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Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης
Σχόλια συμμετεχόντων για το μάθημα ««Άτομα με Αναπηρία» 2008
Το κάθε μάθημα είχε το δικό του ξεχωριστό και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το κάθε ένα
από αυτά ήταν εξίσου σημαντικό. Δε θα μπορούσα να ξεχωρίσω κανένα. Στη δουλειά μου
αλλά και στο οικογενειακό μου περιβάλλον συναναστρέφομαι από άτομα με αναπηρίες
και όλο το μάθημα με έκανε να νοιώσω πιο έντονα τις ανάγκες και τα δικαιώματα αυτών
των ατόμων. Το μάθημα «Αθλητισμός και άτομα με αναπηρία» ήταν ιδιαίτερα
ενδιαφέρον για μένα γιατί ασχολούμαι με την θεραπευτική κολύμβηση κυρίως σε άτομα
με ειδικές ανάγκες. Στο φιλικό μου περιβάλλον ένα άτομο ΑΜΕΑ ασχωλήται με την
κολύμβηση κάνοντας πρωταθλητισμό και μπόρεσα να αναπτύξω και να ανταλλάξω ιδέες
και απόψεις. Σημαντικό για μένα είναι να ενσωματώσω τις πληροφορίες του μαθήματος
που δεν γνώριζα στη δουλειά μου αλλά κυρίως στη ζωή μου. Βασιλική-Αικατερίνη
Δράκου-Λιακοπούλου, Φυσικοθεραπεύτρια
Το περιεχόμενο του μαθήματος με βοήθησε αρκετά ώστε να κατανοήσω πώς ωφελείται η
κοινωνία από την σωστή αξιοποίηση και ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρίες. Όταν
τα άτομα αυτά είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας κανείς δεν ζει σε βάρος του άλλου και
κανείς δεν αισθάνεται άχρηστος. Μέχρι τώρα στην εργασία μου δεν έχω συναντήσει
άτομο με αναπηρία, όμως αυτά που έμαθα από το μάθημα θα μου φανούν χρήσιμα
κάποια στιγμή. Επειδή τυγχάνει να ασχολούμαι με τα κοινά του τόπου μου, είμαι μέλος
σχολικών επιτροπών και άλλων φορέων του Δήμου μου, μπορώ να σκεφτώ τρόπους με
τους οποίους θα συμπαρασταθούμε ενεργά σε αυτά τα άτομα. Μπορεί ο Δήμος να έχει
αθλητικά κέντρα που να προσφέρονται και για τα άτομα με αναπηρίες, να κάνει
εκδηλώσεις αφιερωμένες σε αυτά τα άτομα, να προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε
τους συμπολίτες μας ώστε να δουν με άλλο μάτι αυτά τα άτομα. Πιστεύω πώς μια
κοινωνία που μεριμνά για αυτά τα άτομα είναι μια κοινωνία που ενδιαφέρεται για την
πρόοδο και την ευημερία. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που παρακολούθησα αυτό το
μάθημα. Φιλάνθη Καμαρινοπούλου Ιστορικός-Αρχαιολόγος, Μουσικός Ιδιώτης
Θεωρώ ότι η πιο σημαντική πτυχή του περιεχομένου του κύκλου των μαθημάτων είναι η
ανάδειξη της πολιτικής – κοινωνικής πλευράς του θέματος έτσι που να προκύπτει ομαλά
στη σκέψη κάθε μελετητή το γεγονός ότι το άτομο– με αναπηρία ή μη- και η κοινωνική
του πορεία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνονται με ή
χωρίς τη συμμετοχή του, και μπορεί να αφορούν σε περισσότερο ή λιγότερο ορατές
εκφάνσεις της καθημερινής του ζωής όπως η τιμές των φαρμάκων ή των βασικών
αναγκών ποιοτικής διαβίωσης (ΔΕΗ, μέσα μεταφοράς,κ.α.) αλλά και η εκπαίδευση και η
αγορά εργασίας. Βασιλική Λάππα – Κελέση, Εκπαιδευτικός, Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση Α/θμιας Εκπαίδευσης, Καρπενήσι
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