ορνιθοπαρατήρησης. Μέσα από την

παρατήρηση πουλιών,δημιουργούνται ευκαιρίες γνωριμίας του ανθρώπου με τη φύση και  προστασίας

των πτηνών και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

Λέξεις –κλειδιά: Ορνιθοπαρατήρηση, παρατήρηση πουλιών, πτηνά, ορνιθοπανίδα.

5. Παραρτήματα



a. Έντυπα Προβολής του 4ου Διεπιστημονικού Συμποσίου «Ο Ρόλος της Δια Βίου
Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην Ποιότητα Ζωής Κωφού
και Βαρήκοου Πληθυσμού»

Αφίσα



β. Συλλεκτικό Πρόγραμμα |Τρίπτυχο Α3  | Εξωτερική Όψη



γ. Συλλεκτικό Πρόγραμμα|Τρίπτυχο Α3 | Εσωτερική Όψη



δ. Flyer με κείμενο στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ



ε. Ενδεικτικό Φωτογραφικό Υλικό









στ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ & ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Γραφείο Πληροφόρησης |Πολιτιστικός Οργανισμός ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ Εσαεί εν Ροή

Αλεξάνδρεια Ημαθίας    |   Τ 23330 25 555, Κ 6936 597 376 http://esai.gr/DHIA_2016.html

Συντονιστική Αρχή: Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας Θράκης ΕΕΡ

Εκπρόσωποι Φεστιβάλ

Δημόσιοι Φορείς

ΧΑΝΙΑ: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μητροπολιτική Ενότητα Θεσ/νίκης (Φεστιβάλ), ΤΕΦΑΑ
–Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης (Συμπόσιο)

ΑΘΗΝΑ: ΟΠΑΝΔΑ Δήμου Αθηναίων

ΛΙΤΟΧΩΡΟ: Δήμος Δίου Ολύμπου

Ιδιωτικοί Φορείς

ΧΑΝΙΑ: Σωματείο ΑμεΑ Ν. Χανίων

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας –
Θράκης ΕΕΡ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ: Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής
Υγείας

Θέματα Κωφών: Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής
Γλώσσας

Συντονισμός – Διοργάνωση: Renaissance Congress HELLAS s.a. (Διεπιστημονικό Συμπόσιο), Δήμος Δίου Ολύμπου, Περιφερειακή
Ενότητα Χανίων, Σωματείο ΑμεΑ Ν. Χανίων, Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, Λέσχη για τη
Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας, Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας
Θράκης ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ.

Συνδιοργάνωση: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, Διεύθυνση Μουσείων –Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εφορεία Αρχαιοτήτων
Θεσ/νίκης, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού –ΥΠ.ΠΟ.Α. (BeActive), Δήμος Χανίων, ΟΠΑΝΔΑ Δήμου Αθηναίων, Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου, Γραφείο Καινοτόμων Δράσεων Δ/νσης Δ.Ε. ΠιερίαςΚΑΜ Δήμου Χανίων, Ελληνική Ομοσπονδία
Παγκράτιου Αθλήματος,  Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων & Φίλων Πιερίας,
Πανελλήνιος Σύλλογος Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων «Ο Άγιος Χρηστόφορος», Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΔΕΣΣΑΣ –ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσσης ΑΝΑΤ. ΟΛΥΜΠΟΥ,

Υποστήριξη: Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού – Υπουργείο Εξωτερικών, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσ/νίκης, Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αθηνών, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών &
Ναυαγοσωστών, Τοπ. Παρ. Χανίων, Αθήνας, Πιερίας, Θεσ/νίκης), Δήμος Θεσ/νίκης, Δήμος Ναυπλιέων, Ελληνική Ομοσπονδία
Τοξοβολίας, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Δ.Ε. Χανίων, Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Π.Ε. Χανίων,
Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας, Γραφείο Αγωγής Υγείας Δ/νσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας, Θέατρο Σιγής ΕΕΡ,
Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων, ΧΑΝΘ, Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης, Εργαστήριο Ειδικής Αγωγής & Ψυχολογίας –ΠΤΔΕ –Πανεπιστήμιο
Κρήτης,

Αιγίδα: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού, Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας & Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς), ΤΕΦΑΑ -Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης,
Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών

Χορηγοί: ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΑΝΕΚ Lines, DADA-ART, Ακουστικά Βαρηκοΐας EARPLUS, Porto Veneziano HOTEL, Enipeas HOTEL, Kentorama,
WHO is WHO, Αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, Εστιατόρια: ΓΑΣΤΡΟΔΡΟΜΙΟ εν Ολύμπω, ΕΡΑΤΩ, ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ,
Ψαροταβέρνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ, Soft Drinks ΤΕΜΕΝΙΑ, ΒΙΟΧΥΜ - Creta Fresh /Χυμοί, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΟΛΥΜΠΟΣ, Φυσικό Μεταλλικό
Νερό ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ, Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΔΙΟΣ, Φυσικό Επιτραπέζιο Νερό ΣΑΜΑΡΙΑ, Αρτοποιΐα ΓΛΥΜΙΔΑΚΗΣ, Προϊόντα Ζύμης
ΧΙΩΤΑΚΗΣ, Κρητικό Εργαστήρι ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΜΠΑΚΗ, Ευ Διατροφής, Εκδόσεις ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ, Φωτοτυπίες – Εκτυπώσεις ΡΟΜΒΟΣ.



Χορηγοί Επικοινωνίας: Πρώτο Πρόγραμμα 91.6 & 105.8 Ελληνική Ραδιοφωνία, 102 fm, ΕΡΤ3, ΕΡΤ Περιφέρεια, Αθηναϊκό –Μακεδονικό
Πρακτορείο Ειδήσεων, Πρακτορείο 104.9fm, 89.6 super fm, Η Ηλεκτρονική Εφημερίδα των Χανίων - ZARPA News GR, Ηλεκτρονικό
Πολιτιστικό Περιοδικό Cityportal.gr Thessaloniki, Εναλλακτικό Πολιτιστικό Περιοδικό independent.gr, Εφημερίδα ΑΜΑΡΥΣΙΑ.

Συμπράττοντες Φορείς: Εθελοντές ΕΕΣ, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Δ/νσης Δ.Ε. Πιερίας, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων Δ/νσης
Δ.Ε. Κιλκίς, Δ/νση Δ.Ε. Καστοριάς, ΕΕΕΕΚ Κατερίνης, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών Βαρηκόων Θες/νίκης, Παιδική HELMEPA,
onFoot.gr – travel content provider, , Πολιτιστικός Οργανισμός ΠΙΕΡΕΣ, Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος, Μη Κυβερνητική Οργάνωση
KIDS in ACTION, Χοροθέατρο Εσαεί εν Ροή, Artivia – Independent Artists & Animateurs, FLASH MOVE – Dance First Think Later, Θέατρο
ΗΜΕΡΑΣ, Θεατρική Ομάδα Κωφών ΤΡΕΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ, Thessaloniki CALISTHENICS, Ήρθε Γράμμα στο Σχολείο -Εθνικού Δικτύου Αγωγής
Υγείας, Σχολικό Πολιτιστικό Δίκτυο Χανίων ΟΙΚΟΚΡΗΤΟ, Όμιλος Ξιφασκίας ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Thessaloniki’s Fencing Club, Ελληνική
Ομοσπονδία Αυθεντικού Tae Kwon Do, Special Needs Tae Kwon Do ITF, International Tae Kwon Do Federation, Αθλητικός Σύλλογος
Κουρίτες (Παγκράτιο), Κερίτης Fencing Club, Γυμναστικός Σύλλογος ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Αθλητικός Όμιλος ΠΗΓΑΣΟΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος
ΒΡΟΝΤΟΥΣ, PHYSIS Outdoor Training, Αθλητικό Μορφωτικό Πολιτιστικό Σωματείο Παγκράτιου Αθλήματος ΑΛΚΗ, Παραδοσιακός
Σύλλογος ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ(Χανίων), Χορευτικός Όμιλος Χανίων Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ, Παραδοσιακός Σύλλογος ΒΙΓΛΑΤΟΡΕΣ, Νομαρχιακό
Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ ΤΥΡΤΑΙΟΣ, Fencing Club ΑΡΗΣ, Χανιώτικο Μουσικοχορευτικό Εργαστήρι ΖΑΛΟΣ, Ηλυσιακός Αθλητικός
Όμιλος, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας –Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία - ΚΗ.Φ.ΑμεΑ, Επιστημονικό Δίκτυο Εκπαίδευσης
Ενηλίκων Κρήτης, Sports & Culture Facility “WE”.



ΧΑΝΙΑ

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

10:30-12:00

Πεζοπορία | Ποταμός Κοιλιάρης,  Στύλος

ON FOOT Travel Content Provider |Συνοδοί: Ερασμία Καστανίδη, Δρ.
Γεωγραφίας, Πηνελόπη Γκίνη, ξεναγός ερμηνείας πολιτιστικής κληρονομιάς,
συνοδός βουνού και ξερολιθικών διαδρομών |

Εθελόντρια Εκπαιδευόμενη Διερμηνέας: Αθανασάκη Αργυρή

Συνάντηση: Πλατεία Στύλου

"Θα περιηγηθούμε σε μια μια δροσερή διαδρομή ακολουθώντας τον ποταμό Κοιλιάρη, ξεκινώντας από τις πηγές του στον Στύλο.
Περπατώντας σε μια πολύ εύκολη διαδρομή θα εξερευνήσουμε τη μοναδικότητα και την πολυτιμότητα αυτού του οικοσυστήματος.
Αθλητικά παπούτσια, καπέλα και παγούρια για να γνωρίσουμε από κοντά τι μπορεί να κρύβει ο Κοιλιάρης"

ΔΩΡΕΑΝ ΞΕΝΑΓΗΣΗ / Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

12:30-13:30

Εκπαιδευτικός Περίπατος | Αρχαίο Θέατρο Απτέρας

Συντονισμός: Μαρματάκη Αρετή & Καβαζίδου Ελένη, Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/θμιας & Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων

Εθελόντρια Εκπαιδευόμενη για Διερμηνέας: Αθανασάκη Αργυρή

Συνάντηση: Είσοδος Θεάτρου Αρχαίας Απτέρας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ / Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Με την Υποστήριξη: ΓενικήΔιεύθυνση Μουσείων - ΥΠΠΟΑ και Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων –ΥΠΠΟΑ, Σωματείο ΑμεΑ Νομού Χανίων

17:00-18:00

Μάθημα Νοηματικής Γλώσσας | Ελ. Βενιζέλου 37α, Χανιά

Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας  τη Διάδοση της Νοηματικής
Γλώσσας

Διδασκαλία: Καλαϊτζάκης Ανδρέας, Πρόεδρος της Λέσχης για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας

Συνάντηση: Ελ. Βενιζέλου 37α, Χανιά (ισόγειο)

ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑ/ Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

18:15-20:00

Ομιλίες | Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Χανίων, Νεώριο Μόρο

Εθελοντής Διερμηνέας: Ρουμελιώτου Κάλλυ



Εθελοντές Εκπαιδευόμενοι Διερμηνείς: Αθανασάκη Αργύρη, Κακαβαλάκης Κωνσταντίνος

-«Συνοπτική Αναφορά στην Ιστορία των Χανίων» - Σημαντηράκη Ζαχαρένια, Ειδική
Συνεργάτης Γενικών Αρχείων του Κράτους

-«Μια φορά κι έναν καιρό στην Καστροπολιτεία του Αποκόρωνα» | Γυμνάσιο Βάμου,
Καλαϊτζάκη Ειρήνη)

-«Από τη Θεωρία στην Πράξη με περιηγητή ένα βιβλίο» | Χρήστος Τσαντής, Εκδόσεις
Ραδάμανθυς

-Οι Στόχοι, οι Δράσεις και το Όραμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής
Υγείας |Καβαζίδου Ελένη, Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας

- επαφή με τις Συνέπειες ενός Τροχαίου Θανάτου –Αναπηρίας. Λεράκης Μανώλης, Υπεύθυνος Λειτουργίας & Δ/ντής Σπουδών
Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε., ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο Ν. Χανίων.

Έκθεση Έργων Τέχνης από ΑμεΑ (Κωφοί & Ακούοντες) –Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας και ΚΗΦΑΜΕΑ Χανίων

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ /Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

19:30-20:00

Πρότυπη Ποδηλατική Διαδρομή για Ευαισθητοποίηση των Πολιτών σε
θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής

Συντονισμός: Πανελλήνιος Σύλλογος Αρωγής & Αλληλεγγύης
Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων «Ο Άγιος
Χρηστόφορος».

Αφετηρία: Πλατεία Δικαστηρίων (Χανίων) Τερματισμός: Γυαλί Τζαμισί –
Ενετικό Λιμάνι Χανίων’

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

20:00-22:00

Καλλιτεχνική Έναρξη Φεστιβάλ| Αίθριος Χώρος Γυαλί Τζαμισί, Ενετικό Λιμάνι

Εθελοντής Διερμηνέας: Ρουμελιώτου Κάλλυ

Εθελοντές Εκπαιδευόμενοι Διερμηνείς: Αθανασάκη Αργυρή, Κακαβαλάκης Κωνσταντίνος

Συντονισμός/Παρουσίαση: Ζωιδάκη Ελίνα

 Καλλιτεχνική Επίδειξη Παγκρατίου Αθλήματος από Τοπικά Σωματεία (Συντονισμός: Μαρινάκης Δημήτριος & Κανακαράκης
Παναγιώτης)

 Επίδειξη - Πορεία Ιστιοπλοϊκών Σκαφών Ι.Ο.Χ.
 Αποσπάσματα από τη θεατρική παράσταση Κοινοτικής Ενδυνάμωσης «΄Ανθρωποι κοντά» του ΕΔΕΕΚ (Εμψυχώτρια:

Τερεζάκη Χρύσα, Σκηνοθέτης: Μανωλικάκης Λεωνίδας)
 “Οι Παραδοξογράφοι” (Χοροθεατρική Ομάδα Ηθοποιών, Χορευτών & Εκπαιδευτικών με στοιχεία Ελληνικής Νοηματικής

Γλώσσας) – Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας & Τμήμα Θεάτρου & Χορού της Εσαεί εν Ροή - Υπεύθυνη
Ομάδας: Καβαζίδου Ελένη

 Τοπικά Παραδοσιακά Συγκροτήματα Χορού:
o Βιγλάτορες
o Ο Ψηλορείτης

o Σταυραετοί
o Ζάλος

με ζωντανή μουσική.

Με την Υποστήριξη: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Δήμος Χανίων, ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, Λιμεναρχείο
Χανίων, Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων, Τμήμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Τ.Τ.
Χανίων, Σωματείο ΑμεΑ Νομού Χανίων



ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

19  Σεπτεμβρίου – 30 Νοεμβρίου 2016 / Μεταφεστιβαλική Δράση

11:00-13:00 & 18:00-21:00

Λειτουργία Έκθεσης Εικαστικών ὉΛΥΜΠΙΑ ΟΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΔΡΑΣΗ |
Πνευματικό Κέντρο Χανίων (Ανδρέα Παπανδρέου 70, Χανιά) & Χώρος
Τέχνης Χανίων (Παπαναστασίου 59 & Χανιά)

Επιμελητής Έκθεσης: Μαρκαντωνάκης Γιάννης, Εικαστικός Καλλιτέχνης

Συνεργασία: Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Χανίων.

Η έκθεση θα εξυπηρετήσει κατά το διάστημα αυτό κυρίως σε
εκπαιδευτικούς σκοπούς, με ελεύθερη είσοδο για όλους και με ειδική ξενάγηση στο
πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας

Εκπ/σης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Με την Υποστήριξη: Περιφερειακή Ενότητα Χανίων – Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

12:00-13:00

FLASH MOVE |Συμμετοχή με το Φυτώριο της Εσαεί εν Ροή & Σχολή Χορού BLACK
SWAN | Πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη

Tο FlashMOVE είναι το όνομα του χορευτικού της Ευρωπαϊκής εκστρατείας
NowWeMOVE που φέτος έχει επιλεγεί ως επίσημη εκδήλωση έναρξης της
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού (EWOS) και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10
Σεπτεμβρίου 2016 ταυτόχρονα σε όλη την Ευρώπη μεταξύ 12 και 1 ώρα Ελλάδας.

Ένα FlashMob είναι ένα αυθόρμητο χορευτικό που εκτελείται από μια ομάδα σε ένα
δημόσιο χώρο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Το Flash Mob είναι
προσχεδιασμένο και συχνά περιέχει μια χορογραφία με στόχο την έκπληξη και την

διασκέδαση των περαστικών, την ευαισθητοποίηση σχετικά με ένα θέμα ή να προωθήσει κάτι.Το FlashMOVE ταιριάζει απόλυτα για
την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας και του υγιεινού τρόπου ζωής, γιατί η
χορογραφία ξεδιπλώνεται σταδιακά έτσι ώστε όλοι να μπορούν να συμμετέχουν. Το
FlashMOVE έχει ώς στόχους: την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών για τις εκδηλώσεις
και τις ευκαιρίες που προσφέρονται κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού
καθώς και για τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας.

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016



18:30-20:00

Δράσεις Αθλητισμού & Ευαισθητοποίησης Πολιτών για ΑμεΑ | Λευκός Πύργος, Θεσσαλονίκη

 Καλλιτεχνική Επίδειξη/ Προπόνηση Παγκρατίου Αθλήματος | Ελληνική Ομοσπονδία Παγκρατίου Αθλήματος (Παράρτημα Β.
Ελλάδος, Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Βασίλειος, Εκπρόσωπος Ε.Ο.Π. Β. Ελλάδος)

 Καλλιτεχνική Επίδειξη Ξιφασκίας | Fencing Development Cooperative (Κοινοπραξία Ανάπτυξης Ξιφασκίας ΚοινΣΕπ, Άρης
Θεσσαλονίκης, Απόλλων Καλαμαριάς, ΓΣ Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης Συντονισμός; Μανομενίδης Ιωάννης)

 Καλλιτεχνική Επίδειξη/Προπόνηση Ενόργανης & Ακροβατικής Γυμναστικής, Συλλόγος Αθλητικός –Πολιτιστικός
ΟΡΦΕΑΣ Καλαμαριάς, Υπεύθυνη: Λίβα Μαρία)

 Γυμναστική στην Ύπαιθρο με την ομάδα της Physis Outdoor Training (TRX Outdoor Training –Group Training) (Υπεύθυνος:
Σκεπαριανός Αλέξανδρος, Θεσσαλονίκη)

 Καλλιτεχνική Επίδειξη Juggling (Circus) και Αναρρίχησης (σε τοίχο) από την ομάδα “WE” & τη ΜΚΟ «Kids in Action»
(Θεσσαλονίκη)

 «Το γυαλιστερό μου πόδι & Οι δύο φίλες: Παραμύθια για την αποδοχή της αναπηρίας» Βιωματικό εργαστήριο για την
αποδοχή της διαφορετικότητας, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων Κιλκίς και Πιερίας. Εμψυχωτές Εργαστηρίου: Καρολίδου
Σωτηρία & Χαρίσης Αθανάσιος

 Τοπικά Σωματεία Κωφών (Ποδηλατοδρομία)
Με την Υποστήριξη: Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών Κωφών,

Τμήμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Τ.Τ. Θεσσαλονίκης

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

20:30 - 22:00

Καλλιτεχνική Βραδιά | Ωδείον Αρχαίας Ρωμαϊκής Αγοράς, Θεσσαλονίκη

Εθελόντρια Διερμηνέας: Σοκολάκη Ειρήνη

 Καλλιτεχνική Επίδειξη Ξιφασκίας | Fencing Development Cooperative (Κοινοπραξία Ανάπτυξης Ξιφασκίας ΚοινΣΕπ, Άρης
Θεσσαλονίκης, Συντονισμός: Μανομενίδης Ιωάννης)

 Καλλιτεχνική Επίδειξη Ενόργανης & Ακροβατικής Γυμναστικής, Συλλόγος Αθλητικός – Πολιτιστικός ΟΡΦΕΑΣ Καλαμαριάς,
Υπεύθυνη: Λίβα Μαρία)

 Καλλιτεχνική Επίδειξη Ακροβατικής Γυμναστικής
από Πρωταθλητές (Greek Kalisthenics
Movement) Υπεύθυνος: Γεωργιάδης
Βαγγέλης, Θεσσαλονίκη)

 Καλλιτεχνική Επίδειξη Ακροβατικής
Γυμναστικής, Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος
ΟΡΦΕΑΣ Καλαμαριάς (Υπεύθυνη: Λίβα Μαρία,
Θεσσαλονίκη)

 Παραδοσιακοί Χοροί και Μουσικά Κομμάτια με
Φλογέρα - Υπεύθυνη: Ναούμη Παρασκευή,
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών –Βαρηκόων,
Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής
Υγείας

 «ΝΕΟΝ» - Σύγχρονος Χορός με στοιχεία
Νοηματικής Γλώσσας | Τμήμα Θεάτρου και
Χορού της Εσαεί εν Ροή (Υπεύθυνη:
Αραμπατζή Μαρία, Βέροια)

 Θεατρικό Δρώμενο από το Θέατρο Ημέρας
(Παράρτημα Λάρισας)

 Θεατρική Ομάδα της Ένωσης Κωφών Β.
Ελλάδος (Υπεύθυνη: Χριστοφορίδου Μαρία)

 Χορευτικό Συγκρότημα Παραδοσιακών Χορών της Ένωσης Κωφών Βορείου Ελλάδος (Υπεύθυνος: Κυριαζής Δημήτρης)
Με την Υποστήριξη: Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Δράσεις Παγκόσμιας Ημέρας Ξιφασκίας -Θεσ/νίκη

Για τρίτη συνεχή χρονιά πιστοί στο ραντεβού μας! Παγκόσμια Ημέρα Ξιφασκίας (Flashmob-FencingMob) και η Λέσχη
Ξιφασκίας Θεσ/νίκης συμμετέχει για την Ελλάδα και τη Θεσ/νίκη. Έπειτα από τη διετή επιτυχία του Παγκόσμιου Flashmob σε
συνεργασία με την Ιταλική Ομοσπονδία Ξιφασκίας, το δήμο Θεσσαλονίκης, την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας (για το 2014)
και τη Λέσχη Ξιφασκίας Θεσσαλονίκης-TFC που διεξήχθησαν στις 07/09/14 και 06/09/15 στη περιοχή του Λευκού Πύργου, θα



θέλαμε να σας προσκαλέσουμε για ακόμη μια χρονιά στα πλαίσια του Παγκόσμιου Flashmob Ξιφασκίας 2016, που διοργανώνει
η Ιταλική Ομοσπονδία Ξιφασκίας για την ανάδειξη του αθλήματος και της πόλης μας. Θα χαρούμε να συμμετάσχετε μαζί μας
στην παγκόσμια γιορτή ξιφασκίας στην περιοχή Λευκού Πύργου  τη Kυριακή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00.

Συντονισμός: Thessaloniki’s Fencing Club

Σελίδα event: https://www.facebook.com/events/226680847728602/

ΑΘΗΝΑ

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

10:30-12:00

Θεία Λειτουργία | Άγιοι Πάντες Καλλιθέας -ΕΝΟΡΙΑ ΚΩΦΩΝ

Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας: Πατρινός Ευστράτιος

Σημείο Συνάντησης: Εκκλησία Αγίων Πάντων Καλλιθέας

Πρόσβαση: Ηλεκτρικός / πράσινη γραμμή, σταθμός «Ταύρος»

Τρόλλεϋ 1 & 5, σταθμός «Άγιοι Πάντες»

Με την υποστήριξη: ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

20:00-22:00

ΦυλακέςΤοπικά Χορευτικά & Θεατρικά Σχήματα  |
Σωκράτους, Αθήνα

Εθελοντής Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας: Πατρινός Ευστράτιος

Συντονισμός/Παρουσίαση: Σταματοπούλου Γωγώ, Μερκούρη Έλλη

 Επίδειξη Παραολυμπιακού Αθλήματος Boccia, Νομαρχιακό Αθλητικό Σωματείο «ΤΥΡΤΑΙΟΣ»
 Καλλιτεχνική Επίδειξη Τοξοβολίας, Ηλυσιακός Αθλητικός Όμιλος, Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος (Ελληνική Ομοσπονδία

Τοξοβολίας), Αθλητικός Όμιλος Πήγασσος Κυψέλης (Συντονισμός: Κυριλλοπούλου Μαρία, Διαμαντοπούλου Κλέμη, Κόμης Άρης)
 Καλλιτεχνική Επίδειξη TAE KWON DO με παιδιά με Αυτισμό (ΔΑΦ) – Πολιτιστικός Αθλητικός Όμιλος ΠΗΓΑΣΟΣ, Special Needs ITF

Taekwondo (Υπεύθυνος: Κοτρίδης Νικηφόρος)
 «Τραγούδι στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα –Αποδοχή της Διαφορετικότητας», Συντονισμός: Σταματοπούλου Γ., Υπεύθυνη

Αγωγής Υγείας Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Γ’Αθήνας, Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας.
 «Σαν Καλό Σινεμά» Τμήμα Χορού του Νομαρχιακού Αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ «ΤΥΡΤΑΙΟΣ»
 Θέατρο Ημέρας (Υπεύθυνη: Μοντζολή Μάγκυ)
 Θεατρική Ομάδα Κωφών «Τρελά Χρώματα», (Υπεύθυνη: Μερκούρη Έλλη)

Με την Υποστήριξη: Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, ΟΠΑΝΔΑ Δήμου Αθηναίων, Γραφείο Πολιτιστικών Θεμάτων Δ/νσης Π/θμιας
Εκπ/σης Α’Αθήνας, Τμήμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Τ.Τ. Αθήνας

ΑΝΟΙΚΤΟ ΘΕΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

09:00-13:00

Πανελλήνιες Δράσεις HELMEPA



Ημέρα Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2016

Σκοπός της εκστρατείας είναι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή ατόμων και τοπικών κοινωνιών για την πρόληψη της
ρύπανσης των ακτών και των θαλασσών με απορρίμματα. Επιπλέον, μέσω της λεπτομερούς καταγραφής των απορριμμάτων συλλέγονται
πολύτιμα στοιχεία για τις ποσότητες, το είδος και την προέλευση τωναπορριμμάτων, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση και
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.

Κεντρική Δράση: Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες, τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τους καθαρισμούς ακτών και τη δήλωση συμμετοχής μπορείτε να
επισκεφθείτε την ειδική ενότητα στο website της HELMEPA στο σύνδεσμο http://www.helmepa.gr/gr/cleanup.php

ΛΙΤΟΧΩΡΟ / ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Τετάρτη –Κυριακή, 14-18 Σεπτεμβρίου 2016

11:00-13:00 & 18:00-21:00

Λειτουργία Έκθεσης Εικαστικών ὉΛΥΜΠΙΑ ΟΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΔΡΑΣΗ | Συνεδριακός
Χώρος Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου

Επιμελητής Έκθεσης: Μαρκαντωνάκης Γιάννης, Εικαστικός Καλλιτέχνης

(Η Έκθεση θα κλήσει μετά τη λήξη του Συμποσίου που θα πραγματοποιηθεί στις 18.09.2016 στον Συνεδριακό Χώρο του Εθνικού
Δρυμού του Ολύμπου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

10:00-12:00

Εκπαιδευτικός Περίπατος | Κάστρο του Πλαταμώνα

Υποστήριξη Επικοινωνίας με Κωφούς: Σώμα Εθελοντών του Φεστιβάλ (με επάρκεια Νοηματικής Γλώσσας ή εκπαιδευτόμενοι διερμηνείς)

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 09:00 Πλατεία Λιτοχώρου
 09:15  Πλάκα Λιτοχώρου [Ξενώνας Φιλοξενίας «΄Αγιος Παντελεήμονας)
 09:20 αναχώρηση για Κάστρο Πλαταμώνα

Συνάντηση: Χώρος Πάρκινγκ

Ξενάγηση: Τζιόλας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής/ Αρχαιολόγος, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Καινοτόμων
Δράσεων)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Το Κάστρο του Πλαταμώνα, είναι ένα επιβλητικό κάστρο - πόλη της μεσοβυζαντινής
περιόδου (10ος μ.Χ. αιώνας), κτισμένο στις νοτιανατολικές υπώρειες του Ολύμπου, σε
θέση στρατηγική που ελέγχει τον δρόμο Μακεδονίας - Θεσσαλίας - Νότιας Ελλάδας.

Ανασκαφή του 1995 εντόπισε ίχνη ελληνιστικού τείχους (4ος αιώνας) που
επιβεβαιώνουν τις απόψεις ότι στη θέση αυτή υπήρχε η αρχαία πόλη Ηράκλειο,
"πρώτη πόλις Μακεδονίας..." μετά τα Τέμπη, σύμφωνα με πηγή του 360 π.Χ. Το
Βυζαντινό τείχος συντηρήθηκε από τους Φράγκους μετά το 1204 και τους βυζαντινούς



τον 14ο αιώνα. Το φρούριο ήταν το βασικότερο στήριγμα του δεσποτάτου του Πλαταμώνα. Αργότερα το κάστρο κατελήφθη από τους Τούρκους
ενώ στον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο (1941) βομβαρδίστηκε από τα γερμανικά στρατεύματα.

Σε μικρή απόσταση από την κωμόπολη του Πλαταμώνα και στους νοτιοανατολικούς πρόποδες του Ολύμπου, σώζονται τα ερείπια του μεσαιωνικού
κάστρου. Σ' αυτό αναγνωρίζονται τα 3 βασικά χαρακτηριστικά των μεσαιωνικών φρουρίων: τον πρώτο περίβολο, το δεύτερο περίβολο, που
αποτελεί και την ακρόπολη και τον κεντρικό πύργο. Ο εξωτερικός τοίχος του κάστρου έχει σχήμα πολυγωνικό.

Σημαντικά ευρήματα αποτελούν ο βυζαντινός ναός του 10ου-11ου αιώνα, οι οικίες 10ου αιώνα, ο ναός του 18ου αιώνα, το τμήμα ελληνιστικού τείχους και
η πύλη στο τείχος του ακροπυργίου.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 12:00 αναχώρηση για Εθνικό Δρυμό Ολύμπου

12:00-14:00

Συνάντηση: Κέντρο Πληροφόρησης ΕΔΟ

Ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης | Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου

Υποστήριξη Επικοινωνίας με Κωφούς: Σώμα Εθελοντών του Φεστιβάλ (με επάρκεια Νοηματικής Γλώσσας ή εκπαιδευτόμενοι
διερμηνείς)

Συντονισμός: Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Υπεύθυνη: Τζιούκα Έλλη)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / Δήλωση Συμμετοχής στο
https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Ο Όλυμπος είναι το πρώτο βουνό στην Ελλάδα, για το οποίο το 1938
εφαρμόστηκε ειδικό καθεστώς προστασίας με την ανακήρυξή του σε
ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ (Β.Δ. 9-6-1938 ΦΕΚ 248Α/1938), ενώ το 1985 εγκρίθηκε ο
Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού (ΦΕΚ 467/25-7-1985 τ. Β').

Το 1981, με απόφαση του Διεθνούς Συμβουλίου του Προγράμματος για τον
άνθρωπο και την Βιόσφαιρα, ο Ο.Η.Ε. αναγνωρίζει τον Εθνικό Δρυμό ως
«Τμήμα του Διεθνούς δικτύου των αποθεμάτων της Βιόσφαιρας». Το δίκτυο
αυτό των προστατευομένων δειγμάτων του Παγκόσμιου Οικοσυστήματος
είναι αφιερωμένο στη διατήρηση της Φύσης και την Επιστημονική έρευνα
στην υπηρεσία του Ανθρώπου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο Εθνικός Δρυμός ως προς τη
Γεωμορφολογία του. Έχει πολλές κορυφές, μεγάλες ρεματιές και βαθιές
χαράδρες, αμφιθεατρικές κοιλότητες, σπήλαια και βάραθρα, καθώς και
πολλές πηγές, μικρές εποχικές λίμνες και χείμαρρους. Το κλίμα επηρεάζεται από τη γεωγραφική θέση, τον όγκο του βουνού, τα πετρώματα και τις
πλαγιές του. Συχνό φαινόμενο είναι η αναστροφή των θερμοκρασιών και της υγρασίας, καθώς και η εμφάνιση πολλών μικροκλιμάτων.

Στον Εθνικό Δρυμό υπάρχουν συνολικά 4 διαδοχικές ζώνες βλάστησης (Μακεία, Δάσος κωνοφόρων - φυλλοβόλων, Ορεινό δάσος κωνοφόρων,
Αλπική βλάστηση). Η χλωρίδα του είναι μοναδική, με μεγάλη ποικιλία φυτών, από τα οποία τα 23 είναι ενδημικά. Στην πανίδα του έχουν
παρατηρηθεί 32 είδη θηλαστικών, 108 είδη πουλιών, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία εντόμων, κυρίως πεταλούδες.

Το Εθνικό Πάρκο Ολύμπου ιδρύθηκε το 1938, με στόχο την προστασία των περισσότερων από τα 1.700 είδη φυτών - μεταξύ των οποίων πολλά
σπάνια και ενδημικά - και έχει έκταση 40.000 στρέμματα. Βρίσκεται στο Νομό Πιερίας κοντά στο Λιτόχωρο και εκτείνεται από υψόμετρο 600μ. έως την
κορυφή Πάνθεο ή Μύτικας στα 2.917μ.

Η χλωρίδα αποτελείται από θαμνώνες με είδη, όπως πουρνάρια, κουμαριές, κέδροι, κ.ά. μαζί με συστάδες φυλλοβόλων και κωνοφόρων δένδρων
(σφενδάμια, πεύκα, έλατα κ.ά.). Στα ρέματα αναπτύσσονται πλατάνια, ιτιές και άλλα παραποτάμια είδη. Υπάρχουν δάση από δρυς και στις
ψηλότερες περιοχές δάση οξιάς και πεύκης.

Πλούσια είναι και η πανίδα του δρυμού, λόγω της ποικιλομορφίας των βιοτόπων που δημιουργούνται σε διαφορετικά υψόμετρα. Συναντώνται
πολλά μεγάλα και μικρά θηλαστικά, ορνιθοπανίδα, μεγάλοι πληθυσμοί αμφιβίων, ερπετών, αλλά και εντόμων (κυρίως πεταλούδες).

Μεταβίβαση με Βανάκι:



 14:00 επιστροφή στστον Ξενώνα Φιλοξενίας με ενδιάμεση στάση στην Πλατεία Λιτοχώρου

Με την Υποστήριξη: Γενική Διεύθυνση Μουσείων –ΥΠΠΟ, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου, Σύλλογος Γονέων
& Κηδεμόνων ΑμεΑ Πιερίας, Μέριμνα για το Παιδί ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

20:00-

Εγκαίνια Έκθεσης ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ | Συνεδριακός Χώρος
Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου

Λειτουργία Έκθεσης Εικαστικών ὉΛΥΜΠΙΑ ΟΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΔΡΑΣΗ

Υποστήριξη Επικοινωνίας με Κωφούς: Σώμα Εθελοντών του Φεστιβάλ (με
επάρκεια Νοηματικής Γλώσσας ή εκπαιδευτόμενοι διερμηνείς)

Επιμελητής Έκθεσης: Μαρκαντωνάκης Γιάννης, Εικαστικός Καλλιτέχνης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

Με την Υποστήριξη: Δήμος Δίου Ολύμπου, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

09:30-10:30

Εκπαιδευτικός Περίπατος  |Αρχαιολογικός Χώρος και το Μουσείο του Αρχαίου Δίου

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 09:00  Λιτόχωρο
 09:15  Πλάκα Λιτοχώρου [Ξενώνας Φιλοξενίας «΄Αγιος

Παντελεήμονας»)
 09:30 Αναχώρηση για Αρχαιολογικό Χώρο και Μουσείο Αρχαίου Δίου
Συνάντηση: Είσοδος Αρχαιολογικού Μουσείου Δίου

Συντονισμός: Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Υπεύθυνη:
Τζιούκα Έλλη)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / Δήλωση Συμμετοχής στο
https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Στο κτίριο εισόδου του Αρχαιολογικού Πάρκου παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης και αναψυχής του επισκέπτη. Πλακοστρωμένοι περίπατοι,
μεταλλικές γέφυρες, κιόσκια πληροφόρησης, σκιερά καθιστικά, αναβρυτήρια πηγαίου νερού, πύργοι πανοραμικής θέας, εξώστες πάνω από
το ποτάμι συγκροτούν ένα σύστημα καθοδήγησης και άνετης περιήγησης του επισκέπτη.

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, που χτίστηκε το 1983, στεγάζονται τα κινητά ευρήματα των ανασκαφών. Βρίσκεται μέσα στο σύγχρονο οικ ισμό του
Δίου, σε απόσταση 500 μ. από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Τα ευρήματα των ανασκαφών εκτίθενται σε ενότητες αντίστοιχες με το
χώρο ανεύρεσής τους (δημόσια κτίρια, αστικό κέντρο, ιερά, νεκροταφεία, κ.ά.) Στον όροφο φιλοξενούνται επίσης ενδεικτικά ευρήματα από τις
ανασκαφές στην αρχαία Πύδνα και άλλες θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος στην Πιερία. Στο υπόγειο λειτουργεί εκπαιδευτική έκθεση με
θέμα «Η καθημερινή ζωή στο αρχαίο Δίον». Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα γίνονται προβολές οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με το
αρχαίο Δίον και τον Όλυμπο.

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 10:30 Μεταφορά στη Μονή Αγίου Διονυσίου με ενδιάμεση στάση στην Κεντρική Πλατεία Λιτοχώρου
 10:40 Αναχώρηση από Πλατεία Λιτοχώρου

Με την Υποστήριξη: Γενική Διεύθυνση Μουσείων -ΥΠΠΟ, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Πιερίας, Μέριμνα για το Παιδί
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ



11:00-12:30

Ορειβατικό Μονοπάτι Ε4 – Φαράγγι ΕΝΙΠΕΑ > Κατάληξη Μονή
Αγίου Διονυσίου

Συνάντηση: Παλιά Μονή Αγίου Διονυσίου (είσοδος -Parking)

Συντονισμός: Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ (Υπεύθυνη:
Τζιούκα Έλλη)

Υποστήριξη Επικοινωνίας με Κωφούς: Σώμα Εθελοντών του Φεστιβάλ (με
επάρκεια Νοηματικής Γλώσσας ή εκπαιδευτόμενοι διερμηνείς)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η διάσχιση του φαραγγιού του Ενιπέα ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Μονοπάτι Ε4. Πρόκειται για μία από τις
ωραιότερες φυσικές περιοχές στην Ελλάδα. Το φαράγγι, μήκους 10 χιλιομέτρων, αρχίζει από τη γνωστή θέση Πριόνια (1.100μ), όπου βρίσκονται και
οι πηγές του ποταμού, περνάει βόρεια από το Λιτόχωρο και καταλήγει στη θάλασσα.

Στο βάθος, η κοιλάδα σχηματίζει εικόνες ανεπανάληπτης ομορφιάς με τα νερά του ποταμού Ενιπέα να καταλήγουν σε μικρές λίμνες κ ι ύστερα να
εξαφανίζονται απότομα σε υπόγειες καταβόθρες. Ο επισκέπτης εδώ μπορεί να θαυμάσει τα νερά, την ποικιλία των φυτών, τους εντυπωσιακούς
βράχους της κοιλάδας, που όλα μαζί συνθέτουν ένα σπάνιο παραποτάμιο βιότοπο, αλλά κι ένα μαγευτικό τοπίο. Το Ε4 περνάει δίπλα στον Ενιπέα,
αλλά και μέσα από πυκνό δάσος. Η διαδρομή του Ενιπέα είναι μια από τις ομορφότερες διαδρομές στα ελληνικά βουνά. Λόγω του χαμηλού
υψομέτρου μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου. Στη διάρκεια της πορείας ο οδοιπόρος συναντά τη Μονή του
Αγίου Διονυσίου, καθώς και το Άγιο Σπήλαιο, όπου μόνασε ο Άγιος Διονύσιος. Το φαράγγι του Ενιπέα είναι ξακουστό για την ιδιομορφία που έχει
να μην καταλήγει πουθενά στη θάλασσα, παρά μόνο κοντά στη Σκάλα Λιτοχώρου.

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 12:30  Επιστροφή στον Ξενώνα Φιλοξενίας με ενδιάμεση στάση στην Πλατεία Λιτοχώρου

Με την Υποστήριξη: Διεύθυνση Μουσείων –ΥΠΠΟ, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Πιερίας, Μέριμνα για το Παιδί
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Τμήμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Τ.Τ. Πιερίας, Σωματείο
ΑμεΑ Νομού Χανίων,

20:30 -22:00

Καλλιτεχνικά Δρώμενα | Δημοτικό Θέατρο Λιτοχώρου

Συντονισμός: Πολιτιστικός Σύλλογος Κονταριώτισσας ΠΙΕΡΕΣ (Υπεύθυνοι:
Γκριμούλα Μαρία, Μπασιά Αμαλία)

 Χορευτικό Συγκρότημα Παραδοσιακών Χορών της Ένωσης Κωφών Βορείου
Ελλάδος (Υπεύθυνος: Κυριαζής Δημήτρης)

 Χορευτικό Συγκρότημα Συλλόγου ΑμεΑ Ν. Πιερίας & Μέριμνας για το Παιδί
(Υπεύθυνοι: Σολδάτος Δημήτριος & Κασσιαρός Λάζαρος)

 Χορευτικό Συγκρότημα Κονταριώτισσας ΟΙ ΠΙΕΡΕΣ (Υπεύθυνη: Γκριμούλα
Μαρία)

 Χορευτικό Συγκρότημα Πολιτιστικού Ομίλου Λιτοχώρου
 Με την Υποστήριξη: Δήμος Δίου Ολύμπου, Τμήμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΕΡΥΘΡΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΥ Τ.Τ. Πιερίας, Σωματείο ΑμεΑ Νομού Χανίων

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

10:00-12:00



Εκπαιδευτικός Περίπατος | ΑΡΧΑΙΑ ΛΕΙΒΗΘΡΑ

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 09:00 Πλάκα Λιτοχώρου [Ξενώνας Φιλοξενίας «΄Αγιος Παντελεήμονας»)
 09:10 Πλατεία Λιτοχώρου
 09:15 Αναχώρηση για ΑΡΧΑΙΑ ΛΕΙΒΗΘΡΑ
Ξενάγηση: Τζιόλας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής/ Αρχαιολόγος, Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας
(Γραφείο Καινοτόμων Δράσεων)

Υποστήριξη Επικοινωνίας με Κωφούς: Σώμα Εθελοντών του Φεστιβάλ (με επάρκεια Νοηματικής Γλώσσας ή
εκπαιδευτόμενοι διερμηνείς)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Αρχαία πόλη με ακρόπολη, πατρίδα του μυθικού Ορφέα, κτισμένη ανάμεσα στην Παλιά επτοκαρυά και την Σκοτίνα, στην είσοδο της μεγάλης
πτυχής που χωρίζει τον Κάτω από τον Άνω Όλυμπο. Στην περιοχή ρέουν αλλεπάλληλοι χείμαρροι που συμβάλλουν στην κοινή κοίτη του
χειμάρρου της Ζηλιάνας. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την ανακάλυψή της το 1954. Ο αρχαιολογικός χώρος έχει
συνολική έκταση πάνω από 1500 στέμματα (πόλη, ακρόπολη, νεκροταφείο, κλπ.), περιβάλλεται από τις κοίτες των χειμάρρων που
καλύπτονται από αιωνόβιο πλατανόδασος. Αποτελεί συνέχεια του κηρυγμένου ιστορικού και αρχαιολογικού χώρου του ορεινού όγκου του
Ολύμπου και περιλαμβάνει: α. Περιτειχισμένη αρχαία Ακρόπολη, (έκτασης 15 στρεμμάτων περίπου) που φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε στα
ελληνιστικά χρόνια. Μέρος της έχει καταρρεύσει στην κοίτη του χειμάρρου Γρίβα, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές σώζεται ο αρχαίος περίβολος,
κτισμένος με γωνιασμένους λίθους. β. Αρχαίο οικισμό που εκτείνεται στα υψώματα βορειοδυτικά της Ακρόπολης. Χρονολογείται από τα
προϊστορικά ίσως χρόνια μέχρι και τα βυζαντινά. γ. Αρχαία Νεκροταφεία, που χρονολογούνται από τα προϊστορικά χρόνια έως και τα
ελληνιστικά (Μυκηναϊκό, Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και των ιστορικών χρόνων). Τμήματα τοίχων από αργολιθοδομή, δάπεδα εσωτερικών
χώρων, εξωτερικά λιθόστρωτα, νομίσματα και ειδώλια είναι τα βασικά ευρήματα των ανασκαφών, που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 12:30  Επιστροφή στον Ξενώνα Φιλοξενίας με ενδιάμεση στάση στην Πλατεία Λιτοχώρου

17:00-21:00

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ | Συνεδριακός
Χώρος Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 16:40 Πλάκα Λιτοχώρου [Ξενώνας Φιλοξενίας «΄Αγιος Παντελεήμονας»)
 16:50 Πλατεία Λιτοχώρου
 16:55 Αναχώρηση για Συνεδριακό Χώρο Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου

Εθελοντής Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας: Σοκολάκη Ειρήνη

Υποστήριξη Διερμηνείας: Γκάτζιου Γλυκερία

 Καλλιτεχνική Έναρξη με Επίδειξη Παγκρατίου Αθλήματος (ΑΣ ΑΛΚΥ Λιτοχώρου, Υπεύθυνη: Καραλέξη Ιωάννα)

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
o Βασικά Ιστορικά Στοιχεία για τον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου (Εκπρόσωπος από τον Εθνικό Δρυμό του Ολύμπου)

 ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
o Εκπαίδευση Δεξιοτήτων Παροχής Πρώτων Βοηθειών, Τσιτσιλέγκας Γεώργιος & Τομπούλογλου Ιωάννης, Πανελλήνιος

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας
o «Το γυαλιστερό μου πόδι & Οι δύο φίλες: Παραμύθια για την αποδοχή της αναπηρίας» Βιωματικό εργαστήριο για την

αποδοχή της διαφορετικότητας, Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων Κιλκίς και Πιερίας. Εμψυχωτές Εργαστηρίου: Σωτηρία
Καρολίδου  & Αθανάσιος Χαρίσης

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
o Εργαστήριο Κατασκευών από Ανακυκλώσιμα Υλικά
o Περιβαλλοντικό Παιχνίδι «Τι ρίχνουμε στους μπλε κάδους;»
o Περιβαλλοντικό Παιχνίφι «Προβλήματα της Γης –Κλιματική Αλλαγή»

(Συντονισμός: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανατολικού Ολύμπου)



Μεταβίβαση με Βανάκι:

 12:30  Επιστροφή στον Ξενώνα Φιλοξενίας με ενδιάμεση στάση στην Πλατεία Λιτοχώρου

Με την Υποστήριξη: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Πιερίας, Μέριμνα για το Παιδί ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Σάββατο, 17  Σεπτεμβρίου 2016

09:30-10:30

Εκπαιδευτικός Περίπατος |Παναγία Κονταριώτισσα (1)

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 08:45 Πλάκα Λιτοχώρου [Ξενώνας Φιλοξενίας «΄Αγιος
Παντελεήμονας»)

 08:55 Πλατεία Λιτοχώρου
 09:00 Αναχώρηση για Παναγία Κονταριώτισσας

Υποστήριξη Επικοινωνίας με Κωφούς: Σώμα Εθελοντών του
Φεστιβάλ (με επάρκεια Νοηματικής Γλώσσας ή
εκπαιδευτόμενοι διερμηνείς)

Συντονισμός: Πολιτιστικός Σύλλογος Κονταριώτισσας ΟΙ ΠΙΕΡΕΣ
(Υπεύθυνος: Κουροβασίλης Περικλής)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / Δήλωση Συμμετοχής στο
https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Η εκκλησία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου έχει θόλο και δύο παρεκκλήσια στη δυτική πτέρυγα. Βρίσκεται στο χωριό
Κονταριώτισσα. Το σπάνιο αρχιτεκτονικό ύφος της χρονολογείται από την αρχή του 11ου αιώνα. Τοποθετημένο στην
κορυφή του λόφου έξω απο το χωριό, αποτελεί μια κατ' ασυνήθιστο τρόπο ενδιαφέρουσα εκκλησία.

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 10:30 Αναχώρηση για Μονή Αγίας Κόρης

11:00-12:30

Αγία Τριάδα & Μονή Αγίας Κόρης

Συντονισμός: Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Βροντούς  (Υπεύθυνος:Σπανός Γιώργος)

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Η Αγία Κόρη, πανέμορφη περιοχή, απ' τις ομορφότερες τοποθεσίες της ορεινής Πιερίας, τέσσερα χιλιόμετρα από το χωριό Βροντού. Οργιώδης
βλάστηση, χορταίνει το μάτι πράσινο, ο Όλυμπος ανταριασμένος και βαθιά στη λαγκάδα μετά από 175 σκαλοπάτια το εκκλησάκι της Αγίας
Κόρης. Ο χείμαρος δίπλα απ'το εκκλησάκι πηγάζει ψηλά απ' τον Όλυμπο, Μια ώρα πεζοπορία απ'την Αγία Κόρη υπάρχουν τρεις λιμνούλες,
δεν έχω ανεβεί εκεί ψηλά. Φυσική γέφυρα για τους τολμηρούς πάνω απ' το χείμαρο. Και τα
φριξομάντιλα! [Αν κάποιος πάθαινε τρομάρα (φρίξη), τον πήγαιναν στην εκκλησία μ' ένα
μαντίλι δεμένο στο κεφάλι, όπου τον διάβαζε ο παπάς για να του περάσει η "φρίξη", και το
μαντίλι το κρεμούσαν στην εικόνα ενός αγίου. Ακόμη παρόμοια αφιερώματα έκαναν οι
άτεκνες, οι ερωτευμένοι για ν' ανταποκριθεί το αγαπημένο πρόσωπο, όσοι αναζητούσαν
κάποιον δικό τους που χάθηκε...]

Πηγή: ΑΠΟΥΡΩ

‘Μεταβίβαση με Βανάκι:

 12:30 Αναχώρηση για τον Ξενώνα Φιλοξενίας με ενδιάμεση στάση στην Πλατεία Λιτοχώρου
Με την Υποστήριξη: Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Πιερίας, Μέριμνα για το Παιδί ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Τμήμα Σαμαρειτών,

Διασωστών και Ναυαγοσωστών ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Τ.Τ. Πιερίας, Σωματείο ΑμεΑ Νομού Χανίων



18:00-20:00

Ορφικός Δρόμος

Συντονισμός/Παρουσίαση: Παππά Μιράντα, Προϊσταμένη Γραφείου Καινοτόμων Δράσεων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Διεθνής Νεανική Συνάντηση του Αρχαίου Δράματος, Μουσικής και Αθλητισμού «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» | Διοργάνωση: Γραφείο
Καινοτόμων Δράσεων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Δίου Ολύμπου

Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου

20:00 -22:00

Καλλιτεχνικά Δρώμενα  | Αρχαίο Θέατρο ΔΙΟΝ

Εθελοντής Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας: Σοκολάκη Ειρήνη

Υποστήριξη: Γκάτζιου Γλυκερία

Συντονισμός/Παρουσίαση:Παππά Μιράντα, Προϊσταμένη Γραφείου
Καινοτόμων Δράσεων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

Καλλιτεχνική Έναρξη Διεθνούς Νεανικής Συνάντησης του Αρχαίου
Δράματος, Μουσικής και Αθλητισμού «ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΝ ΔΙΩ» | Διοργάνωση: Γραφείο Καινοτόμων Δράσεων Δ/νσης Δ/θμιας
Εκπ/σης Πιερίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, Δήμος Δίου Ολύμπου

 Καλλιτεχνική Επίδειξη Παγκρατίου Αθλήματος
 Χοροθέατρο του Πολιτιστικού Οργανισμού ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ Εσαεί εν Ροή
(σύγχρονος χορός με στοιχεία νοηματικής γλώσσας)

 Χορευτικά & Θεατρικά Δρώμενα από το Τμήμα Χορού της Ένωσης Κωφών Βορείου Ελλάδος
 Μίκη Θεοδωράκη «ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ» Μουσικοθεατρική σκηνή του Λυκείου Λιτοχώρου, Χορωδία και ορχήστρα του

Ιδρύματος Σακελαρίδη |Σολίστ Βασίλης Λέκκας

Με την Υποστήριξη: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, Δήμος Δίου Ολύμπου, Τμήμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Τ.Τ. Πιερίας, Σωματείο ΑμεΑ Νομού Χανίων

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

09:00-14:00

4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο | Συνεδριακός Χώρος ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Ο Ρόλος της Δια Βίου Μάθησης και της Διάδοσης της Νοηματικής Γλώσσας στην
Ποιότητα Ζωής Κωφού και Βαρήκοου Πληθυσμού

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ / Δήλωση Συμμετοχής στο https://goo.gl/forms/hanGKAQPL57nqyV93

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 16:40 Πλάκα Λιτοχώρου [Ξενώνας Φιλοξενίας «΄Αγιος Παντελεήμονας»)
 16:50 Πλατεία Λιτοχώρου
 16:55 Αναχώρηση για Συνεδριακό Χώρο Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου

Εθελοντής Διερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας: Σοκολάκη Ειρήνη, Γκάτζιου Γλυκερία

Υποστήριξη Διερμηνείας: Γκάτζιου Γλυκερία



Υποστήριξη Επικοινωνίας με Κωφούς: Σώμα Εθελοντών του Φεστιβάλ (με επάρκεια Νοηματικής Γλώσσας ή εκπαιδευτόμενοι
διερμηνείς)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ PERFORMANCE

Γραφείο Καινοτόμων Δράσεων Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ PERFORMANCE

Επιλογή-σύνδεση κειμένων: Κατερίνα Κοτσαφτίκη, Βάλια Βατζόλα, Μαρία  Ντουλαπτσή

Σκηνοθεσία: Μαρία Ντουλαπτσή, Βάλια Βατζόλα, Κατερίνα Κοτσαφτίκη, Σοφία Χατζηιωαννίδου, Ελένη Σαμαρά

Καθημερινά και από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  βομβαρδιζόμαστε από σκηνές βίας, εξαθλίωσης και εξόντωσης του ανθρώπινου είδους
λόγω του παραλογισμού του πολέμου. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, τους ανθρώπους τους και τα όνειρά τους στη δ ιάρκεια
της ανθρώπινης ιστορίας. Και δυστυχώς η ανθρωπότητα δε δείχνει να συνετίζεται παρά τη δυστυχία που βίωσαν –και βιώνουν- οι συνάνθρωποί
μας. Το διαχρονικά αντιπολεμικό ποίημα του Γεώργιου Σεφέρη «Ελένη» αποτελεί το βασικό κορμό της παράστασης και γίνεται ο καμβάς πάνω στον
οποίο οι μαθητές κεντούν μονολόγους με τη δυναμική γραφή μεγάλων λογοτεχνών και παρουσιάζουν τελικά μία εικαστική performance
(επιτέλεση)  με κεντρική αρτηρία την αρμονική συνύπαρξη της θεατρικής αφήγησης  με το σωματικό θέατρο,  την οποία εμπλουτίζουν δημιουργικά
η ποίηση, η μουσική , ο χορός.

Θα ακούσουμε, λοιπόν, τα πάθη ανθρώπων που παρόλο που ανήκαν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους , γνώρισαν ο καθένας με τον δικό του
τρόπο τον πόλεμο και την προσφυγιά. Ο Τεύκρος,  ο πρώτος πρόσφυγας, τοξότης στον Τρωικό πόλεμο που εξορίζεται από τον ίδιο του τον
πατέρα, ο Στεπάν  ο Αρμένος που περιγράφει φριχτά επεισόδια της γενοκτονίας τω Αρμενίων, ο Μανώλης  Αξιώτης από τον Κιρκιντζε περιγράφει
τη Μικρασιατική Καταστροφή, η ποντιακής καταγωγής Τhea Hallo αφηγείται μέσα από την ηρωίδα της Ευθυμία, τις πορείες εξόντωσης του
ποντιακού ελληνισμού.  Θα ακούσουμε την επιστολή της Αθηνούλας , μιας  μικρής Κύπριας που ζει σε καταυλισμό το 1974, στην κυρία Βιργινία
Τσουδερού  στο ελληνικό κοινοβούλιο. Η Αμάνι Α Σοράφα και ο Μοχάμεντ Eλ Μοράνι είναι δύο παιδιά της Γάζας που καθημερινά βιώνουν την
εξαιρετικά βίαιη  επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας από το ∆εκέµβριο του 2008 έως τον Ιανουάριο του 2009. Τους ακούμε να περιγράφουν
την καθημερινότητά τους με τους ανελέητους βομβαρδισμούς και ο θάνατος να έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Οι φρικαλεότητες, ο πόνος, ο φόβος και
τα βασανιστήρια που βιώνουν οι άνθρωποι σε περίοδο πολέμου περιγράφονται ωμά και ρεαλιστικά στο ποίημα ‘’Home” (Πατρίδα) της Σομαλο-
Βρετανής  ποιήτριας Warsan Shire.

Πρόγραμμα Συμποσίου

09:30-12:30

 Χαιρετισμοί Εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, Αθλητικής Ομοσπονδίας
Κωφών Ελλάδος, της Ένωσης Κωφών Ελλάδος, της Λέσχης για τη Διάδοση της
Νοηματικής Γλώσσας, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου και του
Θεάτρου Σιγής

 «Νέοι Άνθρωποι και Έκθεση στο Θόρυβο. Κίνδυνοι –Πρόληψη». Παταρίδου Ανατολή,
Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος Κεφαλής και Τραχήλου, Επιστημονικός Συνεργάτης
Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

 «Δραστηριότητες για την Εξάσκηση Ρυθμικών και Χορευτικών Δεξιοτήτων σε Μαθητές
με Κώφωση», Φωτιάδου Ελένη, Αναπλ. Καθ. Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

 «Υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Υγείας σε ειδικά σχολεία» (προγράμματα στο
Κωφών, στο Τυφλών, στο Αυτισμού κλπ.) – Εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου
Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας

 «Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για ΑμεΑ», Θεοδωρίδου Σοφία, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Έδεσσας –Γιαννιτσών, Αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

 Είναι η Νοηματική η Γλώσσα της καρδιάς; Νίκος Γαλάνης, Ψυχολόγος (ΕΚΠΑ), Ιδρυτής της ΜΚΟ ΔΡΩ.
 Οι Παραστατικές Τέχνες στην Ιστορία των Κωφών και ο Ρόλος της Νοηματικής Γλώσσας, Καβαζίδου Ελένη, Καλλιτεχνική

Δ/ντρια του Τμήματος Θεάτρου & Χορού του Πολιτιστικού Οργανισμού Μακεδονίας Θράκης «ἙΕΡ»
11:15- 11:30

Διάλειμμα

11:30- 12:30

Προφορικές Ανακοινώσεις

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Φωτιάδου Ελένη, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συμποσίου,

Αναπλ. Καθηγήτρια Εδικής Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ –ΑΠΘ



 Η Εκπαίδευση Κωφών και Βαρηκόων στην ΑΜΘ & Σερρών | ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 8ης ΕΑΕ, Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 «Το Γυαλιστερό μου Πόδι» -Ένα Παραμύθι Αλλιώτικο από τα Άλλα |  Καρολίδου Σωτηρία – Μ.Sc., Μ.Α. Φιλόλογος &
Θεολόγος, Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς & Χαρίσης
Αθανάσιος, Μ.Sc., Ph.D. Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας

 Ποιότητα Ζωής Κωφών και Βαρήκοων Ενηλίκων Σχετιζόμενη με την Υγεία και Ζητήματα Χρήσης και Πρόσβασης Αυτών στις
Υπηρεσίες Υγείας | Διαλεχτή Τσιμπίδα, Ψυχολόγος ΑΠΘ –Msc Πολιτική Υγείας & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας ΑΠΘ, Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο Κύπρου

12:30-14:00

Εργαστήρια

 Εργαστήριο /Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Υλικού
o Λογισμικό Εκμάθησης του Αλφαβήτου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
o Νοηματολόγιο –Ελληνικό λεξικό της Νοηματικής Γλώσσας σε Μορφή Video
Τέγου – Στεργιοπούλου Στέλλα, Κ.Δ/ντρια Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Καστοριάς, Τσέλιος Κώστας, ΚΕΠΛΗΝΕΤ Καστοριάς

12:30-14:00

Βεβαιώσεις Συμμετοχής

Παραλαβή Βεβαιώσεων Συνέδρων και Εισηγητών από τη Γραμματεία του Συμποσίου

13:00-14:30

Συνεδρίαση Διοργανωτών 2017 | [Παράλληλη Συνεδρία]

09:00-14:30

Παράλληλες Εκθέσεις Φωτογραφίας & Ζωγραφικής

Έκθεση Εικαστικών (Φωτογραφία, Γλυπτική, Ζωγραφική) στο Φουαγιέ του Συνεδριακού Χώρου

«ΑμεΑ, κωφοί και ακούοντες, εκπαιδεύονται στη φύση»

Δημιουργοί –Υπεύθυνοι της Έκθεσης: Χαρίσης Αθανάσιος, Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (Σ.Σ.Ν.) Πιερίας & Καρολίδου Σωτηρία,
Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων (Σ.Σ.Ν.) Κιλκίς, Μπίνιας Νικόλαος, Δ/ντής ΕΕΕΚ Κατερίνης,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έκθεση φωτογραφίας αφορά την αποτύπωση της υλοποίησης ενός επιμορφωτικού-παρεμβατικού προγράμματος του Σ.Σ.Ν. Πιερίας για το
σχολικό έτος 2015-16 στο οποίο συνεργάστηκε και ο Σ.Σ.Ν. Κιλκίς. Το πρόγραμμα, εγκεκριμένο από το ΥΠΠΕΘ, αφορούσε εκπαιδευτικούς και
μαθητές ειδικών σχολείων της Πιερίας και ως προς τους μαθητές σκόπευε στην ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους μέσα από βιωματικές
δραστηριότητες-εργαστήρια στο φυσικό περιβάλλον ενός αγροκτήματος. Στους μαθητές συμπεριλαμβάνονταν και μη ακούοντες. Η έκθεση των
φωτογραφιών και η διάχυση της δράσης συνάδει με τους σκοπούς του Φεστιβάλ. Επίσης θα παρουσιαστούν στο ίδιο πνεύμα και φωτογραφίες
από ανεξάρτητη δράση του Σ.Σ.Ν. Κιλκίς.

Λειτουργία Έκθεσης Εικαστικών ὉΛΥΜΠΙΑ ΟΝΤΑ ΣΕ ΑΠΟΔΡΑΣΗ

Επιμελητής: Μαρκαντωνάκης Γιάννης

Συμμετοχή και του Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων με 1η Θέση σε Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Ζωγραφικής Give me
Five (Δείξε μου 5 τρόπους που είμαστε ίδιοι), Υπεύθυνη: Ναούμη Παρασκευή

Μεταβίβαση με Βανάκι:

 14:30 Επιστροφή στον Ξενώνα Φιλοξενίας με ενδιάμεση στάση στην Πλατεία Λιτοχώρου



Με την Υποστήριξη: Δήμος Δίου Ολύμπου, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού του Ολύμπου, Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων
ΑμεΑ Πιερίας,, Μέριμνα για το Παιδί ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Τελετή Καλλιτεχνικής Λήξης Φεστιβάλ

19:00 Παράσταση Χορού | Αρχαίο Θέατρο Δίον Ολύμπου

Διοργάνωση: Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας (Γραφείο Καινοτόμων Δράσεων)

Herzen University of Saint Petesburg (Αγία Πετρούπολη, Ρωσία)

“The breath of Moiras”

Summary: The story of Oedepius seeing by the eyes of his daughter
Ismena.

Participants: Alekseeva Alina, Akhmedova Tatiana, Babok Yauhen, Balashova
Evgeniia, Duger Nachyn, Kargina Aleksandra, Klekhta Vladislav, Klochnev
Maxim, Mukhametzhanov Aslan, Polenchuk Valeriia, ekacheva Marina,
Chernova Kristina, Iuzova Elena, Kasimanova Liudmila

Με την Υποστήριξη: Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας, Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Πιερίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
- Καλαϊτζάκης Ανδρέας, Πρόεδρος της Λέσχης για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας
- Λάππας Νίκος, Αντιδήμαρχος Δήμου Δίου Ολύμπου
- Μπασιά Αμαλία, Σωματείο ΑμεΑ Νομού Χανίων
- Τομπούλογλου Γιάννης, Εκπρόσωπος Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας
- Παππά Μιράντα, Προϊσταμένη Καινοτόμων Δράσεων Δ/νσης Π.Ε. Πιερίας
-Πολέντας Σταύρος, Εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρωγής & Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυμάτων Τροχαίων
Δυστυχημάτων «Ο Άγιος Χρηστόφορος»

- Καβαζίδου Ελένη, Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Οργανισμού Μακεδονίας Θράκης ΕΕΡ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Καθ. Γρούιος Γεώργιος Κινητική Συμπεριφορά, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Καθ. Δεληγιάννης ΑστέριοςΑθλητιατρική, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Καθ. Δογάνης Γεώργιος Κοινωνική Αθλητική Ψυχολογία, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Θεοδωρίδου Σοφία, Msc Υπεύθυνη Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Έδεσσας Γιαννιτσών
Δρ. Καβαζίδου Ελένη Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων
Καθ. Κέλλης Σπυρίδων Προπονητική, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Καθ. Κόλλιας Ηρακλής Βιοκινητική , ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Καθ. Κουρκούτας Ηλίας[ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ] Ειδική Αγωγή και Ψυχολογία, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Καθ. Κοτζαμανίδης Χρήστος Προπονητική με έμφαση στο Νευρομυϊκό Έλεγχο, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Καθ. Κουϊδή Ευαγγελία Αθλητιατρική, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Επίκ. Καθ. Κυπριωτάκη Μαρία Προσχολική Αγωγή, ΠΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτη
Δρ. Πατσίδου Ηλιάδου Μαρίνα Σχολική Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Κεντρ. Μακεδονίας
Καθ. Σιάτρας Θεοφάνης Ενόργανης & Προπονητικής, , ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Καθ. Τζέτζης Γεώργιος Μοντέλων Ανατ/τησης & Διαχ. Αθλητ. Δεξιοτήτων, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Αναπλ. Καθ. Τσιμάρας Βασίλειος Προπονητικής Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Καθ. Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος Αθλητικής Ψυχολογίας με Έμφαση στις Εφαρμογές, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Δρ. Τριπολιτάκης Κωνσταντίνος Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Περιφέρειας Κρήτης
Αναπλ. Καθ. Φωτιάδου Ελένη [Πρόεδρος] Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Αναπλ. Καθ. Χριστούλας Κοσμάς Εργοφυσιολογίας, με Έμφαση την Απόδοση σε Υψόμετρα, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ

ΟΜΑΔΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
Λιτόχωρο
- Λιαρομμάτη Μίκα, Γραμματεία Συμποσίου

- Παπαδοπούλου Σούλα, Γραμματεία Συμποσίου
- Θεοδωρίδου Σοφία, Συμβουλευτική



- Μπασιά Αμαλία, Συμμετοχές ΑμεΑ
- Μαρκαντωνάκης Γιάννης, Εκθέσεις Εικαστικών
-Μαρματάκη Αρετή, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Εκδηλώσεων
& Σεμιναρίων
- Εκπρόσωπος ΟΜΚΕ, Προβολή / Προώθηση Δράσεων
- Γαζής Διονύσης, Αθλητικές Δραστηριότητες Κωφών
-Γκριμούλα Μαρία, Υποστήριξη

-Καρολίδου Σωτηρία, Υποστήριξη σε όλες τις Δράσεις

-Χαρίσης Αθανάσιος, Υποστήριξη σε όλες τις Δράσεις

Χανιά
- Μαρκαντωνάκης Γιάννης, Εκθέσεις Εικαστικών
-Μαρματάκη Αρετή, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Εκδηλώσεων
& Σεμιναρίων
- Καλαϊτζάκης Ανδρέας, Συμμετοχές Κωφών και Βαρηκόων

- Ανδρουλάκη Νίκη, Υπεύθυνη Εκθεμάτων Παραδοσιακών
Τοπικών Προϊόντων
-Ζωιδάκη Ελένη (Ελίνα), Υπεύθυνη Καλλιτεχνικών
Συκγροτημάτων

Θεσσαλονίκη
- Καραμανλής Βασίλης, Συμβουλευτική
- Παπαδοπούλου Μαρία, Δράσεις Αγωγής Υγείας
- Μανομενίδης Γιάννης, Αθλητικές Εκδηλώσεις
- Ιωαννίδης Δημήτρης, Αθλητικές Εκδηλώσεις

Αθήνα
- Σταματοπούλου Γωγώ, Καλλιτεχνικές & Αθλητικές Εκδηλώσεις
- Μερκούρη Έλλη, Υπεύθυνη Εθελοντών
- Κύρδη Καλλιόπη, Υποστήριξη



4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συμπόσιο / 4ο Πανελλήνιο Φεστιβαλ ΚΩΦΟΙ & ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Πριν από κάθε δράση γίνεται Χαιρετισμός από τους Τοπικούς
Συνδιοργανωτές. Υγειονομική Κάλυψη: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ, Τομέας Σαμαρειτών, Διασωστών & Ναυαγοσωστών.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΘΑ ΑΠΟΔΟΘΕΙ
ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις Δράσεις της Πανευρωπαϊκής Αθλητικής
Εβδομάδας BeActive από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στο τέλος
κάθε δράσης παραλαμβάνουν οι Υπέυθυνοι των φορέων που
συμμετέχουν, ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ για τους Συμμετέχοντες και
Βεβαίωση Κοινωνικής Προσφοράς για τον Φορέα από τους Τοπικούς
Διοργανωτές και Εκπροσώπους του Φεστιβάλ. Συμμετέχουν
Εθελοντικές Ομάδες Καλλιτεχνών, Αθλητών, Εκπαιδευτικών,
Ακαδημαϊκών και άλλων Πολιτών από ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΡΕΘΥΜΝΟ, ΧΑΝΙΑ,
ΝΑΥΠΛΙΟ, ΑΘΗΝΑ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΑΤΡΑ, ΤΡΙΚΑΛΑ,
ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ, ΛΙΤΟΧΩΡΟ, ΕΔΕΣΣΑ, ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ, ΒΕΡΟΙΑ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ,
ΚΑΒΑΛΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ!

© Υπεύθυνη Σχεδιασμού της Διοργάνωσης του Φεστιβάλ (2013-
2016): Καβαζίδου H. Ελένη, Msc, PhD, Εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Οργανισμού Μακεδονίας Θράκης Εσαεί εν Ροή.


