
Πάνω από 9.000 μαθητές  στην Αθήνα  και σε όλη την Ελλάδα έχουν 

παρακολουθήσει το Πρόγραμμα της Βραχείας Παρέμβασης ΕΛΕΠΑΠ 

για την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Παιδιών και Εφήβων 

σχετικά με την αναπηρία, «ΒΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ» 

  

 

Πάνω από 9.000 μαθητές τόσο στην Αθήνα όσο και σε όλη την Ελλάδα 

έχουν παρακολουθήσει το Πρόγραμμα της Βραχείας Παρέμβασης για 

την Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Παιδιών και Εφήβων σχετικά με 

την αναπηρία, «ΒΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ»! 

Σκοπός της ευαισθητοποίησης  είναι μέσα από τη δημιουργία 

διαφόρων συναισθημάτων και την κατανόηση τους να γίνουν “ΒΗΜΑΤΑ 

ΖΩΗΣ” απέναντι στην διαφορετικότητα και την αναπηρία. Τα ίδια τα 

παιδιά γίνονται κοινωνοί στην εξερεύνηση νέων τρόπων εξάλειψης των 

φυσικών και κοινωνικών εμποδίων. Μέσα από βιωματικές μεθόδους τα 

παιδιά έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν έννοιες όπως είναι η 

ισότητα, η ισοδυναμία, η αλληλεγγύη, η ομαδικότητα, ο σεβασμός κ.α. 

Ανακαλύπτουν, έτσι, ότι όποιο και αν είναι το φυσικό εμπόδιο “το 

ποτήρι μπορεί να είναι πάντα μισογεμάτο και μπαίνουν στα παπούτσια 

του άλλου!” 

Μέσα από την αλληλεπίδραση οι μαθητές καταφέρνουν να 

κατανοήσουν καλύτερα τον όρο της αναπηρίας, να αντιμετωπίσουν 

τους φόβους, την επιφυλακτικότητα τους και να μιλήσουν για ένα θέμα 



που  η ίδια μας η κοινωνία αποφεύγει. Οι μέντορες μιλούν για το 

προσωπικό τους βίωμα και  εκθέτους στους μαθητές την δίκια τους 

ιστορία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ερώτηση μαθητρίας Γυμνασίου 

προς τους μέντορες: “Αν είχατε μία ευχή, να μην έχετε κάποια 

αναπηρία, θα την πραγματοποιούσατε;” 

  

Η Δέσποινα απόφοιτη της ΕΛΕΠΑΠ απάντησε: “Δεν θα επέλεγα να μην 

έχω την  αναπηρία γιατί όλα όσα είμαι και έχω καταφέρει τα έκανα 

χάρις σε αυτήν.”, ενώ ο Μαξιμίλιαν  (από το τμήμα ΚΕΚ) απάντησε, 

“Όχι, δεν θα την πραγματοποιούσα την ευχή αυτή γιατί έμαθα 

πράγματα για τον εαυτό μου και για τη σχέση μου με τους άλλους 

ανθρώπους”.  

 

Η ΕΛΕΠΑΠ σε ένα πάρτυ που διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της, 

ευχαρίστησε για την ουσιαστική συμβολή τους στην επιτυχία του 

προγράμματός της τους απόφοιτους - συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα 

Επίκτητων Εγκεφαλικών Βλαβών, Δέσποινα, Μαξ, Εύη, Μιχάλη, Ορέστη 

και Κώστα. 

Στηρίξτε και εσείς τα "Βήματα Ζωής" των γενναίων παιδιών μας 

στο www.gennaiapaidia.gr    

    

 


