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Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου πραγματοποιεί στα σχολεία του το Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα Εξοικείωσης με την Αναπηρία του Σ.Κ.Ε.Π.:  

«Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο». 
 
Ο Δήμαρχος, κ. Διονύσης Χατζηδάκης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής 
Αρωγής, κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος και το Γραφείο Παιδείας του Δήμου Παλαιού 
Φαλήρου, σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Ενημέρωσης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία του Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής 
Ευθύνης για Παιδιά και Νέους: "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο" που θα υλοποιηθεί 
καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (2018-2019), στα σχολεία της περιοχής μας. 
 
 Πληροφορίες σχετικά με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την 
Αναπηρία, του Σ.Κ.Ε.Π.  
 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία του Σ.Κ.Ε.Π. 
"Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο" με θέμα «Εξοικείωση με την Διαφορετικότητα: 
ανοιχτός ενημερωτικός διάλογος από άτομα με αναπηρία») απευθύνεται σε μαθητές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σχολικό πλαίσιο και σε διδακτική 
ώρα.  
Μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου ενημέρωσης & αφύπνισης, από εμψυχωτές/ομιλητές με 
αναπηρία, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιδιώκει να αλλάξει το βλέμμα των μαθητών ως 
προς τη διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και 
ισότητας. 
 
 Συγκεκριμένα το πρόγραμμα εστιάζει στην:  
1. Εξοικείωση των μαθητών με την εικόνα της αναπηρίας  
2. Κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με 
αναπηρία, αλλά και στη συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων τους  
3. Διευκόλυνση της επικοινωνίας των μαθητών γενικής εκπαίδευσης με νέους με 
αναπηρία  
4. Ενεργοποίηση "αντανακλαστικών" κοινωνικής συλλογικότητας, αλληλεγγύης & 
ευθύνης για τη δημιουργία μελλοντικών συνειδητοποιημένων πολιτών.  
 
Στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος  
1. Η άρση των προκαταλήψεων & του αποκλεισμού των νέων με αναπηρία μέσω της 
αφύπνισης και αλλαγής στάσης του γενικού πληθυσμού  
2. Η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα, με σκοπό την 
κοινωνική τους ένταξη  
 
Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για Εισαγωγή Βιωματικού Προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης - Aρ. Πρωτ. - 
Φ13.1/88155/Δ2 - 30-05-2018 και παρέχεται δωρεάν. 
 
Για πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα. Ειρήνη 
Τρομπέτα - Υπεύθυνη Επικοινωνίας με τη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή του 
Σ.Κ.Ε.Π.: κινητό:+306939174848, e-mail: skep@skep.gr τηλεφωνητής: 2118009876. 


