ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ποσοτικά στοιχεία
του εκπαιδευτικού έργου:

Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία

Κατά τα έτη 2012 – 2015 η Ε.Σ.Α.μεΑ. υλοποίησε 160 εκπαιδευτικά τμήματα πανελλαδικά σε περίπου 2.355 άτομα με αναπηρία και γονείς ατόμων με αναπηρία.
Συγκεκριμένα:

+ προσθέτουμε

Άξονας προτεραιότητας 7:	72 εκπαιδευτικά τμήματα
1067 ωφελούμενοι
Άξονας προτεραιότητας 8: 	82 εκπαιδευτικά τμήματα
1200 ωφελούμενοι

– αφαιρούμε

Άξονας προτεραιότητας 9: 	6 εκπαιδευτικά τμήματα
88 ωφελούμενοι
Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αττική

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιήθηκαν στα μεγάλα
αστικά κέντρα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου, όπου η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαθέτει παραρτήματα, και σε 40 ακόμη πόλεις της χώρας.

 210 9949837  210 5238967
esaea@otenet.gr

w w w. e s a m e a . g r

Η Πράξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Άξονας Προτεραιότητας
7, 8, 9» υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με
τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικών πόρων.

=

Στόχοι της Πράξης:

Σημαντικότερες δράσεις:

◗	Ανάδειξη της σημασίας της εκπαίδευσης ενηλίκων στην
ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των γονέων ατόμων με αναπηρία που δεν μπορούν να αυτόεκπροσωπηθούν.

-	Υλοποίηση τεσσάρων (4) προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης (συνολικά 160 τμήματα σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας):

-

◗	Ηχογράφηση του εκπαιδευτικού υλικού σε CD
για τους τυφλούς εκπαιδευόμενους / εκπαιδευτές.

◗	Πρόγραμμα εκπαίδευσης αιρετών στελεχών και
εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο
σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας (Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση).

◗	Αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία σε
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.
◗	Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων των ατόμων με αναπηρία, ως βάση για τη υιοθέτηση του κοινωνικού μοντέλου προσέγγισης της αναπηρίας.

◗	Πρόγραμμα εξειδίκευσης αιρετών στελεχών και
εργαζομένων του αναπηρικού κινήματος στο
σχεδιασμό πολιτικής για θέματα αναπηρίας (Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση).

◗	Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών των ατόμων με αναπηρία.

◗	Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με αναπηρία στις νέες
τεχνολογίες.

◗	Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών
των ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων.

◗	Πρόγραμμα ΔΒΜ ατόμων με βαριές αναπηρίες
και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης σε κοινωνικές
δεξιότητες.
-

Προσβασιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού:

◗	Αναπροσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού σε
DVD με υποτιτλισμό και νοηματική γλώσσα για
τους κωφούς εκπαιδευόμενους / εκπαιδευτές.
◗	Ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού από
Word σε προσβάσιμο PDF, TXT και HTML.
-

Εκπόνηση τεσσάρων (4) μελετών:
◗	Εκπόνηση συγκριτικής μελέτης επαγγελματικής αποκατάστασης αποφοίτων και αποφοίτων
με αναπηρία ανώτατης εκπαίδευσης (Ανάδοχος:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥ).
◗	Διάγνωση αναγκών δια βίου μάθησης των ατόμων
με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα ή που έχουν
αποϊδρυματοποιηθεί (Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ).

Εκπαίδευση εκπαιδευτών.

-	Επικαιροποίηση/Αναμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού
που αναπτύχτηκε στην πρώτη φάση των προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ 2007-2008).

◗	Αποκλεισμός και διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ο εντοπισμός
και η τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των
ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων. Προτάσεις μέτρων
πολιτικής για την αντιμετώπισή τους (Ανάδοχος:
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ – ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥ).

-	Συγγραφή και έκδοση έξι (6) νέων εκπαιδευτικών εγχειριδίων.

◗	Νέες τεχνολογίες και άτομα με αναπηρία: Προσδιορισμός των ευκαιριών και απειλών των
ΑμεΑ από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία (Ανάδοχος: ATHENS NETWORK OF
COLLABORATION EXPERTS - ANCE).
-

Δράσεις Δημοσιότητας (ημερίδες, ντοκιμαντέρ, κ.ά.).

