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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
 

 

Το ACCESS4All -Ευαισθητοποίηση 

και Ανάπτυξη Ικανοτήτων σε 

θέματα Αναπηρίας για τη 

δημιουργία Συμπεριληπτικών 

Κοινωνιών- είναι ένα έργο του 

οποίου οι δράσεις αφορούν στα 

Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Βασικοί 

στόχοι του είναι:  

 

η ενίσχυση των ευκαιριών για 

εποικοδομητική συζήτηση 

σχετικά με τα διαθέσιμα 

περιβάλλοντα μάθησης και 

διδασκαλίας, αλλά και το υλικό 

για την ενδυνάμωση της ένταξης. 

 
η κατανόηση των αναγκών και 

των δυνητικών οφελών των 

εταιρικών σχέσεων μέσω της 

ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 

και της αγαστής συνεργασίας.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1 (Π1) 

- ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ACCESS4All 

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ- 

Αυτή την περίοδο οι συνεργαζόμενοι φορείς ολοκληρώνουν το 1ο παραδοτέο του έργου 

λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία και τις διαφορετικές ανάγκες των ομάδων-στόχων αυτού. 

Τα άτομα χρησιμοποιώντας τα μαθήματα του ACCESS4All θα μπορούν χωρίς τοπικούς 

περιορισμούς να ωφεληθούν από τις δεξιότητες, τις τροποποιημένες πολιτικές 

αναπηρίας, καθώς και από τη δημιουργία συμπεριληπτικών κοινωνιών, τις οποίες προωθεί 

το έργο.  

Αυτή η φάση περιλαμβάνει δύο βήματα : 1) Την παραγωγή ‘θεωρητικού’ περιεχομένου, 

όπου οι εταίροι δημιουργούν τις διδακτικές ενότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν την 

απαραίτητη μεθοδολογία και τις   εκπαιδευτικές  προσεγγίσεις  για  τη  συμμετοχή  των  

ομάδων-στόχων.  2) Την παραγωγή  ‘ψηφιακού’ περιεχομένου, όπου οι διδακτικές ενότητες 

μεταφέρονται σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, καθώς και σε μια εφαρμογή για κινητά 

τηλέφωνα, ικανοποιώντας τους στόχους της ψηφιακής/ από απόσταση μάθησης. 

ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ; 
Οι εταίροι πραγματοποίησαν έρευνα για την επισκόπηση της υφιστάμενης κατάστασης των 

ΑμεΑ σε καθεμιά από τις συμμετέχουσες χώρες (πολιτικές, βέλτιστες πρακτικές, κ.λπ.)  

 

Ακολούθησε η σύγκριση των αποτελεσμάτων και παράλληλα η καταγραφή των βασικών 

προκλήσεων για τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Τα αποτελέσματα 

αυτά χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό των 7 μαθημάτων του Π1 

«Ευαισθητοποίηση και Ανάπτυξη  Ικανοτήτων - ACCESS4All  Μαθήματα». Τα μαθήματα 
καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές:   

η δημιουργία εκπαιδευτικών 

πόρων που ανταποκρίνονται στις 

προσδιορισμένες κοινωνικές 

ανάγκες της ΕΕ. 

 
η ανάδειξη των αναγκών  

και των  

στρατηγικών διαμεσολάβησης 

για ΑμεΑ.  

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

 
1.  Διεθνείς Πολιτικές σχετικά με θέματα Προσβασιμότητας για Άτομα με 

Αναπηρίες - Αναπηρία, Ορισμοί και Ταξινομίες 

2.  Αναπηρία και Προσβασιμότητα στην εργασία, στην πολιτιστική 

ζωή, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στις μεταφορές, στην υγεία, 

και στα ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) 

3.  Αρχές Προσβάσιμων Δήμων. Βιωσιμότητα και Αναπηρία 

4.  Αξιολόγηση & Παρακολούθηση προγραμμάτων τοπικής πολιτικής 

σχετικά με θέματα αναπηρίας 

5. Αξιοποίηση των ΜΜΕ για την ευαισθητοποίηση σε θέματα 

αναπηρίας και την καλλιέργεια θετικών στάσεων σε τοπικό επίπεδο 

6. Συναισθηματική Nοημοσύνη, Ικανότητες για τη σωστή διαχείριση 

των Ατόμων με Αναπηρίες και των Αναγκών τους, Ικανότητες 

Ενεργής Ακρόασης/Επικοινωνίας 

7. Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα κοινωνιών 

χωρίς αποκλεισμούς 

 

 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου, το 

οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση 

των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 



ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας της διάδοσης του έργου, σε εθνικό, περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο. Η αποτελεσματική επικοινωνία μας βοηθά να επιτύχουμε 

αξιόλογα αποτελέσματα και να φέρουμε το έργο πιο κοντά στο κοινό. 

 
1ο ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΧΥΣΗΣ  

 

Τον Ιούλιο παραδώσαμε το 1ο Δελτίο 
Διάχυσης. Αυτό το έγγραφο περιέχει όλες τις 
δημοσιεύσεις και τις δράσεις διάχυσης που 
έχουν πραγματοποιηθεί από τους εταίρους 
από την έναρξη του έργου, τον Νοέμβριο του 
2020, έως                           τον Ιούνιο του 2021. 

Τα αποτελέσματα με τον μεγαλύτερο 

αντίκτυπο είναι τα ακόλουθα: 

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο και 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Πιστεύουμε επίσης ότι η καλή 

επικοινωνία μεταξύ των 

εταίρων είναι το κλειδί για την 

αποτελεσματική και γρήγορη 

πρόοδο του έργου. Στο πλαίσιο 

αυτό,         πραγματοποιούνται 

συναντήσεις κάθε δύο μήνες 

με σκοπό να είναι όλοι οι 

εταίροι ενήμεροι για την 

πρόοδο και για να συζητούνται 

τυχόν δυσκολίες που μπορεί να 

προκύψουν. 

Η τελευταία συνάντηση 

πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουλίου. 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

 
Η ιστοσελίδα του ACCESS4ALL 

έχει δημιουργηθεί με τέτοιο 
τρόπο ώστε όλοι οι επισκέπτες 
να μπορούν να ενημερωθούν για 
τις βασικές πτυχές του έργου: 

εταίροι, περιγραφή, στόχοι, 
παραδοτέα. 

 
Επίσης, έχει δημιουργηθεί μια 
ξεχωριστή ενότητα όπου κάθε 
μήνα θα αναρτώνται τα 
τελευταία νέα, καθώς και 3 

πρόσφατα άρθρα που θα 
αφορούν σε πολιτικές 
κοινωνικής ένταξης.  

 
Η ιστοσελίδα του ACCESS4All 

είναι διαθέσιμη  προς το 

παρόν μόνο στα αγγλικά. 

Σύντομα θα είναι διαθέσιμη 

και στις γλώσσες των 

υπόλοιπων εταίρων, στα 
ελληνικά, γαλλικά, ολλανδικά, 
ιταλικά και ισπανικά.  

Φυλλάδιο είχαν απήχηση σε κοινό άνω 
των 5000 ατόμων. Στην Ελλάδα, οι 
προβολές έφτασαν τις 1800 και 1900, ενώ 

οι αλληλεπιδράσεις έχουν ξεπεράσει τις 
400 σε πολλές από τις χώρες της 
κοινοπραξίας. 

Οι αναρτήσεις μας στα κοινωνικά 
δίκτυα, όπως το Facebook και το 
LinkedIn, έχουν κοινοποιηθεί σε 
περισσότερα από 390 άτομα. 

Στη Γενική Συνέλευση του δικτύου TANDEM 

PLUS έλαβαν μέρος περισσότεροι/ες από 
500  συμμετέχοντες/ουσες. 

 
 
 

 
 

 

Ήταν μια ουσιαστική και 

παραγωγική συνάντηση στη 

διάρκεια της οποίας 

συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:  

 
Επόμενα βήματα.  

Οι εταίροι θα 

πραγματοποιήσουν μια 

συμπληρωματική έρευνα για 

το Π1 . . . Θα παρουσιάσουν 7 

σενάρια  πραγματικών 

περιπτώσεων (real case 

scenarios),  τα οποία θα 

αφορούν πολιτικές 

αναπηρίας ή και 

επιτυχημένες δράσεις/ 

πρακτικές των τοπικών 

αρχών, των δήμων ή 

δημοσίων φορέων για την 

προσβασιμότητα των ΑμεΑ. 

 

                                    Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://access4allerasmuska2.eu/ 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/access4allproject 

Facebook: https://www.facebook.com/access4allproject 

 
Δια ζώσης Συνάντηση 

εταίρων.   

Αποφασίστηκε ότι η 

επόμενη συνάντηση του 

έργου θα πραγματοποιηθεί 

με φυσική παρουσία στις 4 

και                           5 Νοεμβρίου 2021 στη 

Βιέννη. 

 
Ανυπομονούμε για αυτή τη 

συνάντηση!  

Ο τρόπος διεξαγωγής της θα 

εξαρτηθεί από τις εξελίξεις της 

πανδημίας COVID-19 και τις 

συστάσεις των επίσημων 

υπηρεσιών υγείας. 

 
Μέχρι τότε ας συνεχίσουμε να 

δουλεύουμε με ασφάλεια και 

να πραγματώνουμε τους 

στόχους μας! 

https://access4allerasmuska2.eu/
http://www.linkedin.com/company/access4allproject
http://www.facebook.com/access4allproject

